


Zinneprikkelend voor de jeugd?

\\'c hebbell in dit nUllllner ecn interview opgl'llonwn met Aat VeldltOt'I1, de
mali die de tekeningen hl-:.cft vervaardigd cu laten vl'rs!1reidell die kort gek'den
door de rcehtbank als 'zillneprikkelend voor de jengel' zijn veroordeeld.
Uit dit interview kan men de mening van Veldhoen zelf over deze zaak lercil
kennen. Om misverstand te voorkomen: het interview was reeds afgenmnclI
V(lor de uitspraak van de rechter viel.
"'ie het verslag van de rechtzaak heeft gelezen, weet dat de lwtrokkcll rechter
op bijna exctlsercncle toon zijn vonnis heeft uitgesprokc.'1l en dat de vriend vall
Veldhoen die de platen op straat te koop had aangebodelI, en op die grond dus
vf?roordeeld is. in hoger beroep is gegaan, zodat de zaak nog; ('('11 vervolg krijgt.
Tot zover de feiten.

Ik heb h.'rwijl ik dit schrijf, cnige pbtCll vall Veldhoen voor mc. E{'1l ervan stelt
de paring tussen ecn mail cn et'1l vrouw voor ell hij zal stelli~ wel behon'll tot
de platen die door de rechter als 'ZiIllH.'prikke1elld voor de jeugd' zijn gekwali-
ficeerd.
Laat ik vooropstellen dat ik \'e1dhocn niet persoonlijk ken, maar dat ik uit de
platen ell de gehele affaire sterk de indruk krijg dat hij el'll eerlijk kUIlsteIlaar
is met een sterke menselijke hcwogl'lIheid, die het allerminst om pOfllografie
e.d. te dOC'Tlis. Zijn werk is dan ook bepaald, in mijn ogl'll, gl'ell pornografie.
Voor mij is het zo: deze kunstenaar is gegrepen door IH:'t fenom(,PIl van de
menselijke paring, drukt dit uit in zijn werk l'lI biedt dat werk - zoals praktisch
iedere kunstenaar doet - te koop aan. SA what?
liet feit dat Vddhoen zijn werk op straat te kOOl)heeft laten aanbieden, is m,L
toevallig, Ik hen crvan overtuigd dat als dit werk op een tentoonstelling haJ
gehangen, wc eveneclls eell goede kans op politie-ingrijpell hadden gehad,
Daarvan zijn voorbeelden genoeg in ons land.
Is deze plaat zinlleprikkelen<1? Het is el'lI moeilijk he~rip; wat zinneprikkckml
is voor de één is hct nog niet voor de ander, maar ik wil wel aannemen dat
eell aantal mensen, en wellicht niet cens in de eerste plaats jongercn, door deze
plaat seksucel geprikkeld zouden kunnell worden. Is dat voldocnde redcn om
de openbarc vertoning ervan te verbiedcn? Ook h.v. als het cerlijk kUllstenaars-
schap vau de maker niet in twijfel kan worden getrokken?
Het is toch wel ergcrlijk: terwijl allerlei dubbe1zinniglwdl'n iJl sommige vormt"1J
van reclame wel worden toegelaten, wordt deze eerlijke onthulling van wat
door ieder redelijk mens als eeH hoogtepunt vall het mellselijk leven wordt
erh"nd, veruodell,Terecht kan men de vraag stelll'll wat teIl deze het meest
zinneprikkelend is,
Ik heb de indruk dat we min of mcer in eell deieuze cirkel verkeren: omdat
eell groot aantal mensen (door een ongelukkige opvoeding op dit geuied, door
de funeste invloed van genocmde reclame e,a.) niet onbevangen naar dit soort
platcn kan kijken, moet cen openbare vertoning ervan tegengegaan worden cn
omdat we dit doen brengen we de mensen nimmer tot eerlijkheid en onbe-
vangenheid op dit gebit.tl. Door het verbieden \vckken we immers de indruk
dat het om 'view' dingell gaat,

Ik gc1lHJf er overigclls niets Villl dat de eXl'l'SSen die wc inderdaad op seksueel
gebied kcnllcn. veroorzaakt of gestimuleerd zouden \Vonlen door de vertoning
vall eerlijk werk als dat van Aat Veldhoen. Hct tegcndeel kon wel eelJs meer
waar zijn. Een eerlijke ell onbevangcil opvoeding door ouders, opvoeders ('n
geestelijke verzorgers zal hier misschiell ook nieuwe Illogelijklwdcn op(,llell.
Ik henijd ondertussell de rechters niet die dit soort zakell moeten be(ver)oor-
delen. Hed,
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Studiogroepen en bestaande orkesten

De honderden LP's die jaarlijks op de
markt gebracht worden, laten zich - wat
de wijze van voorbereiden betreft -
ruwweg verdelen over twee categorieën.
Allereerst zijn cr de gclegenhcids-
combinaties, \vaarbij de musici voor een
bepaalde S('ssion worden gereknltecro uit
de 1l1cust'n die bij het label onder con.
tract staan of toevallig die dag vrij
zijn.
Er kan over de samenstelling van de
groep uitvoerig overlegd \\-'orden met de
man (lie als 'leider' op de hoes komt
te ~1aan, maar dat geheurt lang' niet
altijd. lId komt V(X)f dat musid die el-
kaar helemaal niet kennen, of elkaar
niet kunnen luchten of zit.u, plotseling

t... in de studio voor het feit staan dat ze
samen een plaat moeten gaan maken.

- Het resultaat kan verbazend gOL"d zijn
(klassiek voorvceld de Bag's Grooce.
session van ,',files en ~fonk uit 1954),
maar vaak gaat zo'n LP ten onder aan
het gebrekkige contact tussen de musici,
vooral wanneer de producer behoefte
meent te hebben aan een All Star.groep
vol totaal vcrschillend geaarde jazzgro-
ten. Het andere uiterste, wanneer de lei-
der \"OlIcdigde vrije hand krijgt, leidt
meestal tot betere resultaten, maar hier
kan buitenmuzikale vriendjespolitiek

ELVIN }O.VES

•.. perfecte timing .•.

soms musici van zcer ongelijke kwali-
teit samenbrengen.
In het tweede geval brengt men een-
voudig {'cn bestaand orke!>t binnen de
studio. Het voordeel van deze \••..eTkwijze
is natuurlijk dat de musici op elkaar
zijn ingespeeld en hun repertoire vaak
al wekenlang op het publiek hebben ge-
probeerd. liet nadeel kan zijn dat de
side-men al zo volledig op elkaar en de
leider zijn uitgekeken, dat hun verveling

Middelmaat
viert hoogtij
op LP's

in de muziek de hoventoon gaat voeren.
Van beide categorieën wil ik (k"Zemaand
een voorbeeld bespreken, met als mo-
raal dat - hoe ook voorbercid - het
aantal middelmatige platen ver uitgaat
boven het aantal werkelijk goede of uit-
gesproken sledlte.
'Elvin!' (Hiverside HL!' 409) is de ecr-
ste plaat die drummer Elvin Jones als
(nominaal) leider maakte. Hij bracht
voor deze sessions uit 1961 en 1962 zijn
oudere broers llank (piano) en Thad
(kornet) m("C.Thad speelde in die tijd
bij Basic; de aanwezigheid van tWl."'Can-
dere Basic side-men, fluitist Frank \Vess
en tenorist Frank Foster. zal daarmee
wel samenA"ehangcn hebben. De groep
werd A"ecompleteerd door bassist Art
Davis, die toen samen met Elvin bij
Coltrane werkte.
De aldus uit familk', vrienden en beken-
den samengmielde studi0A"rtx'p maakt
opge\vekte, stevig: .<,\Vingelldellluziek.
Thad Joncs deelt via drie stewotiepe
'orig-inals' mee in de auteursrechten.
Het repertoire I>e..<;taatvertier uit een
paar ballads, terwijl de ritmesectie-al-
leen nog: een tweetal ehannante thema's
van Ernie \Vilkins en Oliver i':clson ver-
tolkt.
De sierhie hlazer i..• Thad Jones, die
met betrekkelijk \vciuig noten en onge-
bruikelijke doorgangs.c'lkkoorden bewijst
meer te kunnen dan Basie gewoonlijk
van hem vergde. \Vess gebruikt op fluit
nijwcl de klas...•ieke teehnk'k; Holand
Kirk eu wijlen Eric Dolphy hebben sinds-
dien Ix>\vezen dat het mogelijk is de
fluit llleer jazzy te besJ>elell, al werken
zij dan niet alles zo onheri.'ipelijk af als
\Vcss. Foster doet hier en daar qua
toon enigszins aan Benny eolson den-
ken; zijn soli beginnen vaak interessant
om verderop te ven'allen in melodische
c1iehés. lIank levert zoals steeds vak-

kundig, zachtzinnig spel, zo subtiel dat
men af en toc bijna wenst dat hij zijn
vuist ecns per ongeluk op de toetsen
liet vallen. Art Davis begeleidt stuwend,
maar wil in zijn soli vaak te veel. wat
tot een aantal onzuivere noten leidt.

Meesterdrummer

Elvin toont zich ten slotte eens te meer
een n1l.'esterdmlllmer. Of hij nu dege-
lijk brusheswerk leyert of het ongebrei-
(lelde spel dat hij bij Coltranc ontwikkel-
de, het is altijd perfect van timing,
tenvijl hij zijn yoltune voortreffelijk weet
to doseren.
Een paar jaar geleden leidden trompet-
tist Art Farmer en tenorist Benny Gol-
son samen het ]azztet, een groep die
zich vooral onderscheidde door homo-
g<-'Cnsamenspel en doonvrochtc arran-
gementen. De melodiesectie van trompet,
tenor cn trombone werd benut yoor uit-
voerige tegenmelodieën en achtergrond-
jes, zodat het gehruikelijke patroon the-
ma-ellenlange soli-thema werd venne-
den.
De beide leiders zorgden Yoor het me-
rendeel van de arrangementen, maar in
1961 maakte ~IJQ-leider John Lewis
voor de groep <-'Cnserie bewerkingen
van zijn eigen thema's. liet resultaat
was 'The }azztet and John Lcwis'
(Funckler ~IGAR 9214).
\Vie deze plaat vcrgelijkt met 'gewone'
LP's van het Jazztet, komt tot de slot-
som dat Farmer en Go1.son de moge-
lijkheden van hun b"Toepaanzienlijk be-
ter wb1en te henutten dan John Lewis.
De thema's klinken, met uitzondering
yan het tot standaard geworden Diango,
zo anoniem, dat men voortdurend meent
zc al cens eerder gehoonl te hebben,
zonder precies te weten waar.
De arranA"cmenten zijn breed~lJraki~ en
maken met hun keurige intw's en klas-
sieke koketterieën sterk de indruk per
meter besteld te zijn. Lewis, die zo'n tien
jaar ge!et(len ecn van dc vruchtbaarste
componisten was, smeert de inspiratie
t{~genwoordigwel zeer dun uit over zijn
\verk.

Redelijke routine

In die om!>iandighl-'(ll'nligt het Yoor dl.'
hand dat de uitVoerders niet verder ko-
men dan redelijke rontine. Farmer is
altijd wel in staat behoorlijke muziek
voort te hengen en Golson maakt zo-
als steeds een indruk van beheerste op-
winding, maar trombonbi Tom ~fclntosh
stelt zich tC\TOOCnmet het afwerken
van een verzameling clichés. Pianist
Cedar \Valton, die echt wel goede din-
gen in zijn mars heeft, beperl..1:zich hier
veelal tot het geven van cen geslaagde
imitatie (en wie weet persiflage) van
Le\\'is' piano~lJel. Bas en dmms zijn in
de snelle tL"lnpistereotiep lm plichtsge-
trouw, maar blijken in de langzame
stukken niet in staat de ritmische span-
ning te handhaven.

BERT VUIJSJE
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Hct gaat er rauw tol' t:oor de Kolaloka-saloml.

Limonade-Joe: cowboy in Praag
Afstand nemen is soms niet alleen kwes-
tie van objectiviteit, maar ook letterlijk
van afstand. Auteur Jiri Brdccka de-
monstreerde dat in zijn boek 'Limoná-
dovy Joe', dat later ook op de planken
veel succes had. Een literair succes, een
kasstuk op het toneel - dan is het wel-
haast onvermijdelijk dat er cen film van
komt. Regisseur Oldrieh Lipsky maakte
die film.

Brdecka, Lipsky - het zijn voor ons geen
bekende namen. Alleen de titel van het
hoek doet niet helemaal vr('t'tud aan:
Limonade-Joe. Het is merkwaardig een
dergelijk typisch-Amerikaanse titd in
Tsjechoslowakije (want daar speelt het
zieh allemaal af) tegen te komen.
Nog vreemder wordt het, als wc tien
minuten buiten Praag een heuvel op wan-
delen en midden in een 'Vild-'Vest-stad-
je staan: BariJer 10 c, Undertaker, Stet-
.'Ion City Bank - schreeuwen de op-
sehriften. En niet te vergeten: Salooll,
want daar draait het om. Het deeor -
want dat is het - staat op een heuvel
aan de OCH'rvan de rivier de ~lo1dau. In
de verte zien we Praag ligw;:nen aan de
voet van L'enhouten wachttoren uit het
\Vilde \Vesten wandelt cen Tsjec.:hisehe
geUnifomleerde shl(liobewaker - op de
heup geen revolver, geen six-shooter,
geen Cnlt: l'en modem automatische
pistool.
liet is een merkwaardig irreële omge-
ving waarin we rondlopen. De opnamen
van 'Limonádovy Joc' zijn net afgelo-
pen, maar het deeor blijft staan: een
Amerikaans~Duitse ('Vestduitse) l.'Opro-
duktie gaat hier een andere cowboyfilm
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opnemen: 'Arkansils'. En dat is ironi-
scher dan het op het eerste gezicht lijkt,
want 'Limonádovy Joe' is niet alleen de
eerste T~iechis(.'hecowboyfilm, het is een
vemlkkelijke parodie op alle voorafgaan-
de 'Vesterns.
'Ve zaten met de Amerikaanse filmre-
gisseur Elia Kazan ('On thc 'Vaterfront',
'Americ.:a,America') in L'enkleine show-
room in Karlovy Vary (Karlsbad). Ka-
zan, die in zijn leven meer 'Vestems
heeft gezien dan waarschijnlijk zelfs hém
lief is, amuseerde zich kostelijk. Elke
glimlach van een kritisch (soms bijna
cynisch) man als Kazan is meer waard
dan het applaus van een volle zaal. En
Ka:r..an heeft gelachen - vaak en hartlop.

Frappant
'Limonádovy Joe' dus. Regisseur Lip-
sky 'heeft in zijn pselldo~zwart~witfilmde
kans gekregen en gegr1.1wnom alle di-
ehés van de \Vestern eens \'lX)rde d,lg
te halen. Hij heeft ze bijna allemaal la-
ten zien in 'Joe'; en het rC~l.lltaatis zo
frappant, dat men zich afvraagt hoe er
- na het zien van deze film - nng ooit
een regisseur ernstig aan ccn 'Ve~tern
kan heginnen - of het 'Zouer een V:'lU

het kaliber High Noon of Sluwe moeten
zijn.
Pseudo-zwart-witfilm schreven wc, want
Lipsky hedt zijn film in de verschillen-
de scènes één 'over-all' kleur gegeven:
sommige scènes in geel, andere totaal in
licht.paars, blauw of roze. Het resultaat
is verrassend, want men houdt de in-
druk van een kleurenfilm over.
Het verhaal is alleen al één aaneenscha-
kding van clichés, maar de fihnisehe

uitwerking ervan is niét na te vertellen:
Stetson City wordt beheerst door de Sa-
loon van Doug Badman (Ruelolf DeyI),
waar een flink roblx."I1je (!) geknokt
wordt, als tenmjn~te de danseresjes on.
der leiding van Tornado LOl!(Kveta Fia.
lova) niet optreden. En er wordt gezópen.
ln dit rumoer komen predikant Ezra
Goodman en zijn dochter Winnifred (01-
ga Schoberová) ah~iinentie prediken. De
lieftallige \Vinnifred WOrtlt lastig geval-
len door Badmans hmtale hdper Grim-
po, die de viool van Goodman opeet,-
whisky met peper en zout drinkt en ieder-
een de haas is.
En terwijl iedereen whisky zuipt en om
Grimpo lacht en \Vinnifred vecht voor
haar eer, toont Lipsl...y zijn cer~ie cliché-
voltreffer: 'Een li-mo-na-de.. .I' horen
we. De cowboys 'kijken verbaasd op. De
camera draait mee en in de deuropening,
door het zonlicht omstraald, wijdbeens in
L'envlekkelooswit pak staat daar de held..
Limonade-Joe.
Winnifrecl én Tornado Lou zien onmid-
dellijk in hém de man van hun dromen.
Limonade-Joe (Karel Fiala) komt naar vo-
ren en gebiedt Grimpo het meisje los te
laten. En als Grimpo het op een revolver-
gevecht laat aankomen, schiet Joe hem
achteloos de ... broek van de heupen.
'Dat,' zegt hij, 'kun je alleen doen als
je KOLALOKA~limonadedrinl...t! KOLA-
LOKA-limonade maakt van iedere eow.
boy een scherpschutter ... 1'
En zo gaat het verhaal door: Predikant
Goodman ziet in Joe de redder van zijn
anti-alcohol-campagne en opent een 'Ko-
laloka-Saloon', waar het storm loopt. Joe
rijdt verder, want hij heeft nog meer te



doen. ~Iililr nu komt de schurkaehtige
broer van Badman, Hogofogo, op Je
proppen. HÎj lokt de cowboys weer naar
de whisky-salooncn poogt en-passant aan
te pappen met Winnifred. Limonade-Joe
komt echter op tijd terug, redt \Vinnifred
ten tweeden male en haalt de klanten
weer terug naar de Kolaloka-saloon.
:\Iaar inmiddels is \Vinnifn'<.l achter de
ware reden van Joc's limonade-propagan-
da gekomen: hij is algemeen vertcgen-
woordiger voor het hele wilde westen
VilnKolaloka-limonadc. !\iet dat ze <lat
{-rg vindt - het is een praktisch meisje
en ziet een strale.'nde toekomst zonder
geldzOTg"en.
11aar Wl'cr I...-omtHogofogo op de prop-

t... pen. Ditmaal raakt hij Joe tot aeht, ne-
gen maal toe in de borst. En terwijl hij de
~evolvl'rsin de ehampaglllokoelerzet, om-
dat ze te heet zijn geworden en Joe ter
aarde li~rt met smeulende kogelwonden
in zijn Ixm;tkas, spOl,dt lIogofogo zkh
naar \Vinnifred.
Op het kerkhof onbpint zich een enonn
drama: il"(lerecn komt om het leven -
Badman, Tornado Lou, \Vinnurcd, Hogo-
fOg"oen dan versehijllt éérst Limonade-
Joe, daarna (h~ oude heer Kolalok, de
eigenaar van de limona(ldabriek. En
wat blijkt: Kolaloka-Iimonade hreng"t al-
len weer tot leven. Xog skrkc:r: Bad-
man, Hogofogo en Limonade-Joe blijken
broers kn zonen van de oudc heer Kola-
10k) en Tornado UlU is hun ZlIstt.'r.Al-
leen \Vinnifre<1is geen familie, maar <lat
is g"auwverholpen, \\'ant zc trouwt met

Dl' schurk llfJ}:"jogo

Joe, waarna in Stctson City een geza~
menlijke \VHISK:OLA.saloon wordt ge-
open(1. Happy end.

Schitterende satire
'Limonác1ovy Joc' (zeg j(Jo-{'i~)is een
vcrTtlkkelijkc parodie, een schitterende
satire. Het (lange) v(-rhaal dat wc ervan
hehhen g"l',<laan,geeft nog niet de helft
\"an alle set'lIes \veer en nog geen tiende
van de wezenlijke inhond. \Vant met film
(met góéde film) b; het zo, dat de échte
kwalit-dten niet na te vertellen zijn.
Lipsky heeft met 'Joc' een internationa-
le film gemaakt. \Vat ons het meest
heeft \.erhaasd. is het feit dat men in
Tsicchoslowakije kennelijk evenveel he-
grip cn kennis heeft van \Vesterns als
wij in het \Vesten. \Vant alleen dán kan
men een dergelijke panxlie maken. Het
is te hopen dat 'Lilllon(.d()\1' Joe' spoe-
<lig in de Xederlandse bioscopen zal
draaien.
Xa het zien van Lipsky's film kunnen
wc de routine-doorsnee-westerns wat
lIleer op et'n afstand, wat kritischer. be-
kijken. Niet dat ons p1czÎl'r in een ("ow-
hoyfilm daardoor min~.ler wordt. Inte-
g"endeel.De ('l'rste 'gewone' \Vestern die
wc ná 'Joc' zagen, bezorgde ons dubbel
plezier, omdat wc allerlei (serieus ge-
presenteerde) elieli{--sctOnesherkl'lHlcn.
~Iaar de mensl'n hebben ons wél aange-
keken, want soms lachten we waar schi;ll-
haar niets te lachen was. \Vij wiste-n- na
'Joc' - beter.

HENK J. ~lEIEH

••. 1.Îm(llwde JOf' olTru:imlflar ducl llfJgofogfJ

--

5





Aat Veldhoen brengt kunst
op straat

Overigens heeft Aal Velt/hoen van de
'man in de straat' geell cukele kritiek
ge/wc! op zijn paringen coorstel1em!e
prenten. "Vat dat betreft zijn de Amster-
dammers heel gezonde memen. Die heb-
hen u:cl oog VOOT de realiteit en ik ge-
loof dat er ook heel lcal belangstelling
coor m;;11prenten hebbclI.'

.Een afln'elding voorstellende een naak.
te man en een 'laakte vrOI/W, in ieder
gcval twee naakte mensen, die clese-
li;ke gcmcensc1wp met elkaar heb/Jell.
ifl ieder geval geslachtelijke handelin-
gen met elkaar plegen. Een ail)ce!ding
die geschikt is om de zinneli;kllei<! Vlm

de jeugd te prikkelen:

Op duidelijke ironisehe toon leest de
29-jarigc Amsterdamse graficus Aat
Veldhoen deze zinnen voor uit de dag.
vaarding, w,larin zijn vriend, de anti-
ro()km.1.~.;ërH. J. Cnxltveld. onlangs werd
opgeroepen om voor de Amsterdamse
kantonrechter te verschijnen. Deze
Crootvdd had, zoals bekend, op een
bakfiets uitgestalde rotaprenten van Aat
Veldhoen in Amsterdam op straat ge-
colporteerd. Enkde van deze prenten
toonden liefde bedrijvende mensen, het.
geen voor de officier van Justitie r<.-"{Ien
wa.'i om in te grijpen en de prenten in
hl'slag te nemen.

Hij verheelt niet dat cr ook 'gC'.laghch-
hende' figuren zijn, die zijn door de Jus-
titie aangevochten prenten niet zonder
met., verwerpen. In dit verband wijst
hij op de criminoloog prof. mr. \V. B.
Nagel, die gezegd heeft dat het werk
van Veldhoen buiten de bemoeiingen
van politie ('n justitie moet hlijven, om-
dat, hoewel cr van zinneprikkclendheid
hij de jeugd sprake is, die zinllc-prik-
kelendheid secundair is, het dienen van
de kunst primair en het eommC'Tdële
belang volkomen op de achtergrond staat.
De 'zinnenprikkelende' prenten maken
maar een heel klein deel van VeldllOens
totale werk uit. In zijn atelier aan dl'

Schamper lachend Ic~1: Aat Veldhoen Lauriergracht hangen talloze tekeningen,
de dagvaarding:, die hij waarschijnlijk die meestal mensen tot onderwerp heb-
zijn leven lang wel zal bewaren, naast hen: mannen en vrouwen, jongeren, kin-
zich nt'er. \Iet kalme beslistheid zegt deren. ~Icllsen, wier emoties, hun vreug-
hij: 'Je moet wel erg dom .djn als je ue, verdriet, liefde en lijden op zeer
al.; officier van Justitie zo icfs opstelt. direde wijze tot uitdrukking komen.
Deze VOrolvan censuur vind ik ronduit Veldhoen registreert haarscherp, als het
beladwlijk. De mensen moeten toch zélf ware met een 'vergroot' oog. Zijn werk
kunnen kiezen! Ze mogen toch zeker zelf is niet 'modem', maar realistiseh in de
wel uitmaken ,vat ze erv;'Ul vinden?' ,vare zin van het woord: hij tekent de
'Censuur is altijd een vorm van dicta- dingen zoab ze zijn.
tuur. En ik walg van welke dictatuur Aat VeldhoeIl - 'ik hen gek van gra-
ook. Ik mag: toeh zeker vrij zijn om mijn [jek' - ,\'il met zijn prenten de kunst
werk op straat te brengen? Die afheel. op straat hrengen. Dank zij de offset-
dingen, waaraan de justitie zich het hoofd pers kan hij een enonne stapd pn,,'n-
stoot, hebhen helemaal niets met por- ten met dezelfde afheelding maken. In
nografie uit te staan. Zij stellen ge- ZL'(.'rkorte tijd. Eén prent is dan ook
woon parende mensen "oor, niets meer voor iedereen betaalbaar: het kost slechts
en niets minder. Ik dacht nog altijd dat drie ,L.'ulden.
de paring een heel natuurlijke, in. en in. 'Ik wil mijn werk uit de musea hou-
menselijke daad was. ),Iaar blijkbaar zijn den. Dat is de enige manier om ",erke-
eT lieden die daar anders over denken. lijk ie.derccn, dat wil zeggen de groente-
Voor mij zijn dat huichelaars. Ach, we hoer, de man van het kantoor en de pro-
zijn niet vrij hier. Vind je Nederland f('Ssor, ermeo kennis te laten maken.
nou t'ell vrij land? Ik niet! Er wordt 'Vat in de musea hangt. is bestemd voor
voortdurend invloed uitgeoefend op de de enkeling, Overigells, daar mag ",él
massa. l\("l'm de TV; het ene half uur naakt hangt-nl'
wordt er con haatc'ampagnc ontwikkeld Over zijn Verk(Xlpmag Veldhoen niet
tegen het eommunismc en het andere klagen. 'Ik heh pas in Delft nog hon-
half uur staat er et'n pateT of een do. derd prenten verkocht. Ja, sedert de in-
minec t(l praten over naastt'nliefde, god heslagname van die omstreden prenten
beter het: is de verkoop uitstekend gelopen. De
'It'b; is pas pornografie als het alleen menst'n vinden het niet smerig, daar ben
maar commerciële Lcdoelin~t'n heeft. Er ik van overtuigd. Ze hebben cr met vcel
zijn tall<Y.lereclames en advertenties die interesse naar staan te kijken, som-
ik pornografisch vind. En niet te ver- migen duidelijk verbaasd, anderen op
p;eten 1x1.>aaldefoto's in !X1.>aaldetijd- een manier alsof het een heel gewone
schriften. ~Iaar daar wordt niet over zaak was. Echt gechoqu('t'nl was er nie-
gerept, dat ma~ allemaal. Als je eens rna.nd:
ziet hoe geraffineerd en smerig die din. '~1issehien ga ik later ook kleurenpren-
gen zijn. Slinkse zinspelingen, die de ten maken. Voorlopig houd ik het nog
mensen onbewust uitdagen, uit hun tent op gewoon zwart.,vit. Pas geleden ben
lokken. ~Iaar nee, dat ma~ allemaal, ik begonnen aan een reeks portretten
daar is men hartstikke blind voor. En ik van mensen in alle mogelijke beroepen.
laat de menSL"Ilgewoon zien hoc hd is, De officier van Justitie had ik ook ge-
de glashelderü realiteit en daar komt de vraagd te poseren, maar die wilde niet.
vermanende vinger dt'r kuisheid.' ot;U. Durfde natuurlijk niet.' STEVEN KE\'
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Wie is verantwoordelijk voor de verklaring?

Weg met de democratie

Er is een duidelijk onbehagen groeiende
over het feit dat militairen die hUIlHlM

nistischc geestelijke verzorging wensen,
daaromtrent een \'(.'rklaring moeten in-
leveren, tcnvijl dat niet nodig is voor
militairen die godsdien~1ige ver.lOrging
\\'ensen.
\\'0 hebben daarover in l11't vorige nUlIl-

mer V;lIl EGO geschreven en nadruk-
kelijk de hoop uitgesproken dat militai-
ren die humanistische verzorging wen-
sen, zkh door <1el'..czaak niet in de
war zullen laten brengen en de gcëhtc
verktuing indenJaad zullen inlc\"ercll.
\VC schreven toen: een slagen van de
humanistische gcc~tdijke verznr~ng is
de vlugste en zekerstc weg om de 'ver-
klaring' te doen verdwijnen. Dat is nng
onze mening {'n daarom raden \ve ieder
die hlllnanbtisdlC, ongodsdienstige, gees-
telijke verzor}.,ring wenst, aan, ten ~1)oe-
digstc de geteh'ndc verklaring bij de
administratie van zijn onderdc.d in te
leveren.
Er dreigt nu (.('hter enig misventand
te ontstaan over de oor/.aak van dt'
'verklaring'. In de serie '1)okmnenta-
tie en Infonnatie voor Aalmoezenier~'
meent dr. L. A. .\1. Coossens dat ik ten
onR"Chte de kerken verantwoordelijk
std \'oor (Ie invoering van de 'ver-
klaring'. Hij nwent dat ik niet dl' kerken
maar minister Visser daarvoor verant-
woordelijk moet stellen.

:"U is natuurlijk minister Visser in zo-
vcrre verantwoordelijk dat hij het ad-
vies der kerken in dezen ~rotendech
heeft op~evolgd, maar ik blijf bij mijn
hewering dat de kerkcn cr oorz.'l.ak van
zijn dat hl'l zo,'cr is gekomen ('n ik
hoop in het onderstaande deze bewcring
te staven.

In de zgn, eommissie-Stokman (mkies-
commiSSIe van de minister in:t..akc (Ie
invoering van de humanhtischc ge('s-
telijke verzorging in de strijdkrachten)
is uitvoerig gesproh'n over (Ie vraag hot,
hij dt'ze invoering verwarring zou l..-unncll
worden voorkomen over de vraag wie wel
en wie niet aan deze nieuwe vcn:orging
zOllden deelnemen,
~atllurlijk hadden we de zaak heel een-
voudig aan de praktijk kunnen overla-
ten. In dl.' kazernes zou dan wel geble~
ken zijn wie wel en \!'!ic niet naar de
humanistisc"llC raadsman zou uitgaan.
Alle leden van de commissie vreesden
echter dat dat tot onverl-wikkelijk('
lHocÎliikheden zou kunnen leiden: mocÎ-
Iijkhed("n tussen vcrsehillende g('estelij-
kc verzorgers, tusscn comm:,uHlantL'n en
geestelijke ver/.orger, tussen militaiH"n ('n
hun ouders.
\Ve meenden all("n dat dat, zo mogelijk,
voorkomen moest worden ('n daarom zijn
de humanistische leden van de com-
mL<;:,Sietoen met het voorstel gekomen
dat dl.' overheid k.dere a.s. militair ('rn
aantal weken voor hij in werkelijke dienst
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ZOII moetell trt'den een formulier zou
toesturen, waarin Iwm bekend zou wor-
den gemaakt welke vonnen van gees-
telijke n-rzorging hij in de kazernes zou
kunnen vinden en waaruit hij (bij min-
derjarigheid ('wntlIed zijn ouders) ('('n
keus zon kunnen maken. liet ingevulde
fOfllmlier zou de militair dan op de dag
van opkoJllst hehoren mede te brengen.

Afgewezen

Ik meen nOg"dat op deZl' wijl'.<."een goe-
de weg kr voorkoming van moeilijk-
hden en onH'('htvaardigh('(!en zou zijn
genmden. Deze wijzt~ \'an \H'rken is door
de verteg('nwoonligers van de h'rken
afgewezen!
Dat staat dan ook duidelijk in hllll advies
aan dl.' minister te lezen. Ik hen er van-
daag nog volledig van o'verluigd dat als

Zaterdagmiddag ifl het deftige dorp.

De tuincn ligge'l stilletjes keurig te zijn
('Il eell ellkcle eerulte hark doet lIog
haastig en beschaamd zi;1I plicht. Lallg.~'
het voetpad - 'lÎét op de rijl}{um! -
lopell echtparen met degelijke booclsch!lP-
Ilelltassetl cn pakjes; ordelijk in papier
geeOlllL:ell.
De maagd Wil de dokter !cast zijn
auto en de notarLç plaat.')t S([m('fl met
Zijll beide u:el~ol'gecoede killderell eeTl
spliliterllielltV hygiënisch-plastic eigeel
lick om zi;n zoird"t /!,elll(laide tllill, E('ll

;oll/!,ell met een cL"'TJUlktegrashark voor-
op zi;1I brommer stoort even, maar eer-
du:i;'lt titm ni;cer in de verteu.
Beschroomd sluip ik met l'en lap CII
een blls;(, bras,'>OIItwr buiten ell tracht
lIIi;11 deurknop lcat "wer in occrecn-
stemming met zi;n olllgeving te brengen.
Als mimÎCri de beste methode is om
niet 0J' te L'alk'tl, t!tm zal ik 1111ook cic
hark "weten halen... lIet onlelo::;e
griml e'L cic ordclltl'ii;ke (:{JOrbi;gtmgers
(lI.:mu/elatlr,o;kun ;e hen hier Ol' ZlIfL'r-
clag niet noemen, dtlt komt morgen pas)
zien mij vertL'iitend aan, cn lIlaken dat
ik lIli; oogblit,per('fl(l ;'1 mi;'1 schulp ell
Il1lis terugtrek. Ollhespicd achter mi;n
massieve nmrdellr kan ik gaIJe1l, en ik
rek me lCell"stig uit.
Half der al ... , het is laat ge!cordl'1l
gÎ.'l'teravond . . . Properheid is mooi,
,/war IIU teil ik eerst koffie! .\li;n beel
heb ik "uwr dichtgeslag:m, !Vtmt l1a
twaalecH 'lOg beddegocd buite/l /uw-
gen ... ; ik l)c1Igcelt 'lUic1lClaarster, maar
f)l)k w,'en reco/utjonair.
Na Ncee grote ::;lcarte koppen koffi.('

de v('rh:-genwoonligers der kerken
voorgestelde fonnlllier hadden kur
aanvaarden, cr dan ook geen hC'l\

van de kant van de minister zou
gekomen.
Daarna stonden \!'!e in de eomll1
voor (Ie vraag wat er dan wcl In
gebeuren, Daarop geeft alWeer Ill't a(
van de vertegenwoordigers der ke
een duidelijk antwoord.
Zij hebhen ~eadviseerd dat iedere t
tair die humanistisehe ge('slelijke
zorging ,,,enste, dit sehriftelijk zou r
ten ken haar maken. Daarvan Zot
alleen leden van het IIumanistisch
bond of kinderen van leden uitge
d('rd zijn, zij zonden, vol!-(ens het a{

van de verteg('nwoordigers der 1J
zonder meer - hllmanbtisehe gCt_
,.erzoq.,{in,L!:kunnen krijgen.

neemt mijn ge1cetetl zijn taak te sc,
om 't 'lOg wettig te hebben, ell kt
rig.kllorrig scharrel ik roml met
huisllflllddijke Takeu.
\Vmmeer ons huis ten slotte, als
Me van de ltlllll, ecn (moeizaam
mi; gewrochte) ::;OJl(lag~antjciperende
blik vertoollt, sta ik uog ",et een
hoofd vol u;arrig haar (stmh kam

1."11 lippen veTc'cn coor ik boodschat
ga doen!) mijn Of/de fid..,. bi; te lak
\' roeger - ;11 Amsterdam - oo'JiJ',
ik iets dergefi;ks ::;clden nodi~
in dit oord vol glimmerule Ra1e~,
Alo; 11 uit een en lUIder heJ!,repen
dat ik O1Jlallgs - eindelijk! - eell
veroeerd heb, ;a: u mag mi; ilJden
gelllkllxlIsell; IllIwr als u meent TIl

moeten ht'klagen i,v."1. mi;n hili
sclwongepl)!'?tste en flllrnHv-minded
gCVÎI1J!"dtHi cergist u zich! Na jtl
lall/!, alle morele, zedelijke, 0I111er
en tradititmele regelcll tot de bo
gerelativccrd te hebbcll, ben ik vol
he/Jagen ;'1 de:::,ewereld van ()falcru
hekrompeIl welvoegli;ke kcurigheid
dokcu. ,\f i.~schi::n j!,(wt het 0IJ den t

veredel., maar voorlopig gec.1 ik c,
r:oorkcur aau dit te midden carl gel.
tt! p(/(/ell eu pas-gc,~'chilclerde brie
hussen te ouerwegelt in J,laats van i,
- diku:i;ls zo u.;eirlÏg comfortabel
dlClos der vri;heid.
.\'orJm mi; afr:allig, hypocriet en
lIoods een snob; edlig ecrsc1wlISt
ter mi;n i'llmCIISC lioordeur ell ge
cloor een wijk 1:01 vooroordeel ::;al
hooghartig IUJllziell eti door het lil

de deur [aie'l wi;u'fl.
KI1"I')' VAN DEn JIJ



dus in het algemeen buitenkerke.
en on~odsdienstige militairen van-

~ een schriftelijke verklarin~ moe-
indienen als zij humanistische vcr-
jng wensen, moeten we, meen ik,
chrijven aan de nadrukkelijke wil
de kerken.

Verklaring voor l11eerderjarigen

Naam en voorletters:

Registratienummer: _

Onderdeel:

Handtekening: _

L. A. ~I. Goossens g-el'ft in zijn
landeling daarvoor ook een argu-
lt: Tussen de hui tenkerkelijken (als
l4"l'enlid zijn van het Humanistisch
~hond) l~n t.le humanistische raadslie-
hestaat geen relatie die berust op
hl'staand gegeven.
moge waar zijn, maar is het \\'e1
argument? Or. GooSSl'1ISweet even
"'Is ik dat diezelfde buitenkerkelijke
.en zónder enige verklaring naar

l"i{;eeof aalmoe"/.enier kunnen gaan.
taat l'r dan tussen de buitenkerke-
lil en de goJsdien~1ige verzorging
:r relatie dan tussen de huitenker-
jkcn en de humanistische verzorg-ing?

Plaats:

Ondergetekende verklaart, dat hij wenst deel te nemen aan de
verzorging vanwege het genootschap het Humanistisch Verbond

Datum:

geestelijke

••• Na in1'l/lIiflg ('n ondertekening infeveren bij administmtieOfu!£n!£'ef

Verklaring voor n1inderjarigen

11. UPS •. Na invulling en ondertekening infereren hij adminisr,.arieonderdeel

Ondergetekende verklaart, dat hij/zij wenst dat zijn/haar zoon/pupil deel-
neemt aan de geestelijke verzorging vanwege het genootschap het Humallis-
tisch Verbond

!e maten
lijkt me niet aan twijfel onderhevig
hier met twee maten wordt geme-
en dat (lit geheurt op uitdrukkelijk
ies van de kerken.
L. A. ~1. Goossens heeft gelijk als
heweert dat de kerken de 1t.."(lenvan
Humanistisch Verbond en hun kin.
en hadllen willen uit-.wndl'renvun het
'ggen van een schriftelijke verklaring.
~c uitzondering heeft de minister nil't
rgenomen en hij is dus nog een ~1ap-
verder gegaan dan de kerkeu advi-
rden.

hl.•.•£t echter, naar mijn overtui-
g",de minister niet gedaan omdat hij
.lg zoveel mOg"e1ijkmcmcn wilde
iu.,s:eneen verklaring te tekencn mllar

als de verklariny; er toch kwam,
"""ft'upraktischzou zijn dallrvnn ecu
malde ~roep uit te zondercu, die dan
-h \\'ccr iets anders zou moetcu vcr-
ren, nl. dat ze lid van het lIumanis-
h Vcrbond zijn.

meen dat zo de werkelijke gang van
en is. Ik meen dan ook dat de ker-
t Een recht dat zij voor zich zelf
~isen, n1. een onbelemmerde gecste-
c verzorging in de strijdkraehten, tot
toe niet geheel hebben willen toe.
men aan het Humanistisch Verhoud.
;1r0P is het onbehagen gegrond waar-
'r ik in de eerste regel van dit ar-
~l sprak.
kan me, op grond van het Ix)ven-
:lude, eenvoudig niet voorstdien, dat
Goosscns aan het eind van zijn vcr-
ldeling meent te moeten opmerken
de humani~1ischc geestelijke verzor-
g op een geprhilegieerdc wijze haar
'<.-,dein de strijdkrachten heeft ge-
m. Als ik niet aannCl'm dat hij een
tpjc maakt, kan ik hem renvoudig niet
cr volgen.

Naam en voorl.: (van de militair)

Registratienummer:

Onderdeel :

Plaats:

Datum:

Naam en voorl.: (ouders of voogd)

Adres:

Plaats:

Handtekening:



Aan de Commandant van

-------------------------------- --

(onderdeel)

Aan de Commandant van

(onderdeel)

MorgE

Het moment waarop men door een
vennoedc gebeurtenis uit de clageli
sleur wordt getrokken en in zijn w{
wordt aang"ctast, valt het bescherlT
gevoel van veiligheid dat men \'(
durend om zich heen dacht, weg.
zeker isolement wordt onderkend.
ontstaat !-l)anning en angst. Er n
iets gebeuren, weet men. Niets (
blijkt een schijnoplossing, een onmf
lijke vcrlammingssihlatic, de angst sle
vergrotend.
Gebeurt cr iets, handelt men, dan 1-
delt men niet doordacht, wél bijna pa
JOj.{isch. \Vat nooit mogelijk leek, '
omgeving noch voor zich zelf, gcschi
De ene spanning vanuit dc ander
roepend. manifesteert men zich.__~-
leeft. Het zicht op de COllS<.-'quent
daden is daarbij vaag. De hC\Tcar!
in het reageren is gewoon te ~terk \
een reële duidelijkheid. Naïveteit Wl
de grootste waarheid.
Dat dit zeer vcr kan gaan, bewijst
hoofdpersoon Vrijwinkel, uit ',Mor
'\lisschien', een Ï\vectaI verhalen var
~fiddeldorp. Voor deze VrijwinkcI !
hij voorbeeld gezellight'id en war
verraad uit:
(pag. 64) 'Vrijwinkcl voelde zich
dof, toen hij buiten stond. De soldl
brachten hem naar cen vrachta
Door de handboeien kon hij er slei
met moeite opklimmen (... ). Hij scl-
even, tocn ze begonnen te rijden, Jl

vrijwel meteen stond de wagen v.
stil. Hij keek opzij een raam bint
Zijn hart honkte. Hij zag een rege'
over een stoel hangen en hij zag d
ker haar en een schouder in een h(
tmi (... ). Ze heeft me niet verrat
ze v'Ond mijn hl"(l warm en de kal
gezellig. Ik heb haar zien slapen. Ze
mstig en glimlacht. Ze mag hier
zijn, haar stem niet en haar 1:'--niet.' __
Een ogenblik later rijdt dc auto vcn
gaat rkhting het einde. Dat wil zeg
voor Vrijwinkel. Op de plaats van
bestemming aangekomen, moet Vrij\'
kei weer van de auto af en wordt
geblinddoekt. Dan geëxecuteerd weg
overtreding der verordening' op wap
hezit.
Als '.\Iorgen 1fisschien' (tevens t-
van het eerste verhaal) begint, hevi
Vrijwinkel zich in zijn horlogerie. Hl
hem is een sfeer van verveling. Per 1

één of twee klanten. Steeds hetzel
verhaal. Om nog een beetje intens te
Ven, speelt Vrijwinkel met de klanl
lIij gebmikt ze als middel ;<''Panning
te roepen. Hij laat de klanten met or
wa('hten, om dan op het laatste I

ment te verschijnen en te genieten
de geziehten en reacties. Hoewel k
maakt Vrijwinkel zi('h op die mal
even waar, en wonlt z'n afsehuwel
dlledaagshcid een moment doorbro~
De doorbraak wordt op een dag volle
als hij bij het wegbrengen van een k
g'cconfronteerd wordt met (Duitse)



Jzer is ook creatief

isschien

1-'11, ('n l'l'l) jonge vrouw dil' hClll

hulp vraagt. VrijwillkeI ).!ccft de
\V onuerdak. Eindelijk zal hij (,CIlS

=lelend optredeIl, zkh zf1f {'('n daad
~n. 11 ij weet zich van de plicht te-
I\'('r zich zelf zo hl'wlI~,t en bezeten,
-hij niet ingaat op de n>rleidinJ.,(sllw-
en van de wapens sllIokh']('ll{lc jon-
"fOllW.

activitcitt'll V,1Il Vrijwinkd duren
\'elijks vÎ('rcntwintig lIllL Hij wordt
n..'skenl, verhoord en kn slotte ter
I veroordeeld door de sadistische
'ier Branke. \'rijwinkd weet de dood
nabij. lid is l'CIi einde tiat \'rij-
:d nu en dan wel gl'vochl heeft,
r dat hem nauwelijks ohsedc{'nic.
-'olblig, CH eindelijk, overgcw'nt!
__JIl dademlranJ:!, vL'nn ..'zculijkt hij
ze!f. De dood kan daarbij geen oh.

ie zijn. Slechts een onhcj..,'Tijpelijk f('-
L'en ml't een stimlll('n'Il<1(, levens-
lIL

-bcll nll dricëlll:certig, ",\Iorgcll .\li8-
en" is dus hepaalc/ geen croeg dc-
t. Het laat 1111blicereuheeft echter het
'deel, dat t'cel dingen, g('/)ellrtenis-
me1lse!iike cerhmuliugl'll, mr::er r;er-

Ja ::;;11. 'Vat 'liet lwtzelfde he!ekerlt
meer ervaring hebhelI. Err;arillg fell-
.•te in de zin cau beleefd hebben,
~keliÎkh('ilü.t'rr;(/rillg. '

,~v('rrc hij eventued te ve(..1 of te
lig: beleefd ht'('ft, ziet ~liddddorp
zijnschrijv{'rsehap niet als door-

gt'vPlul. Er is ook nog, {'n nipt min-
b{'!angrijk, de schrijw'm\{'rwijserva-

kunt tet"\\"ijl ie schrijft i{'mand do-
dood zien gaan, gehoren zien WOl"-

O()k al hen je nooit werkelijk in
dergelijke situatie g:e\n't'St, :\atuur-
zijn ('r wd raakpunten met dl' wer-
kheidwrvaring, maar je leven als
'ijver is {'r nid afhankelijk "an, noch
dt het er volledig door hepaald:
rgell ~Iissehien' valt OJl, hij voorht'eld
vergelijking mt't boekl'Jl van Van-
t, Cremer of \\'olkers, dat lH't {'ig{'u
de ('go, nid eentraal staat,
zitten wd autohiografische trekics
Dat dit niet oH'r!Jeerst, komt mis-
en wel, omdat ik mij zelf niet altijd
)(.'langrijk (voor dl' amlt'f) \"im!. Een
ere oor/.aak is mijn methode van in-
'd-schrijwlI. De hoofdfiguur wordt
laakt, "'11 leeft via de amlere figuren
hesehrij\oingen. Ze wcrken con tras-
mI, en daardoor onderstrepend. Bran.

'.\Iorg{'u ~Iisschien' handelt, behaiYe
OVl'r de dood, nog over o_a, de dood.
straf, de zelfmoord, god, het fascisme,
het sadisllle. Hoe 1)('langwt'kh'nd ook
d{'rg"'lijke zaken aan de, orde te stellen,
het is l'en k'\'t'el. Te meer als mell vol.
gellS aanwijzing op de achterflap met
symbolische uitleg ZOIl moeten gaan
werken. Dit \"{;oral wat Je religie h",.
treft. Het gevaar van hineininterpretie-
ren in plaats ,'an cl1IniddclIijk o\'crko.
lllClld gegeven, wordt dan (te) groot. Bo.
w'ndien stuit lIlelI (lP een zekere kllll:-.1-
matigheid.
Een (Iergelijke .'>l'lllllOli:-.dwIlCnadering
stoot dan ook eerder af dan dat zij
aantn,kt. Et'u afstoten dat niet nndig is.
'~Iorg{'n ~Iissehien' nid volgens de aeh-
krflap lezend, doeh volgens eigen cn'a.
tivitcit gt.•.•ft ct'l) Vrijwinkel die hehalve
door zich zclf, door zijn omge,ing he.
laagd, n'r\"ormd, ('n Ilt'rvormd wordt.
Zich dat rt'aliscrend, cn dat doet lllen

kt" de .~adistisdlt' officier, de wat irri.
tant zeurende moeder, de zuivert' va.
der, de op lH't moment van spallning
op sex ingestelde vrOllW, zij allen geven
Vrijwinkel duidelijk aan. Ook de geheur-
tenissell tracht ik op ('en indirt'('h~ ma-
nier inten:o;iv(,fCml te doell wl'rken, Zo
hij voorbeeld Branke, die onder zijn ann
de papierl'll koker md het doodvonnis
houdt, Ilog voordat het verhoor lu'gon-
llCIl is. Vrijwink(,l wordt er zichthaar-
der door: Hij ziet noch ,,",,'et immers \\'.\1
Branke wil.'
Spn,kend ov{'r Vrijwinkel, maakt ~Iid-
<1dtlorp de indmk dat hij het ov('r t'{'1J
vret'mde heeft. Dat dit geen pose is, hlijkt
uit hd zieh afvragen of Vrijwillkt,l ana-
tomisch wel hel('maal lI(mnaal is_ ~lid.
(Ieldorp 'H't-'t Iwt niet.
'lid lijkt vre('md, maar ik kall er wei-
nig aan doen. E('n ixwk is voor mij een
verseh.ijning.~vonn, waarvan ik voor {'l'IJ
tI".•.•1 de oor/.;wk ben, maar dl' fig-uren
J..:"aanleven buiten mij om. Dit tevoren
h' over/.Îell is onmog<,lijk. Daarvoor over-
komt een bo('k je te veel.'
Dat dp vorm niet on(\('r dit 'gl'beuren'
hoeft te lijden, he,\-ijst ~lidtlcldorp in
'~Iorgt'n ~Iisschil'n'.
'Ik streef hewust naar ('{'n duidelijke,
n'ehtlijnige samenhang. Da.arin verschil
ik bepaald met jOligere sehrijw'rs. \Vat
uiteraard nids met termf'U als go",d of
sl{'('ht te maken hedt. liet is mijn vorm
nu eelJlnaal, waarin ik schrijf. Et'1l vorm
overig('ns dit, niets heeft van ('t'n soort

door volledig sec de woorden te nl'.
Illen voor wat ze zijn, \"{)elt men zic:h hij
\'rijwinkel Ill'trokken. ~Iell lH'dt de nel-
gillg" helll te waarschllw,,'n \'oor Hrankt"
voor het lxoz(wk van zijn moeder. ~t(n
wil helll zelfs helpen, {'Il ZOIl helll hij
het \('r!l(x)r het juiste verweer willen
gt"-en.
De behoefte dit alles te doen, ont:-taat
doordat ~fiddeldorp (',,'n Vrijwinkel ge-
maakt hedt die leeft, roml {'en ieder
It'eft. En op l'en wijze zoals veIelI 1{'\"t'B.

Vaak ook in de positie v:ln dl' daad
die gesteld moet wordell, de heslissing
die moet \"allen. Eli met de ge{lachte
daarhij dat niet heslissen ev('nzt'cr IH'-
slissen is, indusief de (ll'H'lls)angst, de
spanlling, de dood.

Angst en dood

Angst ('11 dood uit '~I(Jrgcn ~Iissehien'
zijn ook in het hVl'ec1e wrhaal, 'Brid
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plattegrond, Tijdells hd .'OehrijWil ':er.
:HHkrt 110~veel.'
D(~ moeilijkheid van planning geldt tt'n
aanzien van lwt schrijven op zich Hog
sterker. 'Ik weet niet waarom ik ga
sduijv{'11. 'Vel is het zo dat niet-schrijven
l't'n gevoel vall onlK'hag{'n gepft, {'n
remmingt'n opnK'pt.'
Behalv(~ dl~ .'>chrijver ontlt'rkent ~I iddd-
tlOlll {Ie lezer als creatieve partij. De
s{,hrijver kan nog zo trachten zijn eigen
prohlematît'k tot l'en uwer alg,,'m,,'ne
prol)l{'matiek te v{'riwffell, hl,t re~ultaat
hangt ten slotte voor e{'n zeer groot deel
van de lezer af. 'E('n boek is als (,Cll
vrollw dil' }wvrucht m()('t worden. Een
hock kan alles geven, maar het levell-
(ver)wekkende komt van (Ie lezer.'
Het vers<:hil in be(x)rdcling van hoekt'n
in dit verhand? 'De ene lt"-/.(>rgaat nu
t'cllmaal wat handig{'r IJlt'! eeu vrouw
om dan de alUkr:
In zijn fund ie van l{'1"aar Nt'{leriands
{'rvaart ~liddeldorp herhaaldelijk het
verschil in 1){'oonIeling en waanh,ring.
HOfkell wordt'n vaak door le(,r1ingen ver-
worpen vanwege hUil vit'"/.igllt'w.
'Ecn afwijzende houding ten nanziell
van h"11aald{, lit{'ratuur is w('1 !legrij.
pelijk. lid bewcegt zieh op Iwt vlak
der onvolwassenlH'id, lid ligt zelden ann
het hoek, zeer dikwijls hij de k..-.,:{'r.~Iooi
vo()r1lL'(,ltl is hd vaak opzt'ttelijk llÎlZOt:'-
ken van ''schuine'' stllkkt'lI. Vraag je
echter of it'll1all<lkan zeggell wat ('t-'11 vie's
hopk is, {tm komt cr g{'('n anh"()()r<L
Ook nid van de schuÎrlt'stukkt'nzoekers.'
Of er na het e,,'rste hock snel een tw('e-
de komt, Wl'et ~Iüldl,ldorp nid precies.
'Ik hen Iw/.i/.{, en hoop op t'('n got'(le
afloop, ~faar wamlt't'r? ~Iisschien mor-
g{':1 ... '

DICK ZAAL
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Schregardus hoort er ook bij

Door hd .\'OC zijn "k'r hoksers aange-
wezen om de .:\'edL'rlandsl' kl(~urell op
de Olympische Spelen 1964 in Tokio te
wrt1t."(ligL'lJl. Dat zijn Jan I-hlppen (ban-
tamg('wkht), Jan de Hooy (vederge-
wkht) ell Hudy Lublll'TS (ha1fzwaarg('-
wicht), drie Alllst('rdalllllll'rs, alsmede
de Groninger lichtwl'!tergcwieht \Vim
Gerlach, VOOf wiens uitzending wij op
dO'LC plaats al ,,"('us<-,,'en pleidooi hebben
afgestohm.
C("Lil."n de verre {'H dure reis naar Ja-
pan eTi de OVer het algemeen vrij he-
sclH'iden plaats dit' onze ;unateur-hok-
seTS op de întemationalc ranglijst inne-
men, is (lit aantal van vief uitverkore-
lWIl uit ('("Tl kandidatenlijst van tien na-
tionale kalllpioL'lJt'lI zeker !lit,t teleur-
stellend. EeJl andeTe kw('stie is echtt'f
of llWIl met dit viprtal nu werkelijk de
sterk"te verteg-enwoordiging hedt g-(,ko-
ZI'IIdie er te VÎndl'n was.
\Vij zijn van ml'lling van nid, omdat
naar ons gevoel l'en man als de wcIter-
g-ewiehtkampioell llennall Sehreganllls
in Tolio zeker niet had mogell onthre-
ken. \Vij zullen u zegg-en waarom!
In dl' al1('n't'rstl' plaats dan omdat Her-
man Sdm'gardlls, dit" al ('("n jaar of vijf-
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aan een makelaar', te vinden. Centmal
lijkt de verkoop van een huis. \Vaar het
in feik om gaat, i" de geschiedenis
vall {'Pil jOllgl'tje dat in het hetreffendc
hili" gewoolld h(,(,ft, en er zijn Ontll ('U
tante heeft zil.'n "tnven. De oom dk hij-
helteksten als hezweringsfonnnies (van
de dood) gebruikt. De tante die zich zelf
dood zou willen zien.
I kt jongetje I{'dt tussen heide men.scn
in, met als troost op zijn kamer aan de
muur {'en foto van ('en verougl'illktt! au-
to. Niet de allto \vaarill zijn vader ('Il
moeder bij ('en ongeluk omkwamen,
Illaar toch koe.••tt'rt hij Iwt 'wrak. De
foto hl'ipt h('111zijn angst tt' H'rt!ragen.
Dl' foto illlllll'rS is l'('11 zekt'rheid, ter-
wijl oom noch tante dat tijdens hun le-
ven volledig zijn.
Hoewel Vl"{'1korter, is 'Brief aan een
mak ('laar' l'en dlli(klijke aanwijzing dat
.\Iiddddorp uid alleell met zich zelf he-
zig- is als hij .~('hrijft. Hij \••..('('t {'l'B rnilll
inlevingsgehil'(l te cTt.oëren.Dat het SUllIS
te ruim is, te weinig raakpunten hedt,
komt door een on.rdaad aan ideeën, en
het verlangen elk idee even sterk tlit te
dragl'll. Beperking te wellS('U in dit ver-
hand is dan ook nid als dich(> lx"(lodd,
doeh eerder als l'en door '~Iorgen .\lis-
sehien' opgeroepen waarschuwing,

DICK ZAAL
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tien de hokssport !x'()('fent. een hokSl'r
is met l"ell enonne rill,l,'TOutinl"die IIjet
voor de eerste de heste stoot opzij behoeft
te go.HUI. .\laar hovenal, omdat hij de he-
sehikkillg heeft ov('r {"(.'neindstoot die
over dke tegt'llstamler IH't vOllnis kan
vellen. Over de a!l{'rsterhte desnoods!
De Amsterdamse elektmtedmklls he-
hoort niet meer tot de jong.~h'n in zijn
sport. Hij is dl' dertiJ.{ al j.!"l'pll."Seenl.
Dat hdHx,ft in eell olympisch toernooi
('chkr gt."{"UIx'zwaar tl' zijn. liet kan
zelfs zijn voorddl'1l Ilebhen. Trom\"l'ns,
ook De Rex))' t'n Cerlaeh, dio op dl'
Olympisdw Spelen 1960 in Home ook al
van de partij waren, zijn nid 1){1)aakl
piepjong meer. Jan dl' Hooy is zl'lfs
oud("l"dan Sdlrl'gardus, :t'(Klatml"Umag
aauut.'men dat V(Xlrhet :-\OC op dit plint
de schoen niet heMt g{'wnmg:ell.
Op welk punt dan wel? Daarnaar is
hd moeilijk giss(~11.Aan de n'suitaten
{lie de rijzige Amstt'nlamnwr in d(" voor-
olympi.<;che lll'riodc h("{,ft Ix"haald, kan
het al eW.-"Ilminhehhl'll ge!l'gell. In de
kampiOl"Ilschappcn van Nederland heeft
hij zieh heel v,L~theraden l"n superieur
een W("g: gehaaml Haar tic nationale ti-
te! - zijn vijfde - in Iwt weltergewicht,
l':eH pa•.,r maamiell gt'1{'"lt'n in \Vales
veegde hij met enkele fonnidalx'le vuist-
stoten f'en poti~e mijnwerker, Denis Duf-
field gl'naamd, uit zijn gezichtsveld weg:.
DatLdfdc tl('l'(l hij kort t1aama in Boc-
karest met de HOl'ml'('n lIadosan. Hij had
cr nog niet ('{'"T1S l\\"l'l' millu!t'n voor
nodig. En op dl' training- zijn zelfs gl'-
rellommccnle beroepslx)ksers als \Vim
Snoek en Keil" OostnIm beducht \'{x)r
cl{,harde ,~t()kll van Sdlreg:anlll.~.

Volbloed amateur-

Zelf is Sdm'gardus zo'n volblcx.J-ama-
teur, dat m("ll g'entst mag aamwmen dat
hij d{~vad('r vaH de olympisehe g(-'(bch-
te, baron Pierre de COllhertin, \"ol1("(lig
kan V01gt."ll in diens vennaarde uit-
SPTa•."lk, (hit 'het deelnemen aan de Spe-
len \x'!angrijh"l" is dan lwt winnen.' Ook
uit idl'alistiseh OO,l,'PllIlth(".l.ieH kunnen
er dns ,I.!('('11Iwzwaren tt'gell Sehregar.
dm' dee1l1emiug ,L.•.•.n dl' Spelen hestaan.
Herman Sehregardlls is ("{'n van de v('.
Ic kampioenelI die door de Amsterd,un-
sc hoksinstmd:eur 'Ome Dick' Croot-
huis voor l'en Sll(.'et"svo\lc ringcarrière
werden opgeleid. Ilij is ('ehtt'r (-'('n vau
dit'ns weinige prominente Il"{'r!ingl'n dil'
uog: nimmer de voldoening van het uit-_
kornel". in de olympische boksring moch
smaken. Dat maakt dl' te!eurstelling--
voor Sehreganlus. die zkh er helemaal
op had hx"gc'Spitst om tlaannl'(! nog
eens zijn loopbaan te bekronen, lll'S te
groter.

'Om{' Dick' krt"l'g lIennaB al onder zijn
Il(x",il', toell tI{"ze nog maar /.-"enkl('ine
bmekeman was. Cnx~tlIILl•• I("l'rde h('m
alles u.it de keuken van de pUJ.,rili:o.ti(,k.
maakte een kampiol'n van hem en nam
hem toen samen met de huidige mid-
d/.-'ngt'wkhtkampitx~ bij dl' henx'psix)k-
sers, lIarko Kokmeij{'r, ('n de inmiddels
uit dl" riug vertlwell('n Lex van Citt('rt
mee op l'CH langdurige toUrtll"l' duor In-
donesië, waar Sduegnrdus ('(>11 indmk-
wekkend a.antal overwinnin~('n aan el-
kaar recg ('U l'l"U voor ('('n <lmatcur-
l)okser Il('nij(il'nswaanli~l~ intt'mationall'
routilH' op(h,t,d.

Nu b Sehrl'gan.llls getrouwd en vat1l'r
van drie kint.leren. Hij heeft een lange en
succesvolle ringcarril're achter de mg,
die hem overig('lls in hd geheel nid i~-
aan te zien. Buiten de ring draagt dl._
altijd onberispelijk geklede Amstertlaill-
mer een uilebril, die hem meer hd
uiterlijk v(,r1('('nt vun een Ixx.khouder
of van {'l'U shHknt in de medicijnen
dan van ('('11 van onze beste IX)k.~l'rs.
Niettemin hedt hij al zo'n honderd ge-
vechten achter de rug. Dat houdt iu, dat
hij een enorm stuk mutille met zich
in dl' ring hrengt en niet gemakkelijk
m('l'r door ('("n onverwat...hh~situatie kan
won!('n ow'rmmpdd. ))aar!>ij hot'kIe hij
zo'n zestig oveT\\;nningen door knoek-
out, zodat hij met ecn groot zelfver-
trouwen de ring hetTl'('"t.lt,waar eu tegen
wil' dat (x)k b. -

Al deze OVt'T\\'{'gillj.!"eulatt'n ons zitten
md de nare overtuiging, dat hd :\'OC
met het niet verkiezen "''';1Il Herman
Schregarous voor de olympisehe plocg
eeu vergissing lwdt gt"maakt. Ook al
hehbell wij alle h{'grip v(x)r dl' moeilijk-
Ill'den die de keuze van de uiteraani
IX'lwr'kte ploeg Vtx)r Tokio md zieh m("{'-
hIT'p.,l,'1:.

GEn SCIlUUIl:\IA~
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