


Centraal Station

Doof<lat het in een maandblad onmogelijk is om direct op de gebeurtenissen
te reageren. kunnen wc wat we te zeggen hebben thans als uitspraken van
vooraunsta.'lIHle autoriteiten weergeven.
De nieuwe minister vall Defensie heeft zich in de Tweede Kamer duidelijk

uitgedrukt (verslag in de krant van 19 april):

•.Uillister Den Toom heeft duidelijk te kennen gegccen de actie earl de
matrozen uit Den Helder. die 01' -4 april j./. de 'Ull van het Centraal StaUoll
in Amsterdam op hardhandige tcijzc van no::,ems zllir;erden, af te tcijzen. Ter
voorkoming V(1n eeu herhaling can het incident zijn aan het marinel'ersonecl
aanwijzingen uitgegaan om zich van iedere ordecerstorcmle (Jctivifeit te ont-
houelen.

\Vat uitvoeriger ging de Amsterdamse politierechter mr. R. de \Vaanl,
tijdens ecn rcchtzitting waarin twee jongemannen die in de hal van het
Centraal Station in botsing kwamen met de politie werden herecht, op de
bekende gebeurtenissen in.
~\lr. De \Vaanl zei o.a. (aanhalingcn uit de Volkskrant van 18 april):

<Er is geen enkele categorie misdrijccn die Amsterdam zóveel nadeel heeft
berokkend als de stelselmatige misdrijcen tegen het gezag can de politie:

Het lijkt me een uitspraak waar veel Amsterdammers en anderen eens lang
over zouden moeten nadenken.
De politierechter vervolgde:

<Ik ben het helemaal niet een') met de mensen die de jongelui con het
Centraal Station ongenuanceerd "schorremorrie" 11Oemen. Het merendeel
van deze jongens en meisjes is echt niet zo beroerd, daart)an ben ik overtuigd.
Alaar het is de taak con de politie om in te grijpen als de spanningen te groot
worden en de orde -eerstoord dreigt te worden:

Een pijnlijke uitspraak van de rechter omdat we weten dat de man die het
woord <schorremorrie' voor de televisie in de mond nam niemand minder is
dan het hoofd van de politie, de burgemeester van Amsterdam.
Dat de rechter de politie er aan herinnert dat het haar taak is om in te

grijpen als ordeverstoring dreigt is ook niet zonder betekenis.
Een normaal burger vraagt zich in verbazing af waarom thans de orde in

de hal van het Centraal Station \vel gehandhaafd kan wordcn terwijl dat
blijkbaar vóór het incident niet kon.
Tenslotte nog één aanhaling van woorden van mr. De \Vaard:

~En als de politie niét optreedt komt er een knokploeg, die zogenaamd
"orde op zaken" komt stelle'l, en daartoe geen enkel recht heeft.' -

En daar ligt m.i. de kern van de zaak. '\lilitairen die gaan optreden als
ongeregelde knokploegen \verken niet aan de gezagshandhaving maar aan de
gezagsondermijning.
Dat dat niet wordt ingezien, zelfs niet door mensen die de geschiedenis

van deze eeuw persoonlijk hebben meegemaakt, is opnieuw verbazingwek-
kend.
\Ve twisten cr vandaag in Nederland over of het nog mogelijk is om de

waarden van onze beschaving te verdedigen door middel van wapens en
strijdkrachten, maar we zouden het erover ecns moetcn zijn dat als leden
van die strijdkrachten gaan optreden als ongeregelde knokploegen dat dan
het einde in zicht komt van wat ooit verdedigd zou kunnen wordcn.
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'Ve lecen ifl een ~'/lUlUlende tijd. De
botsingen tussen overheid en hl/riter
Ilelllf'n toc. A"l.~terdalli is geel!
weekeinde rll,~lig lliecr. 0111 lil te
ovcrrer1lÎltc ~('moederen te kalme-
ren - bij beide lJurlijen dan _
meellden u.ij (Ir goed aUlI te doen.
deze outslJullllende folo als coor-
pilltil rUIl mis meitlumn/{'r Ie /{e-
I/miken. Zo ktm het dus ook, waM-
om ei/{en/i;k ,lid!!



SPORT Smulders, jonge turnkampioen

Cor Smulders. Achter hem zijn trainer Torlnie Meynen.

Klaas Boot was een begrip. Diens
opvolger \Villy Jaegers troonde ook al
met veel overmacht jarenlang op de
Nederlandse tumtroon. De gemoedelijke
Zuiderling torpedeerde jaar-in jaar-uit
de opkomende generatie. Vooralsnog
leek niemand nog in staat om Jaegers de
tumtitel te ontnemen, Echter dit jaar
kwam er een kink in de kabel. Jaegers
blesseerde zijn voet tijdens een training
en was niet in staat om aan de Neder-
landse kampioenschappen mee te doen.
Cor Smuldcrs, 19 jaar, profiteerde van
dit buitenkansje en werd na verwoede
strijd met zijn clubgenoot Hans Gunne-
man kampioen van Nederland. Het ver-
schil bedroeg slechts tienden van een
punt.
Nu zegt Cor Smulders: 'Voor mij was

Hans de grote favoriet. Ik had dit niet
verwacht, na de jeugdtitel ook nog eer-
ste bij de senioren. Ach, ik geloof dat ik
het nog steeds niet besef:
Vechtjas Car Smulders heeft dit jaar

zijn hoogste ideaal verwezenlijkt. Drie
titels sleepte hij binnen. Eerst behaalde
hij de jeugdtitel, daarop werd hij in
Bunnik juniorenkampioen van Neder-
land en ten slotte in Groningen; de
herentitel.
Cor: 'Nou moeten ze niet zo hoog van

de toren blazen. Willy Jaegers was er
niet bij. Ik geloof niet dat ik zover was
gekomen als \Villy tijdens de training bij
ons zijn enkel niet had geblesseerd. Vlak
voor het Nederlands kampioenschap
ging het gips er pas af. Voor mezelf had
ik pas op 1968 gegokt. Dit jaar was het
anders beslist nog niet gelukt.'
Tonnie 11eynen, full.time trainer van

het zo succesvolle PSV uit Eindhoven,
dat ook nog Guus van Geet en Pierre
Maton bij de eerste tien had, zegt tegen
zijn bescheiden pupil; 'Dat ben ik niet
met je eens. \Villy had het ook dit jaar
erg zwaar gekregen. Ilij had het tegen
jou en Hans moeten bewijzen. Je moet
je ideaal beslist niet te laag stellen. Je
was gewoon rijp voor die titel.'
Cor Smulders heeft dan ook volop de

tijd om te trainen. Hij werkt als fijn-
bank-werker bij een tumtoestellenfabriek
in Ulvenhout. Zelf bekent hij: 'Ik kan
niet zeggen, dat ik het zwaar heb. Met
Klaas Boot, die vertegenwoordiger bij
de firma is, moet ik vaak toestellen
testen. Iedere dag ben ik bezig. Boven-
dien krijg ik veel vrije tijd om bij
mijnheer Meynen te oefenen. Zes tot
zeven keer ben ik in touw. Vroeger was
dat wel anders. Toen werkte ik nog bij
Philips. Ik had lang zoveel tijd niet:
Ondanks die enorme inspanning heeft

Car al een grote teleursteIJing te ver-
werken gekregen. Juist toen hij uit Zwit-
serland terugkwam - 'ik had daar met
de Zwitserse nationale ploeg getraind'
_ hoorde hij van vriend en rivaal
Hans Gunneman dat Nederland geen
romers zou afvaardigen naar de Eu-
ropese kampioenschappen in Helsinki.
Die wedstrijden zijn iruniddels geweest.

De Oost-Europeanen en dan vooral de
Russen kaapten de medailles weg.
Tonnie Meynen zegt; '\Ve hebben

een mooie kans voorbij laten gaan. Dit
was toch voor deze jongens de kans
geweest. Denk nou alsjeblieft niet dat
we er veel van hadden venvacht, maar
een leerschool was het toch zeker ge-
weest. Daar in Helsinki hadden ze zich-
zelf kunnen testen en ervaring opgedaan
voor later. :Met het KNGV was in prin-
cipe overeenstemming bereikt. De be-
slissing om niet te gaan viel eigenlijk al
veel eerder. De resultaten in de inter-
land tegen België waren niet hoopvol:
En Car: 'Eigenlijk is het niet eerlijk.

\Ve turnden in Oostende in een sfeerlo-
ze, koude hal waar geen mens aanwezig
was. Bovendien bleven de Belgen ver
op ons achter. Echt die tegenstander
was geen stimulans: Voor Cor Smulders
en Tonnie ~Ieynen - 'hij is al sinds ik
bij PSV ben mijn tweede vader' - zegt
Cor - is de klap toch hard aangekomen.
Cor Smulders wuift echter alle bezwa-
ren weg. 'Mijn tijd komt later wel. Eerst

ga ik nog terug naar ~Iagglingen:
Tonnie Meynen: 'Hij is daar bij Jack

Günthardt in ~oede handen. Het Van
der Karfonds betaalt twee weken en
misschien blijft hij wel een maand of
nog bnger. Er is sprake van dat Cor
daar ook nog kan werken. Als dat moge.
lijk is blijft hij een jaar weg:
Car Smulders verheugt zich al weer

op zijn reis naar Zwitserland, 'Ik kan
daar iedere dag trainen. Dat is het grote
verschil. Hier moet alles in de avond.
uren gebeuren:
En Tonnie l.feynen vult aan; 'Daarom

IMt ik hem ook gaan. Het is voor zijn
ontwikkeling het beste. Ik wilde dat we
bij ons al zover waren.'
Dat het eens zal gebeuren is duidelijk.

Bij PSV heeft men de tumafdeling zien
groeien sinds Meynen het oosten van
het land voor het zuiden heeft verla-
ten.
Zei secretaris Ben van Celder: 'Die

Tonnie is een kei. Hij presteert veel.
Jammer dat hij geen voetbaltrainer is.'

WIM jESSE
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Wat bedoelen we met democratisering
van de krijgsmacht?
11enigeen zal zich hij het lezen vall

de titel van dit artikel afvragen of het
mOg'elijk is de hegrippen democratise-
ring en krijgsmacht in één zin bij elkaar
te voegen.
In de ogen van velen, is de hijgs-

macht een gesloten, hiërarchisch geheel,
waarin nog geldt: 'Je hoeft niet te dell-
.ken, er wordt voor je gedacht.'

\Vie cchtèr kennis neemt van hetgeen
in de laatste jaren over het klimaat in de
krijgsmacht geschreven is moet wel tot
de ontdekking komen. dat de onhvikke-
Hng in de maatschappij de gang van
zaken hinnen de krijgsmacht beïnvloedt
en dat met de kOlllst van de techniek in
de krijgsmacht heel wat vanzelfspreken-
de zaken op de tocht komen te staan.
Eerst is helangrijk om duidelijk te

maken wat we onder democratisering
van de krijg'smacht willen verstaan.
Voor mij houdt democmtisering in dit

artikel in het streven naar meer geli;k~
heid binTJen de krijgsmacht en openheid
naar en meer gelijkheid met de maat-
sc/wppi;.

~leer gelijkheid in een organisatie die
nu kent:
- ongelijkheid in machl<;- en rechtsposi-
tie

ongelijkheid in verantwoordelijk-
heid
- ongelijkheid in hezoldiging
- ongelijkheid in leef- en woonmimte
- ongelijkheid in arbeidsklimaat
Enkele jaren geleden sprak iemand

van de vakheweging voor een groot
aantal leidende fi!-,'llrenuit het bedrijfs-
leven o~'~r "persoonlijke verantwoorde-

In het vorig nummer hebben we
beloofd een trceeta[ politieke par-
tijen aan het rcoorel te latcn die in
ele verkiezingscampagne ele woor-
den "democratiserirlg can de strijd-
krachten' hebben gebruikt. 'Vij
tearen nieuwsgierig teat daar nu
precies ",ee beeloeld teenl.
De lezers viru/en in elit nummer
dus twee artikelert; één van de
heer 1. Il. Moerkerk van D'66 en
één van de heer E. R. \Viel-
drfUlyer van de Partij van de Ar-
beid.
'Vij laten het 1!,raugaan de lezers
zelf over om hun oordeel te vor-
men op het geschrecene. Moch-
ten zi; hun oordeel op schrift teil-
len stellen, (hm verlenen reij graag
ruimte daarvoor iu Ego. De reac-
ties moeten rwtuurlijk lI.:elop be-
hoorlijk niveau zi;t!. RED.
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lijkheid in werk en samenleving.'
Hij had het toen over de klaeht die
zo vaak geuit \venl over l-:dnek aan
verantwoordelijkheidsgevoel van de
werknemer en hij stelde dat die klacht
dezelfde was als over de plant, die
zonder Ikht en water niet groeien wil.
In dat verhand stelde hij enkele vragen
aan de aanwezigen, die als volgt luid-
den: Kent de hiërarchie, zoal<;wij die
thans hehben in het bedrijfsleven, niet te
vcel:
- s()eiale distantie met prdenties, dus
een stalHlenmaabehappij;
- dirigisme: bemot'izucht van boven
naar beneden;
- systematische verlamming van initia-
tief, lIit angst de eigen positie aangetast
te zien;
- te geringe fouten-tolerantie;
- kruideniersmentaliteit in het toeken-
nen van verantwoordelijkheid;
- ondennijning van het zelfvertrouwen;
- misbruik van mentaal overwicht;
- de afblijf-mentalitt'it: wanneer iemand
even buiten zijn eigen gebied treedt, is
daar al direct eel} ander, die zegt:
'afblijven met je vingers, dat behoort
niet tot jouw nrantwoordelijkheid.'
liet was ,,'en treffende beschrijving

van situaties die we in de onderneming
nog vaak tegenkomen; de beschrijving
geldt in versterkte mate voor de hiërar-
ehie in de krijgsmacbt, omdat daar de
tradities veel sterker zijn, de mogelijkhe-
den tnt ç'Orn.'ctÎcsbrroter en de afhanke-
lijkheid van de ondergeschikte evenzeer.
Ongelijkheid In machts- en
rechtspostie

De eerste zin die je als militair krijgt
ing<'!l;unenl is de kem van het HegIe-
ment op de krijgstucht: <orulergcschikt-
heicl is de ziel ean de militaire dienst:
Voor heel veel militairen is dit het al-

pha en het omega in de militaire dienst.
Naar de ziel van de militair wordt niet
gevraagd. Vanuit die kern van het Re-
~denl('nt op de krijgstucht is het gehele
reglement geredigeerd. Gehoorzaamheid
zelfs in nietige zaken is de consequentie.
IIet bepaalt de verhouding tussen hoven-
en oll(lergesehikten in sterke mate.
Zelfs hij Ill't maken van een grapje is
die kern bepalend. Bekend is het ver-
haal van een officier die tot een soldaat
zei: 'Jan. als je je handen zoekt dan kun
je ze in je zak vinden,' waarop de soldaat
antwoordde: 'Luit, als u uw wenkbr:ll1-
wen zoekt dan kunt u ze onder uw neus
,'inden.' De soldaat kreeg daarop een
douw. Hij h•...am in strijd met de onder-
gesehiktheid en bracht niet de vereiste
,,'erbied voor zijn meerdere op.
Een ander, veel sehrijnender verhaal

is van de man die op het rapport bij de
commandant moest verschijnen. lIij
Illoest vijf maal opnieuw voorkomen,
w~arbij de meerdere ongeveer 7 uur op
zich liet wachten, terwijl de gerappor-

teerde voor de deur van zijn kamer kon
hIjven staan. Zelf maakte ik mee, maar
dat is een gnx)t aantal jaren geleden,
dat we opgecommandeerd werden voor
de geestelijke verzoq ..>ing en op straffe
van ('On'ec dat uur geestelijke verzorging
moesten meemaken.
Een ander voorbeeld van de machts~

en rechtsverhoudingen. lIet is de mo-
gelijkheid voor een leek (op het gebied
van de reehtspraak althans) om een
vrijheidsstraf op te leggen. \\'anneer
mag iemand in de Illlrgerlijke reeht-
spraak de gevangenisstraf opleggen?
Dan moet hij <lan heel wat eisen vol-
doen. Hij moet jurhi en over ruime
ervaring beschikken. En dan mag hij
alleen of mct eol1ega''S, gevallgeni.~straf
opleggen na wettig en overtuigend be-
wijs. met een advocaat als tegenpartij,
onder nauwkeurig ambtelijk toezicht en
onder voortdurende belangstelling van
pers en puhliek.
Dan heeft de militaire tuchtrceht,,'r het

heel wat gemakkelijker. ~Il'estal is dat in
eerste aanleg een compagniescomman-
dant, een nog vrij jonge man, die behake
het handhaven van de tucht nog vele an-
dere zaken aan zijn hoofd heeft. Een
juridische opleiding' hedt hij niet geno-
ten, wel een behoorlijke krijgstuchtelijke
vorming'. Zijn zorgen strekken zich uit
over tientallen jongemannen die niet
vrijwillig het militair bedrijf hebben ge-
kozen. Als die eommandant een wijs man
is, weet hij de goede geest in zijn onder-
deel wel te bewaren, zonder al te veel
d:~gen streng arrC':ituit te delen. 11aar hc-
b::s zijn er maar al te veel die het zonder
dit machtsmiddel niet menen te kunnen
stellen. lIet is dan ook onvemntwoord
handhavers van de tucht en de orde in
hun onderdeel de bevoegdheid te laten,
een vrijheidsstraf op te leggen.
Tekenend voor de verhoudingen is

ook, dat eeu beklag over opgelegde .••iraf-
fen altijd via de hiërarchieke weg gaan.
Er is geen instantie huiten de krijgs-
macht die het voor de klager kan op_
nemen. \Ve kunnen nog verder gaan.
Officieren en onderoffideren hebben de
st..'!hlsvan militair ambtenaar en daannee
een nauwkeurig omschreven rechtsposi-
tie. ~Iaar ook daar zitten haken en ogen
aan.
Zo is h.v. aan de belangenorganisaties

de mogelijkheid onthouden om namens
hen onderhandelingen te laten voercn
door vertegenwoordigers die nÎet in mili-
taire dienst zijn. Zo kan dan et-'l1sef-
geant-maj(Xlr in de onderhandelingen
tegenover een generaal-majoor komen te
zitten die namens de minister van De-
fensie optreedt. Ook dat is tekenend
VOOfde verhoudingen.
De dienstplkhtigen staan nog verder

ten achter, voor heil g'een rcehtspositie.
Zij zijn geen milit..'1irambtenaar en geen
werknemer, zij hebben geen status en
geen vertegenwoordiging. Hun rechten,
hun loon- en arheidsvoorwaarden wor-
den eenzijdig hepaald. Ik zou nog veel
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meer kunnen nocmen op dit gebied,
maar laat het hier bij om over te
stappen naar het terrein van de bezol-
diging.

Ongelijkheid In bezoldiging

\Vas het tot voor kort nog zo dat
dienstplichtigen een zakgeld kregen van
plm f 2,- pcr dag, per 1 jan. '67 is aan
deze jarenlange onrechtvaardige toe-
stand gedeeltelijk een eind gekomen,
doonlat er een bezoldiging van plm.
f 200,- bruto per maand is gekomen,
waarvan na aftrek van kosten voor voc-
ding e.d. f 100,- netto overblijft. Een
eerste stap naar meer gelijkheid is gezet,
maar het verschil tUSSf'11 de beroeps-
militair en de dienstplichtige van gelijke
rang en leeftijd is nog groot en bedraagt
wel 100 percent.

Ongelijkheid In verantwoordelijkheid

De reglementering in dienst gaat ver.
\Vie het reglement Inwendige Dienst
doorbladert zal telkens op die gere-
glementcerdheid stuiten, ook in de klei-
ne zaken. Zo wordt aan de soldaat niet
overgelaten hoe hij zijn bed wil opma-
ken, of hoe hij zijn kast wil indelen. Hij
mag niet beslissen of hij na de diensturen
wel of niet in burgerkleding zal gaan
lopen. lIij moet in groepsverband naar
de eetzaal marchenm, hij kent talloze
appel.; van de vroege ochtend tot de
late avond, zodat de eigen verantwoor-
delijkheid die hem gelaten is, hedroe-
vend klein genoemd kan worden.
En dan het lectuurverbod voor alle

militairen, een lectuun.erhod dat schril
afsteekt tegen de openheid die we thans
in de maatschappij ervaren en lach-
wekkend wordt als we zien dat via de
moderne comlllllllicatit.'middelen alle
ideeën openbaar worden. Verantwoorde-
lijkheid vraagt kennis van alles wat zich
a:i.ndiellt en daardoor tot een menings-
vorming komen. De militair mag in dit
opzicht niet ten achter gesteld worden
hij de burger. De militaire maatschappij
moet op dit plint opengehroken worden.

Ongelitkheld In leef- en woonruimte

Ook in defensie kringen wordt beseft
dat de leef-en woonruimte in de dienst
een grote ongelijkheid vertoont. Alleen
het spraakgebruik toont dit al aan. ~Ien
spreekt van oHiciershotels cn manschap-
penverhlijven. De leefruimte van een
soldaat is 4 m2. llij verhlijft in heel veel
gevallen in een zaal waar 20 tot 30
Ilwnsen moeten verblijven, waar in som-
mige gevallen de hedden nog twee hoog
staan en \vaar hij kan zitten aan een
kale tafel op een kale bank. Schril steekt
dit af hij de leefruimte van militairen
met ('en hogere rang.
Zelf ben ik sergeant geweest. Een van

de dingen die ik toen het meest appre-
cieenle was dat ik na het verkrijgen van

die rang voortaan maar met enkele men-
sen op een kamer moest samenleven en
dat ik wat privacy kreeg en een hetere
verzorging. Voor diehards mag dit onhe-
langrijk schijnen, in feite betekent het
heel wel voor degenen die in de militai-
re samenleving moeten verblijven.

Het arbeidsklimaat
Van delegatie van verantwoordelijk-

heid is nog bijzonder weinig sprake, van
overleg nog minder. Het is mij een
raadsel hoe men samenwerking kan
verwachten als een mindere van een
meerdere venvachten kan dat deze te-
gen hem kan zeggen: 'In de houding als
je tegen mij spreekt: De meerdere heeft
die mogelijkheid. Het bestaan daarvan is
de soldaat zich bewust. Hij wordt daar-
door in zijn vrije uitingsmogclijkheden
geremd en ontplooit geen initiatief.
Ook het op alle mogelijke momenten

verplicht zijn tot de militaire groet staat
een gezond arbeidsklimaat in de weg. In
het voorgaande is de situatie generalise-
rend heschreven en de tegenstellingen
fel aangezet. Daarmee is tekort gedaan
aan degenen die binnen de hestaande
verhondingen humaan optreden en er
het heste van trachten te maken. Tege-
lijkertijd moet hierbij eehter vermeld
worden dat er nog talloze zaken onge-
noemd zijn gebleven: o.a. de vele tradi-
tic.~ en het standsbesef. Bewust heb ik
nog niet genoemd de ontwikkelingen in
maatschappij en krijgsmacht die tot ver-
betering in de situatie J...,mnen leiden
en ten dele ook al geleid hehben.

Ontwikkelingen In maatschappij
en krijgsmacht die democratiserend
werken

Ik zon een paar factoren willen noc-
men die democratiserend werken.
I. In de maatsclwppi;
- Openheid hij het bespreken van aller-
lei prohlemen dit, vroeger taboe waren.
Vcaral de moderne communicatiemid-
delen spreken hierbij een belangrijke
rol. Tegelijkertijd moet hierbij vermeld
worden dat vanzelfsprekende begrippen
als autoriteit, ge-,wg, traditie kritisch
door de jonge generatie onder de loupe
worden genomen. De invloed hien'an 1S

ook in de militaire samenleving merk.
baar.
- IIet stwven in de maatschappij naar-
democratisering van onderwijs en on.
derneming. De verbetering van het ar-
beidsklimaat in het bedrijfsleven, het tot-
standkom('n van C(~n rechtspositie voor
de werknemer zijn zaken die voor de
grootste \\'erkgever van ons land, i.c. de
minister van Defensie niet zonder ronse-
(llll'nties kUIlIH:"1lblijven.
- De stijgende kosten van het leger en
de toenemende activiteit van de leger-
voorlichtingsdiensten. Bij steL'lIs meer
mensen onl'it..at een besef van de enor-
me kosten die aan het bezit van een
krijgsmacht verhonden zijn. Daardoor
wordt er meer nagedacht over de taak,

de functie, vorm en omvang van de
I\'ederlandse strijdkrachten. Dat kan een
voorspel zijn voor een integratieproccs
van maatschappij en krijgsmacht dat
diep. ingrijpende gevolgen zal hebben
voor de krijgsmacht.
- Tot nu moest Defensie heftig concur-
reren met het bedrijfsleven bij het
aantrekken van personeel gezien de
spanning op de arbeidsmarkt. Er is een
toenemende hehoefte bij Defensie naar
technische spedalisten die gedurende
langere tijd hij de krijgsmacht willen
dienen. Gevolg van de concurrerende
positie is dat arbeidsvoorwaarden maar
ook leef- en arbeidsklimaat llangepast
moeten worden aan datgene wat in het
bedrijfsleven bL"Staat.Dat is de laatste
jaren t.a.v. dienstplichtigen merkbaar ge-
beurd.
2, In de kri;p,smacht
De industrialisatie van de l..-njgsmacht-
delen is in volle gang. De marine was
v.mouds al een technisch bedrijf, de
luchtmacht is in de eeuw van de techniek
opgekomen, de landmacht maakt mO-
menteel een ontwikkeling door die haar
ook zal maken tot een modem indus-
trieel apparaat. De krijgsmacht in zijn
geheel is op weg een groot-l><.><.lrijfte
worden dat met succes vergeleken kan
worden met de industrie. Daardoor zal
het karakter van het leidinggeven gron-
dig veranderen; het leiderschap zal het
meer moeten hebben van teamleiden en
technische deskundigheid dan van het
geven van bevelen. Tanks, vliegtuigen,
gemotoriseerde voertuigen en onderzee-
boten zijn in hun functioneren afhanke-
lijk van teams waan'an de leden elkaar
goed kennen en op elkaar aankunnen. De
verantwoordelijkheid ook van de laagste
in rang i'Sdaarbij onmishaar. Aangezien
verantwoordelijkheid niet op bestelling
zal worden geleverd is delegatie van
verantwoordelijkheid en overleg nood-
zakelijk. lIet besef hien'oor is groeiende
in de krijgsmacht.
De wijzigin~ in de opzet van de

militaire akademie is daar een voorbeeld
van, de verhetering in de externe voor-
lichting eveneens, terwijl ook niet ver-
geten mag worden het studic(.'cntmm
voor militair leidersehap dat aan hoven.
genoemde ontwikkeling ook grote aan-
dacht schenkt.

De herkomst en opleiding van het
officierskorps
lIet is bij de aamnelding van kandida-

ten voor de KMA merkbaar dat er meer
en meer afkomstig zijn uit de midden-
~rol'pen van dl~ maatschappij; daardoor
komen nieuwe elementen in het offiders-
milieu binnen en ook dat •.•.al zijn
invloed hebhen.
Bovendien heeft het onderricht in

militaire or~anisatie meer sociaal-weten-
schappelijke hasis ~ekregen door de ver-
bintenis van tal van dvide hoogleraren .••••...
met de K!\lA aangegaan. Ook dat zal ,,-
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0'66 en de democratisering
van de strijdkrachten

zijn tloorwerldng hebben, hoewel er vele
weerstanden zijn bij oudere officieren
die dit proces zullen veriangL.'lmen.

Het bestaan van externe en
Interne voorlichting

Er hestaat behoefte aan goede en
waarachtige voorlichting over de krijgs-
macht. Die kan alleen tot stand komen
wanneer de krijgsmacht ook in werkelijk-
heid is wat men aan heeld wil doen
ontstaan in de maatschappij. Bovendien
is er het instituut van interne voorlich-
ting. Officieren en onderofficieren, ik
mccn een 26 in getal, geven d.m.v.
lezingen, discussies en rollenspelen voor-
lichting over fundamentele en actuele
zaken. Iloewel de interne voorlichting
door tegenwerking van commandanten
op lagere niveaus nog niet volledig de
kansen krijgt die zij vcrdient, zal zij cr
toch tOl' bijdragen dat de militairen in
vooral lagere rangen, md name de
dienstplichtigen zich meer bewust wor-
den van de positie die zij innemen. Ook
daardoor worden kiemen gelegd voor
een democratiseringsproces. lIet ont-
staan van de vereniging van de dienst-
plichtige militairen is er waarschijnlijk
een vnlchtbaar gevolg van.

\Ve dienen thans tot een afsluiting te
komen. In het voorgaande werd de
hestaande situatie gt"Schilderd waaruit
bleek dat er heel wat fundamentele
ongelijkheid hinnen de krijgsmacht en
L'en zekere geslotenheid t.O.V.de maat-
schappij hestaat. Tevens werden ont-
wikkelingen in maatschappij en krijgs-
macht gesignaleerd (lic dCllloeratÎ':>crend
werken. Tot hesluit willen wc <-'enaanbll
eisen formulefL'n voor mE'er gelijkheid:

1. Bevordering van het integratieproces
van maatschappij en krijgsmacht.
2. Doorhreking van de huidige machts-
en rechtsverhoudingen door:
- hervorming van het reglement op de
krijgstucht en de bestaande rechtsple-
ging.
- een moderne rechtspositie en hogere
hezoldiging voor dienstplichtigen.
- Instelling van het instituut van de
omhudsman voor de krijgsmacht.
- beter georganiseerd overleg, ontdaan
van ondergeschiktheidselementen.
a. Delegatie van meer verantwoorde-
lijkheid naar lagere en laagste niveaus.
- afschaffing van het lcetnurverbod.
- modernisering Reglement Inwendige
Dienst.
- herziening militair amlltcnarcnrcglc-
ment.
4, Verllderillg It'd- en woonruimte.
- scht'ppcn van modern arbeidsklimaat.
- overleg over dagelijkse gang van
zaken in kazernes.
5. Doorlichting, eventueel afschaffing
van bestaande tradities en gewoonten.
6. Openheid in externe en interne voor-
lichting.

6

Omler de titel 'Rechtspositie ca" dè
militairen' heeft D'66 een zevental pun-
ten in zi;n IJolitieke programma opge-
Ilomell; 1)//'lten die allen betrekking
hebhcn OIJ cic cloor D'66 noodzakelijk
geachte democratisering t.:an cic Neder-
Illtl(ise strijdmacht. In dit artikel zal
getracht worden de gedachten t.:an D'66
(cat nader lIit te (cerkcll.

door
J. H. Moerkerk

voorzitter
defensiecommissie

von D' 66

lIet is typerend dat men in de mili-
taire samenleving vaak spreekt over 'de
hmgers', als het gaat om de maatschap-
pij huiten de kazernepoorten aan te
duiden. Ieder die in zijn leven md de
militaire dienst in aanraking is gew<-'cst,
kan bevestigen dat cr een duidelijk te
voelen verschil is tussen die twee werel-
den. Toch mag niet ontkend worden dat
het !t'ger als sociaal bepaald verschijnsel
niet lus te denken is van die 'burger-
maatschappij'. In werkelijkheid is .J~
krijgsmacht L'en stukje van de maat-
schappij. ('n als zodanig niet te onder-
scheiden van andere onderdelen, of dat
nu Philips, de }\L~I,de PvdA of de
Ki\VB zijn. Alleen de taah'erdeling in
die maatschappij geeft het leger eL'll
andere bestemming dan b.V. de KL~t.

Toch is er, ondanks verschillende taken,
SOcilllll gL'zien geen verschil tussen een
militair en een KL~f'er. ze nemen alle-
bei een gelijkberechtigde positie in een
zelfde maatschappij in. Tenminste indien
men uitgaat van CL'ndemocmtisch inge-
richte maatschappij. In dit verband
meent 1)'00, waar zij uitgaat van een
gewenste radicale democratisering van
de samenleving, dat er in het leger nog
wel iets 'gladgestreken' moet worden.

Een illustratie is hier treffend. 11en
zal zich herinneren dat het ex-VVD
Tweede kamerlid. Luitenant Generaal
h.d. Couzy er in april 19G2 hij ~linister
Visser op aamlrong dat Vrij N'cderland
op de lijst \',lIl vonr 'militaire inrichtin-
gen' verhodt'll pllblikaties geplaatst zou
worden, omdat dit weekblad 'gezagson-
deTlnijlJende' artikelen opnam. (i.c. een
serie artikelen over de door de \vct
aangegen'n procedures om in aanmer-
king te komen voor dienstweigering.)
Dit kamerlid presenteerde een opvatting
die V()(}ral in 'hogere legerkringen'
weerklank vond. Bladen die men
iemand in het 'gewone' leven niet zou

(kunnen) ontzeggen, worden anno
door militairen nog als zondcnne
zagsondermijneml gezien, en dus ..

Kern van het probleem
En hier zijn we in de kern Vf

probleem belancl. Het Gezag. Ce.:i
dc daaraan inherente hiërarc
structuur wordelI door milit.'lire
noodzakelijk gezien om het leger v
bereiden op zijn (oorlogs)taak. En
dan meteen het argument, afgezie
enige paternalistische peadagogisc
gumenten, om iedere kritiek op ,
richting van de militaire samenlev
kop in te drukken. Dit argument.
door de Pruisen in de vorige
gebruikt en geldt blijkbaar nog
onbeperkt, waarbij volkomen voo
gaan wordt :'lan het feit, dat de
schappelijke ontwikkeling sedert d
niet stil heeft gestaan. Is het nog
dat de disciplinaire opleiding a~
mod zijn op de taak in oorlogsti
zo ja, h) moet deze opleiding \
huidige wijze \'Oortgezet worden?

De eerste paragraaf van de af
'Hechl~p()sîtie ~filitair' van D'66

'D'66 stelt cle spoedige instelli'lg
t:an een stlilliecommissie, die,
parlementaire auspicil:tl, een ond
moet instellen 1war de werkeliike u
l~ml de grunclslngen tcaarop de d,
Illlirc opleiding mn de militair in t.:
ti;d berust. Dit moet eelt nict-m
commissie zi;11, bestlllHule uit soci.
en psyc1lOlogell, l't.:l'ntueel bijg
door militaire adviseurs:

De vragen die ondergetekende
gesteld, \vorden in dit citaat ter (
sie gestel(1. De diciplinairc opleid
vredestijd heeft nog steeds, schel
steM, het karakter van wat we gE
halve maar 'drillen' zullen noemen
gaat er vanuit dat L'en militair i
\'an oorlog zonder haperen beveIer
aanvaarden van zijn meerdere, en
er nu beter dan hem dit in vredes
hij te brengen? Afgezien van het ff
het een uiterst moeilijke zaak i
oorlogssituatie in vredestijd te sch(
is het maar helemaal de vraag
uitgangspunt wel waar is, en of hE
is. De omstandigheden in het
gevcn maar al te vaak aanleidir
toestanLlen die als discriminatie g'
worden, en bieden de meerdere
praktijk de mogelijkheid, onde
vaandel van de hoo,lotg<-'prezendis(
in oorlogstijd, de mindere onred
dig en onjuist te behandelen, zond.
daar veel verweer van de zijd-
gedupeerden tegenover staat. (de
leen maar eens aan de in de p
slecht functionerende beklag-pre
res).

Het zou raadzaam zijn, ah men
daad overging tot het instellen va
bovengenoemde commissie. Dat d.



ecifiek militaire commissie moet
al in het licht van wat eerder
is, n.l. dat een leger in de

tlappij dient te staan, duidelijk
atuurlijk doet de krij~smacht zeU
el aan sociologisch- en psycholo-
mderzoek. ~lijn zal het met mij
jn, dat hier bijna alleen nog maar
is van een soort sociaaI-psycholo.
begeleiding van de individu(en)
-lat van een wetenschappelijk on-
~naar de waarden van het huidi-
-teem nog weinig sprake is. lIet
ln een dergelijke studie is, uiter-
~en oplossin~ te vinden voor de,
K)r militairen gevoelde, ondema-
le tendensen die een leger blijk-
tls begeleidingsverschijnsel moet,.
') is van oordeel dat de celstraf
'rylinaire maatregel geheel veTOU.
en uit het systeem dient te

;nclI:

• D'66 L" van oordeel dat iedere
militair kennis moet kunnen nemen van
alle publikaties die hij als Kederlander
onder ogen kan krijgen.

e D'66 streeft naar een gelijkschake-
ling, in de tijd, van dienstplicht en
vervangingsplicht,

• De procedure om erkend te worden
als dienstweigeraar dient verecnvoudigd
te worden.

0'66 heeft geen anti-militaire instel-

Iing. Deze partij streeft naar radicale
democratisering van de maatschappij;
de militair wordt hierin als een geaccep-
teerd lid gezien. Dat het leger. helaas,
nog niet gemist kan wonlcn is ons ook
lluidelijk, Toch mag dat niemand ver-
hinderen kritiek te leveren als men
meent dat die gegeven moet worden.
Ondergetekende hoopt door het plaatsen
van deze kritische opmerkingen iets bij-
gedmgen te hebbcn aan de discussie
over een ondern'erp dat, vooral in de
militaire samenleving zeU, hoogst ac-
tueel is.

•••••••

•

zal duidelijk zijn dat met deze
laf vooral op het streng arrest
gewezen. Lef,!;tmen het oor te
~nbij deskundigen op het terrein
t strafrecht. dat merkt men dat in
ng gegronde twijfel bestaat over
-lulaire opsluiting, Mk waar het
mstige misdrijven betreft. Dat in
itaire maatschappij de krij~stucht
g steeds mogelijk maakt, dat een
commandant voor zelfs de

,te overtreding een celstraf geeft,
anno 1967 weinig geloofwaardig.
bestaat het sysk-em nog steeds,
•• gezegd moet worden dat vanuit
nisterie én het Parlement gewerkt
(al geruime tijd) aan een moge-
::rzieningvan deze zaak.

} acht het onaanvaardbaar dat
jke verouderde vormen nog lao-
ijven voortbestaan. Men kan het
-gemst ver~elijken met een groot
; waarom niet, nu ook de dienst-
ge soldaten beter betaald worden,
als dat hij andere grote ondeme-
1 gebeurt, voor bepaalde overtre-
een inhouding op het salaris

ast, waar vroeger een bepaalde
f werd uitgedeeld? Enfin, het zal
er duidelijk zijn in welke richting
:lenkt, De ruimte ontbreekt, hier
op in te gaan. Daarom moet hier
m wonlen met de opsomming van
andere, van het voorafgaande niet
denken, punten uit het pro.

la:

::>'66 meent oat militairen die de
~t overtreden voor de nonnale
'Jijke rechtscolleges dienen te ver-
~n.

-{)'66 meent dat militairen, 66k in
-Duitsland, meer mogelijkheden tot
toefenen van hun stemrecht moe-
ijgen.
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YANGTSE KIANG

FILM8ESPREKING

Amerikanen
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Azië

Hohf'ft 'Vise vestigde zijn naam j.

film. maar vooral in de hioscoopwe
lIlet zijn he.~tsl'II{'r West Side Stor!
d~ nauwelijks minder recettes in
laatje hrengl'llde SOIUUZ ol ,'fusie. 11
H'cellte produkties, maar de naam
\\ïse is niet zomaar omhoog kc
vallen: zijn eerste 'grote' werkshIk,
de montage van Orson \Velles kIa.~:
filmepo_~ Citi;:(,11 KaTlC (I9.Hl) S~
ml't ~Iark Hnhson, Beide 'clitte]"s' kr
in HJ.1:1 hun kans als regisseur ..
e\ulll{'crc1e langzaam tot l'CII uiterst
pa\ll'lt', weinig arlistil'k-pretentieuZt.
gissellr, dit. olldeOllL'N films als St
body lil' [here likes me en 1 II.Hl1lt tv
maaklt'. J lij stelt hoge eist'l\ :lal'

kwaliteit V:tIl zijn produkkn en co
Il('{'rde zijn g('.~p:lnJl('I\ invl'lltivitcit
de vakmenscil uit lloll"wood

De hreed opgezette 'produktie is
Illentt'el hij uit.stek het genre wa;!
;\merikalll'n zÎl,h kUnnl'1l uith'\'C'1l
ht,h, scala \'an hun tedllli.sch \"{'f1mfl
tOOIl ktumen spn'idl'lI. Daarom was
lIid \'crwofl{lerli;k dat \\'ise na "
Sidc ell SOI/Tld {'{'n nieuw project Zl
En kt'nnelijk Olll het stigma van '11
calrt'gissellr' kwijt te rakell, koos hij
ho('k ,"all Hiehard :\IcKl'lIlla, The S
pel,IJ/cs, ~IcKl'l1ll;\ was hij uitstek
schikt om de jllistt, toon en atmosfel
treffen, waarin de \'llllrdoop op
l"cllgtsc Kitlll{!, zich afspeelt: \'an
tot I~),'5.1 diende hij in de Amerika
Ilwri,l{' t'lI patrouiIJet'n!e in de j_
d('rtiJ.{ twee jaar lang op de USS '(
Star' op dl' Y;IIIJ.{tse-rivief. The S
pehbles, .\leKt'l1lla's enige romall, ,
in '(j.3 hekroond met de lIarper's ••

C,iJin<l i.>; een borrelende pan 'Soe
dl' jarell twintig. Dl' BO.\cropstand
rond de l'cnwwisSt'litlg h'eft voort i!
J.{t'(iaehtf'Jl ,'all dt, leidende Chinezl"
de {'erste {'Il aan\'ankelijk slll'el's\'olle
stand kW'1l dl' O\'erheersing \'<In C
door dt~ 'hlanke duivels', Dllitse ell
gt,lsl', Japanse t'Tl andere kalm
machten sloegt'1l dl' opstand neer, I
dl' reus zo werd gezegd _
ontwaakt. In WIl kwam het kt'izt,
ten val t'll SOt'n-Yat-St'n ',,'enl presi,
\'an dt' {'t'Z's1t'Chinese n'jHthli{'k.

\'allzeJfsprekelld poogdt'll de vroe
koloniale lamlt'll dl'ze kgenstelJingel
geil I:'lkaar uit te spelen en wistt'l
!IOg gentillH' tijd hun positie t'nigszÎI
handhav('n. lil dl' jareJl twintig nlrn
.\lao-T.~{,-T(lt'llg en Tsjang.Kai-Tsjek
soorl coalitie tegell dl' '(,olltrarevol
- {'cn eonlitit' dit' Ilid Janc: stand IJ
111 Hl:?.3 werd Sot'Il-Yat-S:'n Illet
van dt, l'OtlltlHtIlis1t'n en de HtlSSl'll ,
president iJl Kantoll - il{'tg{'('ll nog-
ht'kkt'llde van hed China.

Tt'gt'll deze hî,~t{lrisdl turhulente
lt'fgrond SIW('lt zich het in feite k
lIll'nselijke drama rond de Anwrika,
verouderdl' kanolllleerhoot 'San p~
af. .\tachinist Jake Ilolmall (S
:\kC)IH'ell) is al H.le malell ovt'rgeph
van dl' ene hoot naar dl' andere or



rikaanse vloot in Azië. Niet omdat
""een capabel machinist zou zijn,

mdat zijn neiging tot insubordina~
,m die tijd iets volslagen ondenk-
s - ook als het een immoreel bevel
)f) hem bepaald niet bemind maak-
ij de officieren en manschappen, die
en op hun rust - en dus op soepele
oudingen - gesteld waren. Holman

de oude 'San Pablo' aan, over-
.md door Chinezen, die alle vuile
'eitjes opknappen, terwijl de roatro-
~rhun gemak van kunnen nemen.
iet zozeer gedreven door mensen-
e, alswel door zijn liefde voor de
nine (een typisch Amerikaans trekje)
ot Holman zèU het vuile werk ter

.1 en creëert zodoende een gezagscon-
tussen de Amerikanen en de Chine~
en zelfs bij de Chinezen onderling.
1 zet hij door en het lijkt er een
lent op dat hij zal slagen. De exter-
'erhoudingen in China verstoren zijn
nen echter: iets waarvan hij met al
eer ondersteboven is, want Holman
lt ons geschilderd als een lakonieke.
sche 'tough guy', een keiharde jon~

die zelfs de naïve avances van
~ey Eckert (Candice Bergen), een
;je met missionarisgedachten die hij
weg naar de 'San Pablo' ontmoet,
~rt.

inder afwerend is de verhouding
er ontstaat tussen Frenchy (Richard
nborough) en Maily (~farayat An-
De), een meisje dat gedwongen
1t in een bordeel te werken om haar
lId van tweehonderd dollar in te
~n. Haar eerste klant zal dat bedrag
ten betalen en daar geen van de
inemannen die som bezit. komt het
een georganiseerde bokswedstrijd

rbi; de winnaar mag beslissen of hij
ly al dan niet begeert, Holmans
lese hulp Po-Han (Mako) treedt in
ing tegen een brute Amerikaan. De
ag laat zich raden en Maily
'rij - zij het niet zonder verdere
obelingen - om samen met haar
~fdeFrenchy te ontsnappen.
ndertussen is China een overkoken-
ketel en alIe Amerikaanse bwgers

moeten geëvacueerd worden. Ook Shir-
ley Eekert, die samen met een koppige,
idealistische missionaris ergens in de
binnenlanden zit. De 'San Pablo' vaart
stroomopwaarts om beiden te bevrijden,
maar raakt slaags met beestachtig wrede
communisten en nobel strijdende na-
tionalisten. Natuurlijk lukt het ze, maar
- oh desillusie - de missionaris en
Shirley willen helemaal niet mee. De
missionaris heeft zijn Amerikaanse nati-
onaliteit opgegeven en ook Shirley wil
blijven.

Achtervolgd door nationalisten raken
de marinemannen op de missiepost
slaags met de Chinezen. De missionaris,
die zijn Chinese vrienden in kinderlijk
vertrouwen tegemoet snelt, wordt ge-
dood en Shirley besluit toch met haar
grote liefde 1101manmee te gaan: ze
heeft gezien dat het vruchteloos is te
blijven. Maar de ontsnapping verloopt
niet zonder kleerscheuren. Aanvankelijk
sneuvelt de autoritaire kapitein Collins
(Richard Crenna) in een poging de
aftocht te dekken en dan neemt Holman
het van hem over. De rest ontkomt,
maar Holman vindt op de binnenplaalS
de dood.

'Vaarom is The Sandpebbles meer
dan zo maar een avonturenfilm? Door
de hele film, die opgenomen is op
Taiwan, het laatste bolwerk van Tsjang-
Kai-Tsjek, loopt een rode draad, die
misschien niet representatief is voor de
Amerikaanse mentaliteit uit 1926, maar
die als een carbonkopie past op, het
origineel van de Amerikaanse houding:
in Vietnam. Vervangen we overal waar
China en Chinezen genoemd worden
door Vietnam en Vietnamezen, dan zien
we een blauwdruk van de typisch-Ame-
rikaanse mentaliteit die op deze huidige
oorlog zo'n duidelijk stempel heeft ge-
dmkt: enerzijds is daar de neiging om
'hulp' aan een volk te zien als het
v€.rstrekken van materiële bijstand: ma-
chines, gebouwen, wegen enzovoort, an~
derzijds verwacht de Amerikaan dan ook
dat de Chinees (of Vietnamees) daar een
typisch 'Amerikaans.rationeel' gebruik
van maakt; dankbaarheid verwachten' de

BIJde foto's l

Links: Communistische wreedheden in
'Yangt.te'
Onder: Richard Crenna Candice Bn-
gen en Steve McQueen in de val in
"Yangtse'

Geheel links: Belegerde 'San Pablo' in
China in de jaren twintig.

Amerikanen niet - ze zouden er zelfs
verlegen onder worden - maar enige
eHiciëncy mag er toch wel zijn. lndivi.
dueel zijn ze heel wat minder bruut en
dictatoriaal tegenover de autochtone dan
vroegere 'kolonialistische' bewindvoer-
ders, maar en masse behandelen ze de
(Oost)-Aziaten bepaald niet op de ma-
nier waarop volkeren die veel waarde
hechten aan 'gezichtsbehoud' dat ZQU-

den wensen.
Hun rationele, recht-toe-recht-aan

houding geeft de Aziaat waarmee ze te
maken hebben, geen kans zijn autoriteit-
in.eigen-kring te handhaven. Daardoor
komen de beste contacten tussen de Ame~
rikanen en de Aziaten tot stand tussen de
minst rationele Amerikanen en de meest
naar het Amerikaanse neigende Aziaten.
Samen vonnen zij dan weer - dat is
duidelijk in een stad als Saigon - een
afzonderlijke gemeenschap; degenen die
daar buiten staan, beschouwen hun
landgenoten die (goed) met de yanks
samenwerken in het extreemste geval als
'landverraders'.

Het onbegrip (of juist de verdekt
opgestoken waarschuwende vinger mis-
schien) voor deze situatie spreekt over-
duidelijk uit het actie-epos van Wise,
dat ons temgvoert naar toestanden van
veertig jaar gek>den,maar ons tegelijker-
tijd met de neus op de realiteit drukt.

HENK J. MEIER
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Ik zag Adamo

Profiterend vall de n1stigc dagen na
;\iicllwjaar, brachten wc ecn hezoekje
aan Parijs. Dat is tegenwoordig zó maar
te doen, want wc draaien voor 500 km
onze hand nid JlH'cr om. Xli is het wel
waar dat de winterse weg nog wel enig
risico kan opleveren, maar todl niet m
die mate dat het ons van zoon reisje
afhoudt.
Parijs in de winter! Op de straat-

hoeken st'-l:ln !lU mallnen die op een
vuurtje kastanjes poffen en dan \'orko.
pen. Je houdt cr wanne handen aan
over, maar het is to<:hmeer eigenaardig
dali lekker. Je ziet er dan ook niet veel
van verkopen. Op de grote Boulevard
des Champs EIysl'cs sta.at warempel dat
ezeltje ook nog met zijn geurende last
van l<ln.'Odel. alleen dragen dc herders
IIlI dikke tmicn onder hun hlauwe kie-
len. en het ez<'!svl'lIlcntje dat door zo-
veel toeristen is gekllffeld werd vervan-
gen door een heige geit met opvallende
lange en slappen oren. "-laar de toeristen
drommen nog steeds om dit viertal
hl.-'en,de camera's schietklaar. Het is ook
wel een leuk gezicht. Het doet me
alleen wat denken aan ~Iarken en Sijtje
Boes.
Na ('('11 hele boel Picasso gaan wc dan

naar de Olympia, waar na de pauze
Adamo zal zingen. Een grote zaal, wat
versleten. wat afgeledd. \\'1..' zijn maar
\!,reinig te vroej.{. maar de zaal is nog
vrijwel k'eg. Ileel provinciaal komt
iedereen een kwartier te laat, en begint
het programma een half uur over tijd.
De Z<.lalis dan volgestmomd met in
hoofdzaak meisjes tussen 12 en 18 jaar,
soms Illet papa en mama. soms met een
kluitje vriendinnen. Allen kijken met
verwachtingsvolle glinsteroogjes en heb-
ben zich opgemaakt, de ogen zwaar
aangezet, zoals tieners doen,
Heel veel gegiechel en meisjespraat

o\.er jongens, net als bij ons onder
meisjes, als cr geen jongen in de buurt
is. Vlak voor het begin, als iedereen
zit, moeten er toch nog gauw ('Ven enke-
len naar het toilet, zodat een paar rijen
mensen twee maal moeten opstaan.
Vooral een paar oudere bezoekers erge-
ren zich zichbaar en je hoort de man
denken, 'Je leert een kind dat je eerst
("en plas doet als je uitgaat, en zodra ze
alleen uitgaan worden deze elementaire
regels overtreden. Kun je nagaan wat cr
van de rest overhlijft.
Tot onze verbazing gebruikt vrijwel

niemand de vestiaire. Alle jas.~engaan in
de zaal uit en op de knieën, waar ze de
hele avond warm liggen te zijn en
hinderlijk. Och ja, de Olympia is duur
en de tienerbeurs is krap. Nog e('n
redl'n tot verwondering is dat de meisjes
gekleed zijn in lange broek met trui,
twin-sets, schooljurkjes, maar geen fees-
telijke avondje-uit-jurken. Doen onze
tienermeisjes dat ook niet meer?
Tijdens de eerste helft van het pro-

gramma is het nooit helemaal stil. Over-
al wordt gefluisterd, onderdrukt gela-
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chen, openlijk gekust. Soms lokt een
liedje of een stuntje een applaus uit,
maar nooit enthousiasme. Dan ineens is
het pauze. ~len koopt ijs als in de
bioscoop, cr komt een artiest met een.
wandelstok liefdadigheidsenvcloppen
verkopen voor het artiestenpensioen-
fonds, vele meisjes gaan naar achter-
en.

Goedkope buurtbioscoop

'Vij laten dit wat verbijsterd over ons
heengaan. De Olympia gedraagt zich als
een goedkope bllurtbioscoop, en toch is
het de grootste musichall ter wereld,
waar alle groten van het chanson heb-
hen opgetreden. Hoe is het mogelijk!
Pauze voorbij. Zo dadelijk komt Adamo,
Een schok \"('('lt door de zaal. Ruggen
strekken zich. Kleine meisjes hollen naar
voren mL't fototoestellen. De rest VUil de
avond zullen ze daar blijven flitsen en
over het toneel hangen om elk gehaar
vast te leggen en elke stembuiging te
genieten. Gordijnen zwaaien open. Een
touche. Achter de coulissen springt
Adamo te voorschijn. groet zijn publiek.
Hij is ouder dan ik dacht, volwassener.
Zijn liedjes komen in een lange rij, alle
voorgedragen op zijn hekende manier,
met sched getrokken mond en met dat
hese in zijn stem dat hem zo charmant
maakt. Dan komt La Rox ... Na beëin-
diging yan de laatste regel stormt een
meisje naar yoren met een roos in een
plastic hoesje. Zij klimt op het toneel,
geeft die roos aan Adamo, krijgt een
kusje op de wang en loopt dan terug
met dat soort glimlach om haar mond
dat je al heel jong verliest.
~a deze roos hlijft het ('en heen en

weer lopen na dk liedje; steeds meer
meisjes komen wat hrengen, want na de
rozen kOllWIIde brieven en de pakjes.
Voor alles geeft Adamo dat kusje op de
wang weg, Heel kuis, maar soms met
even een opmerking naar de zaal, be-
doeld voor de b'1'ote mensen, die laat
zien dat hij te groot is voor deze tiener-
\'erering. Hij maakt een toespeling op
een ontmoeting na afloop in de kk'cd.
kmncr na een kusje van een wat ouder
meisje, en even later zegt hij dat ('Cn

ander meisjc over ecn poosje nog eens
terug moet komen.

Verlegen glimlach

Zijn handen duiden aan dat hij de
afwezigheid van wat vrouwelijke vonnen
bedoelt. Zijn gezicht blijft echter die
wat verlegen glimlaeh tonen, die bij
zijn image past. Trouwhartig ondergaat
hij alles. Dan zijn laatste chanson. Lang-
zamerhand is de zaal rumoeriger gewor-
den. Zodra het ingezette chanson werd
herkend klonken gilletjes, en naar het
einde toe is dat steeds erger geworden.
Bij het laatste lied heeft hij moeite om
er boven uit te komen. Als toegift komt
dan het laatste couplet van VOltS per-
mettez monsieur. En dan.,. stormen
enige tientallen tieners naar het toneel,

klimmen erop, vallen eraf. worden ver-
jaagd, maar stellen zich clan keurig op
-'.•..in een rij. en geven Adamo een ge-
schenkje, krijgen dat kleine kuise kusje,
gaan wecr af. Die van de eerste keer is er
ook w('cr hij, en zij gaat nog eens achter
aan staan als ze geweest is. De zaal
lacht, Jllaar zij is drie keer geweest en
ze is er helemaal \'leg van. Later, in de
gang staat ze in een kring van bewon-
deraarsters, die aan haar wangen ruiken
waar Adamo haar kuste ... Ik was ver-
haasd, maar niet meer zo als in het
begin. Deze tieners zagen hun idool,
waarvan ze droomden, ('H terecht.
lIij zingt immers van liefde. de maan,

de roos die je elkaar geeft, eH van de
pijn als het lIit is. Daar dromen deze
meisjes van, daarmee zijn ze j,{elukkig.
De aangebrande aardappels, de luier-
was, de echtgenoot die naar het voetbal-
len op de T.V, wil kijken inplaats van
hand in hand zitten cn elkaar in de
ogen kijken, dat komt allemaal wel,
maar eerst nog even dromen.
Ik heb Adamo gezicn, en het was

heerlijk.
11. j. VAN SANDWljK

Gedichten van SDnD-mama
Strand

Boven hemel
beneden aarde-
-daartussen zee, zon, wind-
aan weerskant,
tweedelig evenwijdig,
vrouw, man
en dan-
even v('nler kind'
in losjes verbami
vrouwelijk, mannelijk, onzijdig?
het kan alle kanten op
in deze kleine wercld in een dop
spelend met zand.

Soms is een gedicht
een gestalte zonder gezicht
een verloren wamlclaar
incompleet op weg
door domeinen vol louter misbaar
wmu hij Wl.-'etheg nog steg
('I}aanklopt aan de kleine poort
van een enkel stom woord
hopend op een kiertje welwillendheid
of iemand is hereid
zijn kleinc hede te verhoren
\velke identiteit hij mag toebehoren.

Wereldtempel

In mijn kleine wereldtempel
draagt elk ding een eender stempel
stom eenvoudig glijdt het leven
(alles is er om het even)
als een gehedssnoer door dc•...ote han-

den
en rijgen zich het goede en het i-waad
in een voorlopig bestand
aaneen voor nieuw beraad.

A. KUIK



Miles Davis kwintet
na elf jaar

JAZZ
I

Onder de vcle orkesten - kwartetten,
kwintetten, sextetten, nonetten enzo.
voort - die trompettist ~1iles Davis in
zijn meer dan twintig jaar lange carrière
heeft geleid, neemt het kwintet lIit 1955-
'56 ('cn zeer speciale plaats in; het is
zelfs dc eerste comho waar je aan denkt
als de woon.len '~tilcs Davjs kwintet'
vallen. Dat die groep zo klassiek is
geworden, kun je aan uiteenlopende
oorl:akcn toesehrij"cn.
Om te beginnen gaf dat

kwintet - samen met de Jazz '\Iessen-
gers en het Clifford Brown-:\Iax Raadt
kwintet - de stoot tot de hard bop-reac-
tie op de \Vest Coast-rage van het begin
van de jaren vijftig. Verder is het
achteraf de sprinl-,'ll!ank gehleken van
waaraf de voordien bijna volkomen on-
hekende tenorsaxofonist Joho Coltrane
de toppen van de moderne jazz heeft
kunnen bereiken. En ten slotte heeft
deze groep als geen andere de kans
gt,krcgen zijn muziek vrijwel uitputtend
op de plaat te zetten: hinnen ('(>njaar
en zonder dat er ook maar één wijziging
in de bezetting hvam, werd het mate-
riaal voor niet minder dan zes lang-
speelplaten opgenoillen,
Dat het kwintet üherhaupt werd ge-

vormd was - zoals zo vaak in de
jazz - het gevolg van een aantal Olll-
standigheden die maar weinig met mu-
ziek te maken hadden. .\files Davis
maakte tussen 1950 ell '55 een moeilijke
periode door. Hij had te kampen met
persoonlijke problemen en daarhij kwam
dat de publieke helangstelling voor zijn
muziek vrijwel nihil was. De popllalire
\Vest Coast-jazz, waarnlor Davis met
zijn momentopnamen van 1949 nota hene
de muzikale hasis had gelegd, leverde
tal van middelmatige hlanke musici een
dikbelegde boterham op.
Toen het puhliek hem in juli 1955

tijdens het !':ewport Jazz Festival plot-
seling herontdekte - als lid van een bi-
zarre gelegenheidscombinatie met o.m.
GeIT)' .\lulligan. Zoot Sims, en Thelo-
nious .\Ionk - kon hij dan ook met recht
zeggen: '\Vaar praten ze eigenlijk over?
Ik speelde net zoals altijd. Als gevolg
van dat ~e\vport-succes kR'eg .\files
eindelijk weer eens langdurige engage-
menten in jazzclubs aangeboden. ~a
jarenlang bijna uitsluitend met gele-
gcnheidscombinaties voor plaatopnamen
of andere losse schnabbels te hebben
gewerkt, kon de trompettist nu dus een
vaste groep oprichten. Najaar 1955 dB-
hutcerde het nieuwe kwintet, dat naast
.\filC'...•t'tl TroulC verder bestond uit pia-
nist Hed Carland. bassist Paul Chamhers
en drummer Philly Joe Jones, drie jonge
musici die op dat moment nog bijna
even onbekend waren als Co1trane (al-
leen Philly Joe had al regelmatig met
topmusici gespeeld).

J fet succes hij het g:rote publiek over-
trof vrijwel ogenblikkelijk de stoutste
verwachtingen. l'\ewport 'SS bleek ach-
teraf het begin van een .\fiIes-rage die

nu al meer dan tien jaar ollverminderd
voortdullTt. Dat betekende echter niet
dat alle zgn. iusi<1L'rs(critici, hippe fans
etc.) meteen voor het kwintet gewonnen
waren. In de hoestekst van een l\liles-
LP uit die tijd geeft jazzscribent Joe
Guldbcrg min of lIleer ironisch de kri-
tiek weer die indertijd op ~liIes t'n zijn
mannen werd geleverd: 'De groep be-
stond. zo hedte het, uit een trompettist
die alleen maar in het middenrebrister
kon spelen en die de helft van zijn
110 ten de soep indraaide. Verder een
vals spdende tellorist, een cocktailpia-
nist. een drummer die zoveel lawaai
maakte dat je niemand anders kon ho-
ren, en ('('11 tl'enager op has.'
De meeste critici die dat alles te

berde hrachten. zouden een paar jaar
later hun hoze woonh'n volledig inslik-
ken om \"oortaan alleen nog maar lof uit
te storten over het klassiek geworden
kwintet. .\Iaar nll \ve een jaar of elf
venier zijn en sommige mllsid uit die
groep inmiddels een ellorme ontwikke-
ling hehhen doorgemaakt, kan het gcen
kwaa<l om de muziek van .\files' kwintet
anno 1956 nog eens aan die eerste
kritiek te toclsen. Dat gaat dan aan de
hand van drie .\files-LP's uit dat jaar,
die kortgeleden in de goedkope Prestige-
serie opnieuw werden uitgebracht:
CookiTl' (Prestige 11PR .3(29). lVorkiu'
(t\IPH ,30.'30)en Sfcamiu' (11PR .'30.31).
Al deze -opnamen zijn afkomstig van

twee plaatsessions. Op 11 mei en op 26
oktoher If}5() hvam llE'tkwintet naar de
studio om in een zo informeel mogelijke
sfeer een ongewoon grote hoeveelheid
lllllziek op te nemen. De musici speel-
den alsof ze in ('cn club stonden: ieder
stuk werd in (-l'n keer opgenomen.
waarbij de gaafheid dus ten offer viel
Han de spontaniteit. De misverstanden
en aarzelingen ont1Jreken dan ook niet.
In de themavertolkingen loopt er nogal
eens iets mis. terwijl in het vier-om-vier-
spel met de dTllmmer soms een tel
verloren gaat of juist ten onrechte op-
duikt. Bo\"Cndien piept Coltrane's riet
een paar keer storend. Dat zijn allemaal
dingen die je nonnaai niet op platen
hoort, maar daar tegenover staat een zo
plezierige. ontspannen sfeer dat je die
kleine schoonheidsfoutjes graag op de
koop toe neemt. De musici zijn hier-
anders dan op de meeste jazzpiaten -
tenminste in staat zich op hun normale
niveau te uiten.
Daarbij hlijkt die eerste kritiek die ik

hierhoven aanhaalde, toch meer hout te
snijden dan je zon vcrwachten hij een
groep die door zoveel menscn zo he-
mdhoog is geprezen. lIet staat als een
p:lal hoven wakr dat .\files in 1956
tedmiseh een vrij beperkt musicus was.
Hij blijft inderdaad meestal in het mid-
denregister en dat is maar gelukkig
ook. want zodra hij de hoogte in pro-
beert te gaan loopt het gewoonlijk mis.
In snel tempo vervalt hij vaak in com-
fortabele loopjes die kennelijk goed in

zijn vingers zitten en die lul dan ook tot
vervelens toe als opvulling gebruikt. Zijn
befaamde spel op gestopte trompet is
ongetwijfeld bekoorlijk maar wel wat
weinig klenrrijk. Sinds '56 heeft Davis
zijn techniek aanzienlijk weten te verhe-
teren en op zijn latere platen hoor je
dan (Jok duidelijk dat hij zich veel
vollediger weet te uiten. De ideeën zijn
in grote trekken de'.l.elfde gebleven; al~
leen de expressiemogelijkheden zijn
enoru} \'ergn)ot.
Coltrane klinkt hier bij Miles af en

toe ronduit als een beginner. lIij speelt
dan wel nid vals maar wel onsamen-
hangend en aane!end. De kracht en de
intensiteit zijn er al. Hij mist echter nog
het technische en muzikale vennogen
om er iets mee te doen. Een jaar later
bezat hij dat vermogen al wel. Zijn
ontwikkeling tot avantgardist moest op
dat moment nog beginnen. Red Garland
maakt indenlaad de indruk meer erva-
ring met cocI...-tailmuziekdan met jazz te
hehben. Zijn soli in langzaam tempo zijn
balUt:l1en saai. In snel tempo speelt htj
het bekende spelletje met de 'parelenJe
rechterhand', een proe£-dé waarmee je
voortdllfend het risico loopt in triviaal
gepinge! te ycrvalll'n. Dat gebeurt dan
ook regelmatig, vooral in de stukken van
de session uit mei.
Als begeleider doet Carland daaren-

tegen goed werk, maar dat geldt voor
de hele ritmesektie. Paul Chambers is
hier dan wel jong, maar zijn spel staat
op een behoorlijk niveau. Vooral in de
stukken in medium tempo - de bekende
song-vertolkingen op gestopte trompet
met een h:ls die twee tenen in de maat
trekt en een drummer die soepel met de
hmshes hezig is - dragen zijn huppe-
lende hegdeidingsfiguurtjes de heil'
groep. Philly Joe Jones ondersteunt de
zaak al even voortreffelijk. Er waren in
die tijd maar weinig drummers die zo
goed gedos(.'erd en met zoveel gevoel
voor de uiteenlopende behoeften van de
diverse solisten wisten te begeleiden.
Alles bij elkaar heeft het team-work van
deze enorm swingende ritmesektie de
tijd heter doorstaan dan de prestaties
van de solisten (al kun je natuurlijk de
verrichtingen van .\files en Trane anno
H)56 nauwelijks meer op hun eigen
merites heoordelen nu je \veet hoeveel
verder die beide musici sindsdien zijn
gekomen).
Van de drie LP's is Cookin', met

uitsluitend opnamen van de oktober-ses-
sion. veruit de beste. De ritmesektie
speelt daar hechter en de solisten min-
der moeizaam dan in de stukken uit mei
(Stcal1lin' cn Workifl' bevatten elk vijf
stukken uit mei en één uit oktober).
Bovendien bevat Cookin het stuk dat
naar mijn smaak het hoogtepunt van
beide sessions vonnt: Blues hy jive,
bijna tien minuten ongeëvenaard swin-
gende muziek waarin zelfs Red Garland
als solist heerlijk op dreef is,

BERT VUIJSJE
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Eric Schneider: 'Het moet geen waanzin zijn'

Eric Schneider is tweeëndertig jaar.
Doorliep de kweekschool omdat zijn
vader aanvankelijk nogal sceptisch stond
tegenover de op zijn zachtst gezegd
ietwat vreemde en bijna altijd tegen het
immorele aanliggende wereldje van to-
llt-'l..')spciers. Daarna 'volgde toch de to-
neelschooL in !\Iaastricht, cn ten slotte
een contract hij het toneelgezelschap
'Theater.' Viel voor de ct'rste maal sterk
op in 'Le Snel' van Julien Green. I\a ('cn
aantal jaren 'Theater' ging hij naar het
'Nieuw Hotterclams Tanee1', waaraan hij
!Hl nog' verbonden is. Voorlopig hoobrte-
punt hij dit gezc1schap, na successen in
o.a. '~fet blote voeten in het park', 'Don
Car1os' en 'Ocr Stellvcrtreter', zijn ver-
tolking van en in 'Hamiet'. \Verkt(c)
naast het toneel regelmatig voor televi-
sie, en film. Speelde met o.a. Linda
Christian in '16.32' t'n heëindigde kort-
geleden de opnamen voor de Frans-
Ncderlandse co.produktie 'De pamllde
weg',
Vóór de repetities van 'Ilamlet' hlijft

Eric Schneider in het vage ovcr zijn rol,
durft er nauwelijks over te praten. Dat
niet uit gemaakte geheimzinnigheid,
maar, nog sleçhts in het stadium van het
zich zoveel mogelijk documenteren, lijkt
elk woord 'storend' te kunnen werken.
Een opmerking van zijn vrouw, de ver-
taalster josephinc Socr, dat deze 'Ham-
Iet' een geheel andere zal worden dan
de door Eric Schneider bewonderde
vertolking van eoen Flink, wordt heves-
tigd noch ontkend.
I'\u. enkele maanden na première er.

de in het algemeen zet'r positieve kritie-

ERIC SCJlXEIDER.

ken, is er get'n sprake van een zekere
tcrughOlHlendheid. Enthousiast ,maar wel
steeds zo veel mogelijk analyserend,
praat hij over zijn werk. Opvallend
daarhij is de afstand tot zieh zelf, liet is
soms alsof hij het over zieh zelf heeft als
Erie Schneider: die en die acteur in die
en die rol in dat en dat stuk.

Ziet 11, eeenals een aantal critici,
HamIet aL••(een) wow?
"t ~Ierkwaardige en eigenlijk ook wel

een beetje vcrrasscnde was dat men dat
verhand onmiddellijk legde. IHchard
Flink heeft nl. in zijn regie niet bewust
nilar de pro,"Otoegewerkt. Toen heslott'n
werd om 'HamIet' op het repertoire te
nemen stond wel direct vast dat het een
moderne Hamiet zou (moeten) worden.
.\Iet het accent sterk op de jeugd.
Vandaar ook O.Ill. de jonge l"Oninginen
de jOlige Ophdia. HamIet heeft natuur-
lijk inderdaad veel van de provo. Ver-
geet niet dat het stuk rond 1602 ge-
schreven werd. De tijd van de \Vitten-
berg en het opkomende Humanisme.
Vernieuwingen, dus ook twijfel. Oude,
bijna vastgeroeste zekerheden werden
ondersteboven gegooid, Jfetzelfde vind
je ook hij de fi~TtlUrHamiet in zijn
persoonlijke omstandigheden. De dood
van zijn vader hetekent het we~allen
van een zekerheid, een houvast. Zijn
vader vertegenwoordigde de orde, een
hepaald normbesef. De oom van Hamiet
is de chaos. Hamiet zelf de gisting, met
alle radcloosllt'id vamliell. Plotseling
mod HamIet het helemaal alleen zien
te maken. Denk je eens in dat je op tie

Lijnhaan in Rotterdam loopt en je hoort
je vermoorde vader \.ertellen dat ie
moeder ergens in Den Haag met je oom
leeft! Op zo'n moment stort alles in
elkaar. Twijfel is dan (nog) de enige
zekerheid, Vooral wanneer je je ook nog
gaat afvragen of het nu wel of niet de
woorden van je vader waren. Je leeft in
een totaal niets. \Vat moet je doen, maar
vooral hoe moet je handelen? HamIet
proheert te analyseren, te begrijpen, te
verklaren, lIij wil kost wat kost alles
•.•..olledig doordenken. Hij komt er niet
\lit. lIij loopt zieh zelf uit de hand, Als
hij zijn oom doodt ,vermoordt Hamll't in
wezen zich zelf. HamIet zou zijn oom het
liefst zeer wrced gedood hebben. Hij
had iedere handeling willen beredene-
ren. rationeel willen verantwoorden voor
zieh zelf.'

'Provo' is hehalve een beladen ook
een nogal [;aag begrip. 'Vaar doelt IJ

precies op als u HamIet met een provo
vergelijkt?
'Ik denk - bijvoorbeeld - aan een

figuur als Roei van Duyn. De intellec-
tuele provo, De mens eigenlijk die zich
realiseert, door welke omstandigheden
ook veroorzaakt of gedwongen, dat hij
niets meer kan doen of beginnen met de
oude waarden. In het ert'ëren van
nieuwe (levens)mogelijkheden bevindt
hij zich, zeker in eerste instantie, in ecn
geïsoleerde situatie. Is eenzaam:

Volgens l/fl{!.O Claus is de l/al7llet.
figuur gesl(l{lgd, maar is de voorstelling
i,1 z'" geheel halfslachtig. Niet modern
genoeg, nog ter:ed plechtstatig troon-
tjesgedoe ...
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'Ilamlet is op sinaasappelkistjes te
~;pl'lell. .\Iaar dat vraagt tijd. Als je
hedenkt dat Rkhard Flink l"tI Nicola3.s
\Vijnberg, die dl~ dekors maal'1en, naar
leeftijd genomen nOIl niet bepaald tot
de jongere generatie behoren, vind ik
dat zij in deze HamIet-voorstelling al
een heel eind gegaan zijn. ~Ien is in
l\ederland nu eenmaal conventioneel,
Bang om in één keer (te) ver te gaan.
Bang vooral ook om een klassiek stuk aan
te tasten. ,'den vraagt zich bij herhaling
af of dat geen heiligschennis heteh'nt.
I Iet teveel ineens willen is daarom al
Illet al ,.olgens mij momenteel nog niet
haalbaar. Zou er een directie van een
toneelgezc1sehap zijn die het aandurfdc,
dan kan de voorstelling misschien artis-
tiek wel ccn succes zijn. Of het echter
ook zal aanslaan hij ecn groot publiek,
zou ik niet dllrvt.'n heweren, Een aan-
\'~nkelijke vervreemding, in de zin vuu
afkeer, lijkt Illij waarschijnlijker:

Is clat coueentionelc ook terug ta
r;jmicli in de publieke hell(l{lering {;QIl

de tOfwelspeIer?
'De tijd van'Vader, hou je dochter

binnen, daar komen de toneehpelers
aan' is nu wel voorbij. De toneeL"pc!eris
iemand geworden die ook gewoon een



vak beoefent. Toch is het nog niet sinds
zo lang dat men zo denkt. liet komt
vermoedelijk doordat een prestatie van
een toneelspeler geen duidelijk tastbaar
produkt oplevert. Zijn leven lijkt ook
wat zweverig. Vreemde werktijden, vaak
diep in de naeht thuis, etc. Een wat
onzeker hestaan. "lijn vader was eigen-
lijk pas overtuigd toen ik eenmaal op dl~
toneelschool zat en hij besefte dat ik
daar hard moest werken. Later ontmoet-
te hij collega's van mij. lIij ontdekte dat
het normale mensen waren. "'loet ik Wl'!
hij zeggen dat hij dat ook direct wilde
toegeven.'

U speelde 'Ricardo' in 'Der 5tellver-
treter' van Hol! Hochllllt1l. Een stuk dat
met 'Die Ermittlrmg' van Peter \Veiss
wak onder de noemer 'getuigetld tOflCel'
gecangen wordt. Hoe staat Il tegeIloeer
deze vorm van toneel?

'Ik zie de zin er niet van in. Natuur-
lijk dra.agt het een hclanwijk waar-
st:htl\\'ingsclt'ment in zieh, maar tegelij-
kertijd haal je hij de mensen die het alle-
maal juist al zo goed weten en het vaak
aan den lijve ondervonden hebben, zo
vreselijk veel ellende omhoog. Ik heh
naar aanleiding van 'Ricardo' de meest
hartverscheurende brieven ontvangen.
Brieven van mensen die hij lll't zien van
'Der Stellvertreter' in bepaald opzieilt
opnieuw kapot J.,ringen.Een ander be-
zwaar lijL.-tmij dat dergelijke 'Stukken
te achleel zijn, te dichtbij staan, Acteur
noch autem hebben voldoende afstand
van het gegeven.

een toneelstuk moet. voor mij tenminste,
een zekere psychologische ontwikkeling
zitten, ;'\ogmaals er moeten mensen op
het tonl'el staan. Geen vertolkers van
onmogelijke verzinsels. Of de inhoud nu
wel of niet immoreel is, daar gaa.t het mij
niet om. Als er maar herkenningsllloge-
IijkhNlen voor de toeschouwer zijn. De
figuren in '\\'ho's afraid of Viq.,rinia
\VooW gaan vaak schofterig tegen elkaar
tekeer, maar het zijn levende lTlenSell,
gcen ahstracte begrippen. Ik geloof dat
l'l'U toneelstuk, althans voor een groot
gedl."l'1te,dirt'l:t op dl' toesehOllwl~rmoet
knnnen overkomen. lIet moet niet zo
zijn dat de toeschouwer het shlk pas
begrijpt ua het achteraf herhaaldelijk
lezen van krantenkritiekeu of andere
vormen van beschouwingen. Of er ooit
iets van mij gl'spl"l.ld zal worden, \veet
ik echt niet. Ik schrijf ook niet zo veel,
heb cr jammer genoeg niet zo veel tijd
\'Oor,

Ecn houdbaar excuus?
':\l'e. Je grijpt het vaak aan om het

schrijn.'u uit te stellen. Toch zit er ook
wel degelijk eeu grond van waarheid in.
Je reist als acteur vrij l.'onstant heel
:\ederland door. Vaak zit je in twee
stukken tegelijk, Er zijn tijden dat je
's avonds speelt en 's morgens weer
vroeg moet repeteren. Heb je even wat
minder te doen, dan is er de televisie of
de film, . .'

Af et bclaugri;kc cerschiUeli in cerge-
liiking met het toneel?

'Bij de televisie niet. Voor mij eigen-

lijk alleen een technisch verschil. Het
leUl'n op lampjl's, camera's, etc. Dat er
geeu publiek is vind ik niet erg. Op het
toneel speel je ook niet op de hele zaaL
~Iecstal l'()Jl{'elltrcl'rje je op een klein
gedeelte. Kan ook moeilijk anders. Als je
je bewust zou zijn vau alle toescholl-
\vers. zou dat alleen maar 'storen', Film
is wel duidelijk anders. Je rol is zo
verknipt. Elke keer moet je weer opne.
men waar je gebleven was. Je bent
volll,dig afhankelijk van de regis'jeur.'
:-'Iomented speelt Eric Sehneider in

'\Vie kan er twee heren dienen' van
Goldani. ell repeteert hij 'Hamiet' met
Johan Schmitz. die de rol van Ko van
Dijk (als de oom van Hamiet) heeft
overgenomen. Daama wordt 'Hamiet'
weer volop gespeeld. Een voordeel van
deze activiteiten is dat het niemandsbmI
dat, ua de intense voorbereiding en
première van 'Hamiet', even dreigde te
outstaau al voor l'l'n groot gedeelte is
weggevallen. Bovendien staan er weer
nit'uwe stukken op het repertoire, zoals
o.a, 'Le Bak'on' van Jean Genet, dat in
een nieuwe bewerking van Josephine
Soer gespeeld zal ,,"'orden.

'1)e consequentie van HamIet is voor
mij niet dat ik nu alleen nog maar grote
rollen zou doen. Ten eerste maak ik dat
niet uit. en ten tweede kan je van een
hijrol geweldij.( veel maken, Hamiet is
fijn om gedaan te hebhen. maar ik hen
het volledig met Ka van Dijk eens
wanneer hij zegt dat de helangrijkste rol
voor een acteur de volgende is.'

meK ZAAL
Be1wice dat U tekent en schildert,

schriift U (lok toneelstukken, Modem,
absurdistisch?

'Het liefst zou ik zeggen dat ik het
niet weet. Ik vind het gevaarlijk om mij
over mijn eigen werk uit te laten, Ook
een beetje pretentieus trouwens. Tnt nu
toe is er nog niets van mij opgevoerd. Ik
hen momenteel over een stuk bezig met
Anty \Vesterliug, dramaturge van het
'Nieuw Rotterdams Toneel'. ~lisschien
dat er met haar hulp iets van te maken
is. Dit lijkt waarschijnlijk te bescheiden.
maar dat is het heslist niet, Voor toneel
schrijycn is geweldig moeilijk. Zou er
overigens ooit een stuk van mij gespeeld
worden, dan onder pseudoniem. Niet uit
angst voor de kritieken. maar ik wil in
dat geval als schrijver en niet als akteur/
schrijver besproken worden.'

De Îll1lOud [;an zo'n ct:etltlleel toneel-
stuk?

'Geen waanzin. Er moeten mensen in
staan. Gl."'enverzameling vreemde. nau-
welijks op iets of iemand slaande kreten.
En het moet vooral ook speelbaar zijn
Met andere w()()rden niet zoals ik -
bijvoorbeeld - laatst op de televisie
twee mensen in een ton bezig zag. Ik
heb het afgezet. Men maakt mij niet
wijs dat zoiets speelbaar is. Ik ben nogal
tegen het (te) absurdistische toneeL In

HET HUMANISTISCH OPLEIDINGSINSTITUUT
roept gegadigden op voor opleiding tot:

a. Geestelijke raadsman
b. Docent humanistisch vormingsonderwijs
Tijd en plaats: De cursus duurt twee jaar, De colleges wonten gegeven
te Ulreeht, 's zaterdags om de veertien dagen van 14.00 uur tot 18.00 uur.
Vakantie van 1 juli tot 1 sl'ptember.
Vakken zijn o,a,: llmnanis1:iek, filosofie, andragogiek/pedagogiek, grol'ps-
werk, kennis V:ln de hijbel, van het Christendom en van de niet-christé-
Iijke religies.
Vereisten: :'\liddclbare schoolopleiding, en enige jaren voortgezette studie
- leeftijd 2,5 tot 3,~ jaar - humanistische levensovertuiging. Een com-
missie van toelating beoordeelt de persoonlijke gesehiktheid van de kan.
didaat.
~logelijkbedcn: Na de studie hestaat de mogelijkheid om als vrijwilliger
of als beroepskracht werkzaam te zijn.
Cursusgeld: Het cursmgeld bedraa~"rtf 400,- per jaar.
Inlichtingen en aanmeldingen: Voor I juni a.s. bij het Humanistisch Op-
leic1ingsim,1:ituut,posthus 114, Utn",dlt. Telefoon (030) - 24641.
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Marc Chagall 80 jaar

~farc Chagall wacht nog steeds op
erkenning in eigen land. In de Sowjet-
Unie is het werk van de in Frankrijk
wonende Rlisschisc:h- ioodse schilder ta-
hoe. J Iet wordt in strijd geacht met de
principes van het socialistisch realisme,
dat ondanks alle artistieke liberaliserin-
gen llOg steeds het allecn- bestaansrecht
geniet.

In juli wordt Chagall tachtig jaar. lIet
zag cr begin 1967 even naar uit dat het
Kn.'mlin overstag zou gaan en hem zou
eren met een tentoonstelling. Het officiële
Sowjet-persbureau TASS meldde dat in
de 11oskotlsc Trdjakow-galerij een Ca-
galI-cxpositie zou worden geopend.
De honderden Russische kunstliefheb-

bers kwamen evenwel voor niets naar de
galerie. De wanden waren leeg; de
doeken van Chagall spoorloos. De orga-
nisatoren noch dc overheid wilden com-
mentaar leveren. Zij deden alsof er nooit
sprake was geweest van een tentoonstel-
ling.
Begin april bracht TASS opnieuw een

bericht over de oude meester. lIet pers-

Werk
van Rus

•In
•eIgen
land
taboe

sehilder - reisde hij via "'itehsk naar de
Franse hoofdstad.

Rijke bewonderaar

Dit vertrek werd mogelijk gemaakt
door een rijke hewonderaar. Deze gaf
hem in ruil voor zes schilderijen het geld
voor zijn verblijf in Parijs. In die tijd
werden Chagalls doeken vooral beheerst
door het motief 'bruiloft'. Hoofdpersoon
in zijn schilderwerk is Bella, een joods
meisje nit \Vitebsk, met wie hij enkele
jaren later zou trouwen.

'Ik werd opnieuw gehoren,' zegt Cha-
gaB over zijn komst in Frankrijk. Als
hvintigjarige Hus, met een geweldig
heimwee, komt hij aan in Parijs. Hij
ontmoet daar mensen als Picasso, ~Iatisse
~todigliani, Léger, Bracque, Gris en de
fI.-'eds oudere schilders als Henoir en
Degas.
Iets van thuis vindt Chagall (in 1910,

terug in de Franse hoofdstad. ~rontpar-
nasse, waar hij het meest \,,'onlt gesi!-,'lla-
leen!. was in die tijd een ver..~amelplaats
van berooide lieden uit Oosteuropese

KUNST
bureau meldde dat het museum van
Leningrad en de Tretjakow-galerij hun
medewerking zouden verlenen aan een
eenmansexpositie die van 6 mei tot 31
juli in Zürich wordt gehouden. Acht
doeken van ~farc Chagall zouden wor-
den uitgeleend.

Gelukkige periode

Op 7 juli 1887 \venl ~Iarc Chagall
gehoren in de Russische stad \Vitebsk.
Zijn vader was arbeider in eell vis-
fabriek; zijn moeder beheerde een
kleine kruidenierswinkel. Breed had het
gezin met tien kinderen het niet - met
moeite kon het nmdkomen. Toch moet
Chagalls jeugd een gelukkige periode
zijn geweest. Zijn leven temidden van
vader, moeder, broers, zusjes, ooms en
tantes, weerspiegelt zich in zijn werk.

ChagaJl heeft als schilder nauwelijks
een opleiding gekregen. Slechts drie
maanden studeerde hij aan de kunstaca-
demie van zijn woonplaats. Later ging
hij voor korte tijd in de leer hij een
fotograaf en vertrok naar Petrograd,
waar hij op een tw('ede~rangs academie
werd aangenom,,'n als leerling.

liet meest heeft Clmgall evenwel ge-
had aan zijn opleiding hij de schilder
Leon Bakst. Deze bracht hem in kennis
met de kunstopvattingen van het verre
Parijs. Na twt-'C jaar Petrograd - hij
verhleef daar als een soort manusje van
alles, een werkstudent annex aankomend
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ChagaU is Europees. Hij - die zoveel
heeft gezwon"cn, die een h••'cede vl:lder-
land heeft lIloeten kiezen, twee oorlogen
hl'Cft meegemaakt en tot een vervolgde
minderheid behoorde - is blij gehleven.
Blij én melancholiek. Zijn droomwereld
vol heimwee is niet te passen in een van
de vakjes als surrealisme of realismc. De
werc1l1 van Chagall is een wereld van
weemoedige herinneringen.

In lOGO kreeg Marc Chagall samen
met Oskar Kokoschka de Erasmusprijs
uit h..'tnden van prins Bern.hard. Een
eerbewijs voor een man. die enkele jaren
later dl' Parijse Op(~ra van een nieuw
plafond zon v(xmden; die glas.in-Iood-
ramen maakte voor een synagoge in Je-
ruzalem, die boeken illustreerde en nog
steeds al kunstenaar werkzaam i.s.

\Vat is de charme van Chagalls werk?
De compositorische onvolmaaktheid? De
naïvieteit? De weemoed, die eruit
spfl'ekt? Een afdoende antwoord zal -
gelukkig - nooit worden gegeven.

BOB VAN Ol'ZEELAND

landen. lIet was ook een kosmopolitisch
cultllllrCcntnnn, dat Monbnartre reeds
had verdrongen. liet was de plek waar
Trot-ski.~bx Jacob, André Gide, Appolli-
naire en vele anderen zÎl:h zouden vesti-
gen.

Droomfantasieën
~Iarc Chagall maakte vrienden in Pa-

rijs. Hij werd bewonderd. Zijn atelier
'La Huchc' ,verd het middelpunt - waar
werd gediscussieerd over moderne kunst
ell werd gekeken naar de droomfanta-
sieën, die de jonge sehilder wist op te
roepen. Zelf zegt hij o'.er die periode:

Bij de foto's

Unb:
Clwgalb "fafondl:crsicri'lg
l:all de l'arij.tc Dpéra
HOt-cn:
.\lare Chagall
Rcc1lts:
Eetl midzolllcnwchtsdroom

'In gedaehten keertJe ik terug naar mijn
geboorkplaats \Vitebsk'. Steeds is zijn
woonplaats het onderwerp van 'wee-
moedig glimlaehende' doekeIl.

Zijn eerste eenmansexpositie hield
Chagall echter in Berlijn. Een van zijn
bewonderaars in Parijs, een Duitse revue-
diR"Cteur, organiseerde de tentoonstel-
ling. Dat gebeurde in 1914, iets meer
dan een half jaar voor het uitbreken van
de Eerste \Vereldooriog.

Chagall ging ook naar Berlijn. Hij
keerde nog juist voon1<tt het oorlogs-
geweld goed losharstte terug naar Hus-
land. naar \Vitebsk. Daar hleef hij tot
1922. Voor het joodse theater in ~Ioskou
vervaardigde hij in die tijd de<.-'Orsen
muurschilderingen. Geld kreeg hij voor
die arbeid nauwelijks. Het S(m;et-
regime weigerde te hetalen.

Daama voor de tweede maal Parijs:
mct zijn vrouw vestigde hij zich in de
Fmnsc hoofdstad. Tot 1941 leeft en
werkt hij cr. Voor het nazigevaar besluit
hij pas een jaar na het uitbreken van de
Tweede \Vereldoor1og uit te wijken naar
Ncw York.

Na de oorlog, in 1947, keert hij
evenwel terug naar wat voor hem een
tweL'tlc vaderland is geworden: Fmnk-
rijk. Aanvankelijk woont hij onder de
rook van Parijs, in Orgeval. Op latere
leeftijd zoekt hij het milder klimaat op
van Vence in de Provence.

JOOdsetraditie
In halt en nieren is Chagall Hus

gehleven. maar vooml jood. In vrijwel al
zijn werk grijpt hij tcrug op de Joodse
traditie ,op het ge.t.insleven cn het
geloof.
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MUZIKANTEN
Het oudste beroep. . . ;0 dat is bekend. ~{aar misschien is het
op één na omiste - wel het beroep van muzikant. Op bruiloften
partijen, kortom overal waar plezier is komen ze opdraven. al
of niet professioneel.
Tom \Veerheym heeft een aantal can hen in deze serie vastge-
legd. Natuurlijk ontbreekt de Engelse straatmu:::;ikant, met zijn
onafscheidelijke banjo niet. Ook de zigeuners die bi; hun viool
zweren, mag men in een dergelijke serie niet vergeten. Of gaat
uw voorkeur uit naar die twee dames die zo heerlijk amateuris~
tisch hun instrument bespelen. Het is maaT waar ie van houdt.
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