


SEKS

Het is ecu gewoonte geworden dat in het kader van de humanistische
geestelijke verzorging aan het ciml van het jaar eCIJ hoekje wordt uitgegeven
ual een of ander actueel onderwerp belicht.
In de afgelopen twee jaren waren dat de boekjes 'Jezus van l\'azareth' ('n

'De dood verandert', nu is een boekje versdlCllen met de titel 'Seks'. De
omlcrwerpcll van deze boekjes worden niel zo maar gekozell.
Vooraf wordt door de raadslieden met de in onze verzorging deelnemende

militairen overlegd voor welke onderwerpen zij in het bijzonder belangstelling
hebben, in ecn daarop volgend beraad lussen hoofdraadsman cn raadslieden
wordt dan het onderwerp van het hoekje vastgesteld. Op deze wijze zijn wc
er zeker Vall aaB te sluiten bij de helangstelling van de militairen,
I Iet gaat in deze boekjes niet om het uiten en verkondigen van een bcpaald

standpunt. veel meer is de beuoeling ecn zo breeumogeIijke infonnatie te ver-
schaffen, Daarom treft men in boekjes 'Jezus van Nazareth' en 'De dood
verandert' ecn keur van artikelen aan. geschreven door auteurs van verschil-
lende gc1oofs- cn levensO\'ertuiging,
De bedoeling is niet om een bepaalde opvatting te verkondigen maar om

de lezers te confronteren met verschillende opvattingen in de hoop dat zij
zich al lezende zullen gaan afvragen wat hun eigen opvatting is, Daarom moe-
ten de boekjes naast een poging tot confrontatie ook een grote hoeveelheid in-
formatie verschaffen,
\Vie de afgelopen jaren de moeite heeft genomen om zich op de hoogte te

stellen van doel en methoden van de humanistische geestelijke verzorging die
weet dat zulks in de lijn ligt van deze verzorging.
En nu dan het boekje 'Seks'. Ook hier gaat het in de eerste plaats weer om

de informatie. liet is onze ervaring dat veel jonge mensen behoefte hebben
aan nuchtere en deskundige voorlichting op het terrein van het sexuele leven
in het algemeen en op dat van de sexuele verhoudingen in het bijzonder, Bo-
vendien heeft deze behoefte zich uitgebreid tot een breder terrein, 111 de jaren
1064 en 1965 was het vooral de vraag van de voorhuwelijksc geslachtsverhou-
ding die de belangstelling trok maar in de daarop volgende jaren zijn daar
problemen als homofilie, zelfbevrediging en abortus bijgekomen. \Vie vandaag
infonnatic wil geven op sexueel terrein kan deze problemen niet onbesprokcn
laten.
Vandaar de brede samenstelling van het boekje. lIet is wellicht de moeite

waard om de verschillende titcls van de artikelen hier te velnlelden: Noodza.
kelijke hasiskennis van scxuele funkties, De sexuele beleving, Over sexuele om-
gang voor het huwelijk, Voorbehoedsmiddelen. Zelfbevrediging, Een moraal
met een staartje. Homosexualiteit, Leven als homofiel, Sex en stimulerende
middelen, Abortusvraagstuk, Pornografie, Prostitutie, Sexuele problematiek in
de militaire dienst, Sexualiteit en militaire dienst. ~Ien ziet een keur van in.
fornlatie.
Bij zo'n boekje is het van het allerhoogste belang dat men deskundige

schrijvers vindt. \Vij zijn dan ook hijzonder verheugd dat een aantal leden
van de Vereniging voor Medische Sexuologie bereid is gebleken met elkaar dit
boekje te schrijven. Daardoor is de Zakelijkheid en de deskundigheid van de
informatie bij voorbaat gewaarborgd.
Het is eigenlijk een vreemde zaak dat in de militaire dienst zelf weinig of

niets aan sexuele voorlichting wordt gedaan terwijl het toch een evident feit
is uat deze voorlichting in een behoefte voorziet en voor jonge mensen (en
wellicht ook nog voor ouderen) een harde noodzaak is.
\Vij verbeelden ons niet met dit boekje nu opeens een leemte te hebben

aangevuld maar wij koesteren toch de hoop met deze opgave de mogelijkheid
tot vcruergaande voorlichting te hebben geopend.
liet is ons natuurlijk niet mogelijk dit boekje zonder meer aan ieder in de

militaire dienst toe te sturen hoewel dat misschien wel wenselijk zou zijn,
De deelnemers aan de humanistische gcestelijke verzorging hebben IICt

boekje ondertussen ontvangen, alle vcrdere belangstellenden kunnen het boek-
je (prijs f 3,90) bestellen bij het Humanistisch Verbond, postbus 114. te
Ulrecht. RED.
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Jazz in 1969: veel publiek- weinig nieuwe platen

H)fi9 was, wat de puhlieke helangstelling
betreft, l'en nxlelijk gunstig jnar voor ue
jazz. In ;\l'dcrland kon zelfs van een
heuse jazz.revival worden gesproken. 111

het vocbpoor van het wond<'rhaarlijk
sllccl'svollc COllccrtsdzoen in het Am-
sterdamse Paradiso (met tussen de 1000
en 1500 he-I.oekcrs per avond) was in 't
hele land ('('11 ollmiskenbare opleving
van de jazz-aktiviteit te zien.
.\laar ook in de rest van Europa nam de
belangstelling voor jazz merkbaar tOl' -

C{'11 vcrs<.."llijnsdwaarvoor eigenlijk nog
geen plausibele verklaring is gevonden,
want sinds de opkomst van de eigentijd-
se pop als sl'ricllzc luistermuziek ging
het er steeds meer op lijken, dat de jazz
als muziek voor een min of meer uitge-
breid publiek voorgoed had afgedaan.
Tegenover die gegroeide belangstelling
stond helaas geen even gunstige ontwik-
keling hij de produktie van eigentijdsc
jazzplatclI. Ten dele lag dat :lan de on-
verschilligheid van de grote Amerikaanse
piatenconcerns, die nid bereid zijn enig
risiko te !lemen voor de 'moeilijk te
verknpen' avant garde-jazz.
De groeiende aktivit('it van kleine privi'-
postordermaatschappijtjes kOIl die leegt('
niet voldoende opvI111en,terwijl we nog
moeten afwachten wat het grootscheepse
project vun het Franse BYC-iahd vorige
zOlller (uwer dan 20 LP's met grotcn-
deds Amerikaanse avant-gardisten) in
muzikaal opzicht heeft opgeleverd. (Ho-
v(,lIla gaat dit HH.'lkde komende maan-
den importeren.)
Weinig ideeën

Maar je kunt je \Iloeilijk aan de illdru1.;.
onttrekken dat he-t nici alleen de pla-
tenmaat!'chnppijcn maar ook de Ilm:,ici
zl..M Ol! hot og.:nhlik aan ideehl ('11

JAZZ

AS-UW!), de vi('rde l'H beste LP die
pO.~thIlUlllvan hem werd uitgebracht,
bevat muziek uit '()3 en '()5. De plaat
van Dizzy Gillt:spie's Helluion Band
(:-'IPS 1520ï) werd dan wel in 1968
opgenomen, maar deze LP ontleent zijn
charnw toch \"floral aan de bcwomle-
reIlswaardige manier waarop arrange-
menten uit 1~}4()nieuw leven in wordt
gehla7.en.
Blijft ovcr de LP 'Liheration ~Iusic Or-
chestra' (Impllise AS-9183) van hassist
CharUe Haden als enige \vcrkelijk nien-
\\-'e produktie van h(,t afge!npcn jaar
dl~moeite waard was. Een talentrijk ge-
zelschap avant-gardisten (o.a. Don Cher-
ry, HosweIl Rudd, Gata Barhi{'ri eH De-
wcy Hedman) vertolkt hierop l'en serie
strijdliederen uit de Spaanse burgeroor-
log en wat nieuwe stllkk('n van compo-
nistt'n als Ornette Coleman, 11adcIl zelf
en pianiste Carla Bley. die ook alle ar-
rangementen schr~f. Een buitengewoon
fraaie, bij viagcil aangrijpende plaat,
maar natuurlijk \\ el ('('n project met een
typisch eenmali~~karakter.

Oudere opnamen

Bij gebrt'k aan interessant nieuw mate-
riaal gaan de Europese platenmaat-
schappijen er stct.'ds meer toe over om
oudere jaZ"J:-opliamenopnieuw, maar dan
nu in goedkope series. op de markt te
brengen.
Phonogram kwam met eCHreeks ~..lcrcll.
ry-re-issues, waarvan er drie in het bij-
zonder de moeik waard zijn. 'Bebop'
(~lercllTY 134 5$)2 ~IFY) bevat tot dus-
verre lliter~t zeklzame opnamen vall
pianist Lennie Tristano (de eerste die hij
ooit maakte) en van groepen ondl'r lei.
ding van trompettist Hed Hodne)" (md
o.a. tenorist Allen Eager, baritonsaxofo-
nist Serge Chaloff en pianist Al IIaig).
Deze fasCÎnt'H'nde muziek uit 1946 ('11
'47 demonstreert nog eens, dat d(~ bop-
periode. wat de re-issue-programma's
bt'treft. ('t'n nog tamelijk oliontgollllell

gebied is.
Buitengewooll plezierige muziek is te
horelI op de LP 'YOII '11 me' (~Iercury
134 500 ~IFY) uit 1960, met ue tencris-
ten AI Cohn en Zoot Sims simpel maar
onweerstaanbaar swingend in de weer.
'Hichcraft' (~Il'rcury 134 600 :-'IFY) laat
tenslotte een studio-big band onder lei-
ding vun drummer Buddy Rich uit 1959
horen op de LP 'YcJU 'n ~fc' (:-'Iercury
(trompet), Earl \Varren en Phil \Voods
(alt) en Benny Col~on en alweer Al
Cohn (tenor) speelt dit orkest heel wat
verteerhaarder llllUick dan de lawaaieri~
ge power-bands die Rich de laatste jaren
leidt.
Bovoma hmeht een seric Contcmporary-
heruitgaven op de markt, die naa.••.t de
voortreffelijke Sonny Hol1ins.LP '\Vay
Out \Ve.••.t' (Coutt.'lllparory S T530: opge-
nomen 1957) t'ell drietal historisdl
uite~t J)f'lnngrijke platen omvat, 'Lao-
king Ahead' (Contemporary 575(:i2) laat
muziek van het: Cl'Cil Taylor-kwartet uit
W5~) horen. Samen met o.a. de overle-
den vibrafonist Earl Griffith "peelt pia-
nist Taylor hier muziek die duidelijk
vooruitloopt op de jazz-rL"volutie van de
jaren zestig. waarin hij zo'n helangrijke
rol zou spelen.

Grondlegger

Een andere grondlegger van de aV,lIlt
g-mde, altbt Ornt~tte Colclllan, is in de
Contclnpol'ary-serie vertegenwoordigd
met zijn cerste twee LP's. 'Solllethin,g
Els,,!' (S755I) hevat zijn allereerste op-
namcn uit W.58, die na bijna 12 jaar zo
'braaf' klinken, dat je nauwelijks meer
hegrijpt hoe daar indertijd zoveel tumult
om kOIl ont.!'t,l,Ul. 'Tomorrow is the
QUl"stion!' (S75f:i9) uit '59 is vooral cu-
rk'us, doordat Ornettc en zijn partner
Don Cherry hier saml'nsl>elen met
grootheden uit de conventionele jazz als
~lrumlller Shellv ~Ianne en de bassisten
Percy IIt,ath l"; Ih'd ~litcht'11.

BEBT \'UI]SjE

daadkracht ontbreeld.
Vooral in Xcw York lijkt er sinds het
overlijden van John CoJtrane in 19(17
sprake van eell tamelijk aigelllene Illuzi-
kale malaise, die ziell o.a. uitte in voor-
namelijk frustratie uitstralende LP's als
.t~lb('rt ;\r'.crs '\"cw Crass' en Pharoah
Sanders Karma.
Hoe dit ook zij, je kunt in elk geval
vaststellen dat het vil'ltal werkelijk inte-
ressante nieuwe LP's dat in HJ()~}in DUS

land werd uitgebracht, voor de helft
bestond uit opnamen die al Cf;'npaar jaar
in de krist lagell, h'rwijl van de hl'ide
andere plak'n cr {-i'nweinig mcer is dan
l'en (zij het lIitf;'rstplezierige) rcconstruc-
tie van muziek uit I)('t verleden,
'Where b Brooklyn' (Blue ~ote liST
84311) van kornettist Don Cherry, llH't
o.a. Pharoah Sanders in lIitstl..'kendc
vorm, dateert van novemher 1966. En
Jol In Coltrane's 'SeJf1f;'ssness' (Impulse
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Minderen, meerderen, mensen

'De lezer 1/Ioet ocerigcus Icetcu, dal ik
niet objectief ben. Niet objectief kali
;:i;Il. Ik hen betrokkt'lIc en heb stelling
geuomcu. Ook zal de lezer Tlwetcn tee.
tCIl, dm de door mi; a(l1lgehalll.de coor~
beeft/cn alleen maar een adstrucr;Ilg wil-
len zijn. DeeCnell die mij serieus willen
/lelllen mogen zich tliet doodstaren DIJ
deze voorbeelden. Zij zijn ondergeschikt
{f(lll het betoog. OIJl die redeli :.ij1l dl'
meeste voorbeelden allOniem.

Het beroerde Vlm zo'n hoekje als dit is
echter, dat clegelicli die het zouden moe-
ten lezen ,d. de I;cnmtlL'Olmlelijke leger-
llutoriteiten het Tlaast zich neer zullcu
leggen met de opmerking: 'DallT heb je
weer zo'n rallCflUCUZC ccnt, die tegel! de
bestamule orde [cil fmpPcll, omdtJI het
mode is'. Ik Z014 heil u:illcn vragen door
te lezell. \\'cllicht l)egrijpcu ze daanw
iets tXlII het ollbelwgen, !caarmee vooral
solciaten uit gecechtseenheden zitten.
Naast degenen, die zichzelf zullen her-
kennen, zulle'l er wellicht ook zijn, die
hapen ciat de Zlwk eens goed gekraakt
wordt .• Uisschieu stel ik hen niet teleur,
maar 111111llOlHlillg heeft niet mijtl sym-
pathie, Oll/(lat die houding fwrkelijke
ceramlcringell in de lI:eg kan stam~.
Er zulle'l er ook zijn, die Iwrllcc!ijks
kUllflell ge!occu, dat dit celJ deel cau de
werkelijkheid is. Aan hen heh ik maar
één boodschap: ik Ileb er geell behoefte
(Uilt ol/eer/ijk te zijn. Ecen11lin heh ik er
behoefte aan de zQ(lk z01ltler meer te
kraken of mee te helpen dat er koppen
t:llll COIll1Jl(//ulallten vallen.
Daarmee zou je dezelfde methode luw-
teren als het leger op dit moment doet
lJ.l. het tOC/)Qssen van tdllekeur, dreigen
en clc IL"eti'cn vall de angst hanteren,
wanneer UWII zich tliet aan de bestaande
orde conformeert. Ik hen tegen dergelij-
ke 11lefhodc/l ook al zou men die toc
willen 1J(lSSellten behoeve can cermule-
riugen. Wcrkeliike vermuleringen ,d.
structuur- en melltaliteitsccrmll{eriflge,~
krijg je dlwr niet door. E,i daar gaaf het
mijlIs inziens om'.

Geen "rancuneuze ven~'

Bovenstaand citaat is over~enomen uit
het 'Vooraf' dat Andri{'s de Jong meegaf
aan zijn hoek '~Iinderen, meerderen,
mensen', \Ve lH'hbell het overgenomcn
omdat het zo uir..-tekend de mentaliteit
illustreert waarin De Jong zijn bock
heeft geschreven. Hier is allerminst een
'rancuneuze vent' aan het woord maar
een jongeman die beheerst, met de no.
dige distantie en met nel de juiste dosc-
rinp; und{.'rstakment en humor eigen er-
varingen, l'n die van anderen, weet weer
te geven. Een hoek dat je km lezen
zontier je op te winden maar dat wel de
nodige indruk achtl.r1aat. Hetgeen uiter-
aard de hedoeling was.
\Vij zouden, evenals de schrijver, graag
willl'll dat dit boek gelezen werd door
de militaire autoriteiten. \Ve kunnen ons
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eigenlijk nauwelijks voorstellen dat ze
het niet zouden lezen.
~Iaar wc zouden de lezerskring graag
nog een heel eind uitbreiden. Niet alleen
de militaire autoriteiten maar alle com-
mandanten en oll(lf'r-commandanten,
alle officieren en ond('r-officieren zou-
den het moeten lezen. \Ve willen dit zo
graag omdat wc de overtuigiuf hehhen
dat met name het eerste tIe(' Y;U1 dit
bock op uitnemende wijze uitdrukt \vat
bij haast alle diellstpliehtige militairen
op de een of andere wijze leeft. \Ve
hebhen ons vde malen afg:evraagd of
officieren en onder-officieren de solda-
ten wel kennen en wc zijn geneigd om,
de uitzonderingen daar~elatell, deze
vraag negatief te heantw(xmlen,
Ook in dit boek vindt Illen voorbeeldelI
van de \ cic, soms tragisehe, soms komi.
sche, kortsluitingen die er bestaan tussen
dienstplichtige militairen en hun kader.
Zonder nu direct te gaan spelen met
tennen al•• humallbering en democrati-
sering van de strijdkrachten moet het
toch duidelijk zijn dat zelfs het hereiken
van een normaal, slagvaardig leger on-
waarschijnlijk i••hij ecn frustratie vnn de
menselijke verhoudingen, zoals die, maar
al te vaak, in dl' strijdkrachten optreedt.

Geen benul
Daarom zou het goed zIjn ah officieren
en onderofficiprl'll werkeliJk hun oor te
luisteren legden hij hun soldaten en
vooral als deze zich zo goed en beheerst
\•...cten uit tc drukken als De Jong in zijn
hoek. :"Iaar de lezerskring zou !log veel
groter mogen zijn! Als regel hebben
ouders, verloofden, familie cn vrienden
van een dienstplichtig militair, als ze
niet zt'lf ook in dienst zijn geweest, ge('n
benul van wat de militaire dienst in'te-
kent. \Vat ze horen dat zijn de 'gl'inver-
halen' en het lichtvoetig gckanker en
v,'at ze zien is dat 111lll' militair, als
regel, physiek wat beter geconditioneerd
en p.<;yehischwat manndijker, de dienst
na achttien of een-cn-twintig maandl'n
verlaat. Daardoor kunnen opvattingen
ontstaan bver de militaire dienst die
soms ver lwzijdcn de werkelijkheid
staan.
Ouders, \'l'rloofden, familie en vri('IJ(len
zouden tenminste wat beter geïnfor.
IIll'crd mo~en zijn OVl'r de Illilitair~
diemt. Ik beweer niet <.1<ttDe Jongs
hoekje daarvoor het l'llige middel is
maar het zon stellig één van de midde~
Ien kunnen zijn waardoor ouders en all-
deren zich op de hoogte stellen van het
milieu waarin hUil 'soldaat' is terecht-
gekomen. Trouwens indien wc werkelijk
willen spreken over 'democratisering'
van de strijdkrachten, dan zullen we ons
toch voor alles moeten afvragen hoè de
situatie in de strijdkrachten n'll is en hoe
de mensen zich daarbij gevoelen die iJl
deze situatie moeten leven,
Daarom is m,i. dit hoek ecn 'must' voor
allen die op de een of andere wijze

helangstelling hebben voor dl' probIema-
til,k van de strijdkraehtell.

Werkelijkheid

Natuurlijk kan men zich meteen afvra-
gen of Andries de Jong die \••'erkelijkheid
indenlaad weergeeft. Of fallta.~eert hij er
maar wat op los? Schrijver dC'/.es moet
toegeven dat hij de militaire diellst niet
uit eigen ~rvaring kent. Ik hen nu zes
jaren als humanistisch geestelijk \'l'rzor-
ger aall\\'('Zig in de militaire samenleving
maar het is duidelijk dat de gee~'tclijke
verzorgers zo'n aparte plaats innemen in
die samenleving dat hun ervaringen ze-
ker niet als maatgeveIHl mogen worden
heschouwd, ~Ien moel 1Il.i. echt een
heet je (Jppas~:ell met geestelijke H.'rzOT-
gers die heweren uit eigen ervaring de
militaire dienst te kt'nlJl'n. Zij kennen
ten hoogste {'en heel IJl'perkt, en met
allerlei facilitl'itell omge\'l'Il, deel ervan.
~Iaar ook de geestelijk venorger kan
natuurlijk zijn oor te luisteren leg~en.
Daarvoor heeft hij in ieder geval \'olop
gl'legenheid,
Ik heb van 19,:;~ tot 1111 toe de leiding
gehad in het humanistiseh vormingscen.
trum v(x)r militairen. Tot lHC>4 heb ik
daar dagelijks tussen dienstpliehtige mili~
taifl'll wrkeerd en sinds IB()4 hen ik
hovendil?n werkzaam als hoofd van de
Ilumanistische geestelijke verzorging in
de strijdkrachten. :"Ien znl dm \"an mij
willen aanllemen dat ik in die jaren met
dllizcmleTl dienstplichtiFen heh gespro-
ken en de gelegenhei( heh gehad om
nauwlettend naar lJ('1l te luistert'n. Door
mijn opleiding h"b ik hov"Jl{lien geleerd
om te luisteren naar argumenten en ge-
voelens die soms aehter de woortlen ver.
horgl'Jl blijven.
Natuurlijk komt Illcn dan al1erl'l'rst tot
de ontdekking dat gl'lu'raIiS('H'1l ook op
dit terrein aJlerge\'aariijkst is. Er is geen
sprake V,lIl dat aIJe dipllstplichtigc mili.
tairen de militaire dienst op pcndere
wijzc ervaren. Dat neemt echter niet
weg dat men bij zeer \'cIe militairell. en
eigenlijk niet eens alleen hij <licnstplieh-
tige militairen, v('(,l van de ervaringen
en gevoelens dil' DL~Jon~ hesehrijft. kan
tenlgvinden.
Ik hen er dan ook, op grond vall wat ik
heh heluisterd, van o\'l'ftuigd dat zijn
hoek een benadering is \'all dl' werke-
lijkheid. Ik wil nog wel zover p;aan dat
ik olHlerseheid wil maken tlls~en werke.
lijkheid l'll ervaring. Dan kan 1lU'1lzeg-
gen dat De Jongs hoek een Ilitstpkende
weergave is van de wijze waarop vele
militairen dl' militaire dienst l'rvaren. Of
die ervaring de werkelijkheid dekt is dan
nauwf'lijks 111("('rinteressant. liet gaat
immers in het menselijk leven niet zo-
zeer om <Jevraag hoc de werkelijklll'id is
maar hoc mensen deze ervaren en kun-
uen ervaren, In ieder geval zou ik hij
voorbaat willen waarschuwen tegen de
stemmen, hier ('11 daar reeds hoorhaar,
die bewcren dat het helemaal nid is als
De Jong het schrijft.



:-.ril is het ongetwijfeld mogelijk een heel
andere visie van de militaire dienst Ic
gcv<.>o. \Vc hebben sinds de roemrijke
Frank van \Vt-'zd al hed wat probeersels
op dit gebied ,gehad. Ik ben ervan over-
tuigd dat een soortgelijk hoek van f'(,1l

heroepsofficier of een heroepsonderoffi.
cier cr heel tlllc1ers zou uitzien. De mi-
lieus in de militaire dienst zijn zo ge-
seheiden, en zelfs geïsoleerd, dat het ('eli

groot verschil moet mnken uit welk mi-
lieu het boek stamt. Daarmede is trou-
wens een heel duidelijke illustratie gege-
ven van N'n van de punten - de geïso-
leerdheid V:ln de milieus - die De Jong
in zijn hoek noemt. Boe het zij, het is
mijn overtuiging, dat ':\finderen, meer-
deren. mensen' ('{'n adequate wet'rgave
is van de ervaringen die velc dienst-
plichtige militairen in de dienst opdoen.
het is bovendien op niveau geschreven
en als zodanig: een boek van grote waar-
de.

De situatie
\Ve hebben tot nu toe voornallu.'lijk ge-
sproken over het eerste deel van het
bock. In dit deel wordt n,l. met het
weergeven van \"('Ie feiten en voorbeel-
den een schets gegeven van de situatie
van de militaire dienst zoals die er \'oor
een dienstplichti~ militair uitziet.
Het dcrde deel is ecn hitiek daarop
cn ('en poging om door het geven Van
sug~esties veranderingen mogelijk te
maken. Het tweede deel is een soort
tussenspel waarin vooral de hdekenis
van de Vereniging van Dienstplichtige
~tilitain'n (\'.\',D.:\I.) wordt duidelijk
gemaakt. Op dit tweede deel is bij de
verschijllin,e: van het boek nogal door de
pers ingehaakt omdat De Jong erin ook
~eschreven heeft over de pogingen die
Van de 7jjde van de Militaire Inlichtin-
gen Dienst zijn gedaan om contact te
krijgen met bestuursleden van de
V.V.D.~1.
Omda.t dit tweede deel al veel nan-
dacht hedt geh:ld en ol1ulat wij in dit
blad al herh:laldelijk over de V.V.D.:\1.
hebben geschreven, en dnt iu de toe.
komst ongetwijfeld nog vele malen zul-
len doen. willen wij than.~hC'teerste deel
van ht.'t hoek wat nader onder de loupe
nelll('n om dan in een volgend artikel
wat nader in Ie gaan op het. crHische,
derde deel.
Op de eerste hladzijde V<ln zijn hock
tYPPert Dl' Jong mekt'Tl de \\'ijze waarop
de dienstplichtige de dil'ust ('rvaart:

Pas na enkeTe wcken !Jc!!,int dt! sol.
daat enigszins te 1Jeseffen i'l u:elke 011-

1Jegrijl'l'lijke tcereld hij is tercchrgeko-
meu. Eerder u.:as er geen tijd eoor, \Vas
er zelfs eeen tijd eCII 1Jrief te schri;ven
en kOIl hij nergens anders alleen û;n dan
01' het toilet. En dan gaat M; lwseffeu
Icat van hem geNst tL'on1t: afll(lnkeli;k-
heid, onzekerheid, rllliformiteif, en eell
zwart-wit denken. Met als conseqrlCfltie
('('u l:oortdllrelul get:oel ean !Jedreiging,

ICalltrollu.:en, onverschilligheid, harde
straffeu, een mitli"lIIl1l aall res1'ect en
ce" maximllm aan t:erpietl'riug.'

Een kleinc zeventig bladzijden blijft
De Jong dan door vertellen ('Il laat hij
verschillende aspecten \'an de militaire
dienst de re\'IlC passeren. Hij vertelt
over de onverschilligheid en het \',-an-
trouwen, over de wetten der volg...-..aam-
heid, o\'er de straffen en de mogelijkheid
om recht te 7..ockl'n,het heklag, over de
rechtvaardiging van de situatie, zoals die
in de militaire dienst wordt gegeven en
tenslotte worden we aan het eind van dit
eerste deel vergast op de letterlijke tekst
vall de toespraken gehouden door een
commandant ter voorbereiding en afslui-
ting van oefenin~en. Er rijst uit deze
hladzijden, nog rIltijd slechts in vage
('outomen, het b('Cld op van de dienst-
plichtige militair en zijn situatie.
Hel is natuurlijk olllllogelijk om in
enkele regels deze bladzijden weer te
geven. IllCIl moet ze zelf lezen, Mis-
schien geven enkele, korte, citaten toch
e\'ell eetl inkijk. Hopelijk juist volllocn.
de om het lezen van het bock zelf te
still111Ieren.

'Vin een f!,eraffineerd beinr;1oefiiflgs.
systeem ('het w'Tlcrp en coartdurend
toezicht houden op Tiet gedraf!, can de
mindere') u:ordt hem (de dienstl,'ichtig
solt/aal) geleerd, dat het lef!,er werkeU;k
he/werst wordt door de die'lStvoorschrif-
ten en de dienstbevelen, die de onder-
litlf!,c relaties regelen. Ili; leert, dat ieder
bevel, dat door de mcerdere gegeven
wordt, een diellsf1Jecc1 i~.lli<.>rdoorTleeft
Tlct leger een almachtif!,e greep 01' zi;n
leven. Er} dml beseft Mi tcaarom hi;
eCisoleerd lvordt gehouden. Hi; moet mi-
litair lI.:orden en dat is kenneli;k iets
anders dan 'burger' zijn. Vereist een
eigen mentll1iteit. Vereist een aanpa.~sen
aan de totalitaire t:isie V(lll het leger.
Door dat i.wlement worden de militaire
1l0rmell overdmac.baar. En t:ooml in het
bee.ill ercuart hi; !10e lIIac1lteloos hi; is.
lli; weet flameli;k niets. <Weet niet eens
lmt hi; tcel of niet mag of moet doen,
tceet niet wat de voorsc1lriften zi;n. Hi;
lceet alleen dat zi;n weekend 0ll het spel
kan staan. En die onwetendheid i~een
goed machtsmidlid in handen call de
meerdere. Deze tceet dat de solt/ant
daardoor afhankeli;k can hem i\' ell M;
horuIt de soldaat bewust of onbewust
dom.'

Over hC't nemen V<lninithtief:
'Door die onzekerheid eertrouwt de
soldaat de zaak niet helemaal en tCaellt
aj, te fileer omdflt ieder inftiatief t:rlll

mec1 af aan in de kiem gesmoord tcordt.
De IlOldaat IIIoet leren te reageren op
becelen en weten tcafUlcer er ICel of niet
een ber.:el gegeven is. De iongens die
(ceten, dat er ot:er cen half uur celd-
oefeningen beginnen erl lum spullen al-
mst klaar leggen, kri;gell dl' opdracht

luw spullen Iceer 0ll te bergell, omdat er
nog /!,een bevel toe gegeven tcas. De
;ongens die cast mei (HulerlwIld begin-
nen, moeten er fIIee ophouden filet de
motivering, 'niet vooruit ~cerken'. De
;ongells die 's middllg.\' galUl cOTceeën
omdat ze toch "iets fe doen hebben ell

's acO/uls graa" naar de film willen, moe-
ten 's aconds 7lelzelfde Iceer docn, om-
dat 's middags geen bevel daartoe gege-
ven was. De ;ongens die C(JIlIIÎf eell
mulere kazeme aangekomen zi;1l en vast
beginnen met het llitpakkt'll varl hflll

uitrllsting, kri;gen het !Jevel weer in te
pakken, Olm/at tot uitpakkcn ,geell beeel
gegeven WlM': ''''ie heeft ;lIllie gezef!,d,
dat ;e uit mucht pakken?' Tien minlltC1l
!llter komt het bevel tot tlitpakkell'.

OV<'1"de 'menselijkc' verhoudingcn:
'Ti;c1crls een oefening nuwkt an sol.
daat het voleem/e mce. /lii moet mee
naar een andere kazcTtlc, tcaar M; 01' dat
moment lh~ enig amlwezige .mldaat is.
De kantine is gesloten en zi;n directe
sr1l'erieur, een serf,!,Cllllt/leemt hem mee
naar de olldcrofficicrsmess om toch een
kopie koffie te k/ltltlen drinken. /lii zit
,ulUweli;ks of een andere 'meerdere'
sommeert hem te vertllci;nell. I" de !l(J1
drinkt hij dan zi;n kopie koffie maar 01'.
Een muTerc soldaat gaat ti;dens het
weekend met een sergclmt mee om in de
onderofficiersmess een lJO/;e te biliartcn.
Zi; zijn de ellif!,e aanwezigen. Plots komt
de wachtcommalllTarlt binnen en stuurt
de soldaat emil. Als de OfHlerofficier
protesteert, zegt de tcac1ltcommandnnt:
'/lij 'leeft hier niet te komen en dat tceet
tl l?t:eu goed al ••ik'.

Tot slot nog ('Cn laehertje over wille-
keur:
'Zo gebel/rt het, dat een COlllllum.
litmt hmgs de troep liep en de me/l.~'en
aarlwees, die naar de kapper moesten.
De sergeant-t1lll;oor ktcam echter op het
idee om deze lieden op te sellri;ven
tcaarop de commalldant weer wnf!,s de
troep liep en ollrlicuUJ de mensen aan.
wee.... 'Vat tnls echter het f!.eval? De
comllllltllT.tmt tnlS vergeteIl lcie hi; 'w<1
aangelcezen cn wees toell heel anderen
aau.'

Andries de Jong hc(.ft zelf al in zijn
'Vooraf' de betrekkelijke waarde \'an de
in zijn hoek genoemde voorbeelden mm-
gegeven. ~fcll is <lus niet klaar met er-
om te lachen of er verontwaardigd over
te zijn. Dwars door feiten en \'oorbeel-
den versehijnt het heeld van de situatie
van de dienstplichtige militair en dat
maakt dit eerste deel van het hm,k zo
interessant.

Il. UPS

(l'oH"deretl, meerderen, mensen is uitge-
geven in tie Anthosserie bi; Ilitgeceri;
Bosch en Keuuig, Baam).
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IIet enige leuke van dienst is (echt, 11

leest het goed) dat cr zo uitstekend voor
je gezorgd wordt, van maandagmorgen
ongezond vroeg tot vrijdagmiddag veel
te laat. Alles wordt zo goed voor je
geregeld en alle bepalingen zijn al zo
vaak door kiene rekruten op de proef
gesteld, dat je zelf niet meer hehoeft te
denken. 'Vanneer je, in een geinige hui
of zo, tóch 7.0 eigenwijs hent ,,'cn gedeel-
te van je hersens aan de arbeid te zet-
ten, loopt het direct spaak.

Nee, nee, laat dat maar aan de ser-
geant over! Die zegt wel tegen je, wat
hij van een iets meer hestn'{'pte tegen je
moést zeggen.

Het begint allemaal 's ochtends vroeg
op de in zweetsokkenlucht gedrenkte
slaapzaal. Om half zc\.en precies loopt
de 'sergeant van de dag' (een mooi ge-
vonden aanduiding, een variant op 'het
snoepje van de week', alhoewel heel an-
ders, maar dan ook hóél) langs de bed-
den, hij loopt niet op zijn tenen. Hij
slaat met zijn vuist op een blikken kast,
tilt vonr de platte lol hier en da:u een
bed op, schreeuwt dat het zonnetje ook
al op is en noteert degenen die op slink-
se wijze nog ('('n kwartiertje van de baas,
de grote grO{~nehaas die altijd waakt,
willen pikken.

Eentonige wiJsjes

Half zeven.
~Ielktijd.
Schcerapparaten nellril;n eentOiIÎj:~l'

wijsjes. Bij lopende kranen staan we stil
en kwatten prodent. Om Zl'n'n ullr is
het voedcrtijd. Brood met kaas. Ouwe
kaas, jonge kaas, helegell kaas, vieze
kaas, alle soorten, dat mag wel even
gezegd worden. De sergeant kijkt toe of
wc all('maall'\'enveel krijgen, en zowaar,
het klopt: we houden aJl(1naal evenveel
over. Thee is er ook. Een grote gamel
bruin vocht wordt Jang'/.aam leegge-
schept. IIt'el lan.l,rzaam.Stukjes macaroni
(de vorige avond werd het warm-den in
dezelfde gamel vervoerd) drijn'n als
kleine, aan het oppervlak gekomen on-
derzeehootjes in onze hekers. Op deze
manier hehhen \n~ elke morgen een an-
der soort tlll't,: leve de dorst! Om acht
uur h('ge1cidt de sergeant ons !laar het
werk, een woord dat tegenwoordig ook
maar voor alles wordt gt'hruikt.

\Vat de Koninklijke Landmacht alle-
maal, zonder ('en spier te verrekken, on~
der de noem('r 'wprk' laat vallen, de
breukstrcep lIloet naar schattin~ wel zo'n
zes kilometer lang zijn, kunt 11, als u
vt-'nler lecst, in een apart stukje woord
voor woord aantreffen.

Om twaalf llllr eindigt de ochtt.'ndw
dienst, vandaar dat we eVen over half
twaalf op onze slaapzaal zijn \\'('crge-
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keerd. \Ve zijn Illoe. :\ie!sdoen is
hoogstvennoeiend. IIorlogewijzers gaan
langzaam, Vooral die kleine, Om een uur
of twaalf moet het etcn, gestort in grote
melkbussen, uit de anderhalve kilometer
verderop gelegen keuken gehaald worw
den. De sergeant, nog steeds van de dag
en niet van gisteren, verschijnt daartoe
omstreeks het middaguur op onze slaap-
zaal en wijst met wijsvinger enkele
sjouwt'rs aan. Althans, dat 700\1 hij graag
willen. Helaas is de zaal meestal leeg.
Iedereen zit overal, maar niet rond zijn
bed. Sommigen Iiggt'n er onder, drie of
vier kasten hehhcn plotseling een vlese-
lijke inhoud gekregen en ook in de toi-
letten heerst een gezellige drukte. \Vc
zijn gevlucht, als geitjes vnnr de wolf.

Sprookje uit

Voor sOlllllligt'n is het sprookje gauw
uit, ze zijn niet inventief genoeg gewt't'st
eH moeten dat, wat we met een duur
woord eten noemen, naar ons toe sjou-
wen. ~Iet moedervlt'kkclI hezaaide
aardappelcn, vcel grijsgroene groente
(sehutklenr) en een soort sap dat, nadat
je het als een pittig sausje over je
aardappels heht gegoten. tot veler verw
rassing als toetje hedoeld hleek tc zijn.
Inderdaad, het is geen ekn, het is vrese-
lijk. De sergcant kan er ook niets aan
doen, en dat doet hij dan ook niet, maar
het is wel makkelijk dat er een paar
strepen in de buurt zijn om tegenaan te
kankerclI. \Ve verlaten de kazerne en
zoeken de lucht nlll patat en warme
worst. Het is er druk. Op de puinhopen
van lwt di('O~tcten houwt de dichtst
hijzijnde :-naekbareigenaar zijn bsteel.

Ook in dienst komt na de morgt'n een
middag. \"aarom ze de uurtjes na
twaalven een andere Haam hebben ge-
geven. is me volkomen onduidelijk. Er
verandert niets. El'u ding verandert: het
woordje oehtt'ndpallze wordt middag-
pauze. Horlogewijzers gaan 's middags
nóg lan!-.rzamer.Vooral die kleille, alhoe-
wel hij nm hoven naar heneden gaat.
Tussen de thcc- ('0 koffiepauzes denken
we aan de thec- t'n koffiepauzes.

lIet avondeten verschilt weinig van
het middageten. Dezelfde tafcrelen. IIt't
hoort hij de eetgcwoont('n. Zo veTOVeren
wc dag na dag. Elke dag het spiegel-
heeld van de vorige en de volgende. De
dagen kijken hij elkaar af. Sleur. Groene
sleur.

Alh'en de vrijdagmiddag heeft nog
iets aparts. Xaar hllis! Dag sergeant,
gegroet \"(OIlW. na.!! vot'r, ge1!roet diner.
Dag dorre \\"C'ek,gegroet weekend. Om
vijf UIlT ,,'orden wc met een militaire hus
naar het station gebracht. \Ve zijn in
hmj.!er, het mooiste uniform dat er he-
staat. Om kwart over vijf arriv('ren we

bij het station en stappen in de trein- ja,
ja dat had u gedacht! De N5 heeft jaren
geleden ecn keer ontucht met de Ko-
ninklijke Landmacht gepleegd, gevolg:
militairen mogen voor half zes de per-
rons niet betreden. Een mager, kalend
adjlldantje met zenuwachtige oogjes
(hvce stuks) drijft ons op een dootllo-
pent! perronnetje en zet zijn lijfje voor
de uitgang. Gezien het tijdstip van ciC'
week en de zotheid van de bepaling
bestaat de groep militairen uit louter
grapperds. Als \I het niet gelooft, infor-
meert u maar even bij de adjudant. Hij
vormt de roos voor vele hotte pijlen.

Onrustige oogjes

Zo ook afgeloppn vrijdag. '~Iot je niet
naar je meidje, adjudant je?' klonk het
van,l(:hh'r uit de groep. :L\oord-lIolJand
sprak daar, De oogjes van onzc uitsmijw
h'r draaiden onrnsti~ in dc daarvoor ge-
schapen kassen. 'Ja. ja, dan kan ze je
door de J...-mI'naai'n', VHt',l..,rdeGroningen
er aan tOl'. Onze kale oppasser \vist na
('pn minuut of zeven helemaal niet m{'t'l'
waar hij aan toe was, hief hezw('f{'nd
zijn handen en Zei: 'jongens, hOH op.
Hou alsjeblieft op. Ik kan cr toch ook
niets aan doen. ~Ioet ik het s()Jns \veer
aan mijn maag krijgen?' lIet hielp even,
we wisten niet dat dertig jaar dienstet('n
hem al parten had gespeeld.

l':u zijn er op vrijdagmiddag ook linke
broeders die niet owt de militaire lms
gaan, maar zelf et'n fietsje of 7:0 hehht'n
georganiseerd. ~ll't de mimiek van e('n
vakantieganger komen Zt~diJnhet (lt'rrOIl
op waar ze meestal door de adjudant,
die t-'en aparte radar voor militairen in
burger schijnt te hezitkn, worden opge~
vangen en ook tot half zes moeten waeh-
ten. Soms glipt er natuurlijk wel eens
iemand door. Een ovationpel applaus
van on7.e kant wijst af t'n tOl' op zo'n
1l1azzcIguit.

Om vijf voor half zes arrh'e('rde
Frf'ek. Bij had zijn fiets neergezet en
naderde de adjudant met de air van cen
z:lkelllnan die zich haastig !laar l'en gl'-
Tl'edstaand vliegtuig hegeeft. Een grote
~dimmende wpekf'ndtas hing aan zijn
rechterhand. Freek is onmiskenbaar, hij
is getooid met ('en flinke rode haard.
Bovcndit'n is hij IlIcssbediende en ver-
zorgt hij ook de maaltijden voor de tal-
rijke adjudanten. Hij naderde de ingang.
Hij floot een heptjt'. \Ve \"Nwaehtten
een simpel(~ aanhouding en verwijzing,
maar niets daarvan. Op nauwelijks een
meter passecrde hij de adjudant en liep
grijnzend naar de gereedstaande trcin.

Onze hewaker staartie in de lucht en
zweeg. Hij had al last V;ln zijn maag ...

HOB VAX VUUHE



Schaatstrainer
Peter
Schotting:
"Sprint
blijft
nog
altijd
stiefkindje"

Sinds septcmher van het vorig jaar
circuleert zijn naam frequent door de
~cdeclandsc schaatswercld. Tocn, nu al
weer zo'n klein half jaar geleden werd
Peter Schotting na een ~csprek met dl'
LTC V:ln de K:":SBgetipt ah trainer ,,:m
onze toekomstige sprinters. \Vant, en de
K:\SB maakte daar geen geheim van,
tijdens de Olympisdw \Vinterspelcn van
1972 wil de schaatshond met "'CII sterke
sprintplocg verschijnen. Een team dat
zich zonder mt.'er kan meten met de
Scandinavische en Hussbchc elite.

Nederlaag

lnmiddels is het schaatsscizocn ver
gcvonlcrd. De Nederlandse Ill'renplocg
leed een nederlaag t<'gt:!ndl' Noren ('11

wc staan pal \''Oor tic Europese en
werl'Idkampioen-;chappen.

Geen problemen voor de sta)'ers in de
scha.ltssport, ~Iaar hoe staat het met die
voortvarende plannen van de K.\'sn

. SPORT .
voor de sprinters? Peter Schottinp; - 2()

- hlond, tegen 't rood aan, felle priem-
{x)g:jes ("11getooid mL't <.-'"CnHussische
bontmuts, heeft na dat gesprek in sep-
tember nooit meer iets van de bond
geh(xml Een teleurstelling? Schotting
terwijl hij uitkijkt over het ijs van de
Deventer kunstijsbaan, waar pupil Eddy
Verheyen rustig zijn rondjes cirkelt;
';--':011 neen dat niet. Je moet niet denken,
dat ik om een baantje hij de bond verlc-
J.(enzit. Bij DYC (Devcntl'r IJsclub) heb
ik genoeg werk. Aan Eddy l'n Hieneke
Demming heb ik mijn handen vol. De
K:\'Sn schermt altijd lb.t er financiële
tekorten zijn. Dat is altijd het breekpunt.

Ook nu zal dat wel de enige oorzaak zijn
van het uitblijven van enige mededeling.

De bond moet zich wel bedenken dat
wc Illi reeds hopeloos achterhlijven. Je
stampt niet zomaar een sprintersgroep
uit de grond. Daar gaat tijd inzittl'n, Je
moet toch zeker drie jaar ervoor uittrek.
h'n. Als ze niet snel l'l'n heslî<ising ne-
men, kunnen wc 1972 ,,,'eI vergeten, Let
op mijn woorden.'

Andere specialisatie

Peter SchoUing praat gemakkelijk,
Zonder haperingen argumcntl'ert hij over
de sport die eigenlijk de zijne niet is,

\Vant aan het CIOS te Overveen, het
instituut dnt Iangzamerhnnd profijt van
hnar wcrk krijgt, omdat meer en meer
afgestudeerden tot in de top vnn de
sport doordringen, studeerde Schotting
af in de vakken atletiek en zwemmen.

Twee specialisaties die "('r afstaan van
het schaatsenrijden.

Begeleiding

Peter Schotting ontpopte zich in de
drie jaar die hij 11II dient bij DYC tot
een trainer die meer doet dan louter
tijdml registrcren. Zeker in het voorsei-
zoen wanneer de eonditietr.lining vclc
uren van de scha:ltscrs vraagt, wl'rd zijn
hegeleiding optimaal. Hij zegt: 'Ik vind
dat je ('('n sportman niet te vlak moet
benaderen, Zon het kwaad kunnen om
uit te knobbelen of de training ook me-
disch verantwoord is. ~ec tm'h. :\Iet de
sclectiewOt'P ,'au het district oost heb ik
- uiteraard onder leiding van artsen -
al vele medische lesten gt'I\Olllcn. \Veet
je dat je dan voor grote vcrrassingc J....l.lnt
komen te staan. Het is toch grappig om
via een spierondcrz(Jek aan de weet te
komen of een jongen zich wcI ZOl1 lenen
om ecn goed sprinter te wonlen.:\lis-
sehien is de houw van zijn spieren mcer
geschikt om hem aan te raden een klas-
semclltsrijder te worden . .'.Iaar ja, een
dergelijk onderzoek duurt jaren. Dat kan
je niet een-twee-drit, bekijken.'

••Fanaat ..

De kleine felle Schotting, 'zeg maar
dat ik ('en fanaat ben,' kreeg naam door
deze speciale manier van werken. Zeker
onder de rijders zelf, 'Ik geloof wel dat
ik volledig geaccept<-cnl ben . .'.fet Leen
Pfrommer die ik nog van de militaire
dienst ken heh ik al fijne gesprekken
ge1Jac1.Ook hij ziet de noodzaak van een
spedfk'ke sprinttraining in. Daarop na-
melijk kun je altijd voortborduren, Ook
een stayer.'

De sprint! lIet laat hem niet los. Vol-
gens Schatting is ('r in de schaatssport
geen aantrekkelijker onderdeel dan die
felle jacht over 500 of 1000 meter. \Vat
obseueert hem?

Voorschotelen

'Kijk je moet het publiek natuurlijk
iets voorschotelen. De mensen willen
strijd zien. Dat kan op de korte afstand,

In een tijdshestek van een half uur zien
ze verschillende wedstrijden, Natuurlijk
heeft ecn tien kilometer ook zijn charme,
Toch geloof ik dat slechts insiders ('l'n
titanenducl op de 'marathon' kunnen
waarderen. De rest zit l'r gecuwend bij.

Voor mij is het gl'woon onbegrijpelijk
dat dl' sprint in !'\ederland nog altijd het
stiefkindje is. Zelfs onze kunstijshaneu
zijn niet geschikt om sprintwedstrijden
te houden, In Scandinavië ('n Husland
waar v('('1natuurijs is I('('rt de jeugd dit
spelenderwijs. ~Iol't je ee11Snagaan wat
die knaapjes ongemerkt meekrijgen. Op
dat plint lopen we zeker nog jaren ach-
ter. '

wnl JESSE
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DEBLANKE
SLAVIN

-

'Film h; heel eellvolHli~. Iedereen zou
het kunnen. lIet h ('en van de minst
creatieve bezigheden die cr bestaan.
Daar is helemaal geen talent voor nodig.
En toch, de mensen kunnen het niet. En
dat begrijp ik nu niet. \Vat dat betreft
ben ik niet trots op mijn talent. Ik ben
\'oornamelijk trots op mijn uithoudings-
vermogen. En die film is cen feit. Je
knnt hem niet meeT weg denkt:'Il'.

Deze ietwat pedante, doch klare
woorden, werden door een verslaggever
van het daghlad De Tijd opgetekend uit
de mond van filmer Hcné Daalder (2S).
René Daalder zei nog IIleeT behartens-
waardige dingen in dat interview, Hij
had het ook nog over 'de hele film is
zoals wij allemaal zijn: iedereen is ver-
loedert!' en vertrouwde later diezelfde
vcrsla~gc\'cr toe (nadat de voorpremière
van zijn laatste avondvullende speelfilm
in het Amsterdamse City Theater was
'geflopt': 'Ik heh zo'n gevoel van laat de
mensen b,liJ zijn dat er weer wat voor ze
gemaakt IS,

~Oll, \"l.eI lIlellSI'1l zijn la'!ell1:'l:'d Ilid
blij, dal Hené D.l<l1derzijn Blank(~sl;1\ in

-
op het puhliek ll('eft losgelaten. }.let na.
me de dag- en weekbladcritici lopen niet
over van geestdrift in hun recensies.
Xee, de (voor het merendeel hoogbe-
jaartIe) heren critici }Iehhen het niet Iw-
grepen op het werk van Daalder, die
('cn film heeft gemaakt (en nu citeer ik
een aantal krantekoppen). 'De meester
schept verwarring' - 'Verbaasde teleur-
stelling' - 'GC(-'Ilvi('es en geen vis' -
'Body noch soul' - 'Een onbegrijpelijke
flop',

KIjkgenot
~Iiiheeft deze film van Daalder echt

wel kijkgenot bezorgd. Zo onbegrijpelijk
als daarnet omschreven is-ie niet, net zo
min gaat de verhaasde teleurstelling op.
'Vat wel overeenkomt met mijn gedach-
te is 'De meester schept verwarring',
maar dan niet bij het publiek maar bij
zieh zplf.

Daalder heeft in zijn Blanke slavin het
onmogelijke proheren waar te maken.
Vooropgesteld dat men als filmer zoveel
idealisme in zijn werk kan doen, dan is
het ten ('lW male nid te doen om het
grote publiek voor dat idealisme te in-
teresseren, De bioseoopbezoeker heeft
namelijk bliksemsnel in de gaten, als de
heren cineasten de Grote Boodschap
gaan hrengel)' Dan klapt datzelfde PUM
bliek ogt'llhlikkelijk dicht en wenst zich

niet meer te v('recnzelvigen met
produkt van die filmer.

Daalder nu, heeft getracht het put
mee te tronen bij zijn vertoning niet
het verfilmde verhOlaI De blanke S];
maar bij de vertoning van zijn fiJn
(plus de aanverwante h-rrapjes- in w
en in beeld). En dan blijkt dat men
niet rijp is om een dergelijk prol:
van een Nederlandse filmer te begri
Daarhij komt dat niemand een tomv
vastknopen aan het verhaal dat Da,
als de bekende rode draad door zijn
heeft verweven, Ogenschijnlijk zijn
opnamen als los zand in een grote ti
ter gevloeid, waarna een handige ~
per en plakker achter de montagetaf.
een film van heeft gemaakt. Voor
~evoel <'C'hler zeg: ik nee tegen
laabte.

Daalder heeft welbewust een a;
handelingen gekozen - daarbij
voorkeur tonend - en een aantal vol-
helll onnutte scènes wpgqtiatcll. 1),
aan de toeschouwer die \veglatinge
h~ vullen. En daannee schuift Daald'
lijkt het - zijn verantwoordelijl.-
voor De hlanke slavin met een n
zwaai op de schouders van het plll
En dat publiek snapt er geen jota
voelt zich teleurgesteld, en past ziel
hij di' uitspraak van Daalder (('eds
boven gedleerd: Film is lll'cl ecnvo

""'---------------------_ ..,---------------
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hebt er gecn talent voor nodig, maar
mensen kunnen het nict'. Ra, ra,

ersterk begin

De blanke slavin heeft een ijzersterk
gin, een thriller waardig. Een bahy
igt aan de borst van de moeder, tij-
ns dat ritmisch drinh'n laat Daalder
namen van alle medewerkers Vef-

hijnen. Dat beeld is zo gaaf en af, dat
verbaasd en gespannen blijft kijken.

;ot is ('CD vreemd gezicht zo'n borst in
nctie, in \'01 IWllrijf te zien werkell.
cnschijnlijk afstotend, maar zeer

'{Heel.
En dat laatste brengt me meteen op
sex in De blanke sIa\in. Hoewel

lalder fors met de blote boezem laat
raaien, is die sex van een verkilde
n7.aamhC'id.Het is allemaal wat kinder-
, gehracht - 't is eigenlijk kinderach-
~esex, niet fors eu gedurfd, doch slap-
; en onvolwassen.
~Iaar afgezien van de miskleun up
'{gehied heeft Daalder zijn film volge-
'ooid met fijne grappen. Hij laat een
er potente Duitser (Güuther Unge-
lier) de hoofdrol .!'pelen,de goede man
ijgt geen voet aan de grond bij het
1ge 0, 7.0,hegeerlijke vroU\vvolk, doch
X't zich behelpen met ecn wercld-
~elllde oude vrijster (Andrea DOIll-

FILM

burg), die jarenlang de illusie heeft ge-
koesterd dat haar overleden minnaar nog
zou temgkomen. Vol verwachting klopt
het hart in haar schriele afgezakte lijf,
maar ze is cr als de kippen zo snel bij
als het om geld gaat.
De oude vrijster stort zich met de

potente Duitser in een complot dat be-
oogt jonge meisjes als blanke slavinnen
in Tanger van de hand te doen. Een
ander twcetal (twee kostelijke rollen van
Wjk de Gooyer en Tonny Huunleman)
zet hen echter de voet dwars. Vicka
Borg cn Karin Fedderscn zijn de twee
ml'isjes die de arabieren als hlanke sla-
,-in moeten hezighouden.

Volkomen chaos

En dali, ja, dan is het vt;'rhaal uit,
weg, als cen kaartenhuis in elkaar ge-
stort. Geen draad, geen tOllW,geen aan.
knopingspunt meer. En Daalder laat zijn
volkomen ('haos op de kijker los. ~Iaar
een gewaarschuwd melis kan meestal de
chaos de baas.
Daaldt'r komt door dit chaotische fil-

men ".el naar vort'n als een man met
l'eH eigen stijl die geweldige vondsten
op de juiste manier dosl'f-'rt en dan los-
laat als ('eli wrange grap.
AI die situaties, al die korte flitsende

dialogen zijn op zichzelf gezien kmtelijk.
Am1rea Domhurg (de oude vrijster)

Geheel linh": De gl'1H'im;:;i1l1ligc siavimlcli halende (l()S-
!{'rli'lg (b,$Y ,HJralwmi)
Lillh: De H'Tlf'idelijkc SI,cll('(/ (Vicka Borg)
a"der: Clla'/(',$ (lHik de Gvv!/cr) ill lwd "'('t Marll'llC
(K(lr;1I Fcclt1cncn)

klaagt: 'Ik hoor de hele tijd stemmen',
'\Vaar dan?' 'Ja, nou zijn ze even stil',
En dan ook uog de volgende, ook opge-
tl'kt'lld uit haar mond: '\Vat is er nu
mooier dan een naakte vrouw?' <Een
naakte jongen'. Verbluffend sterke tekst,
die alleen maar tijdens zo'n sci.'uc tot
zijn recht komt, Afgesneden van het
beeld, zou diezelfde tekst banaal en
uitermate klungelig klinken.
Verderop lanceert Daalder de grap

over de gedeserteerde Rode Kmissoldaat
(Ad Xoyons): '~lijn geH)(,lens hvamero
in opstand'.
Bovenstaande zijn wat losse grepeH uit

De blanke slavin, die mijn gevoelens ten
opzichtt> van deze film moeten \'er.~terken
en \'erdedigcn. \Vant Daalder maakte
een geweldige film, maar vergat echter
het pIlbliek te vertellen hoc het deze
film mo(-'st zien. \Vant JH't puhlit'k zal
nimmer waardering kunnen opbrengen
voor iets dat het nid kan bevattcn.
Hoogstens zal een enkeling begrip l-tm-
nen opbrengen voor de vlijt en het ge-
drag vun de filmer, om van een probeer-
sel een kunstwerk te maken. Maar als de
filmer el'n kunstwerk heeft gemaakt en
het publiek roept keihard DOc', dan zijn
de recettes navenant. Ik hoop echter dat
De hlanke slavin er in slaagt een (klein)
kassu('ces(je) Ic worden.

PETER J. ~IOHI':E
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Bon'lI: De drie BBK-ers. V.t.II.r. VIHI Jlommd, Vijl/ni,'! t'1I \\:ilkm,~e.

Ollder; \\'ct1lOfl(kr Pol"k (U'll.o's) ('11 burgC/IIl'{wter Sllll/kflldcll luisteren eFi ~'cllriicnl.
KUNST
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BBK wijzigde kunstklimaat

}leeft de BBK, de Bond van Beelden-
de Kunstenaars, iets bereikt met zijn
acties?

Onclnnks de irritatie die de afgelopen
maanden hij dl' autoriteiten is gewekt en
ondanks de vaak onbeholpen weinig tac-
tische wijze van ageren, geloof ik toch
dat de BBK inderdaad het kunst-klimaat
dusdanig heeft gcwijzig met zijn acties
dat een openbare hl'aring van de gc-
lllCl'ntc Amsterdam over het kunstbeleid
mogelijk werd.

Op 3 december luisterden wethouder
\Vim Polak en burgcl1wester Samkalden
(Polak druk noterend) van 's middags 2
\lUT tot '5 avonds 9 uur naar kritiek, sug-
gesties en eisen van verscheidene kun-
stcnaarsorgan isatics.

De zitting werd gedomineerd door de
aanwezigheid van drie prominente leden
van de BBK-actiegroep, Frans van
BOllllllel, Ernst VijJbrief en nenk \ViI-
lemse.

Scherpe aanval
Vijlbrid noemde de hearing zelfver-

z('kenl <l'en antwoord op de BBK-a<:ti'"~s.'
Daarin had hij niet geheel ongelijk. Hij
deed voorts een scherpe aanval op de
(niet functionerende) Raad voor de
Kunst - <een verlengstuk van de ge-
meenteraad', Ook daarin had Vijlbrief
gelijk. Terecht ('onstateenle hij (1at dl'
raad, waartegen de BBK agitatie \"oor
een helanw-ijk deel is gl'rk-ht, bedroe-
yend wdnig hc1angstel1ing loomle voor
de hoorzittin~. Sl{'chts djf leden \",Ulde
raad waren aanwezig om de v('orste11cn
van de kunstenaars te beillist~'rell.

Hoewel burgemeester Samkaldell al
voor de hearing gezegd had dat het
beleid van B. en "', niet kr c1isC'llssip
7.0Ustaan, hi<'lden natuurlijk de gl'(1ane
sUggCStil'S,de voorstellen en de oplller-
kingen wel degeli1"k kritiek in op dit
helci(1. De BBK-a gevaardigden bleven
hij hun eisen: principieel medeheslis-
singsrecht, een wettelijke verbindend-
verklaring van kunsknaarsadviezen,
openheid {'ll openbaarheid bij de kunst-
raden en het recht van de kunstenaars
om dl~ leden van de raden zelf te he-
noeml'n,

Redelijke eisen
Allemaal vrij redelijke eisen, die even-

wel 7.ouden neerkomen op een revolu-
tionaire verschuiving van de machtsposi-
ties in lid kUll'i.'e~tablishll1l'Ilt'. In feite
eisen de BBK-leden een structurele ver-
andering van dat deel van de maat-
schappij waarin zij thuishoren. Een soort
'deel-revolutie', :"atuurlijk zijn Polak en
Salllkalden niet onder de indruk geraakt
van deze eisen" \Vezenlil'k zal er ook wel
niets aan het kunstbe eid veranderen,
\Vellicht zullen de autoriteiten iets tege-
1110('tkomen aan de verlangens van de
BBK. Op zichzelf zou dat natuurlijk al
een wimtpllnt zijn, zoals ook clt, Iwaring
dat was.

De kunstenaars, venlel,lder dan ooit,
vonnen geen macht mel'r waannee de
autoriteitl'n rekening dienen te houden.
Toch is het Vl'f\'eIcnd voor deze gezags-
dragers als kunstenaars - hoe venlt'cld
ook - steeds lllaar weer de vinger op de
wonde wetl'n te leggen. De democratie
die wij in 1\cderland kennen is een
kapitalisti"~d1l', m,lm"vooral ook paterna-
listische dClllo('ratie, Jui ••t tegen dit pa-
ternalisme strijden de kunstenaars, Ze
proill'rcn dit door te prikken, In verband
hiernwc was hun lIitnodigin~ aan de
.\.!emet'nteraad 0111 op {'en hoorzitting van
de BBK te kumen, waar kunstenaars
vragen aan de raadsleden zonden kun-
nen stellen even speels als raak. Effect
zal het evenwel niet sorteren - de raad
zal \\"(:,1geen belangstelling hebben of
het paternalisme niet in gevaar dun"en
hrengen,

De hearing was als treffen tussen
autoritl'iten en 'BBK.revollltionairen',
Jllaar ook als lall('('erbasi •• voor een aan-
tal zinnige - en lJl'rl'Îkbare - plannen
llijzonder interessant.

Keus bij aankoop

De kunstenaarsvereniging Arti et
Amicitiae - lang- niet 7.0 braaf meer als
in het verleden - verzocht om instelling
van ('('n commissie van Illus('umvoogden,
waarin vert('g'tnwoordigers van de kun-
stenaars zitten, die de keuze zou moelen
bepalen bij de aankopen. Arti et Amici.
tiae wil de situatie veranderen, waarin
de museumdirecteur het aankoopbeleid
gehl'el in handen heeft. 'Bij de huidigl~
toestand wordt vaak de hobhy van de
directeur tot maat voor allen gemaakt'.

Een andere interessante suggestie was
van de heer K. Bllr~er (namens de
Brug). lIij wilde het kunstonderwijs ge-
financierd zi('U door tien percent van
alll~ klInstverkopen l'n van alle andl'rc
Vllrllll'n van gebruik van kunstwerken te
reserveren voor de creatie \'an verplicht
kunstonderwijs. 'Ecn moderne tit'nde
pellning', In zijn toelichting zei hij dat
dit kunstonderwijs ten kostl~ zou knnnen
gaan van de vaderlandse geschiedenis.
O~rl'llsc1liin1iiklijkt <I(,Z('tiende-penlling-
heffing praktisch vrij moeilijk te reali"e-
rt'll. In feite is dat niet het geval. Bij
vrijwel elke kunstaankoop geldt de rijks-
subsidi(,rt'geling. Een (.'ol1lhinatie van
tiende pl'nning en rijkssubsidie is heel
goed denkbaar,

Spectaculairder - althans voor het
pllblif,k - was het initiatil'f van de ge-
nWt'nte Amsterdam om alle inZl'ndingen
voor de jaarlijkse gl'llIl'entelijke kunst-
aankoop tentoon te stellen in de ~iellwe
HAL Van Cl tot 10 decemher was dit
wl'rk (aangekocht en niet aangekocht) tI'
zit'lJ in de grote HAl-ruimte. Het publiek
kon - achteraf - de keuze van de
gemeente Iwoonlelcn en had zelf ook
nog ('cn stem. Een niet aangekocht wcrk
dat door het publiek - door middel van
.stembiljetteIl - zou worden uitn'rkorell

werd bekroond; de schilder kreeg een
prijs (1500 gulden),

Tegemoetkoming
De g-emeente zag dit zelf als etc'n te-

gemoetkoming aan de eis tot openheid"
De BBK was niet zo bHI' met het initia-
tief. Hoewel het voor <e Amsterdamse
hevolking natuurlijk leuk is om te kun-
ncn zien en I>l'oordelen wat voor keuze
de gemeente heeft gemaakt bij de jaar.
Iijkse aankopen, houdt deze expositie en
de toekenning van de extra pril's natuur-
lijk niet in dat de be\'olking. aat staan
de kunstenaar, medebeslissingsrecht
krijgt of controle kan uitoefenen. Dl'
keuze voor de aankoop wordt nog steeds
g-edaan door een hecht groepje mensen
dat volgens de BBK en ook andere kun-
stenaars nauwelijks bevoegd is zich on'r
de aankoop van l'en doek uit te spre-
ken.

Merkwaardig is dat lH't initiatief van
de gl'lllel'nte tot gevolg lw.d dat aanzien-
lijk minder kllllstl'naars dan vonrgaandt~
iaren werk instuurden. 'Slechts' 159
kunstenaars .stuurdE'1l 488 werkell in.
Hoewel vers('heidene kunstenaars kt'nne-
lijk huiverig staan tegenover deze aan-
pak en de BBK zich door de overheid
hij <Ic nens genomen vodt met deze
gang van zaken to('h moet de gl'll1eente
in de toekomst op de zelfde weg voort-
gaan, Allel'n al omdat hij elk geë;qlO-
seerd werk naam l'n adres van de kun.
.stenanr waren vermeld, zodat het pu-
bliek in staat werd gesteld dc kunstenaar
te benaderen, Dit zou de drempelvrees
hij de gemiddelde kunst-kijker kunnen
vl'nninderen.

Als de kunstenaars zelf bereid zijn om
af te stappen van hun bizar hoge status-
prijZ('1lZOIImede hierdoor een ongekend
groot kopers-potentieel kunnen worden
aangeboord, AIs hE't de kunsh'naars (l;-n
de BBK) emst is ml't hun stre\"l'n de
afsiand publif'k-.ll"tic.s-t te \"erkJeim'n
dan is dit l'l'n kans. Kunst betaalbaar
maken v(Jor de ge\\'one lIlan (een proces
dat niet van de elle op dl' andere dag
kan wordeu voltooid) In'hm,ft niet eco.
nomisch onverantwoord te zijn, maar
kan verlopen via hd principe kleinere
winst('n-~n)ter(' Olllzet.

Ieden'"en is daannee gediend. \\'aarom
doet de BBK hieraan niets? \\'aarOlll
strijdt de bond nid tegen de status-prij-
zen, de 'kartl'lv"()rming' in de kllno;t?

BOB \' AI\ OIYJ:EELA:-iD
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EEN DAGJE BRON BEEK

12

Vanaf 1 januari 19ïO kan elke ~cpen-
sioncerde militair boven 055 jaar ell be-
neden de rang van officier in aanmer-
king komen om in Bronbeek te Arnhem
verzorgd te worden. Tot nog toe was dit
voorn'vht alll'('11 voorhehouden voor
oudgedienden V:ln het V.lIl. K:\IL. Om.
dat het in Bronbcük goed toeven is,
namen wc cr een kijkje.
De in K:\'IL ullifonn gc!ttokcn

portier van 8.3 \'cn\'ces ons naar .\Iajoor
v. d. \Vdele. Deze was zo vriendelijk om
ons het één cn ander over Bronbcck te
wrtellcn. J Jijzelf - zeer kort opgeknipt
haar - was bij de .\farechaussec toen hij
in In(liü diende. Vt'Tsehillemle kledinp;.
stukken en wapl..'lIcn uit zijn diensttijd
hangt'lJ keurig gd.italeenl aan de wand
van zijn kantoor.
Iedereen die hier woont kan e('11 haan-

tje op zÎeh nemen, Illaar niemand wordt
er toe gc<.1wong('n.Hijzelf Vl'rvult vrij-
willig het commando ov('r het museum.
Twee lan1!e gangen, i(,dt'r 125 llwter,
zijn g('vltld met o,a, hronzen mOllsterka-
limmen, \"('rsierde wapenen. oude vaall-
deIs, schilderijen ('11 andere kllnststukk('n
uit de ~e•..•chied('nis van het KNIL, Het
bevat vcle gave dingen,
~laar onze belangstelling ging vooral

lIit naar de andere stukken, de overle-
vemlen. De gemiddelde leeftijd is tach.
tig, de oudste is 9,5, de jongste 'VilleTIl
Zeeman ('noem me maar '''ilIem') ,:;8.
De oud...•te was niet meer zo spraakzaam,
oe jongoste - welbespraakt - noemde
hem 'zijn beste kameraad',
.\Ien mag zijn laatste uniform dragen,

Illaar men wordt da.artoe niet verplicht.
De bijdrage in de verzorgingskosten he-
draagt 60 pct. van (1e totale inkomsten
van de persoon, de rest worot dool' De-
f("lIsicbijgepast. 11cn houdt dus nog een
aardig- centje over \'001' b.V. cle h."'3ntine
of voor cen rokertje. IcdcIT'Cil smat on-
der m("(lischc kontrole. '''ilIcm, tO<.'nwe
('CII verpl<.'Cgstcr pa~s<"'('n:1en:'Jongens
moeten jullie nog een toverhai?'
'Ve vroegen ons af, hoe de besdmldi-

gingen van Achter het Nieuws over 001'-
logswandaden gepl{'egd door Nederland-
se militairen in Indonesië, door de heren
ontvang:en waren. Het was 'volkomen
aan hen voorbij gegaan: ~Iisschien om-
dat men vroe,g: naar zijn kamer gaat,
w,mt illen gaat vroeg naar }'('{l, en men
staat vroeg op. De kantine sluit om acht
uur, hehalve hij feesten, Op feestdagen
ontvangt men artiesten, accordeonisten
('11 zangeresjt's zoals Annie de Heuvel' en
Ireintje Davids,
Op de IJOvenste dag:e maakten we

kennis met de vrijwillige suppoost olld-
sergeant v, d. Pol. Bij nodigde ons uit
om zijn kamer te bekijkelI, Op de trap
loonde hij hoc snd hij nog was, met
moeite konden ".-ijhem bijhouden, Hij is
dan ook oud-bokser, dagelijks maakt hij
HO,g kniebuigingen. Vol trots toonde hij

zijn Ki\IL uniform. Verder spaart hij
kaaskorstjes voor zijn vrienden in het
park rondnm Bronbcek, de vogeltjes.
Ond-K:-':IL sergeant Van Ginkel lid

ook zijn kamer zien, \Ve kregen een
pisang aangeboden en hij liet ons een
oorkonde zi('11 van zijn vereniging de
'~Iadjoe' ('Voorwaarts'). lIet gesprek \'t'r-
liep wat moeilijk. zijn gt'h(Jol' is niet
IllL"erzo best ('11 de battcrij(~n van zijn
gt'h(lorapparaat waren llijna llitgepllt.
'Villem Zccman, olld-ll1arÎnemnn is wel.
ht.ospraakt. I lij nOt'lll<!e zi"h 'e('n ):e-
wone jongen, Illaar recht door zee'. Bij
houdt van een stevig oom'hjc, in de
kantine kan men alle drankjes krij~ell.
\\'illem loopt niet meer in uniform, van
dat malle gedoe' moet hij niets hebhen,
Ilij geeft !lid veel Olll feestjt~smet Hein-
tje Davids, het liefst gaat hij met 'Be-
vrijdingsdag stappen in Katendrecht: Bij
ons afscheid knijpt hij mijn hand bijna
fijn, als we huiten lan,gs de kantine lo-
pen zwaait hij ons na, Ik zwaai nog wat
moeilijk terug. \Ve wilden nog ePIl foto
van de portier makelI, maar wc hoorden,
dat hij zojuist thee was gaan drinkm.
~I"n kan dagelijks Bronheek bezieh-

tigt'1l (O,ï5), militaireJl in uniform gratis
to('gang, Afgezwaaide militairen boven
de 55 jaar en vrijgpzel kunnen na I
j,ulUari de laatste loodjes in Bronheek
slijten, liet is cr goed toeV('Il.

Tm! WEERIIE!J~I
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Tot zover Fantasio en Paradiso

In Vrij :\ederLllld \'all 6 deecmlx'r
staat l'en :u1vert<'utie: :\Iroitatieccntrum
'De Kosmos' "'oorhecn Fantasia) zoekt
zo ~nel lllo~elijk: stafleden \Tl. ('n/I)£
mn!., bekend met SlIhkllltuUf, lInc1('r-
ground, media en meditatie ... eh:.

lIet is ~ebcurd met Fantasia. Het kos-
mies-ludiek ontspanningscentrtlill FUl1ta-
3io, waar duizenden jongeren van over
heel de wereld ruim een jaar lang te-
n'cht ht.'bbcn gekuild H)Of een relaxed
avondje uit is dood. Op Jezelfdc plaats
- aan de Prins lIendrikkade 142 in
Amsterdam - herrees 'De Kosmos', een
llll'oitatictempcl voor een kleine sekte
van gelovigen. Kedcrlands grootste en
invloedrijkste Undergroundblad Aloha
(vroeger Hitweek), dat in het verleden
altijd hechte banden met Fantasia heeft
gehad, is cr zeer telcur~estcld over. Te
Illl.-'{'rdaar het met Paradi!'io dezelfde
kant op gaat.

Ook Paradiso is Paradiso niet meer.
Een groot bord in de hal van Paradisa.
waarschuwt sinds de heropening de bin-
nenkomende be-.locker: 'Verboden voor
dealers' (dealers zijn handelaars in be-
wustzijnsverruimende en verdovende
lIlid~leIe~l) ~'n 'Ge~n ~oega.~g ()l~~lcrde
zestl('n par. Het IS eigenhJk altijd ver-
boden ge\\'eest, maar het staat er nu
allemaal weI erg onontkoombaar. Paradi-
sn en Fantasio kregen hun vermaardheid
juist, omdat er wat door de vingers ge-
zien werd. Jongelui uit de Verenigde
Staten, Engeland en andere Europese
lalHlen kwaulen IJaar Amsterdam, omdat
ze wisten dat daar een sfeer van toleran-
tie het'rste.

De internationale undergroumlpress
was geestdriftig over Amsterdam, waar
relatid (,{~IIgrote vrijheid bestond. Dat
is nll allemaal afgelopen. Een wijziging
van de algemene politien'rordering heeft
het afgelopen najaar het slapen op en
rund het mOllument op de Dam verbo-
den, de ontspanningseelltra hebben - na
vele mannden dicht geweest te zijn -
een bezoekcrsstop afgekondigd. De slui-
ting vau de gebouwen hedt niet plaats
gevonden om zodallige vl'rbouwingen te
lloen, dat er veel meer mensen de centra
zomll'll kunnen hezoeken; integendeel:
de hl'roriëntatie hl.'Cftgeleid tot het ver-
ho~en van de entreeprijzen en tot het
ontwerpen van een programma, dat ve-
lell zou afschrikken. \Vant het moet je
liggen om voortaan je avondelI medite-
rend door te brengen. liet is best leuk
wat ze daar in het Oosten allemaal he-
daeht hehben, leuk om l-'('IISiets over te
lezen, om desgewenst eClIs iets aan te
doen, maar wannel'r je dat min of Illeer
dwingend voorgeschreven gaat worden,
komen de zaken weI wat anders te lig-
gen,

In een verklaring ter ge1egenhl'id van
de heropening van Paradiso: 'Paradiso
dreigde een Leslo~en. van de rest van tle
samenleving vervreemd, :gebeuren te
wordl>n, met een te groot accent op een
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IlIassak cunsumptieve sfeer. liet werd
een plaats waar men naar toe kon vluch-
ten. De nadruk werd te een:tjjclig gelegd
op de psychedeliese sfeer, was de con-
clusie waartoe men kwam. 'Vc vinden
nu dat Paralliso niet alleen maar l'en
psyclledelies centrwn moet zijn, ma.u
ook een politiserend (politiseren is men-
sen bewust maken van de wijze waarop
hun eigen omgeving fUllctioneert. j,h,)
centmm. want het gaat niet alleen om
het Sc11l'ppenvan L'cn alternatieve maat-
schappij. het gaat ook om het afbreken
van oude maatschappijstructuren die
niet meer deugen. Paradiso hoopt jonge
mellsen te helpen bij het bewustwordeu
van zich zelf. En van hoc samenlevings-
structuren in elkaar zitten.

Dit alles houdt in dat Paradiso niet
alleen open zal zijn voor jongeren die
kiezen voor de vlucht uit oe maatschap-
pij, maar juist gericht zal zijn op jonge-
ren die gekozen hebben voor l'en kritie-
se houding en zoeken naar middelen
om hieraan vonn te geven. In deze
nieuwe visie past ook dat de handel in
soft en hard drugs absoluut niet zal
\.•..orden toegestaan, o.a. omdat het de
sfeer verpest'. Tot zover het cOnlUHUli-
qué van de Paradiso-staf. die moet wer-
ken met subsidies van de gemeente Am-
stl'nlam en Ill't ministerie voor C.lL~1.
In Aloha tekent Koos Zwart het volgen-
ele aan bij hd comllllmiqué in el'n arti~
kei met de veelzeggende kop 'De grote
inkapseling is begonnen'. Zwart: 'Dl'
konsument eu de gebruiker zijn duidelijk
dl' lul. Voor hen wordt er geen jcugdlll'-
leid ontwikkeld, Alleen !Haar voor de
zgn. 'goedwilll'nde, aktieve mensen' is er
nog plaats. Ergens gewoon relaxen of op
je rug liggen met een goeie lichtshow en
uibtekende muziek is er niet meer hij. Je
moet aan aktie doen'. Koos Zwart voegt
daar informatie aan tOl': 'Op de eerste
en laatste openbare hearing in Paradiso
was l'en duidelijke meerderheid der vas-
te bezoekers helemaal niet voor \"l'fande-
ring in en tijdelijke sluiting van Para-
eliso.

Knip ie haar maar af
Eeu derde belangrijk jongerencentrum

in Amsterdam was d(~heatelub Lijn 3 in
de atoomschllilkdder onder de Vondel-
parkbrug. Ook daar is de tenclens van
pretentieloze ontspanning naar doelbe-
wuste maatschappijverandering duidelijk
zichthnar. Kijk maar naar de nieuwe
namn. 'Vat 'Toeger hl"atclub 'Lijn 3'
heette, \vordt nu het l'ksperimentL'el jon-
gCTCnccntnun 'Studio 7'.

Het door de staf :gt.'formult'erde uit-
gangspunt liegt er niet om: 'Studio ze-
ven wil door aktiviteiten, die liggen bin-
Ill'n het gl'hied van de elementair men-
selijke uitingsmogelijkheden (beweging,
geluid, hedd) een alternatief bieden
voor wat verloren is gegaan in de nood-
zakelijke arheid, Studio zeven wil zich
met andere woonlen bezighouden met

akth'Heilen zonder Cl.'OllOlllicsoO.6'"Inerk,
zondl~1"nuttighei(b,fun'ktie. Stuclio zeven
wil bewust kiezen voor het onlluttigl'
omdat onze samenleving al wordt verge-
ven door het nuttige. Studio zeven ,vil
daarmee bereiken. dat meu zich bewust
wordt van de grl'llzen van het nuttige en
het onnutti~c, waar het nuttige onnuttig
wordt cu het onnuttigc nuttig, Studio
zeven wil bereiken dat er weer muziek
gemaakt gaat worden zonder muzikant
te zijn, gekeken wordt zonder filmer te
zijn, te bewegen zonder danser te zijn.
Studio zeven organiseert dan ook geen
cursussen, maar wil vrij omgaan met de
hestaande en nieuwe vonnen van geluid,
beweging en beeld.'

1looie. verheven, nobele doe1stel1in-
p;en. In Fantasio gaat men zieh toeleggen
op bezinning en studie, in Para(liso op
politiserende aktie en in Studio zeven
gaat men vrij om met geluid. beweging
ell beeld. lIoe mooi allemaal ook, mij
zien ze er niet meer, Ik beu al geweest.
Zo zal het waarschijnlijk velen vergaan.
Als ik me wil ontspannen, wil ik geen
volkshogeschool-achtig gezeur aan mijn
hoofd. geen religie en geen maatschap-
pijprotest. Ik zeg niet dat al die dingen
niet mO,l!en gebeuren, maar het is wel
vervelend dat ze ineens onral gaan
gebeuren. Alle drie de ontspanningscen-
tra in Amsterdam laten min of meer
tegelijkertijd de ontspanning los. 'Veren
de drugs. Verhogen de toegangsprijzen
(Fantasio \'<ln tWl'C gulden tot twaalf
gulJl'n vijftig per jaar). Verkleinen het
publiek (vroeger in Fantasia soms wel
2000 man op één a•.•..ond. nu op last van
de brandweer nog maximaal -t(>O),

In een pcrsblllletiu van 'De Kosmos'
lezt:'n we: 'Fantasio of iets wat daar op
lijkt, komt nooit meer tcrug, liet is uit
met de pret. knip je harf'n maar af, trek
menscnkJeren aan, scheer je en gooi die
rommel die je om je nek had. maar weg.
lIet slaat nergens meer op (dat was juist
het leuke, dat het nergens op sloeg j.h.)
Je moet je bezinnen, je ~IOET verande-
ren. Je znl het welllloeilijk krijgen, maar
dat g('eft niks, \Vaar het om gaat is dat
je blijft zien wie je bent, wat je doet en
wat er gebeurt. ALLEE;'IJ"DA.l\' KU!\' JE
HET OVEHLEVE.\p. Dit soort gevaar-
lijke magie gaat mij echt te ver. lIet kan
best zijn, dat u en ik bang zijn, 'om ons
zelf te leren kennen'. Illaar mogen we
alsjehlieft. liet communiqué gaat verder:
'Het nieuwe gebouw is sober en koel
ingericht, de gezellige hoekjes en gange-
tjes zijn verdwenen, Bier en frisdranken
worden niet meer verkocht en hebben
p1nats gemaal-t voor fmit en vnlt"hk'-
sappen. Ook md de pop-concerten is
het afg:clolwn',

Hopman weet raad
Vijf opmerkingen:
• Terwijl steeds meer wetemchappclijk
onderzoek (het r\l'elt'rlamlse ondl'rzoek



van Cohen was in deze opzienbarend)
aantoont dat het gebruik van soft-dru~s
niet die ~evaren oplevert, die gevreesd
werden en dat le~nJisatie wenselijk is,
wordt het gebruik op de enige plaatsen,
waar dit in zekere zin mogelijk was,
verboden.
• Een groep van een 30.000 Neder-
landse druggebruikers gaat weer op
eigen houtje thuis in het geniep en
zonder informatie of mogelijke begelf"i-
ding verder.
• Voor de vluchtenden, de zwervers,
de verslaafden, de eenzamen, de zon-
derlingen en de g<."kkenlijken de op-
vangmogelijkheden steeds geringer t~
word~n. Wie niet aan het programma
wil meedoen, gaat cr uit.

• Terwijl het inzichtelijk maken van
samenlevingsstructuren, het leren ken-
nen van de eigen uifingsmogelijkheden
en de meditatie al op "ele plaatsen
(scholen, vonuingscentra, vojkshoge-
scholen, clubhuizen, werkschuiten,
dans-, bewegings- en <-'Teatiefspel-elubs)
gaan de jongerencentra zich toeleggen
op hetzelfde werk en laten een wezen-
lijke functie schieten, waar nog nergens
elders in voorzien werd.
• Er is dringende behoefte aan ecu
ruimte waar alles kan. 'Vaar bier is en
fmit. Langharigen en kortharigen. Sjoel-
bakken, kleicluhs en popconcerten.
Waar je kan actie-voeren en op je kont
liggen. Waar de een op zijn hoofd staat
en de ander op zijn voeten. En waar je

oon stickje kunt roken, zonder direct
aangegeven te wordeu. Even leek het
die kant op te gaan. Nu lijkt (le ~hetto-
gedachte, de tempelgedachte het te gaan
winnen. Tolerantie, vrijhcidslievendheid
en gastvrijheid zijn in Am!loterdamop
hun retour. Dat is heel verdrieti~. Bin-
nenkort is ons land één groot vormings-
centrum met \TUchtesappen, werkgroe-
pen. bewegingsgroepen, mimegroepen,
yogagroepen, kijkers die geen filmers
zijn: het onnuttige tot norm verheven.
Als je een schaar. lijm of een viltstift
nodig hebt, kom je hem maar gerust bij
de leiding vragen. Hopman weet overal
raad op.

JAN HAASBROEK
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