


H. LIPS

te vinden dat
(als voorbeeld)

Het gebeurt, helaas I

De lezers vinden in dit nummer een ingezon<1PIl stuk vall de kolonel
D. B. \V. van Antenne waarin deze ingaat op lid redactie-artikel vall ons
januari-nummer. Kolonel Van Ardcnne maakt mij in zijn stuk cllkele verwijten
waartegen ik me hier graag wil verweren. De lezers doell er dus goed aan
om eerst zijn ingezonden stuk goed te If'zen.
Hij verwijt mij dus:

1. Dat ik het reëel heb genoemd dat militairen krijgsgevangenclI mishan-
delen cn vreedzame dorpsbewoncfl'> over de kling jagen.

2. Dat ik me op de realiteit verkijk als ik misdaden zonder meer koppel aan
soldaten en het bedrijven van misdaden beschouw als ecn beeld van de
werkelijkheid voor het doorsnee gedrag: van de mensheid.

Tot zover de verwijten die mcn dus in het stuk van kolonel Van ArJennc
kan terugvinden.
Nu is de vraag: wat heb ik nu eigenlijk geschreven?
i\lijn artikeltje in het januari-nummer was een reactie op ingezondell

stukken die ons verweten dat we op de voorplaat van het novemher-nummer
e~; stierengevecht hadden afgebeeld.
Ik schreef letterlijk: '~Ioetcn we op onze voorplaten uitsluitend mcnsen

afdmkken met welwillende 1.'11vreedzame bedoelingen? \Ve willen mensen
laten zien. ~\loetell we er dan onze ogen VOOrsluit('n dat mCllsen primitief,
wreed cn agressief zijn? Een plaat van soldaten die krijgsgevangclH.'1l martelen
of VTt..'e<b..ame dorpsbewoners over de kling jagen geeft ook een reëel heeld
van wat mensen elkaar aandoen. ~lissehien publiceren we cell volgt'lIde kcer
zo iets:

De strekking van mijn stuk was: mensen zijn niet alleen welwillend en
\'fië-ndelijk maar ook \\'fL"Cden a,l,,'TBSsief.
Ik geloof nog stee(l'i dat dat een reëel beeld is nL eCII beeld dat overeell-

komt met de werkelijkheid. Ik heb in ,het geheel niet beweerd dat de misdaad
normaal is voor de doorsnee-burger maar wel dat ook in die doorslJ("C.burger
\\Tcedheid en agressiviteit aanwezig zijn, al leidt dat dan ook, gelukkig,
slechts in een betrekkelijk klein aantal gevalh.'11 tot misdadell.
Juist omdat ik als humanist meen dat de melis het moet hebbell van eigell

krachten en mogelijkhedell weiger ik de ogen te sluiten voor de kwade
kansen clio in de mens en in de mensheid op de Iocr liggeil. Slechts uiterste
waakzaamheid en voortdurende inspanning zullen het kwaad in de wereld
in bedwang kunnen houden. "'ie het anders z.iet, loopt m.i. in zijn goedaanlig
optimisme ecn goede kans opnieuw te belanden bij hestialiteit<.'11zoals we die
in het jongste verleden hebben gek('nd,
En nu de soldaten! 1k hcb ook niet beweerd het reliet

soldaten hijgsgevangenen martelen, ik hel) slechts beweerd
dat het reëel is in die zin dat het gebeurt.
En dat ontkent, mC('1l ik, kolonel Van Ardenllc niet, Hij zegt alleen:

'het zal helaas wel eens voorkomen',
:\loeten we aan de oorlog in Vietnam }wrinneren. aall wat, ook met krijgs.

gevangenen, gebeurd is in de Tweede \Vereldoor1og? Of wil kolonel Van
Anlenne liever terug gaall naar onz.e eigen, glorie.volle, taehtigjarige oorlog?
En hoe lang is de oorlog in Algerije geleden?
- Het is tegcn alle redelijkheid en menselijkheid in maar het gebeurt, helaas,
wel!
En meer heh ik niet willen beweren!
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Hitweek's
Willem de
Ridder

'Cisteravond heb ik mij \Veer eens
vennaakt met IlCt wal~dijke VVD-spel
~Ionop(lly. Ik heb kans gczie-Il om mld
l-l'n straat te winnen: \\'illeffi de Ridder
(zie foto) is samemielIer van het vakblad
voor rniencrs, Hihvcck, de laatste tijd
hardnekkig \Vithcek genoemd. De opjaag
van dez0 vrolijkf~,kleurrijke krant .~chom-
melt rond het ma,!.,rische,getal dertig dui-
z(-'nd. Volgens een oniang;;: gehouden en-
c!cJ'Z'ot'kbereikt Hihveck echter ongeveer
tien maal zo veel lezers. I1itwt"t,k is de
enige tt-g('nhanger van het zouteloze
tienervoer, zoals 11uziek Expres en
Tt'cnhaet.

\Villem de Hidder is hehalve s,unen.
steller van Hitweek:
• ~Iedeorganisator van het gigalltische
popfestival in Home, dat voorlopig van
l'iud fchmari versehovcn is n:l..'lf het
voorja.u. A:.l1 dit fe~tÏ\'al doen alle
grote Engel~e en Amerikaanse groepen
mee: The \Vho, The C((~am, The Crazy
\Vorld of Arthur Brown, The Byrds.
Country Joe and thc Fish enzovoort.
• Voor.dtter van 'Eldorado'. de Hoepla-
omroep. Eldorado noemt zich de reactie
op de fatsoensjagcrij. Als het lukt
(10.000 leden en toestemming van de
minister) zal Hoepla over enige tijd wt'er
terugkeren op het schenn, De radiozend-
tijd zal gc~:.ddt'elsgevuld wonlt'll met de
heste (veelal geweerde) popmuziek.

Terwijl \Villelll lIt' Hidder enkele klei-
m' klusjes opknapt staat hij mij te woord.
lIij vt'o:oekt - teneinde t't'n sfeerteke-
ning te vt'rgelllakh~lijkt'n - et'll stemmig
achtergrondmuziekjc op te zeUt'Tl. De
rt,dactieOlilllte, helemaal hchangl'll met
de meest vreemdsoortige affiches. gonst,
ook al is het zond.lj.,rmiddag, van Iwdrij-
vigheid. Er werk.t'n drie mellSt'n: ~Iarjo-
lein, \Villem's grote steUTlen toeverlaat
is hC',lig met de hrievt'npagina; ergens in
de hoek. zit ecn mannetje iin'rig een
schoolkralltitl in elkaar te draaien en
naast mij t't-'n naar koffie snakkende \Vil-
Iem. Cevraagd naar zijn ouderdom. ont-
spint zich een levendige discussie. Is hij
nu zes- of zevenentwintig. Na enig druk
beraad hrt'ngt een paspoort uitkomst.
'Villem de Ridder is zevenentwintig
Cdukki,g maar.

Open redaktie

Uitweek voert L'en open redactiebe-
leid. Iedere bijdrage wordt ongewijzigd
opgenomen. In de brievenrubriek schrij-
vetl de twieners doorgaans zoals 'jongens
onder clkaa r' praten.

\VilIem de Ridder: 'Dat open-syskelll
bevalt ons goed. Er valt namelijk niets te
censureren. Uiteraard schiften we wel
t'cns in stukken die te lang zijn of te
rancuneus. Eén keer hebhen wc met de
dmkker overhoop gelegen, omdat we
het Telegraaf-lettertype in onze kop
hadden gestopt. ~Iaar eigenlijk lmnnen
we alles schrijven omdat we van niets of
niemand afha.nkelijk zijn. Ik geloof, dat
je knnt stellen dat Hitweek als rerste t'('1J

dergelijke vorm van journalistiek be-
dreef. Later kwamen de witte krantjes
(provo) en dit., de~:lellhetzeUdc:

'liet makl'n vall /:'Cn wt'ekkrant is in
Xedel'laml ('en ramp. Je heht nauwelijks
vat op de verkoop. Je stuurt een bundel-
tje lIitweek naar de gmssiers en die
komen dan na een maand en soms wel
ecn jaar ongeopend terug. Van de losse
verkoop door wcdt'rverkopers zijn we
afgestapt omdat de PTf-tarieven tl'
hoog opliepell. Je mlK'St {'én gulden vijf
en zcw'ntig op een pakket todeggen en
was de wederverkoper bij voorbeeld niet
thuis, dan kwam het pak retour:

~tarjolein vertelt: 'Willcm en ik zijn er
dit jaar voor het cerst drie dagen met
vakanti(' tussen uitgegaan. De eerste dag
kWalllt'll we tot Amersfoort, maar daar
was geen hotel. Dl' tweede dag hehben
Wt~ in CroHo een verdrietige heatmu-
zikant getroost en aan het dm1 van de
denle dag hebhen wc in Utrecht et.'ll
handje geholpen met de voorbereiding
voor dc love-in 'Flight to the low-
lands'.

Pop taboe

\Villem: "Vij zijn cr eigenlijk mee
hegonnen om hl't respt'<-'tvoor de popu-
laire muziek wat op te vijzelen. Voor-
h{"en was pop een verhoden gebied dat
slechts door nozems, pleiners en dijkers
hetrt.ocn werd. I Iitweek is zich serit'us
er mee ilt'zig gaan houden.'

Is een g:edegen ondergrond een ven'is-
te voor het lcvert'll van pop-kritiek?

'Nee, het lijkt me eerder t'en rem.
i\atuurlijk kan enige vakh'lIis ,.erhelde-

rend werken, maar je moet wel ijzersterk
zijn, wil je ontsnappen aan de terreur
v~n de mensen op het Conservatorium.
Kijk maar ('{'ns naar de beschouwingen
van de rt'Sencenten in de dagbladen.
Dat is llw('stal onpmimharc wartaal. \Vij
proberen heldt'r ('n origineel te zijn. Als
wij een plaat bespreken proberen we de
sfeer onder w(x)rden tt.' brengen. Dat is
hd helangrijkste. Je kunt zeg~en dat
sfeer voortvloeit lIit een gevoel dat een
heleboel anderen ook heb hen. Er is
sprake van herkennin,K en identificatie.
Venlel' vergelijken we een plaat altijd
met ".onvoorloper(s) of met platen waar-
op soortgt,lijke muziek staat. Er is overi-
g-t'ns zo'n krankzinnige toevloed van
nieuwe platen, dat je zo wie zo een
selectie moet toepassen.'
Drugs gemeengoed

'Twee jaar geleden werd de muziek
waarvoor het gebmik van drugs vaak de
inspiratiebron was, ,'erboden. 1'\\1 mer-
ken de platenmaatscha.ppijen dat boycot-
ten zinloos is. Op de lijst van de ocste
elpees in het af,gelopen jaar staan vrijwel
allt't.'n maar plakn uit de Underground-
wereld. De tendens van de \Vest-Coast
en de Underground zal H'rder door-
zetten. Verschillende platen zijn bewust
afgestemd op de rokers. Een opname
van 'Country Joe anu Fish' bevat een
regelrechte LSD-t'OlIlmercial. Luister
trouwens ook naar de nieuwste Stones-
muziek. l\'egentien acht en zestig wordt
het jaar van het meer weke, zwevende
werk:

)(ICO IIAASBHOEK
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Ik heb op 18 februari in een radio-
uitzending vun het Humanistisch Ver-
bond een korte causerie gehouden onder
hovenstaande titel. Het is niet mijn be-
doeling om hier op schrift nog eens te
herhalen wat ik toen voor de microfoon
heb gl.'Zegd. Veel meer wil ik trachten
de tegenstelling die in genoemde cause-
rie naar voren trad wat nader te be-
schouwen.

In Nederland heeft ongetwijfeld een
,~ewcldige groei plaats van het aantal
mensen dat zichzelf humanist noemt.
Zullen niet daardoor allerlei verschijnse-
len van massaliteit die in strijd met de
al-oude humanistische wil tot individua-
lisme zijn ook in humanistische kringen
de overhand gaan krijgen? Kortom 7..a1
de grot'Î van het aantal humanisten op
den duur niet een aanta:-.1ingbetekenen
van wat historisch altijd onder huma-
nisme is verstaan? Dat was het prohleem
d,lt ik, in het kort, voor de r:cdio heb
gl'skhl,

Margriet- enqu.ëte

In de eerste plaats kan nu natuurlijk
de vraag worden gestc1e1:lIoe kom je er
aan dat het aantal humanisten in Neder-
land zo zou toenelll('n? Ik moet toege-
ven: dat heb ik niet van mezelf. In Ill't
hoekje het 'llumanistisdl Verhond' dat
lllet Kerstmis door mijn bureau is uit-
gegeven hlijkt dat het aantal georgani-
seerden humanisten in het Humanistisch
Verbond en de vl'reniging I1umar,il~ls
te••...amell ten hoogste 35.000 bedraa~rt.
Voorlopig is dat, na twintig jaar werken,
!log geen aantal om over naar huis te
schrijven.

liet damesblad ~targriet is echter vo-
rig jaar zo vriendelijk geweest om een
wetenschappelijk bureau een uitgebreid
o!lderzoek te laten instellen naar de ker-
kelijke gezindte van de ~ederiaIlllse be-
volking. Uit dat onderzoek zijn merk-
waardige cijfers naar voren gekomen! Er
bleek uit dat 35 pct. van ons \'olk zieh
rekent te behoren tot de katholieke kerk,
20 pct. tot de hervonnde en 8 pct. tot
(Ic gereformeerde kerk. Verder zijn er -1
pd. die verdeeld moeten worden over
allerlei kleine groepl'ringen en dan is er
tenslotte ecn aantal van 33 pct. dat van
zichzelf opgeeft buitenkerkelijk te zijn,
Een denle deel van ons volk, d.w.z.
ruim \'ier miljoen mensen, is dus buiten-
kerkelijk.Aan die buitenkerkelijken heeft
het onderzoekende bureau gevraagd of
ze zich rekenden tot de humanisten en
een l;.vart heeft die \Taag be'vestigend
I)e,mtwoonl.

Dat voert dus tot het respedabele
aantal van een Illiljol'n humanisten in
XederlaJlCl.

Ik H)eg cr haastig aan toe, dat dan
alles is meegeteld, vanaf de baby aan de
moederborst tot aan de stokoude grijs-
aard, die reeds, zoals de uitdrukking
luidt, met één be(~n in het graf staat.
~laar dat is natuurlijk ook gedaan bij het
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tellen van de katholieken en protestan-
ten. Daarom alleen al behoort men met
dit soort cijfers met een heetje HlOrzkh-
tigheid ()In te springen.

Dat miljoen humanisten zou dus 8
pct. van onze hevolking zijn. Merhvaar-
dig: is misschien dat op het ogenblik het
aantal dil'nstpUchtige militairen dat zich
vrijwillig heeft opgegen'n voor de hu-
manistische geestelijke verJ:orging in de
strijdkrachten 4500 bedraagt. Ik maak
me sterk dat dat ook ongeveer 8 pct. van
Ill't totaal aantal (liensplichtigen is. liet
lijkt me wel zeker dat de groei van het
aantal mensen dat zich humanist noemt
of, zoals in de strijdkrachten de niet-
godsdienstige hlllnanistische ver.wrging
verkiest bo\'en de godsdienstige verzor-
ging, te danken is aan het bestaan van
het Humanistisch Verhond, dat sinds
1946 in ('('n grote \'erschcidenheid van
activiteiten aan het begrip humanisme
meerdere bekendheid heeft gege\"en.

Gevaar van Instltutlonallserlnr
Gezien het feit dat ('r nog' een groot

aantal hlliteukcrkelijke mensen is tot Wil'
het begrip humanisme niet i<; doorge-
drongen mag lIlen wel aannemen dat, bij
voldoende en juiste activiteiten, het aan-
tal zich noemende humanisten zich nog
helangrijk kan uitbreiden, zoals ook in
de strijdkrachten het aantal deelnemers

aan de humanistische geestelijke verzor-
ging nog lwl'l wat groter kan worden. Je
zou zeggen dat dat een humanist slechts
tot vreugde kan strekken. Toch moet ik
bekennen dat ik \'oor mezelf een aantal
vraagtekell',~zet en dat ik md een zekere
huivering tegen dat getal Vim een mil-
joen humanisten zit aan te kijk('Il.

Eén van de grote ~evaren van onze
huidige maatschappij acht ik lH't \'Cr-
schijllsd van de grote machtsconcentra-
ties, van de gigantische organisaties en
"'lil de dominerende illstittltt'n. \Ve zien
dat verschijns<'l practisch op i(,der ter-
rein ",m het maat.o;chappelijk leven. in
de godsdienst, in politiek en vakhewe-
ging, in pers, radio en televisie en e\'('I1-
zeer in de sport. Om dan nog maar te
zwijgen van het bedrijfsleven! In al die
concentraties, in deze institutionalisering
van het openbare leven komt de incli-
vidude mens niet of nauwelijks aan boel.
De leiders van de grote politieke partijen
en vakhonden spreken namens hun k,-
den, de grote bazen in de sportbonden
regeren vanuit den hoge, op en achter
het s{'heml \'an de televisie-duhs wor-
den beslissingen genomen en meningen
gedistribueerd, de meeste kranten stopw
pen hun abonnees vol met commentaar
en laten daarbij vriendelijk en welwil-
lend een heel klein hoekje ergens over
voor 'meningen van lezers'.

lIit'r en daar prohl'crt men de schijn
van werkelijk overleg, alsof die uitge-
sproken Illeningen via l'en gecompli-
ceerd organisatiepatroon lan,1t.laanl vall
heneden af naar boven zijn gl,komen, op
te houden, maar iedereen weet dat dat
flauwekul en boefl'nhedrog is. \Ve wor-
den geregeerd, geestelijk, economisch,
politiek en cultureel door de enkele hon-
(Ierden managers die de weg naar bO\-en
hebben gevonden. Ik verwijt daarbij
niemand iets, ik Wl'et dat ik aan het
\'erschijnsel even schuldig hen als an-
deren eu ik kan ook nauwelijk<>een al-
ternatief aangeven. En toch heh ik altijd
gehoopt en geloofd dat het humanisme
dat alternatief zou zijn.

Humanisme is individualisme

Als er iets van het humanisme kan
worden gezegd dan is het dat het een
voon van individualisme is. Ik wed dat
deze zinsnede stoOllCn van protest kau
ontketenen, vun humanisten en anderen.
~laar ik waag het ewp want hd i,o;voor
mij essentieel. Nu heeft het woord in-
dividualisme tegenwoonlig Tl'eds zo'n
slechte klank gekregen dat velen cr niets
anders dan eigengereidheid of zelfs ego-
isme onder verstaan. Dan wordt het na-
tuurlijk ('cn verwerpelijke zaak. Maar in-
dividualisme is in wezen ids geheel an-
ders n.l. het \'erlangen en de wil tot
gecstelijke onafhankelijkheid en daarhij
aansluitend de gedachte dat het maat-
schappelijk helemaal niet zo vanzelf.
sprekend is dat de enkeling zonder meer
heeft te wijken voor de l'ol1('diviteit. Het



is duidelijk dat ahsoluut doorgevoerd in-
dividualisme waanzin is. Individuen
kunnen slechts bestaan door hun onder-
linge samenhang, Voor practisch iedere
vonn Vlm bestaan hebben we als mens
onze medemensen no(Ii~.

Daarom zal er in iedere samenledng
altijd een spanning lX'staan tussen incIi-
\'idu en collectidteit. 1lisschicn kan zelfs
worden ~ezegd dat het juist die span-
ning is die een samcnledng een dyna-
misch karakter kan ge\"en.

~lijn bezorgdheid is nu juist dat in
de7.e eeuw de volstrekte overwinning
van het ('olleetivisme \'oor de deur
schijnt te staan. En dan hedoel ik he-
paald niet alleen op de zuin'r collectivis-
tische tendell7.en, zoals men die dndt in
fascisme en communisme maar evenzeer
op het collectivisme zoals men dat vindt
in het hruisend nationalisme in de nieuw
opkomende staten en evenzeer op de
steeds sneller om zich heen grijpende
collectivisatie in de 7.gn, \Vestl"rsc l>c.
schaving. Tegen dat ons haast verplet-
terend geweld, dat dus evenzeer \'an
binnen als van Imiten komt, heh ik het
humanisme altijd als een weerstand en
een hevrijding gezien.

In het humanisme is altijd het indi-
vidu Centraal gesteld, niet ah ('en geïso-
leerd wezen of als een egoïst, maar als
drager van de J..."Waliteitenwaarvan de
wereld het uiteindelijk moet hehhen, als
dral-{er van intelligentie en liefde, als
dral-{cr\'lm vrijheid en \'erantwoordelijk-
heid. Het humanisme is individualisme
in deze zin, dat het individuen zb wil
inspireren dat de heste krachten van
intelligentie, liefde, vrijheid en vcran-
woorclelijkheid in hen oprijzen. Dat kan
nahmrlijk slechts in samenhang met an-
dere indivhluen en zal dus ongetwijfeld
tot gemeenschap leidcn. ~Iaar dan tot
gemecnsC'hap waarin het respect \'oor de
individuele mens als le\'eml besef aan-
wezig is. Daarom zal het humanisme ook
in deze tijd wc('(stand moeten bieden
aan de voortschrijdende collectivisering
en institutionalisering. Het spreekt \',an-
zelf dat dan een opkomende institutio-
nalisering" in het humanisme zelf een
dodelijk gevaar is,

Het Humanistisch VC!rbond
Het is het risico dat we bij de oprich-

ting van het Humanistisch Verhon(I, 1111

mim hvintig jaren gel~.den hehhen ge-
nomen, dat we een weg zouden moeten
\"inden om de be,l"rrippenorganisatic en
institutionaliS('ring in ~'('n zekere hamHl-

nie tot het hegrip humanisme te bren-
gen. liet is de vraag of we destijeb niet
wat te gemakkelijk aan de zaak hehh('n
getild.

Een humanistische organisatie was ook
zo hroodnodig! Tienduizenden mensen
waren losgeraakt van kerk en godsdienst
en zochten naar nieuwe wegen, in het
zgn. christelijk I\'l>(lerlandwerd de niet-
kerkelijke als l'en soort tw~'cdc-rangsimr-

ger in geestelijk opzidlt heschouwd, dui-
7.enden bllitcnkerkelijken verkeerden
vaak in persoonlijke geestelijke nood
zonder ergens hulp of steun te kunnen
vinden.

Het is de grote verdienste van het
Humanistisch Verhond dat het aan deze
toestancl radicaal een einde heeft ge-
maakt. lIet heeft duizenden buitenker-
kelijken nieuwe wegen gewezen naar (>('u
zinvolle op\'atting \'an het menselijk ~-
staan, het heeft duidelijk gemaakt dat de
niet.kerkelijke mens in de Nederlandse
samenleving ook op geestelijk gebied
meetelt en in de vele \'onnen \'an geeste-
lijke verzorging en maatschappelijk werk
die na de oorlog op humanistische hasis
zijn onl••taan kunnen buitenkerkelijken,
als ze dat zelf willen, een redelijke steun
en hulp\"erlening vinden.

Bovendien kan wordell gesteld dat de
aanwezigheid van een georganiseerd hu-
manisme ook de kerkelijke mensen op-
nieuw aan het deuken heeft gezet over
de menselijke nHlgeiijldll>(len.De hu-
manisering in het kerkelijk leven is on'
gehvijfeld mede beïnvloed door de aan-
wezigheid van f'cn niet-godsdien~iig
humanisme. Dat alles is niet gering en
todl is het voor mij niet voldoende. Ik
koe~ier nl. (Ic vrees dat 7j(,h hinnen het
humanisme rm ook zelf een proces van
institutionalisering aan het voltrekken is.

Het Hnmanistisdl Verbond heeft zo-
vet>! werk kunnen "erzetten en ZO\'ccl
indoed kunnen uitoefenen door de op-
houw van een sterk centralistische orga-
nisatievoml die. hoc democratiseh ook
georganiseerd, het heeld geeft \'an een
oppennachtig centraa] apparaat met he.
trekkelijk zwakke locale gemeenschap-
pen en l'en jZemisaan spontane indivi-
duele actie. \Vat pro\'o's en anderen de
la•.'1tste vijf jaar wt-l is gelukt, het spon-
tane individuele protest tegen een mas-
saliserende samenleving is in het Hu-
manistisch Verhond nauwelijks aau de
orde. Het is m.i. dan ook g('en toeval dat
de provo's toen ze de eerste tekenen van
institutionaliserin~ in hun eijZenrijen he.
merkten zich onmiddellijk hebben ont-
bOlI(len.

I\'u kan men tegenwerpen: ja, dat kan
een groep jon~eren zich g('makkelijk
wroorloven. Ik weet dat en ik begrijp
dat het Humanistisch Verbond op deze
wijze niet kan reageren. ?\faar henau-
wend is het z('kcr dat het Humanistisch
Verhond, en ik meen als gevolg \'an de
door mij aangegeven verschijnselen, in-
derdaad veP) te weinig \'at heeft op de
generaties V.Hl ,ion,l.!emensen. \Vie als
hnmanist de lecftijdsg-renzen van de le-
den van het Humanistisch Verbond be-
kijkt, slaat dl' schrik om het hart. Dat
het in de kerken niet veel beter ligt is
dan maar een schrale troost.

Decentralisatie
Ik meen dat de oplossing van het door

mij genoemde probleem op de volgende
wijze zou moeten worden gezocht. Het
Humanistisch Verbond zal in de komen-
de jaren haar kracht moeten zoeken niet
in de intemiverin~ van het centrale ap-
paraat maar in de versterking van de
locale ~emeenschappen. En daar zal niet
een soort evangeliserend humanisme aan
de orde moeten komen maar een deel-
name aan het plaatselijk geestelijk, cul-
tureel en maal ••chappelijk le\'en op een
zodanig-e wijze dat van een werkelijke
humani••tische inhreng sprake is d.w.z.
zo dat een heroep wordt gedaan op het
meedenken van individuele personen, op
het verm'eren van eigen meningen en
opvattingen, op de opbouw van een ver_
antwoord individualistisch ]cvensklimaat.
Daarbij zal het protest ook tegen de
plaatselijke institutionalisering zeker me-
d(~('en rol moeten spelen maar voor alles
heeft het humanisme tot taak mensen
aan te moedigen tot het gebruik maken
van hun \Tijheid en veranhvoordelijk-
heid.

lIet heeft daarom ook zo weJm~ zin
Olll te streven naar gemeenschappelijke,
humanistische opvattingen op allerlei
gebied zodat daarover Z,I.,TJl. humanistische
uitspraken t.a.v. Nederlandse \'olk l,m-
nen worden gedaan. Laat men ronduit
en met nadruk toegeven dat humanisten,
juist op grond van hun individualistische
instelling, zich niet wensen te binden
aan allerlei vage en algemene uitspraken
Illaar dat ze wel voor zich zelf kunnen
spreken. lIet zou wenselijk zijn dat hu.
manisten indi\"idueel en in kleine groe-
pen, gedreven door hun humanistische
idealen, hun opvattingen en inzichten
uitspraken zodat het Kederland ••e volk
duidelijk wordt dat er een rijke variatie
van opvattingen over allerlei problemen
În humanisti-sche kring aanwezig is. Eerst
dan zal men ons weer herkennen in wat
wc uit <len aard van ons WC'.lenzijn;
lIlensen die prijs stellen op gcestelijk(,
onafhankelijkheid en op het dragen van
onze eigen, indh'idude verauhvoorde-
Iijkheid.

Rustig blijven bestaan
Dat hehoeft ons als humanisten niet

uit elkaar te drijven, het Humanistise11
Verbond kan er rustig om hlijveu be-
staan, maar het zou zich sterker dan in
het verleden moeten hervonnen van een
organisatie waarin gezamenlijk meningen
worden gevonnd en gestroomlijnd tot
een inspriratiebron voor persoonlijk, in.
di\'idueel denken en handelen. \Vant wie
zoekt naar de identiteit van de humanÎs-
ten zal deze toch moeten vinden in het
feit dat een humanist een vrij, onafhan-
kelijk maar tegelijkertijd verantw"oonle-
lijk mens wil zijn. Eerst als het Huma-
nistisch Verlxmd zo tot onhvikkeling
komt zullen we de groei van het aantal
hUlllanisten tot ('pn miljo('Il('llta! zonder
\'(l'('S onder ogen kuunen zien.
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Krijgstucht op een keerpunt (slot)

• StraffeIl voor officierelt (:11 o1ll1eroffi-
eieren.
Gelukkig zijn niet alle, ook niet de

meeste, 'ontsporingen' van soldatC'n het
gevolg van onvoldoendo leiderschap van
het kader, van gehrekldgc organisatie of
van te weinig toezicht. Toch is dit in een
aantal gevallen wél zo. liet conml<lmlo
over groepen en pelotons ligt bij een
leger als het onze (althans in vredestijd)
ovenvegend in handen van 'heginnende'
reserve-officieren en dienstplichtige on-
derofficieren. liet is niet te verwonde-
ren, dat van de-.lccatcgoriën in dit sta-
dium niet altijd die leiding uitgaat, die
het meest gewenst zou zijn.
Voorts laten, zoals in elk land, ook in

:\ederland de officieren ('11 onderoffide-
ren in vaste dienst soms steken vallen hij
de opzet van acties, oefeningen en eve-
nementen en bij de uitvoering daarvan.
\Vat het toezicht aangaat zij als voor-
beeld genoemd, dat onordelijk optreden
en onkrijgshlchtelijke aanhlik van solda.
ten op stations en op de openhare wegen
veelal onmiddellijk samenhangt met de
vraag in hoeverre in het algemeen 'de
meerderen' deze dingen over hun kant
laten gaan.
liet is in de zojuist opg<-'sollldcsitua-

tips niet alleen hillijk, maar ook het
meest dodtreffend om de roede van de
krijgstucht meer te doen neerkomen op
de "leiding' dan op de manschappen. De
scala nu van straffen op te leggen aan
officieren en ondcroffideren, is mijns
inziens uit de tijd. In de eerste plaats
doet het door onderofficieren dikwijls en
door officieren altijd in eigen woning
doorgebracht arrest (overigens in volle
vrijheid) naar hedendaagse opvattingen
eni~••zins vreemd aan. VenIer is de aan-
hlik van een onderofficier, die in de
kazerne met ver;.waard arrest op een
kamer is geconsigneerd of met streng
arrest in een cel is opgesloten, weinig
verheffend. Deze straffen zijn, naar mijn
gevoelen. voor een onderofficier onge-
schikt, ~fijns inziens verdienen straffen
in de vorm van geldinhollding of van
extra diensten de voorkeur.

Aandacht voor verlaging
In het bijzonder echter vraag ik in dit

verband aandacht voor de straf van ver-
laging. Volgens de huidige regeling mag
deze straf alleen worden opgelegd aan
onderofficieren. Buiten tijd vtm oorloJ.{
kan dit slecht••voor/.Overzij uog geen 25
jaar oud zijn. Dl'ZCstraf hetekent altijd
terugbrengen tot de stand van soldaat.
Uitbreiding der mogelijkheid van verla-
ging lijkt mij wenselijk. maar dan ook
meer genuanceerd. Te denken valt hier-
bij aan de zgn. 'Laufhahnstrafell' van de
hedendaa~ ••e Bundl"Swehr,te weten:
1. salarisvennindering gt'dllwnde t't'tl
bepaalde tijd;
2. uitsluiting van s,1.larsverhogingnXlr
een bepaalde periode;
3. temgstelling in oudenlolll in rang;
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4. verlaging met één of meer rangen .
Ook voor de Nederlandse strijdkrach-

ten zijn volgens mij straffen in deze
geest aan te hevden; zulks lIid slechts
voor ondl'rofficien'lI Illaar ook voor offi-
deren. Ik ben mij ervan bewust dat
invoering van deze sancties voor officie-
ren een meer gecompliceerde aangele-
genheid vonnt. Officieren immers wor-
den ingevolge de GrOJHh\tct door de
Kf(}(lIl henoemd en hevorderd. Deze
(thans nog slechts op symboliek herus-
tende) binding van officieren aan het
staatshoofd lijkt mij (evenal•• bijv. de
vaandelsymholiek) van grote lllem,le
waarde. DC'.lehinding ware deswege te
handhaven. De Grondwet schrijft eeh-
ter venier v(x)r, dat die henoeming en

}Ontsporingen}
van soldaten
niet altijd
gevolg van
onvoldoende
leiderschap

\)Cvordering door de Kroon geschit.."(it
"volgl'n'Sregels door <-Icwet te hepalen'.
Het moet derhalve mogelijk zijn om in
de wet ook voor offieieren krijgstuchte-
lijke -str3ffenop te nemen. waardoor hun
carrière me<-'ronmiddellijk wordt he'in-
vloe<l.
Ik moge in verhand ml't verlaging

,....-ijzenop artikel V van het onlangs hij
het Parlement ingediende ont\verp tot
,....-ijzigingvan de \Vet op de I\'oodwach-
k'n waarin is opgenomen de tuchtr<-'ch.
telijke straf van 'plaatsing in e('tl lager
hl'zoldigde of bdlxHlde fundie uf
rang'.

• Berechting door Krijg~'rall(l soms grm.
stiger dim krijgstuc1ltcli;ke afcloenirlf.{
door de cmmlllHullmt.
1. Zoals hekend maakt men onderscheid
tussen enerzijds 'krijgstuchtelijke vergrij-
pen' en amler.lijds 'strafbare feiten'.
De krijgstuchtelijke vergrijpen worden

flitsluitend dlxlr de conunandant afg<-".
<laan.
StraOmre feiten hehoren in heginsel

tot de competentie van de rechter (voor
militairen: de Krijgsraad). Strafbare fei-
ten kunnen echter, \'lXll"ZOVerzij van
lichte aard zijn ('n V()orzov<-'rzij iets met
de militnire dienst uibtaamle hehhen,
(!lx))"de militaire justitie aan de L"Oll1.
mandant ter krijgstuchtelijke afdoening
worden overgelaten. Er zijn gevallen
denkhaar, dat het voor cen verdachte
gunstiger is om zijn zaak hij de Krijgs.
raad te docn hehallllelen instede van
door zijn commandant.
In de eerste plaats is de Krijgsraad aan

strengere hewijsregels gehoml<-'n.De be-
klaagde kan zich aldaar doen hijstaan
door een ,'cnledi/.('eretc., zodat er hij dit
college een enkele maal meer kans he.
staat op vrijspraak.

Ander aspect

Ik stuitte in het recente verll'den op
('en ander aspect nl. het voigemie: Een
onderofficier had een l.-"'C'uvoudigever-
keersovertreding (zonder enig nadelig
gevolg) hegaan op het terrein van een
kazerne. Voor hem zou een 'schikking'
van de militaire ju"Stitieverre te preferc-
1'<-'11 :r.ijngcwee:-.ihoven 'krijgstuchtelijke
afdoening' door de commandant. Im-
mers deze laat••te afdoening blijft altijd
op de straflijst staan. terwijl een schik-
king niet op de stmflijst wordt vernIeld
noch anderzins in lll't militaire persoons-
dossier wordt opgenomen.

Te bepalen ware volgens mij. dat een
verzoek van verdachte om zijn zaak door
de Krijgsraad te lat<-'n behandelen in
welwillende ovcrwe)...;ng Tlloet word<-'Il
g("nomen. (E<-"ngehod om altijd aan dit
verL.oekte voldoen zou ik in strijd ach-
ten met het in Nederland (Klk hij de
civiele strafvervolging geldende oppor-
tllniteitsbeginsel).
2. lid lijkt mij ten slotte dat, indien

n~rdachte wegens het plegen van een
strafllaar feit in aanmerking komt voor
plaatsing in de tuchtklasse, de zaak altijd
aan de Krijgsraad ter herechting moet
worden overgelaten. Plaatsing in de
tllchtklassc is een ingriilwnde <-'nlangdu-
rige (min.••tens 3 maanden) straf. De
Krijgsraa(1is (xlk hevoegd deze straf op
te leggen, zij het onder een andere
naam, te weten 'plaatsing in de 'Strafklas.
se'. Oe pro(.x.'dun"hij de Krijgsmad is
met "eel 1I1<-'("rwaarborgen omkleed
(geen alleenn..'Chbpraakdoch als college,
strengere bewijsregels, een verdediger,
~ocialc cu/of psychiatri,'.;ch ondel""/.oek,
etc.), Iedere militair Iwcft het recht op
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l~cn pro{'c<1urcuwt zo"eclillugclijk rt..'Chts-
zekerheid. Bovendien is het naar mijn
gcvot'ien in het algemeen zo, dat een
strafbaar fdt, waarvoor pLtatsing in de
tuchtklasse wnr<it overwogen, niet als
'van zo lichte aard' kan worden he-
schouwd, dat men het aan de comman-
dant ter afdoeninf.{lIlag overbten.

• De 'colllI/I(llu/ercm/e officier' cn cle
stll/iurht

1. Zoals hekend \'crs1aat men onder
'commanderende officier' die eommau-
dant die oVl'reenkomstig art. 39 \Vet
Krij,gshl<..htIllet volledige straf1)cvnegc1-
heid is hekleed (d.w.z. hchalvc met de
hevoegdheid van de compagniescom-
mandant ook mt't die tot plaatsing in de
tl\{~htklasse,tot vcrla,l,ringcn tot het op-
leggen van streng arrest aan officieren).
Rij de jongste wetswijziging werd het
niveau, waarop men die hevoegdheid
krijgt, iets opgetrokken. ~Iomenkel moet
men daarvoor in hCI"TiI1Sdhriga{lccom-
mandant zijn. Sleehts aan een heperkt
aantal kolonelsfuncties (k'rritoriale COlll-
mandanl commandant van een school.
etc.) is de staOlS vun cOllunanderende
officier verhonden. liet aantal der luite-
nant-kolonels, die thans nog de volk-dige
strafhevoegdheid hebben, is minimaal.

De <"'Ollllllandercndcofficier is de op-
perste bewaker en coördinator van het
krijgstuehtelijk stmfheleid bij de onder-
deI{'n on<l(>rzijn l>t.,\,{,1. OP!o~elegdestraf.
fen h{.horen hem uiterlijk op de werkdag
na de datum der strafoplegging te wor-
den gemeld.

Onbevredigende toestand
Iloger dan de cOllllnanderende offi-

der komen de strafmeldingen in hd al-
gemeen niet. Dit brengt meel",. dat de
secties Juridische Zaken, die hij de Ko-
ninklijke Landmacht (terecht) eerst op
divisie(legerkorps_) resp. territoriale be-
ve1hehber.niveall in de organisate voor-
komen. nid op de hooh'1ezijn van bij de
onderdelen opgelegde stmffen. (Zes- of
zelfs driemaandelijkse bezoeken van de
stafjurist aan de compagniën of overeen-
komstige eenheden zijn voor een n'Cent
inzicht hierin onvoldoende). Dit nu is
een onbevredigende toestand. Het krijgs-
tuchtelijke stmfbeleid (ook celstraf) is
('cn z,ulk van zodanig gewicht, dat
daarop toezicht van specialisten gewenst
is. Deze behoren (('cente infonnatie te
hd)ben ov<'r het aantal cn de soort der
opgelegde straffen, over de soorten der
vergrijpen en over de militairen hij wie
zich de straffen ('oncentreren. Zij dienen
voorts de divisie-('lcgerkorps-)comman-
dant resp. territoriale bevelhebber daar-
over in te lichtl:'n.Op deze wijze kunnen
d(~J'.ehogere ('olllm.uulanten zich een
oordeel vormen omtrent de sfeer en de
gang van zaken bij de onderdelen onder
hun bevel. Binnen het kader van de
recentelijk bij de Koninklijke Landmacht
ingevoerde mechrll1isatie personeelsregi-

stratie waarbij de divisie-(1egcrkorps-)
<"'Ollllnandant,re~l). territoriale bevel-
hebber, vrijwel rechtstreeks alle perso-
neelsgegevens krijgt, zou dc sectie Ju-
:-idische Zaken gemakkdijk de nodige
informatie kunnen krijgen. Dit ware op
uniforme wijze voor de gehele Koninklij.
ke Landmacht imperatief voor te schrij-
ven.

2. Een ander asped van dit on-
derwerp is dat van <Ie strafbare feiten
d.w.Z. de feiten, die in heginsel door de
Krijgsraad moeten worden berecht. liet
opspmingsonc1erzoek naar een stmfhaar
feit, dat door een militair is gepleegd,
geschiedt onder auspiciën van de <..'Om-
manderenoe officier. Deze onderhoudt
ter.lake rechtstreeks contact met de audi-
teur-militair en de verwijzingsoffider.

R.cente Informatie
De divisic-(Iegerkorps-)comman<lant,

resp. territoriale bevelhebber, staat hier-
buiten. Allt'en zaken, de Illogelijk in de
publiciteit komen. wonten ill de hiërar-
chieke lijn naar boven gemeld. Van vele
ook meer ernstige krijgsraadzaken {'chter
blijft {Ie d~visiL--<legcrkorps-)(.'ollun<ln-
dant, resp. territoriale bevelhebber, on-,
bmdig. Dit is volgens mij onjuist. De
sectie Juridische Zaken bij de divisie
(legerkorps) of de territoriale bevelheb-
her hehoort over recente informatie te
heschikken omtrent de meer ernstige
stmfbare feiten. Immers de auditeur-mi-
litair en ook de verwijzingsofficier ne-
men in hoofdzaak de zaak zélve in be-
schouwing. De divisic-(legerkorps-)<..,(llll-
mandant, resp. territoriale bevelhebber,
daarentegen zijn meer rechtstreeks bij de
'l..urpsen' onder hun bevel betrokken cn
letten meer gedetailleerd op de toestan-
den en de verhoudingen aldaar. De sec-
tie Juridi~che Zaken 7.alde divisic-(legpr-
korps-kommandant resp. territoriale
bevelhebber de nodige voorstellen moe-
ten doen ter voorkoming van nieuwe
'ontsporingen' van militairen.

De autonomie yall de colllmanderende
officier, zoals deze (overigens naar aan-
l('iding van de verhoudingen in hd ver-
leden) in de wet verankert ligt, ware te
handhaven. Immers het is de bedoeling
om de brigade in ()orlogstijd zO\'eel mo-
gelijk als (-'f."11 afgeronde en zelfstandige
eenheid te doen opereren.

Daartegeno\'t.'r staat, dat een ieder ze-
kere L'Ontrolebehoeft, ook de comman-
derende officier. Daarom ware ,"oor de
gehele Koninklijke LamImacht m.h.t.
meer ernstige stmfhare feiten, hij\'.
m.b.1. alle misdrijyen, een rapportage-
plicht in te stellen van de commande-
rende officier aan de divisie-(legcrkorps-)
commandant resp. territoriale bevelheb-
ber. In een democratisch land heeft de
troep recht op specialistisch to('z.icht op
de hantl.'ring van hd straf- ('11 tucht-
recht.

HUMANISTISCH
VORMINGSCENTRUM
'HET
COORNHERTHUlS'
Hoofdstraat 84 - Driebergen

In het Coornherthuis \Vorden re-
gelmatig bezinningsbijeenkomsten
gehouden voor militairen.
Er wordt daarbij ge~'Proken over
allerlei levensvragen. Daarnaast
zijn cr boeiende programma's over
hedembagse kunst.
Iedere militair kan hiervoor uit-
zanderingsver10f krijgen.
,Vie iets voelt voor deelname
aan zo'n hijeenkomst vuIle het on-
derstaunde fonnulier in en sture
het op naar het Coomherthuis.
(Voor de 11arinc geldt een aparte
regeling.)

Ondergetekende .,.

, . , ,(naam, voorletters, rang)

Hegistratienummer

Onde.-deel

Gelegerd te

(landmacht/luchhnacht)

(volledig militair adres)

wenst deel te nemen aan een vor-
mhlgs- en Bezinnin~sbijeenkomst
van het Humanistisch Verbond in
het Coomhcrthuis te Dri~bergen
in de maand

(maand van deelname).

Handtekening:
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Poolse fil:m.is dood

,/1 Auschwitz: 'De laatste etappe', 'Ostatni
Etap'.
Het scenario was zo geschreven dat het
een zo authentiek gt"(locumentecrd beeld
moest geven v::\I1dit verdelgingskamp.
lIet verhaal was dan ook gebaseerd op
de ervaring van {le beide scenarioschrij-
vers \"anda Jaklllx>wska ('n de Duitse
Gerda Sd\neilkr.
Bijna alle schrijvers in Polen hadden in
die tijd vlak na de oorlog het martelaar-
'Schap van hun volk voor de ogen en dat
diende vedal voor menig (later) kunst-
werk.

Te weinig stud los
In die eerste \'ijf na-oorlogsc jaren
was er nog geen sprake van l'en h('paalde
school of richting, \\'t'1 vestigden enkele

FILMBESPREKING
Op weg 'Ular cic vcr1JrQfI(lingsOl;eTlS ill het
COIlCClitratick/l1ll1J Auschwitz. Film UWl de
C101lWdijkc regisseur U'unda ]akuIJolL'skrl-
Ostatfli Etap.

De Poolse film is dood. Poolse regis-
seurs 'van Jlaam leveren niet of nauwe-
lijks me~r produlden af. Natuurlijk valt
onwillekeurig de naam van Roman Po.
Jan••)d. de regisseur van 'Het mes jn het
water', 'Repulsion', '11et mijn tanden in
jouw nek'. Pobnski heeft in het westen
een g"cwelclige naam gekregen. Zijn films
zijn bijna alle opgenomen in het huitt>n-
land; kregen buitenlandse sterren en hd
was meesta.l ook een hlliten!amll'r die
het scenario scha'cf.
Uit de Poolse studio's komt de laatste

vijf jaar hijna gl'('n film meer, die zich
hu meten met produl.-ten lIit Italië.
Fmnkrijk, Engeland of Japan. De Poolse
filmindustrie levert nog wel werk voor
de hinnenlandse markt. Deze films he-
wegen zich vooral op het sociale vlak:
het leven van dtl mijnwerkers, hijvoor-
beeld mod via het witte do<-.khij de
Polen aan een behoefte voldoen, IllC,,'nt
de culturele leiding in Polen.

De Poolse filmindustrie heeft een tijd
gekend van geweldige bloei. Die begon
dak na de Tweede \Vereldoor!og. De
Poolse Iegcrfilmclicnst gaf munclijk op-
drachten hm de activiteiten van het
Poolse volk tijdens de Tweede \Vere1d-
oorlog op het celluloid vast te leggen.
~Inar spoc<ligbegonnel! de mensen van
dC'.lc dienst te denken aan het maken
van speelfilms. Een van de7..c("Crsteen
wellicht meest dramatische films lIit die
beginperiode wa...:\Vanda JakubO\vsl.::a's
kunstwerk ov('r het (''Ouc('ntratiekamp

A~ ("11 Diumllllt - t'("rz('tsfillll t:tm \VfI;rll/, I.io
md £I/;a Krz!l;:("I('.~ka.
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Maar regisseurs blijven zoeken naar
nieuwe vorm en inhoud

rl'~issellrs dl' aandacht op zich. liet aan-
tal films was zeer klein, de produktil~
van speelfilms kwam slechts moeizaamop
gang. Studio's waren er Vet'Jte wt'inig,
hoewel de filmsch(Jol in \Varschall en
later in Lodz al leerlingen trokken, die
de komende jaren hun invloed op de
Poolse film zouden docn gdden. In die
hegintijd was de apparatuur uitermate
slecht. Er waren - en dat is ook ('l'l1
helangrijke factor - zeer weinig hiosco-
pen en dl' eigenaars daarvan hadden een
hegrensde of helemaal geen artistieke
ervaring,

De periode na 19.50 wl'rd voor de
Poolse filmindustrie zeer belangrijk. Van
de toen jonge regisseur ]erzy Kawalero-
wiez (nu 46) kwam uit 'Een naeht van
herinnering', Hij ma...'1ktceen grootse film,
die beschrijvend en episch was, doch hl'!
dramatische karakter miste. Dat hij l'('lJ
hekwaam re},'"Îsseurwas hewees hij met
deze film, w~arin zijn bijmnder groot
ohservatievermogen tot uiting kwam,
Zijn volgende 'De Schaduw', politiek-
mysterie drama, hevestigde volkomen
dat Kawalerowicz een van de scherpste
waarnemers van de ml'nsclijke samenle-
ving was en tc~elijkertijd een regisseur,
die de bijzondere gave had nm de moei-
lijkste problemen van regie en drama-
tische constructie op te lossen. Kawale-
rowicz regisseert thans niet meer. Hij
kreeg de veelbelovende baan van arti.~tick
dire'l:tl'ur van de Kadr-studio in \Var-
~l:hall,maar deze benoeming was in feite
het wegpromoveren van ('en zeer be-
langrijk artistiek fi!-,'1lUr.
IngriJpende verandering

In het jaar 1955 voltrok zi<:heen in-
grijpende Y('rande-ring.Filmregisseurs en
scemuio-schrijvers sloten zich aaneen en
richtten d~ Verenigde Filmproductie-
groepen op. De hond nam van }wt minis-
terie van cultuur de volledige vcrant-
woonlelijkheid over voor geproduceerde
films. De filmproduktie die tot 1954 iu
handen was gl'wl'cst van dl' staat. ging
niet over naar llc procedures - die alleen
op economische gronden werken - maar
bleef in handen van hen die films maak-
ten. De filmprodllktil' steeg tOl'n in korte
tijd van 2 tr.t 4 speelfilms pcr jaar tot 16
en meer. Het gevolg was - hOl' gek dit
ook moge klinkt'n - t"l'Tl verhoogde ar-
tistieke prestatie. De vergroting van de
produktie schiep hetere voorwaarden
voor de creativiteit van het individu. De
verjonging van dl' Poolse film was nu te
merken op twee manieren: a. l"en sodaal
en kritisch kar.l.ktcr;h. zuiver estheti.~ch.

Het spn.kendste voorhec!d van hd
(.sthctiseh filmen is te vinden in 'De
nevelen van de winter' en 'Ontmoetin-
gen' van Stanislaw Lenartowicz', die de
typische vcrtegem\'oordi~er in deze stro-
ming genoemd mag worden.

De jaren '56-'.58 zijn kenmerkend voor
de opkomst van de jeugd onder de Poolse
filmmake!"s;Wajda, )'Junk, lIas, Chmie-
lewski. Van invloed op deze jeugd Zijll

geweest Alexander Ford, \Vanda ]aku-
howska, ]crzy Zarycki, In het hijzonder
Ford, met zijn sterk ontwikkeld gevoel
voor compositie en zijn hoge idealen in
de bch:mdding van sociale onderwerpen.
Een van \Vajda's hpstc films is geweest
'As en diamant' met de vrij jong gestor-
yen acteur Cybulski l'n Ewa Krzyzcwska
in de hoofdrollen.
Sociaal karakter

Het sociale karakter is misschien wel
het helangrijkste facet in de Poolsc film
na de periode 19.58. De bezetting door
de nazi's tijdens de Tweede \Vereldoor-
log heeft een wezenlijke indrnk achterge-
laten hij het Poolo;evolk. Dat komt ook
tot uiting in hun filmkunst, De films die
het thema oorlog, bezetting en overheer-
sing tot onderwerp hadden, spraken de
Polen sterker aan dan (x)it te voren, Uit
die periode stammen het al l'cnler gc-
noemde 'As en Diamant', 'Eroica' van
),funk, 'Tot Ziens!' van flas en 'De laat~te
dag van de zomcr' van Konwkki en
Laskowski.

Van deze 'sociale' impuls bleef niet
veel over. De economische stabiliteit in
Polt'n en de daarmee gepaanl gaande
sodal(, vnomitgang van het volk en dl'
toenemende tegenzin in oorlog stompten
de scherpe kanten van dl' sociale uitin-
gen af. Misschit'n ligt daaraan ook ten
gnmdslaj.!het feit dat hedendaagse Pool-
sc regisseurs blijven zoel..-enna...'1reen
nieuwe \.-urmen inhoud in lI(, film. Ka-
walemwicz was al op de goede weg md
zijn 'Nachttrcin', 'Pociag'. Alexander
Ford zocht het in het historhche spekt:l-
keI. Dl' laatstl' jaren doen Poolse regis-
seurs alle moeite de werkelijke proble-
men van hun tijd te vangen in hun
werk

Voorlopig is er allel'll nog Homan
Polanski die roem oogst met zijn uiter-
mate knap gemaakt nevrl'.

PETEn j. ~lonEE

De moordeJUltlr is ~wvml.l:'l"".Zijn t1c1lh'rvo/~('r!l
kiiken tew. SC(~Il(' uit roeit/El (Nac1lttrdl/) t:tII1
}t'rz!J KawtllerOlcicz.
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Mijnheer de redacteur, mijnheer de redacteur

Ik hen een gerel-{dd lezer van IIW

maandblad ('n heh altijd met \'t.d inter-
('s.~c uw artikelt'lJ ~clczen. Echkr, als
oud Înge'J:etencvan Valem:ia en 1I11.'('f nog
als liefhebher van het door velen ver-
guisde stierengc'veL'ht. moet ik toch enke-
le opmerkingen maken.

De voorplaat van uw non'm1>enJlIlll-
HWI' toont wL'liswaar ('('1\ stiCf('Il\'('chter
uwt stier, maar dt..~ stier is geenszins met
hd wapen diep in de mI-{ gestokt'll.
Afgezien van het feit dat cr niet in de
mg wordt gestoken, heeft de sticren-
\'t'chkr zijn degen (geen zwaard) in zijn
n.'chtcrhand zoals 11 zdf op de foto kunt
zien. lIet \voor<1'toreador' hestaat in de
mooie Spaanse taal uit,tj Bizet heeft het
voor het eerst gelwl:igd in Canllcn. Hel

Een hel. Een reil de trap op en hij
stormt hinnen. Hallo. Hij Iadlt. LachIim-
pelt jes. Zijn haren zitten in de war, Door
de wind. Solex natuurlijk. Ilallo. 1101..'
kom jij hit'r, Ach zomaar. Ik had er
genoeg van. O. I\taar... ~('f'. luister,
grote truc. Dan volgt het verhaal. Ze
waren met z'n h•...ccl'n. Balen. Plan.
CeW(KlIlin hurger we~rwezell. E{'n dag.
:\forgen W("t.'rterug. Niemand zou het
merken. Ik luister. Climlach. :\laak de
knopen van zijn kgerjack los. Hij gooit
de jas op de grond. Ik ga niet meer
terug. Ik glimlach W('t'r,Dat heh je al zo
vaak gezegd. Ach. ik doe het ook niet.
Ongt'duldig. Zwijgt eWIl. Alleen, je heht
t'r vaak zo verdomd vcel zin in. Gcwoon
weg te blijven. Ik hegrijp het. \Vat doen
we vanavond. Film. Scheveningen.
Scheveningen maar. liet strand. Samen
in de stikdonkere avond. Gewoon samen.
Ceen maan natuurlijk. Niet op een
avond als vanavond. Samen natte voeten
krijgen. Van de golven die je niet ziet.
Alleen maar hoort. Op de vloedlijn lo-
pen. Dan in het zand gaan zitten. Het
k{)ude zand. ~let onzc ruggell tegen de
muur van de houlevartl aan. Overal
zand. In mijn ogen. Hij probeert het met
een zanderige zakdoek weg te vegen.
Het wordt alleen maar erger. Ik hoor dat
hij op zijn tanden hijt. Ze knarsen. Ik
lach. De pier rt"t.'htsvan ons. De Sdw-
\'ellingse pier, I let felle rood en gecl
\\'t"erkaatst in de donkere :1.('1..'. Die t:.in-
deloos het strand op en af rolt. Het
geraas dat telkt,ns ewn zwijgt. Alsof Ilf.'t
de gelegenheid wil geven iets te zeggen.
Alsof het zdf mult'nkt. Z(Jals hij dt'nkt.
Zoals ik denk. lid intense zwijgen \'t'r-
kies. Ik verleg mijn hoofd (-'v("nop zijn
schouder. Hij trekt me te~en zich aan.
Koud? I\'t'e. Een heftige heweging. En
t'Cn tedere aanraking hijt 7.ich vast ill
mijn mond. lIoe kum jij hier? Adl zo-
maar. Ik had er genoeg \'all ... je heht
er vaak zo vt'n10111d\'t'd zin in. Cewoon
weg te hlijvt'll. Ik begrijp het.

JANi\EKE

JO

juiste woord is: matador, espada of dies-
tro en het woord torero slaat op allen dit~
iets md het slieren\'t,(.,htt'll te makt'lI
hclllwn.

liet artikel van de heer De Rhoter is
mijns inziens tamelijk negatief. Ik kan
het hem ('cht niet kwalijk nemen dat hij
t'r ni(,ts van 'Snapt, imnlt'rs, ~'nt.'(lehoe-
ken o\'t'r het stierellgcveeht kan lllen in
Holland niet verkrijgen. Eèn uitzonde-
ring wil ik maken en dat is voor het
prima hoek van JooP van den Broek,
getiteld 'A los Toros'. Caat 11 in Enge-
lam1 naar Ascot of EpsOln zonder L'('rst
iets ov('r htc,t hele geheuren te
lezen????

'EI Cordohés' heeft een klemtoonteken
dat ik in het artikel van de heer De
Hhoter mis. Hd is se,-lOritasen niet sig-
norita's. liet soort schei(lsn~l'hkrfluitje
bestaat niet, lui hele geheuren tijdens
lwt stierengevecht wordt middels ge.
kleurde zakdoeken van de president ge-
regeld.

De picadores hehbt'n sledils (1(, taak
dt., 'Illorillo' te hesehadigen, de spier van
dl' nek, om dl..'stier in de laatste fa-,'.cvan
ht't gevecht te dwingen de kop laag te
houden zodat de matador de gelegen-
heid krijgt zijn degen tussen de scholl-
dtc>rhladente plaat~en om zodoende tIe
aorta ft> hesdllldigen, IIet is klinkklare
nonsens te schrijven dat het de hedoe-
Bng is de zenuwen in de ru~gewervel te
beschadigen.

In EGO van januari las ik op blz. 2
t't'n ,utikel gditeld stit'rellgl'vt'cht. U
stdt hierin dat u Ilwnsen wilt laten zien
en de vraag wordt gesteld of wij cr onze
ogen voor moeten sluiten dat mensen
primitit'f. wret,,1 en agressief zijn. U wilt
md nallle als \'oorplaat niet uitsluittc>ntl
llwnsen schetsen t'n afdmkken met wel-
willende en vreedzamt' hedoelingen. Dit
is uiteraard volkomen begrijpelijk, want
mensen zijn vaak wreed en u wilt naar
ik Jlwen hier d(-'aandad1t op vestigen.

;..taar al~ 11 dan in het he\'I1.l'steartikel
schrijft. dat '('en plaat van soldaten die
krijgsgevangenen martden of vrt't-'tlzame
dorpshewoners OH'r de klin~ jagen' ook
etc>nreëel beeld gtc>eftvan wat mensen
elkaar lmnt1oen. acht ik dit in zijn algc-
nlt'enhdt1 onwaar en irn'i.;d.

liet is !lid reéd dat soldaten dit dot'n;
dit zijn zont1('rIlwer kwalijke z.lken, die
oorlogsmisdadigers missehiL'n bL'tIrij\'en.
lid zal helaas wel eens voorkomen,
llIaar dit is geen ni;d lweld, geen niet-
(lTlreddijk heeld, van wat 1llt'llst'n elkaar
aalltiOt'll. Ab llIilitlir heh ik t'r persoon-
lijk zt'('r grote iwzwart'll kgell. tlat dit

Ik heh nooit 'handarillas' in actie ge-
zien; de schrijver zal 'I}(JTu/cril1erOl/ he-
doden, de toreros (lil' de handerillas
plaatsen. I lt't zg. doden van de stier is
Zl'('( verwarrend beschreven; ik maak er
uit op dat de stierenvechter na het
plaat~l'n van de degt'n nog een korte
dolk moet plaatsen. Dit is volkomen
fout.

~I()(:ht de matador zijn stier niet kun-
nen doden met zijn degen. dan krijgt hij
de gelegenheid de stier te doden met
een 'descahello', de degen met dwars-
stuk. maar hit'rhij mot't de stier volledi,g
stil staan ('n mt't dl' snuit hijna de grond
raken. De dolk of puntilla wordt nooit
door de matador zelf gehruikt; de ge-
nadesteek, die meestal nid eens nodig is,
wordt ge,geven door een torero van het
gezdschap van de matador.

Ik kan de h('('r De Hhnkr slechts
aanraden Il(X)it mt't-')' naar een stieren-
gevecht te gaan en ik hoop van ganser
harte dat hij er ook nooit meer over zal
schrijven. liet was wtc>rkclijkzeer lw-
(iroc'vend.

Ilecft u als redadie !liet de 1ll0J.!:C-
Iijkheid om alvorens t"t'n stukje te latt>n
llrukken eerst even de tekst te 'check-
en'??? H. J. MULLEH

\Vi; (ltmkell de heer Muller voor zi;u
deskundige uite('T1zctting o(;er de stic.
rengevechten, lcu.'rs die er deze zomer
heeng<Jan zullen er 'lil mig meer t,;(lri

kl/mlen genieten! Red.

door \I als rei;c1 wordt \'oorgesteld, aan-
gezien de militair op dezl' wijze wordt
ge(_'Onfortlwerdmt't eeTl nlisda(liger. Een
maandblad \"(lor de humanistische gt't's.
telijke \'er.l.Orging\"Oormilitairen, dat dit
reëel noemt. g'ccft zijn lezers een vals
hcdd van het handwerk van de soldaat,
de soldaat die hier in Nederland nog
sh't'(ls zijn hijdrage levert tot het hand-
haven van de vrede in de werdd.

Ik las onlangs een botc>kjeover Jezus
van Nazaret. uitgegeven door de huma-
nistische gl'estelijke ver,mrging. Blijkms
{'vnder hoofdstukken dient dit hoekwerk
om te inspirt'ren om tot eigen opvattin-
gen en meningen te komen. Een goede
weg daartoe is prohlemen of personen
die in de hdangsteliing stuw \':ln \'cr.
schillelltie kankn te lakn helichh'n.

Ik 1ll('L'1Jdat u zkh volkomen op de
rt'.l1iteit verkijkt t'n Ix)vt'ndien slecht')
zeer eenzijdig helicht, als ti misdaden
zondermeer koppelt aan soldaten en het
hedrijven van misdaden IleschOllwt als
('en heeld van de werkdijkheid \'(Klrhd
(1(IOrSIH'(!ge(!rag van {Ie mensheid.

D. R. W. VA!\" AHDENNE (KOL.)



Nederlandse avant-garde staat er gunstig voor

Er hc'Cft zi<:h hel afgelopen jaar in de
Nc><lerlandse jazz een bclanb'Tijke vcr-
andering voltrokken: de avant-~ardc is
de toon aan gaan geven en het ziet cr
niet naar uit, dat in die situatie de
('eTste jaren verandering- zal komen.
Voor het Nederlandse jazzpubliek (een
groep merendeels serieuze luisteraars,
die de laatste Dutch Swing College
- en Humsey Le\\is-fans al jaren ge-
k"den heeft uitgesloten) is het woord
j;::zzcolleert haast synoniem gewonlen
met avant-ganlecoll{'("rt, terwijl ook het
gros van d(~ N"ederlandse musici hd
erover eens is geworden, dat de in-
teressante ontwikkelingen in de vader-
landse jazz eerder te beluisteren zijn hij
Han Bennink, 'Villem Breuker en Dick
van der Capdien dan hij C(,CS Smal.
Herman Schoonderwalt en Pim Jacohs.
Overigens hedt ons land, wat het he-

oefenen van de nieuwe jazz hetreft, be-
paald niet voorop gelopen. Ruim drie
jaar geleden, toen Alhert Ayler voor het
eerst naar 1\t.'<.1erlandkwam - op een
moment dat de eigenlijke jazzrevolutie
in ~ew York al was voltooid - werd de
nieuwe muziek van zijn kwartet door 9.5
procent van onze tnllsit:i met verbijste-
ring aangehoord. In die tijd gold het
~Iisja ~Iengdherg-Piet Noordijk-l...-wartet
als de meest voomÎt!'>i:revende Neder-
landse groep, maar vergeleken met Ayler
klonk hun keurig uit chorussen opge-
bouwde, metrumvaste en volledig: tonale
muziek hijna als middle jazz. De idee
dat Nederlanders ooit jazz à la Ayler
zouden gaan spelen, moet voor onze va-
derland<;e musici in dio tijd volstrekt
absurd hebben geschenen. ~Ial.lr na 1964
is de 7.aak hier Iangzmnerhand in bewc.
ging gekomell. ~lisja Mengelherg en
Han Rennink gingen nieuwe wegen zoe-
ken, hetgeen tenslotte lddde tot een
breuk m<.'tPiet Noordijk (zie foto). \Vil-
lcm Brcukcr versdlt'en op het toueel en
kreeg na veel tumult (o.a. een jarenbnge
.L.'llerillategen de Loosdrechtjury) gc1ei.
delijk erkenning als 'serieus te nemen
coml>onist en uitvoerder van contempo-
raine jazz.
Roerige clan
Hond Breuker cn Bennink, die elkaar

in het 1Iengelherg-l...-wartet hadden leren
kennen, vormde zich een roerige clan
van jonge avantgardisten (hohoïst Gilius
van Bergeyk, tenorist Hans Dulfer, saxo-
fonist-do(.'c1elzakhl"lZer Peter Bennink,
pianist Cecs Hazevoet, de bas!'>;stenArjen
Gorter en :\Iaarten van Hegteren Alkna),
die in het hegin hun gebrek aun kch.
nick en ervaring veelal goed '\\-'Ïsten te
maken door hun enthousiasme en hun
gevoel voor humor. Ook dmmmer Pier re
Courhois, die door zijn vele w("fk in
Duitsland op de l'cderlandse jazz scene
een wat geïsoleerde positie innam. le-
verde zijn bijdrage tot de vaderlandse
avant-gard(', nadat hij via het Gnnter
Ilapd kwartet lIJd Bn'uker in contact
was gekomen.

JAZZ
Daarnaast heguIl nok ('en aantal oude-

re, iJl de con\'entiOllele jazz ,groot gt.-
wordelI lllllSici (Theo Loev(~mlie, :\('tlly
Elstak Did vall der Capellen) zich met
avantgardistist.:he experimenten ix'Zig te
hOllden, terwijl zelfs Roy's Big Band met
Loevendies 'Fincheye' de vrijheid in
probeerde te duiken. Dat alles leidde,
ondanks de wat late start, tot eeri si-
tuatie waarin de avant-garde cr in
Nederland h"1.lIlstigervoor staat dan in de
Ilweste andere Europese !andell, tl'Twijl
ook l'('n vergdijking met de Verenigde
St.'lten - op plinten als puhlieke belang-
stelling, gelegenheid tot optreden en or-
ganisatorisch initiatief bij de lllllSid -
..•.oor de i'ctlerlandsc a..•.ant-garde lallg
ni;?t ongunstig uitvalt.

Pressiegroep
)'lisja :\Iengelberg, \Villem Breuker en

lIan BellIlink hebhen samen de l'lstcmt
Composers Pool (I.C.P.) gevormd; een
lichaam dat zich volgens de betrokkenen
met van alles en nog wat ga.'ü bezig
houden, maar dat voorlopig vooral actief
blijkt als pressiegroep op het gehied van
tie werkgdegenheid voor avantgardist<-'n
in Nederland. Een maandelijkse s(~ric
concerten in Utrecht. een reeks radio-
opnamen ..•.oor o.a. NHU en VPRO en
het I.C.P.-platenproject zijn de eerste
resultaten van dit hehartenswaardige ini-
tiatief.
Dat platen project ..•.an Breuker en

Rellllink is uniek voor 1\ederland: zon-
der tussenkomst van een commerciële
maal~chappij hehben ze g('ht't-.} naar
eigen inzichten een LP opgenomen, gc-
prodllceenl en gedistrilmeerd. Deze in
november en december '67 opgenomen
30 cm plaat. waarop het 'N'ew AeolIStic
Swing DUl)' (d.w.z. Br('uker en Bennink)
zes Hreuker-composities ..•.ertolkt, is ver-
pakt in hoezen die stuk ..•.oor stuk zijn
gedeeoT('t:'rddoor Han Belmink (die niet
alleen als dnllnmer maar ook als beel-
demI kunstenaar een avant-garde reputa-
tie hel'ft opgehouwd). Dit gecomhineer-
de kunstwerk kost tk'n gulden en wordt
per post en tijdens jazzconcerten ver-
kocht (de LP is te bestellen hij B. van
Gre\'cnhroek. Laan van Dillenhurg 5,
Zeist; postgiro 789553).
Op platengebied is er trouwens nog

meer gebeurd: de trio's van bassist Dkk
van der Capellen en sopmansaxofonist-
basklarinettist-pianist Theo Loevendie
k...vam('n allebei met ('('n LP op de
markt. Van der Capellens 'The present is
pa.st' (Helax 33.009) is naar mijn smaak
wat meer geslaagd dan Loe'\'Cndies
'Stairs' (ArtoTle ~IDS 5.3044), maar hei-
de platen bevatten N"ederlalllise jazz die
mccr t,; llan een capabele imitatie van
ecn Anll'rikaans voorbeeld. 1..owel 1...0('-
....endie als Van der Capellen Ilt'bhen
met hun groepen jarenlang: gewerkt aan
de ontwikkeling van hun eigen Illuziek
en op dat punt hehben ze naar mijn (1Or-
deel in k.der geval SII(:<"'('S gehoekt.

Lanlzame songs
Ook huiten de avant-garde hestaat er

nog jilzzplatt'nactiviteit in 1\l'clerland. Zo
kwam kort geleden de t't:'rste LP viln
zangeres Alln BllTtollop de markt: 'Blue
Burton' (Artone ~IDJS-30(3). De plaat
bevat in hoofdzaak langzame songs, die
door Ann Burton nogal een ..•.ormig wor-
den vertolkt ml't l'en soort ingehouden
spanning, waar je Haar verloop van tijd
wat op uitgl.kekl'1l raakt. Beter dan de
soliste zijn de hegeleiders: het trio van
pianist Louis van Dijk (die zichzelf hier
overtreft met sohere, uiterst muzihtle
achtergronden) md in ren paar nUlll-
mers altist Piet :"\(xmlijk in een onge.
WOOlIlll'z{)nkl'll stemming".

BEBT VUIJSJE

11



Een frisse wind waait langs de
Amsterdamse Galeries

,
J

werk van Aart Hoos (46), sprak Hans
Hedeker in zijn radiokllnstkroniek van
een 'galerie pilote'.

Redeker, reCl.-'nsentvan het Algemeen
Ilandelsblad, wist waarover hij het had
- hij kende het programma van de
'kolonels' en zag hierin een duidelijke
lijn, ecn bewuste keuze, Deze voorliefde
voor een hepaalde stijl, (Jf liever: menta-
liteit, kwam al onmiddellijk tot uiting in
de keuze van de eerste exposant.

Aart Hoos, wat betreft leeftijd niet
uwer een van de jonge schilders, zorgde
voor een verrassing. Hoos (afkomstig uit
Zaandam, werkend in Amsterdam ('n
wonend in Edam) is vorig jaar als schil-
der doorgebroken. Hij vond aansluiting
bij de jonge genera te. Hoos hL'(,ft een
tekenopleiding, als schilder is hij autodi-
dact. Tot voor kort was dat terug te
vinden in zijn werk. In galerie ~h'nist
toonde hij zich evenwel een schilder
'pur sang'.

'Los - figuratief, helder, vegetatief,
neigend naar het surrcalismc', Deze ar-
tistiek-technischc tennen zijn zowel van

KUNST

modeme kunst in Europa worden,' zegt
Harvcy ~Icnist. Hij gelooft dat dit moge-
lijk is, 'Er koml:'n steeds meer galerieën
hij. VlxJral in Amsterdam. De jonge Nc-
derlamlse schilders hd,hen talent ge-
noeg:

Primitieve ruimte
Van BOlllllle1is zijn parhH'r voor d(~

afdeling Illodeme l...-tillst- in galerie
~Ienist op de Prins(~gracht worden pri-
mitieve kunstv<lorwerpen ~L"t.'Olnbineerd
met modcm werk, schilderskunst en
piasti(,ken. Op ecn ietwat dood punt van
deze Amsterdamse gracht kreeg fase I
van de machtsgreep g('sta!tc, In een
ruimte van meer dan dertig meter, waar
vorig jaar een tt'xtielfabriekje failliet
!,ring, werd het holwerk van ~[cnist cn
Van BOlllmel ingericht. Enkl'le dagen na
de opening van de eerste tent(xlOstt'1ling,

Er gebeurt ids in de Amsterdamse
kumtwereld - er wordt een 'maehts-
g:n'l.-'p' voorhereid. Plaats "all han(lelin~:
Prinscngraeht 690; 'knlonc1s' van dl' ecup:
de heren "Ienist en Van Bommel, Z<l-

kenman-cnl1cdiOlH.'lIf cu sehilder.
Hun doeL de vcron'ring van dt, Am-

st!'r<1alTlse, Nederlandse en Europese
kunstmarkt. lijkt ambitif'us. En missehien
klonk er op het uur nul. 5 januari van
dit jaar, \\'('1 ccn hartelijk gelach op uit
het Amsterdamse wereldje van ~aleric-
houders. Deze lach is ntl, twee m~l<lIldcn
later, Vl'rstoml1: {Ie operatie '\Icnht-Van
Rommel ging overrompelend van start.
De 'galt'rie :\Ienist' h(.,llOort ft'cds nu tot
de top-galerid:n van de hoofdstad. Frans
\'an Bommel (28), el.-'nvan de talentvol-
ste jonw-~Amsterdamse schilders, asso-
cieerde zieh vorig jaar nwt dl' Ameri-
kaanse Amsterdanuner Ilarn'y T. ;\'Ienist
(36).

~Ienist (een :\t'<.h-r1andst,\ ader en l'en
Xl.-.derlandse echtg"eJlote) kwam vier jaar
gdedt'n naar Amsterdam. Hij maakte
van zijn hohby_ het verzamelen van
oude heeldjes (of netter: etnografica)
zijn vak, In een wt'rkelijk Amerikaans
tempo slaagde hij erin zieh een Europe-
s(' naam te Vl'rwer\ en. Flair. zakelijke
visie en {'eu ('ncydopedischc kennis vau
primitief beeldhouwwerk hnu....hten ~Ie-
nist naar de top.

Te7.amen met Frans \'an BClInmelwil
hij met dl.-' modl'rtlt, kunst hetzelfde
doen, 'Amsterdam lIloel h{>tcentnllll van

Een rllll de doeken I,;tfll CCl;'$ Kort/nuit. I-W-
(',l:/lll.w'erd bij galerie .'h'nist.

C.",,"r;.' ,\lnli,,'I, kort 1/(/ ,Ir- "I'f'.tilll!. Zillt"lIi
l/"rl:f'Y 7'.. JIt'IIi.d, ,,'flltlmi \Tml Ilomlllc1 (/Is :.ijll
I'lIrlllCr l"uur dl' (lfd"'ill~ lIl1J1knll" klm.,I.
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tocllassin~ op het werk van Hoos ah op
dat van de andere exposanten die dit
jgar temidden van primiti~c beelden
hun doeken zullen tOllen,

Na Hoos h.\vam Cees hortiang. Met
hem werd de lijn doorgetrokken. Ook
Kortlang is een vertegenwoordiger van,
zoals dat wordt genoemd, de organische
kunst. Toch was schilder Kortlang e!?Tl

uitschieter: hij viel een heet je buiten het
programma. Dat kwam hoofdzakelijk
omdat zijn werk meer dan dat van Hoos
en de exposanten die nog moeten ko-
men, op uiterlijke effe<.'t:enis berekend.

Groepst~ntoonstelling

Eind vorige maand hvam g-alerie 11enist
Hlet een groepstentoonstdling: ThL"O Bc-
zcmcr (Breda - grote beelden cn pren-
ten). Cuus van der Bmak (Amsterdam,
Talensprijswinnaar - sehilderijen en te-
keningen), :\Iathieu en Ficheroux (Hotter~
dam - ohjecten), Zoltin Peeter (grote et-
sen), Cornc1is Hogge (sculptuur) ('n Aart
Ho()'j,DC'Le exposanten geven l'l'n aardig
heeld van de richting waarin )"Ienist,
ma."1rvooral Frans van Bommel, zoekt.

Van Rommel zelf zegt: '\Vij \villen
zon'pl mogdijk Nederlandse en jonge
('dat is geen leeftijuszaak, kijk maar naar
Hoos') kunstenaars, Binnen een jaar wil-
len we zo een vaste groep vormen.
waarnwe we in de toekomst ook in Iwt
buitenland kunnen werken. \Vant wc
.••treven naar samenwerking met kunst.
halHlclarm in het buitenland.' Calerie
:\Ienist is voorts van plan een stock (toen
voorraad doekcn van ge('ontracÏ<-'enle
schilders) aan te leggen.

IIet verdere proW.lmma ziet er vPel.
belovend uit. Uit Spanjt' wordt dc jonge
schilder Alberto Ronll'l'O gehaald voor
t~('n cxpositie, Homero is een uit de

groep van Saura. Hij sc.:hildert op een
vegetatief surrealistische manier. Verder:
ImlUo Jallas, een Duits.Hongaars schil~
der met kode figuratieve doeken ell l'ell
eenmansexpositie van Ficherollx.

"Keus van critici

Daarna. vóór de zOlllerexpositie, een
tentoonstelling ingericht door vijf eritid.
Vijf kllnstrecensenten. onder wie Hans
Redeker, Fallny Kelk en Ed \Vingen.
kiezen gezamelijk hun favoriet uit de
schilders die reeds bij Menist hebhen
gehangen: 'De keus van de critici', uniek
voor ~ederland, 1':('n Ilelangwekkend
e,':twriment, ook al geziell de hinding die
{Iit geeft tussen kunsthandel en pers. lid
is niet onmogdijk dat dit initiatief als
een hom zal inslaan in de i\ederlamlse
journalistieke werdd, want waar blijft dl'
onafhankelijkheid van <le pers, om maar
('én vraag op te werpen?

In Amsterdam groeien de galeries te.
gen dt: verdrukking in. Al t'nkdc jarell
lang wordt er druk gt'filosofeerd over dt~
malaise in de wereld der kunsthande-
laars. Dl'sontianks kwamen cr Ill('er gale-
ries bij dan dat PI' ver<hvenen. Vorig
jaar zijn er zo'n vier nieuwe kunsthan-
de).,; vt'rsehcnen. Van de meeste hoort
men niet zoveel. Zij ,verken mt't ('('n
klein, weinig spedaculair groepje kun-
stenaars, gebruikcn hun gak'rit, allel'rJ
maar als vcrhllllrruimtc voor ied('f('l'n
die de prijs kan betalen cn akkoord gaat
met de voof\vaarden, of lH'hhen COIll-
merdeel op Iwt '<T'rkeerdepaart! gewed.
Dat laatstl' is volgelIs mij het geval Illet
galerie Swart. Een groep pop-art. en
later 'hard t.'{lge'-kllnst('naars maakt hier
dt' dit'nst uit. Swart is een van de ht'ste
en sympathil>kste J,(illeriei'n van de
hoofdstad, Dl' conseCluellte lijn vall de7e

Jo'rf/1l'i HW Rommel als schiltkr 0l' zijll atl'lif'r.
011 dl' ('zei Ct'1I nm zi;1l schilderijt'll.

kunsthandel waarborgt \\'<-'1het hoge peil,
maar !liet het <,,-olllmercideSllece".

Derde rangs werk

Galt'rie d'Eentlt is misschien wel dl'
internationaalste Amsterdamse kunst~
handel met vele ctlntact('n in Ill't buiten-
land. liet talent in Nederland zelf. en
dat ligt voor het opscheppen, komt hier
('venwel niet voldoende aan bod. Voorts
ES1)a('e, Krikhaar, Prib:~ut en tienta:ten
andl'rl'll. van wie er enkele (!reigen tl'
verdwijnen. Vrijwel al deze J..:"alerieënha.
lall(:eren tussen kwaliteit en rolllmeL
Zelfs Krikhaar, die met gOl'de expositil's
en stunts naam ka'eg. ook internationaal.
maakt geregeld een misstap en exposeert
derderang, ••werk.

El'n andt'r sterk voorheeld hiervan is
df-'vorig jaar gl'opende gall'ril' Kristiaan.
Deze kunsthandel startte H'elhdovt'lld,
het~een niet zo verwonderlijk was. vr'ant
Van Bummel adviseerde de eigenaar.
Sinds Van BOllllnt'! is overgestapt naar
)..Il'nist hehhen de exposities bij Krisliaan
H'eI v:tn hun waarde verloren.

Tot voor kort wa.>; er gebrek aan
frisheid hij de kUllsthandt'1 in Amster-
dalll, !-.whrekaan visie ook. COllllllerdHl'
ovelwebringen waren !lummel' pen; arti-
stieke waarden kwamen in de verdruk~
king,

Die periude lijkt nu voorbij, :\Ienisl
heeft een tussenweg glwonden. Het duo
~Icnist en Van Bommel staat horg voor
zowel de cOlllmerciële als de artistieke
belangen. l'en ideale comhinatie. Een
succes wordt het, de 'm:H:htsgfl'ep'
.••laa~t. daarvan zijn beiden overtuigd.

BOn VA1\ OPZEELA1\D
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HORRIBLE TANGO

Tussen de jar<-'Il'lil ('n '66 verschencn
<-'rvan de schrijver Jan \\'olh'rs twee
toneelstukken en zes hocken, De laatste
evcntueel onder te venleIen naar verha-
lenhumlel. novelle of roman. De hoofd-
th<-'ma's warelI de vaoer-zoon \'crhou-
(ling, cIc (dogmatische) godscIienster\'a-
ring naast epn meer omvattend n,ligiells
hesef, en de amhivalente relatie tot de
ander, zowel mens als dier inhoudend.
liet decor W<lS vrijwei steeds het starre
Oegstgecstse milieu waarin \Volkers op-
groeide. Leek het in zijn eerste werh'n
dikwijls een te sterk schoppen, en daar-
door weinig genuanc<-'cnl, tégen, al vrij
spnedig werd duidelijk dat <-X'1ldergelij-
ke intensiteit ('{'H noodzakelijke voor-
waarde was om tot een zuivere en zeer
oprechte visie te kunnen komen op alles
<-'nallen die medeverantwoordelijk •••••l.lfen
en zijn voor het schrijverschap vall d('
mens \Volkers, Iletgt'cn voorlopig Tt'sui-
kerde in <-'CIIaanvaarding van of op z'n
minst toch ecn genegt'nheid tot, de
('('ns verworpen vader, en de liefde/haat
rdatie tut zijn oudere hroer.
lIet ene te vinden in vooml 'Een

roos van vle('s'. het andere het meest
opvallend in 'Terug Ilaar Oegstgeest',
waarill de ik-fi~""lllr(Jan \Volkers) aan
hd slot, hij het herhezoeken van tI(,
inmiddels d(Xlr zijn out1<-'rs\'t'rlah'll wo-
ning constateert:

( ... ) 'Tussen de garagelll""r Cf! het
huis u:as o"ze tIli" nu de bomen tceg
tcare" rliet mecr dan een tricst billuell-
plaatsje, een grijs let:ellloos cierkaut,
Daar, bocen /1(..'1 bos, tvaren de I)(ITac1l11.
tes naar belledelt gekollle'l toen dc oorlog
begon. De regell;as VCIIImijn broer tVllS
rllll {'eli pllradl1lte gemaakt. Ik droeg die
al op zi;n begrafenis. 01' het kerkhof zei
de domillee tegen mijn ollders: 'De tijd
moet het sli;te'l: liet orgel speelde 'NII
jaagt de dood g{'CU (lllgsi meer lUlII, tV(Jllt
alles alles is vold(J(lII: 'Vat was wldalm?
IJe ri;t;es treurige boodschappen tvaar ik
mi;'l Illllldtekenillg onder gezet had? Zi;u
leven u:aar hij mee betalcu moest omdat
ik zi;n i{,IO's had t:erlmllld? Een paar
dageu wor de beni;diflg lag er eeu
jonge reiger ouder de bome'l can Poel-
g{'esl. Ik durfde Ilt.,.,./Iuiet zo te lJakken
Olmlat hij heftig om zich heeu pikte. Ik
deed de regenjas uit cu gooide die ot:er
de reiger heen. Met eerl paar tvilde sla-
gen van zii'l seherl,e snavel sloeg Ili; hem
(J(H1 fltm/ell eu doog fladderend om-
hoog. De ias Ivas zo kapot dat ik hem
"iet meer opraapte. Het tva.'; het enige
dat ik con mi;n broer had. Ik heb hem
daar op de hosgrOlllllateu liggell:(. , .)

JeugdherJnnerln&en
E(,u aantal regels 'vóór dit geC'Ïtcerdl'
,.\"l'cIeelteheeft \Volkers het, in het opha-
len van zijn jeugdh('rimwringen, OII(I<-'r
ander nog over een zwaard dat hij het
spelen van het toneelstukje 'De hof van
Cdhs{'lluuu:: teil slotte in de schede
vau ziju zusje mod worden gestoken. Of
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\Volk('rs hij het noteren hiervan zowel
als hij de vermelde hroerpassage reeds
de eonsequenties overzag' voor <-"('n\'01-
gend boek is tll(wilijk met zek('rh<-'idte
zeggen. \Vi,I was Ill't na - 'Terug naar
O('gstg('('st' - voor de lezer duidelijk dat
('('n hegrav<-'n ('n 'weggegooide hroer'
rmg geen dode hroer hC'hoeft (hehoefde)
in te houden"

Ilot' het ook zij, fdt is !Hl in ieder
geval dat in het eind '6ï verschenen,
\"olgcmle hoek 'llorrihle Tango',
zwaard. regenjas en hro<-'r, opni('uw
.springlevende elelllentt'li vOfllJ('n.En (lat
lwpaald niet toevallig volg-ensmij. Daar-
voor vormt het werk van \\'olkers een te
compact geheeL hangt het ene boek te

logisch samen met het andere. Zb lo-
gisch dat <-'rook al staat in 'Horrihle
Tango' sahel voor zwaard, leg'erjack
\"oor regenjas en negervrieut1 voor broer,
hij het lt.~.t.ellvan dit boek nauwelijks
sprake kan zijn VUil tllltloor.t.ichtigheid.
- r\auwelijks kan -. omdat \"erwarring
V,lIlw<-'gcde vorlll niet gelwel uitgl'Slott'n
is, Illaar daaron'r lakr 1I0J.(" ('('n opnwr.
king.

Literatuurkritiek
Hd vennelden van vooral het zwaard/
ti(, snhd is vennoedelijk niet g-eheel van
gevaar onthloot. Daarvan imlllers llloet
met een beetje redelijk hoek van of des-
noods over Fa'ml wel penis te maken
zijn. En van daaruit zal Illen via verdere



interpretatie, etc., etc., vast nog wel wat
1Il{'l'rte verklaren zijn. Of l'r dan ('chter
nog volll."(Iig"van literatuurkritiek sprake
is, waag ik te betwijfelen, Een dergelijk
psycho-(dralnatische) IWlladering aan-
gaande 'llorrihle Tango' mm't voor
een proefschrift echter zeer zeker mo-
gelijkheden bieden, Ik denk in dit wr-
hand aan de 'aantasting' door dr. 1".van
lIt'erikhuizen van het werk van Arthur
van SchendeJ. Trouwens. \Volkers zelf
lijkt zich niet gehed onbctuigd te latcn
op dit vlak... Uitl'Înddijk wordt zijn
'Uorrible Tango' voorafgegaan door het
navolgl'ndc citaat lIit
- TO~f POESEN DE TEGENDELEH
'f{éél gezellig, Bommel! jammer chlt Ziel-
kniiper ni(!t kon komen; hij horu/t ergens
eelt lezing or.;er (h' ficliere bnwr/erbill-
dillg of zoiets:

In 'Horrible Tango' ontmoet de
ik-fiwmr, die samenwoont met }lt~tmeis-
je Dodie, een neger. Hij helpt de neger
hij het zoeken naar werk, en neemt hem
in huis. Na verloop van enige tijd helt de
ik-figuur toch naar een pension op. en
l)fen~~:thij de neger naar een andere
kamer, Tot zover het verhaal. dat feite-
lijk nielo; te ht'tekcncn zou lwhhen, in-
dien het niet de functie had Olll een
gebeuren te hewerkstelligen dat door
z'n geweldige intensiteit op sommige
momenten niet anders dan tot moord
van de ik-figuur op de neger schijnt te
kunnen leiden,

lets voorbestemds
\Vat namelijk is er aan de hand? Door

het ontmoeten van de neger wordt hij
de ik.fjgllllr de hele vroegere geschie-
denis met zijn broer weer naar hoven
gehaald, ~faar tegelijkertijd ook ziet hij
nu de mogelijkheid om voorgoed met
dat verleden af te fl'kenen. Die neger
kan hij niet zomaar stom toevallig in

Amsterdam tegen het lijf lopen, het
heeft iets voorbestemds in zich. En dus
moet hij handelen. Temeer daar de om-
stall(ligheden vrijwel identiek zijn.
Hoofdpersonen nu: Dodie, de llegcr en
hij-zelf. Eén vrouw, twee mannen.
Hoofdpersonen vroeger: Een door zijn
ouders in huis gellOlllt'n Ilongaars meis-
je, zijn oudere broer en hij-zelf. Eén
vrouw, twee mannen. Extra: Dodie is
ook van Hongaarse afkomst, de neger
lijkt. vanwege het feit dat hij van Gua-
deloupe komt en nauwelijkks één woord
!\'ederlandsc spreekt. in z'n bijna zwij-
gend stil-zijn, dC'.lelfdcondooq"mmddijk-
heid te bezitten als de broer.

Maar het helangrijkste is wel dat de
ik-fiWlllr evenals ten aanzil'n vall zijn
!troer, ook voor de neger l."t'1lliefde-haat

gt'voel koestert. Al ml't al, zijn alll'
voorwaarden aan,,,'e,,dgom dl' hrol~rdcr-
Illoord ongedaan te maken. zich zelf
eindelijk van die obsessie te verlossen.
~Iet Dodi{' en de neger in handen kan er
nid gebeuren wat Int.'tzijn broer en het
Hongaarse meisje wèl gebeurde. Toen
was zijn eigen dl,e1name in de 'verhou-
ding' de naam die hij sanwll nwt zijn
hroer vonllde:

(... ) "Vat ze zei klOllk als lIet geluid
COII eell dier dat ik niet kende. Ik wees
mUIl broer 01' de geliikerli.<;1IIet de Ga-
zelle Boy. Hii knikte elt u:ees het haar
({(lil eli zei: Jij Gazelle .\fcisje. Ze be-
greep het g('/{lof ik fliet maar ze laclite
loch. Ze ging met !war benen tdid ach-
teruit slaolI. Zie ie u:el, zei !lii. ji; Gazel-
le Meisje. E,i zo lIoetlu/en we haar irt
het t:erw/g: Gazelle Meisie.( ... )'.

Suggereert het 'we' nog een zekere
hetmkkenheid, na het gezamenlijk be-
noemen raakt de ik-figuur steeds verder
van zijn broer en het Gazelle "reisje af.
IJet enige dat hij mag do{'n is luisteren
en kijh'n hoc zij sallll'n hl•...lil-,'7.ijn.Iief-
hehben. doen wat hij ook zo graag zou
willen. ~Iet z'n drieën leven omdat hij
toch (ook) van zijn broer houdt. liet
hlijft een iIlmie, zoals onder andere uit
het volgende ~:trandfragment blijkt:

(... ) 'Ilii W(l.<;dak bi; de zee f.{(um
ligf.{en Ol' het harde t:lJchtigc Ztllll/, Ze
zei dat ik Î11 de kuil moest f.{aan liggel!.
Daar/w ging ze me begraccn. 111
het 1Jegill c(Hul ik het wel lekker dat
koele zund op me. Al/eelt huiverde ik als
ik het geluid r.;an haar schep in het zand
hoorde, Uit (mgst dat ze mi;" d'lger..•
era/ zou stekelI. Mallr ik blcef liggen
luisteren, door miin lichaam heen, 'Illar
lid trilll'u bi; iee/ere krcak die ze op mi'
u;ieryl. Tot ik het iru'elM' lJelialltcd kreeg.
Ik probeerde (lIlder het zwu/ uit kome/!
maar ik kon me /liet r.;erroel'ell. E,i zi;
kcek lache/u/ lIlUlr me cn liep toen II(Ulr
miin broer die ze net zoitmg uitd"ge/l(l
tartte tot Iiii haar achtema rende. Even
later l"gen ze vlak bii de zee oeer elkaar
heen te rolu"1l. Ze dede" liet 0/ ze miiu
roepeli uiel !wordell( .. .J.
Voor de ik-fi,l.,"lmris h",t l'en zeker-
heit) dat het ditmaal uiet zó zal verlo-
pen. Integendeel. Dodie. de neger en
hij-zelf, zullen samenleven, samen hou-
dl'n van, sanwn naar bed gaan ook. Of
wel: Hij zal realiseren wat (met) zijn
hroer niet had gehmd. Denkend aan het
waar, hoe, wanneer en vooral het waar-
om met Dodie en de neger, hegint de
onmogelijkheid zich echter al vrij gauw
af te zetten. Van daadwerkelijk handelen
is gel'n sprake, Obs{'ssievan zijn hrol'r
wordt alk"Cn maar erger, slaat over op
de neger, Dodie irriteert. de aanvankelijk
toeh gunstige sfeer wordt verstikkend en
dl' stramlsd'ne herhaalt zich min of
meer. Een soort wens-droom waarin de
ik-fi,l..l1lUr,als hulpje van de neger, re-
vam:he denkt te nemen op het Gazelle
;\Ieisje door nu haar te (her)begraven,

(... )'Toen 1!.i,,1!. hi; (de "e~er, ]).Z.)
haar m('/ z(lfId Iwdekkell. IIii zei dat ik
ook mee moest Iwlpen. Dat we anders
niet klaar zouden zijn voor het licht
tcerc/. Toen ze helemaal bedekt rcas
drukte hii de z(lIu/hetlvei col schelpen.
lIij bleef er er.;eu fwar kiiken en begon
te rille". In paniek keek hi; om zich
heen. IIICCIlS reilde Iiii twar zee. Met
enorme sprougen. Ik liep ac11ter hem
aUfl. Ik kon hem niet irlhalen. Voor me
stortte hij zich in de schuimende golccll.
Al" een u:acmziuuige liep ik door het
terugtrekkende water. Tot aarl miin ok-
sels tastte ik in het schuim rOIl(/ Ol' de
plaats wllllr Mi cerdtcetlell was. Ik kon
hem lliet meer vinden. lIii moest door
het tcater meegesleurd zijn. Ik re,u/e
terug IUUlr de phUlts (caar tce Gazelle
Mei...;e begraven hadden. Ik duwde en
schepte het zand eau haar af. Ineens
stuitte ik Ol' het lichtblauwe legeriack. Ik
r.;ersliifcle VlIIIschrik. lIet was mijll broer
die daar voor me iu de f.{eopeude berg
z(Uu/ lag. Zijn hallden lage'l gecOlllcell
in zijn schoot. Er zat hii'la geeu dees
/lwer (Ulfl. IJ et moest er door liet ZiJne!
affl,eslepen zijn( ... r.

'HorribIe Tango' eindigt met ccn
(gedroomd) duel op de sahel (een fami-
liestuk!) tussen dl' ik-figuur en de negf'r.
De ik-fig:llllrkomt emit als winnaar om.
dat hij dC"J:Ckeer, bij afwezigheid van
Jesse Owens (negersprinter waannee zijn
hroer hem altijd pestte, en waardoor hij
llooit van zijn broer kon winnen) sneller
loopt.

Driehoeksverhouding
Of de laatst geciteerde regl'l, dat het

einde vormt van 'Horribie Tango',
indt'nlaad meer geeft dan een moment
(hevrijdings)g:evol'l, laat zk.h llIoeilijk
voorspellen. Al was het Jllaar omdat in
wezen niet de ik-figuur maar DtKlie er
Hlor zorgt (iat de neger vcrtn,kt, en de
ik-fi&,'llUruiteindelijk. bij hct weghrengen
van de neger, precies hctzelfde doet als
met zijn hroer: Afschdd nt'lIlen van
iemand die je niet kunt vt'r1aten...
Vooral hierom is een gespannen uitzien
naar de volgende \Volkers al uwer dan
de moeite waan!. Om nog maar te zwij-
gen over hoc \Volkers verder gaat wer-
ken met de in 'Horrihle Tango'
geïntroduceerde (k'Cfhare?) driehoeks-
verhouding, en dl' tlLo;sende regels dOOl
annwezige homoseksuele tendenzen van
de ik-figuur.

\Vèl is daarbij te hopl'n dat de vorm
minder verwarrend zal zijn. In 'Horri-
hle Tang"o' is er mijns inziens vaak
onnodig ccn teveel aan angstdromen èn
l'en te onverwachts springen van heden
naar verleden, waardoor de lezer helaas
het zicht hijna volledig wordt ontnomen.
Staat eveuwel direct het '"oordeel' te-
genover dat de lezer wel gedwongen
wordt om 'Horribie Tango' een paar
maal te lezen, om het daarna niet meer
'\Tg te kunnen leggen. .. DIeK ZAAL
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LIEF EN
LEED
IN GRENOBLEI

BIJ DE fOTO'S:
Linksboven: Kees Verkerk en Arel Schenk.
Links: Zelfs Pkt Zwancnlmrg kou Elly
l'all de Hrc>m lIiet troosten.

Geheel twvell: De deelnemers mUI de
\Vintersl'elen cloen zich tegoecl (llm cle
'Franse keuken .. :

Midden: Een dolgelukkige Carry Geyssen
met coach Piet ZwalieniJurg.
80ven: lIet Olymllisc11C kampioellspllar
l..unstri;clen Ludmilla Belousot:a en Oleg
Protopopof uit Rusland.
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