


Geweld

De dood van Ds. Luther King in Amerika eH de moordaanslag op Hmli
Dutschke hehbcll niet alleen de wereld geschokt maar ons tevells inzicht
versehaft ilJ de voortdurend bedenkelijker vormelI die onze samenleving
aallIleemt.
Het politieke geweld en de politieke moord heblll'1l altijd in de geschiedenis

een rol gespeeld maar het is beschamend en zoq.,rwekkend dat de sluipmoord
ook in de landen die \\fe democratisch aehtcn nog steeds ('{'H belangrijke rol
speelt. De aanslagen op Ds. Luther King cn Dutsehke staan niet alleen.
\Ve herinneren slechts aan de moord op Kl'Jlllcdy, de moordaanslagen die
indertijd op president De Gallllc zijn gepleegd CIl het VOOrnCITI('11 tot moord
op kanselier Kiesinger dat gelukkig tijdig kon worden tegen gegaan.
ln de tijd dat bijna een ieder er van overtuigd is dat de oorlog in Vietnam

behoort te eindigcn cn dat alles moet worden gedaan om een gewclddadige
botsing tussen dl' grote mogendhedcll te voorkomen, neemt de kleine oorlog
(:\Iidden OostCll. Afrika, Zuid-Amerika) cn de individuele moordaanslag eell
steeds groter plaats in in de samenleving.
Om dan van rassellonlusten en gewelddadige demonstraties no~ maar te

zwijgen.

De grote, algemene oorzaak lijkt wel duidelijk: tegenstellingen in een groot
deel van de wereld zijn zo verdiept en tot onhoudb;1re toestanden uitgegroeid
dat geweldexp!osies er het vanzelfsprekcnd gevolg van zijn.
Naast de grote vraag hoe we de grote wapens in toom kunncil houden is

nu ook de vraag gekomcll hoc we de kleine wapens kunnen temmen. lIet
radicalisme van links cn van rechts (er is duidelijk een opnicmv opkomcnd
fascistisch levensklimaat, ell zeker niet alleelI in Duitsland) sehijnt de straat
en misschien straks ook de politiek te gaan behecrsell. Het een roept trouwens
het andere op" \Va,u een democratie met geweld onder de voeten wordt
gelopen (Griekenland) wordt uiteraard om tegen-geweld geroepen. En daar-
mede zitten we, zonder ~'én moordaanslag goed te keuren of te accepteren,
midden in het vTaagstuk: hoe maakt men eigenlijk een einde aan de ticntallen
dictatoriale regeringen die de wereld thans kent zonder gebruik te maken van
geweld?
Een vraag waarvoor ook het pastoraal concilie in april werd gostcld: moet

alle geweld bij het opruimen van reactionaire obstakels worden afgewezen?
:\laar men moet wel wett'1I dat ook geweld dat men rCl'htmatig aeht tegen-

gewehl oproept.

Daar komt dan nog bij dat de verhouding tussen een deel van de jonge
generatie ('11 de van ouds aangestelde gezagsdragers vaak zo slecht is
gewordelI dat hij overigens vreedzaam IH_~doeldehetogingt'll of demonstraties
een kleinigheid de lont in het kruit kan zijn. 'Vij pretenderen niet de
oplossing voor dit alles te wetell. Er is natuurlijk geen sprake van dat even
een oplossing kan worden opgesteld. Als de zaken maar zo cenvoudig lagen!
'Ve komen op dit prohleem hillllt'llkort in Ego in wijdt'r verband terug.

Nu zOlldcll we slechts deze opmerking willcn makelI: in de long hot stlmmer
die voor de deur staat zullen. ook in :'\edcrland, autoriteitcn en leiders van
oppositionele bewegingen het uiterste moetcll docn om gewelddadige botsing('1l
te voorkomen. Dat lijkt eigenlijk in Nederland nog het" goed mogelijk,
Autoriteiten, politie en leiders van betogingen zullen zelf-critiek niet moeten
vrezen. \Ve willen wel graag een democratie blijvt'n! Ook voor het huitellland
zou dat goed zijn! BED.
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Jazz, pop en pop-jazz

De laatste paar jaar zijn mcrh"'i.tanligc
versl'!lUiving-en opgdreden iu de ver-
houding tussen jazz en popmuziek. 'i'...o'n
tien jaar geil'<.lell lag de zaak nog heer-
lijk eCllvoudig: jazzfans (d.w.z. alle lllen-
sen die hip. artistiek (Jf intellectueel wil-
den zijn) hielden van jazzmuziek ('11 ke-
ken met diepe verachting neer op de
domme massa die platen kO<.'htvan Elvis
Pres1ey, de Everly Bmthers en Fats Do-
mino. De jazzpers stond vol met enthou-
siaste beschonwinw'n over 'jazz als IllII-
ziek van onze tijd' en vermakelijke
sL'heldpartijen op 'het oorverdovende
roek'n roIl-lawaai dat bij onze onwctl'll-
de teenagers voor muziek schijnt door te
gaan: Kortom. cr lag in die tijd een
diepe kloof tussen jazz en populaire IllU-
ziek ('n het was olldenkhaar dat iemand
vonr heide genres waardering zou kun-
nen hehhen.
Sindsdien is de situatie op het jazz-

pop-front oneindig Hoei ingewikkelder
geworden. Huw",eg vanaf het moment
dat de Beatles 'in' hegonnen te raken bij
'intellectuelen en kUIlstenaars' is onder
vde jazzfans-van.toen ('('n enorme ver-
warring ontstaan. Zij ontdekten met
schrik dat er een nieuwe generatie tie-
ners en twens was opgekolllen - min-
stem even hip. artistiek of intellectued
als zijz",)f - die voor d", Beatles, (Ie
Holling Ston",s en de Beach Boys preci('s
hetzdfde stoort enthousiasme ophracht
als zij tien jaar (',,'nIer voor Ilaract' Sil-
ver. :..tile,<;Dads ('n de Jazz :"lessengefS,
In de 'hetNt" pophladen werd IIlI gefi-
losof("('nl over 'pop als verklanking van
het lllodeme levensgevoel' en de hippe

JAZZ
vogel-; zetten zich niet alleen m"oer af
tegen het inferieure hitwerk van Gert ('n
IIennien. maar ook tegen de 'saai""
ouderwetse jazzmuziek' en zijn aanhan-
gers. voor wie zdfs (Ie onaardige bdite-
ling 'jazzpadvind('rs' werd gehruikt.

Tegenzet
De h'g'enzet vanuit ht't jazzkamp lid

even op zich wachkn, maar vorig jaar is
er hehoorlijk schot in gekomen. Vasthe-
sloten om zich door niemalld in hiplwid
te laten overtreffen, kwallu'n tal van
jazzcritici plotsdillg tot de ontdekking,
dat bdlalve jazz ook popmuziek dgl'lllijk
geweldig interessant was. Prominente
Amerikaanse jazzjoumalisten als :\'at
IIcntoff, Frank Kofsky CH Ralph Cleason
(en in ons land Croene t\mstenlamnH'r-
serihent Peter Smids) bomhardeerdell
zichzelf pa]'(1<)('$tot pop-kenners ('n pop-
critici, zonder stil te staan bij square
vragen als: "Vat is de hijzoml(,TCrelatie
tussen jazz ell pop. waardoor jazzkenners
- anders dan b.v. kCIlIH'rsvan klassieke

1l1l1Zi('k,zigeunermuziek. marsmuziek of
Indiase muziek - hij uitstek hevoegd
zouden zijn tot Iwt schrijven over
popmuziek?' ('n: '\\'at zijn de maatsta-
H'I1 Waarlll('l' gm'de van inferieure pop-
muziek wordt ond,,'rscheiden ,,'n zijn dat
<lnd('re dan de in de jazz gehanteerde?'
:\iet alleen individlle!(' critiei. ook

hele tijdschriften maakten de zwaai vall
jazz naar jazz en pop. De gnx)tstc twee
AlIl,,'rikaallsl' iliaden 'Down Beat' en
'Jazz' gingen in de loop vall 19G7al!ellt'i
om, waarbij het laatste hlad zelfs werd
henloopt tot 'Jazz & Pop'.
Je kunt je als ja72-gelrollwe huiten-

staander moeilijk aan de imlmk onUrek-
k(~n.dat al (leze opmerkelijke hekeringeIl
heel veel met zakelijke en of sodale
(d.w.z. hip-S(lUarc)Cll maar bitter weinig
IllPt muzik:lle overwcgingen te maken
Il('hben gehad. In ecn lang: artikel in het
studentenhlad Pharetra staat de kersver3e
poperiti",us Peter Smids h,v. uitvoerig en
in dankbaarheid stil hij de 'vele vrienden
en kennissen' in zijn 'progressieve studen-
tenhuis: die hem \'oortJurend confron-
teerden md 'de laatste snufjes op pop-
gebied: waardoor ze hem behoedden
voor 'de verloedering van de jazzfan.'

Vage algemeenheden

O\'('r de muzikale (of laten we zeggen
artisti(,ke) achtergronden van Smids' be-
k('ring hl'vat het stuk alleen vage alge-
llIeenheden: ('f heeft zil-h 'een diep in-
grijpemle, zij het hloedeloze revolutie in
de wereld van de lichte muziek voltrok-
k(,u: in hd popwez('n hehben 'drasti-
seiw salwringen' p);\atsg(~\'onden, waar-
door tegenwoordig 'een behoorlijk ge-
d,,'elte van de amusenll'nbmllziek op-
gewassen is t('gen m"oenlere beluiskrin-
gen: Over de aard \.an deze revolutie of
sanering worden venlel' geen llledede-
lingen gedaan. en ook de square \'fagen
(zi(' boven) blijvell nnbeant\\'oord.
De ('nige opnll'rking in het artikel die

IIl('er inholHlt dan 'dit is goed omdat het
goed is,' heeft vee1zeggelJ(lgeno('g geen
hetrekking op pop maar op jazz. Peter
Smids relev('ert hoe hij uitgekeken raak-
te op Art B1akey en Cannonhall Adder-
ley, hoe 'zelfs Thelonius ~lollk in (.'lichi's
(hegon) h' vervallen' en hoe hij 'nog
lJlaar een paar ke,,'r lwr jaar verrast
opkijkt' hij het heluisteren van een
niellW",jazzplaat.
Hij raakt hier indenlaad een wezenlijk

probleem: de ontstelJf'lld grote produktie
van oninteressante platen met f'en somt
pop-jazz die in de ('('rste plaats hedoeld
is als gelll'lliksmuzi(-k, \vaanloor de
sehaarse LP"s met echte gcwde jazz
(d,w.z. luistermuziek) in ('('n vloedgolf
vall saai lopende-hand-materiaal dreigen
te \'('nhvijneJl. Ter illustratie een (he-
trekkelijk kleine) J.,'TeeplIit het enorme
pop-jazz-repertoire dat mOllwllk",1op de
markt is.
In dl.' goedkope (flUJO) 'I lo\'e jazz

on Chess' -serie verscheen kort geleden
('('11 aantal niellW(' delen. liet gaat hier

over het algellleen om pretentieloze jazz
\',lIl een jaar of tien geleden, gf.ospceld
door musici die grotendeels op het
hveede plan thuishoft'n. lIet :"Iax Hoacll-
de('1 (Chess ~IAH S-309.1) bevat tenmin-
ste 110gstandaard hard-bop, die door de
ijver en het vakmanschap van de musici
(naast drulllnwr Roaeh o.a. trompettist
Kennv Dorham en tenorist IIank :..10-
hley)' het heluister('n enig'eTlllate waard
i<;.
De overige delen le\'en'n op zijn best

hruikhare drink. en praat-jazz. Op '}
love Lou Donaluson' (~lAH 5.3089) is
volstrekt diehématige trompet-alt-orgel.
muzi(,k te vinden. 'I love Hay Bryant'
(:"I.-\HS-,'30H7)is ('en plaat met een paar
aardige pianostukken in de soul-sfeer en
een aantal stonwervelenc1e pop-song'-
vertolkingen. Op 'I love l1Iillois Jacquet'
(:"IAH 5.:3mJO) ploegt de tenorist zich
met een opvullend gehrek aan energie
door zen'n totaal ong'ei'nspin'erde main
stmam-vertolkingen. Op :"IAH 5-3088,
kll,~lotte, doet j,titarist Kenny Burrell er
iets meer aan. Illaar het plezier in de
lekkere hlues-stukken op d.....-.lcplaat
wordt onmiddellijk vergald door de flet-
se. fondantachtige hallad-vertolkingen
die er ook op staall. Alles bij elbar een
naar jazz-maatstaven uiterst matige serie,
die ('chter redelijk goed sehijnt te verko-
pen,

Grlj:ze standaard-jazz

Pianist Oscar Peterson - de laatste
jaren toeh al geen man die naar de
toppen vall de jazz reikte - heeft zich er
met de LP 'Soul Espanor (}.[ereury 220
O.'3GL:"IY)wel heel erg gemakkelijk van-
af gemaakt. :"Iet zijn trio anno '66 (Sam
JOlWShas ('n Louis Hayes drums) en
drie extra slagwerkers speelt hij een stel
hossa nova's en andere L3tijnsamerikaan-
se hits op een inspiratieniveau, dat
nauwelijks boven dat van de gemiddelde
harpianist ligt. IIt'! enige opmerkelijke
van de plaat 'Dur :"liss Brooks' (Fontana
88.1 908 JCY) is, dat ('r vrijwel niets op
gebeurt. Citarist Craut (;n'en. drummer
Davc Bailey ell drie anderen spelen
grijze standaanl-jazz waarin iedere avon-
tuurlijkheid ontbreekt. Zelfs als TOlltine-
pop-jazz-produkt is deze LP onge\voon
onintef('ssant.
Om met een gemati,gd optimistische

noot te hesluiten: Op 'The Fox aml the
HOllnds' (HCA LSP-.'3ï4l) hewijst leno-
rist Eddie 'Lockjaw' Davis dat er met
ecn dosis tak'nt en enthousiasme ook in
een pop-jazz-Olllg('ving nog wel IlHlziek
\'an niveau te maken valt. Ilij wordt
heg(,leid door een doorsnee-big hand die
deXlrSn('e-arrangelnl'nten speelt. maar
lJlet zijn indmkw('kkcncle, uiterst plooi-
hare geluid ell zijn uit jarenlange erva-
ring voortgekomen zelfverzekerdheid
weel hij deze d('rtien-in-"'t-'n-do:zijnses-
sion toch meer mee t(l geven dan alleen
hd gewone pliehtsgetmU\ve vakman-
schap_ Een ple'J:ierige plaat.

BEIlT VUlJSJE
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Concilie- ervaringen (1)

Ik heb het genoegen gehad om als
\",'aarnemer van het Humanistisch Vcr-
hond het pastoraal eoncilie te mogen
hijwonen dat van 7-10 april in l'\oonl.
wijkerhout is gehouden en het lijkt me
interessant voor onze lezers om wat over
mijn ervaringen aldaar te n'rtellen.

Op zichzelf is het al een hijzondere
zaak dat een waarnemer van ht.,t Hu-
manistiseh Verbond tijdens zo'n concilie
aanwezi~ is. Dat hcwijst dat de katholie-
ke kerk met nadruk haar innerlijk heraad
}wcft willen openstellen voor beïnvloe-
ding van huitL'n. Ded van de cOlldlie-
organisatie vormt nl. de zgn. occumeni-
st'he commissie waarin naast enkele ka.
tholicken, ook vertegenwoordigers V<lU

verschillende protestant<;c kerkgenoot_
schappen, de protcstanten!Jond, het Le-
ger des lIeils en het lhnnanistisch Ver-
hond zitting hebhen.

Deze commissie is werkelijk niet de
schone franje van het concilie, ze hedt
nadrukkelijk Ilwdegewerkt aan de kriti-
sche begeleiding van de ontworpen rap-
porten en van de andere stukken en tij-
dens de concilievergaderingen in Noord-
wijkerhout konden de leden van de com-
missie vrij, en zo vaak als ze zelf wilden,
aan de discussies deelnemen. Ze hadden.
lliteraanl, geen stemrecllt.

Openheid en democratie

\Vic zich afvraagt of op zo'n concilie
nu een democratische gang van zaken
gewaarborgd is moet natuurlijk wel be-
denken dat de katholit'ke kerk ('en kerk
is met C('IIhiërarchische structuur, d.w.z.
het is niet een vereniging waarin de
leden op de ledenvergadering in een
vrije stemming de bestuursleden kiezen
en op een volgcnde vergadering zo no-
dig weer et'n ander bestuur kunnen aan-
',vijzen.

Zo gaat het in de katholieke kerk niet
en dat hangt samen met het wezen van
de kerk waarin de priesters en mct name
dc hoogste van hen. de Paus, de leiding
hebben, waarbij de Paus zelfs gczien
wordt als de vertegenwoordiger van
Christus op aarde. Bij de beoordeling
van de gang' van zaken moet men na-
tUlIrlijk rekening houden met deze struc-
hlllr.

Er was op dit condlie de emstige
wens om allen, het gehele kerkvolk of
het gc!wle Godsvolk zoals dat afwisse-
lend werd genoemd, aan het woord te
laten. Een ieder kon zonder meer het
woonl krijgen, namPIls een commissie
die aan de voorbereiding van het conci-
lie had gewerkt, namcns een of andere
urganisatie maar ook heel gewoon na-
mens zichzelf en van dat );-latste werd
vcelvuldig gebruik gemaakt. En wat be-
langrijker nog was, met alle gemaakte
opmerkingt'n wcrd terdege rekening ge-
houden, zo gauw als uit de vergadering
bleek dat men belangstelling had voor
één of ander voorstel. dan lag dat in eCII
minimum van tijd, gestencild en \\'el,
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voor de deelnemers op tafel. \Vat dat
aan gaat was de gang van zaken demo-
eratisch en p,,'rfect.

Toch was er voor <-'enniet-katholiek
een merkwaardige dubbel-structuur in
de vergadering. Aan de ene kant zetelde
de eoncilieraad op het podium, bestaan-
de uit priesters en leken die \'001' de
totale organisatie n'rantwoordelijk was
en zatell achter dl' voorzitterstafel de
leken-voorzitters van het coneilie die de
besprddngen leidden maar in de zaal zat
het zgn. presidium, d.W.z. de kardinaal
ell de hisschoppen die bij iedcre stem-
ming voorop gingen, d.w.z. éérst stemden

Gang van zaken
perfect en
democratisch

de kardinaal en de hisschoppen over e('n
bepaald voorstel en ecrst als die uitslag
(die bijna steeds eensgezind uitviel), be-
h'ml was kwamen de andere deelnemers
aan de heurt om te stemmen. Dat is
uiteraard een bijzonder suggestieve wijze
van werken en. als ik de vcle stemmin-
gen goed heh kunnen volgen, is cr dan
ook gcen voorstel aangenomen waar niet
{'erst het presidium zich mcc akkoord
had verklaard. Bovendien hangt de uit-
\'oerin~ van de genomen hesluiten in
sterke mate af van kardinaal en bis-
schoppen en het is dan ook op zijn
zachtst gezegd l'en vraag of een voorstel
waar zij zich tègen zouden hehben ver-
klaard veel kans van uitvoering zou heb-
ben.

Vrijuit spreken

Daar staat echter tegenover dat de
kardinaal en de bisschoppen tijdens de
vergaderingen bepaald geen misbruik
van hun positie hebben gemaakt, men
liet de deelnemers volledig de gelegen-
heid om zich eerst vrijuit uit te spreh'n.
Enkele malen werd daarna door de kar-
dinaal het woord gevoerd, zeker niet om
de mpporten en vele moties van tafel te
vegell maar veeleer om op L'Cnzorgvul-
diger formulering van enkele discutabele
prohlemen aan te dringen en gezegd
moet worden dat deze opmerkingt'n van
de kardinaal meescll terecht waren en
door het grootste gedeelte van het conci-
lie ook als zodanig werden gewaardeerd.

Er was in dit concilie, voor zover ik
dat als huitenstaander heb kunnen con-
stateren, hepa.ïkl geen hreuk tussen
priesters en leken, integendeel, ik zou
liever willen spreken van t'en modcme
en sociaal~politi('k bewuste stellingname,
die zowel door priesters als leken werd

gedeeld (al waren er natuurlijk wel wat
uitzonderingen), \\'at bijna alle declne.
mers van het concilic vcrbond was de
wens tot modernisering van het katholie-
ke denken en tot eell werkelijk evangeli-
sche d('Clname aan de wereld.

Ontwikkelingswerk
De hoofdschotels van het concilie wa-

ren dit keer (het <:oncilieheeft reeds één
zitting gehad in januari van dit jaar en
zal in het najaar nog een \.olgende zit-
ting houden en zo goed als zeker ook
nog in 19fi9 en misschien zelfs in 19ïO
doorgaan met haar werk) de rapporten
'Ontwikkelingswerk' en 'Onze missie-op-
dracht nu'. Over beide rapporten wil ik
graag wat zeggen. ik begin met het eer-
ste.

In dit rapport wordt het vraagstuk
van de ontwikkelingshulp of beter de
ontwikkelingssamenwerking op een mo-
dl'flle en diepgaande wijze benaderd.
De gedachte dat ontwikkelingshulp een
S(x)]"tliefdadigheid ZOII zijn hcdt het
rapport ver achter zich gelaten. men
spreekt van het 'f('Cht' van de onderont-
wikkelde landen ('n volken op een zoda-
nig wereldbt'stel dat zij et'U redelijk aan-
tIel'! in de algemene welvaart zullen
krijgen.

Dit recht van de zgn. arme landen
hOlHlt dan met('en in de plicht van de
Zj.,1Jl.rijke landen om te zorgen dat dit
{!all ook inderdaad gei)('urt. De misluk-
king van de wereldhandelsconferentic te
Xew Delhi in dien zin dat daar geen
maatregelen uit zijll voortgevloeid die
l'en werkelijke n'randering in de ver-
houding arme en rijke landen zullen te
weeg bren geil \\!ekte in het concilie al-
gemene verontwaardiging en er werd
bittere kritit'k uitgesproken t.a,v. de de-
legatie van het Vaticaan op de bijeen-
komst te New Delhi die zich hij de zgn.
rijke landen had laten uitdelen. Dc kerk,
was de algemene teneur, behoort aan de
kant van de armen te staan.

Iloewel cr een warme belangstelling
uit het rapport hl ijkt voor de uitvoering
van bepaalde projecten, en die belang-
stelling was er (lok in de vergadering, is
mell er zich van bewnst dat men er
daarmede niet komt, ja dat men in dit
verband wellicht altijd van de druppel
op de gloeiende plaat zal moeten blijven
spreken.

\Vat werkelijk nodig is, wordt be-
toogd, is een zodanige stnlcturele veran-
dering in de ontwikkelingslanden zelf, in
t"l'onomisch, sociaal. politiek en cultureel
opzicht, dat zij op den duur vanuit eigen
kracht aan de wereldwelvaart zullen
klllllien deeln('lIlen.

Précaire problemen

In dit verhand kwam de concilie-ver-
gadering voor twt'e pr('('aire problemen
te staan die men m.i. moedig onder ogen
h('(.£t geziell. In de eerste plaats de
vraag hoe die stnlctllrele verand('ringen



dan tot stand zullen komen. Hoewel own
daarhij uiteraard de voorkeur gaf aan
l'\dutionaire, ~e\Veldlozc hewegingen
was men cr zich goed vall hewust dat
dat door de egoïstische houding van be-
paalde hovenliggende groeperingen in
de ontwikkelingslanden niet altijd moge.
lijk zal zijn en dat dan, historisch 011011t-
koomlmar, revoIlltionaire, gewelddadige
hewegingen zullen ontstaan en de vraag
was nu of niet in hepaalde gevallen de
kerk indenlaad steun aan zulke bewe-
gingen zou moden geven,
De helangrijkste zinsnede daarover in

hd rapport luidt: 'lIet betreurenswaar-
dige feit doet zich voor dat sommige
ontwikkelingslanden (en ontwikkelde
landen) geregeerd worden op een wijze
die de grondrechten van soms grote 1)('-
volkingsgroepen ge\veld aandoet. In zo'n
situatie Illoet men zijn ogen niet sluiten
voor de mogelijkheid dat ontwikkelings-
steun via de officiële regeringen de in-
standhouding vall heersende ongerech-
tiglwid in de hand werkt. Eell steunver-
lf'nemle regering kan vaak niet anders
dan via zo'n regering helpen; en het
ontzeg-gen van alle hulp zou slechts de
toestand van de slachtoffers \'l'rergcrcn.

Materiële steun
Dl' kerken 1ll0etell l'ehter niet schro-

lllen hun vrijheid te hewijzen door more-
le en materiële steun te verlenen aan
revolutionaire hewegingen die gericht
zijn op de uitoefening en het herstel van
tic menselijke g-rondrechtell.'
Een ieder die dl"-;;ezinsn{,de onhe-

vooroordeeld doorleest zal knnnen lw-
grijpen dat de concilie-vergadering er
wel een heetje mt'Cin zijn maag zat. Het
is l't'll bekend feit dat het revolutionaire
bewegingen vaak in de eerste plaats ont.
hn't'kt aan dopitreffende Hmrwapens.
Zou de kerk. materiële hulp toezeggend,
ooit zo ver moeten gaan om deze wa.
pens te leveren? En als ze dat niet doet,
zullell dan de- leiders van de revolutio-
naire hewegingen zich niet, na dl'ze n'r-
klaring. door de kerk in de stel,k gelaten
gevoelen? AfgC"/.iellnog van de vraag
dat het wd 1lt'e1moeilijk zal zijn om uit
te Illakt'n welke revolutionaire hewegin-
gen men wel. en dan Illet reeht. zal
steunen en welke niet.

:\Ien kan zich dus voorstellen dat een
dergelijke zinsnede het gehele r<tpport
zou hehhen doen vallen maar dat is
allerminst gelwurd, integendeel, het rap-
port is als geheel aangenomen, met de
nadmkkelijkt, vaststelling dat twee zin-
sneden er uit, waaronder dan de hier
genoemde, zorgvuldiger zouden moeten
worden geformuleerd. Die nieuwe for-
mulering zal het coneilie dan in het
najaar worden aangl'1)O<1cn.lIet is dus
niet zo dat de inhoud van de genoemde
zinsnede als zodanig is verworpen maar
(lat men de formulering heeft temg ge-
wezen Olll nader te worden doordacht.

Geboortebeperklne
De tweL'tle zinsnede die de vergade-

ring in een precaire positie hr<tchtbetrof
de politiek van gehoortciwperking in de
wereld en met name in de ontwikke-
lingslanden,
liet was V:lnte voren duidelijk dat het

eoncilic hier 'voor mOt-'ilijkheden zou
moeten komen, Immers in de katholieke
kerk zdf zijn de idel'ihl, althans in hië-
rarchische kring, nog onvoldol'nde tot
ontwikkeling gekomen, ~Ien weet dat de
wereld nog altijd wacht op het uitein-
delijk oordeel van de Paus over de pil.
~faar zelfs als dat oonkel positief zou
uitvallen is men er nog niet. lIet gaat nI.
bij de hevolkingspolitiek niet alleen om
allerlei vornlen van anti-conceptie maar
h.v. ook over de vraag of abortus is
toegestaan of niet. !\'u behoeft uiteraard
de :L'\cderlandsl' kerkprovincie van de
katholieke kerk op dit punt niet zelf
heslissingen tc nemen in de ontwikke-
lingslanden, maar de vraag hlijft toch
waaraan zij bereid zal zijn mede te wer.
kcn door het ver5tft,kken \'lUl gelden en
hulplniddelen,
\Vel hceft de kardinaal met name bij

dit punt opgemerkt dat de :L'\ederhmdse
katholieken zich hescheiden zullen moe-
ten opstellen en de Il1l'nsen in de ont-
wikkelingslanden niet moeten willen
voorschrij\'en wat zij zullen moeten docn
of laten maar dat necmt niet weg dat
men toch zal moeten duidelijk maken
waar men nog wel tot l1H'dewerkingbe-
reid is en waar niet Ilwer.
Het rapport zdf liegt l'r overigens niet

Olll, de 1>eiangrijkste zinsnede op dit
punt luidt: 'De commissie is met de
encyc1il,kPopulomm Progressio V:lnme.
ning dat er met name in de ontwikke-
lingslanden \'oor de overheid een taak
ten aanzien van de hevolkingspolitiek is
weggelegd. Zij vraagt zich met name af.
of de stelling dat het aun de ouders
mod worden overgelaten hun kindertal
vast te stellen, zo lang in feite de meer-
derheid \'lUl hen hier niet toe komt, of
zieh uitsluitend laat leiden door over-
we~llgen die alleen hd gezin betreffen,
wel realistisch is. \Vanneer de hevol.
kingsgroei zodanig snel gaat. dat het
onlllogelijk wordt aan alle ge1>orenkin-
deren de Tl~,llisatie-mogelijkheden van
hun gromlreehten - voedsel, onderwijs,
werkgelegenheid - te verschafff'n, vindt
de commissie dat de regering zdfs rege-
lend op moet treden. Zulk een pijnlijk
ingrijpen in de meest intieme levenssfeer
van de hurgers moet vanzelfsprekend zo
menselijk mogdijk geschieden, voorna-
melijk d(x)r voorlichting en 0pvol,ding.'
Ook deze zinsnede werd dus niet ver-
worpen, maar voor zorgvuldiger formu.
lering terug gewezen.

Ik denk dat de lC"/.eruit de door mij
gemaakte opmerkingl'n wel de indmk
heeft gekregen dat het concilie, pri('Sters
en leken tezamen, hereid was de hete
hangijzl'rs van de ontwikkelingshulp ter

hand te nelllen, Dat men daarmee in
deze zitting niet zonder meer is klaar
gekomen is maar al te begrijpelijk.

Jongeren
~Ien was cr op het concilie ma.'u al te

zeer van overtuigd dat een werkelijke
ontwikkelingshulp een grondige menta-
liteitsverandering in de 'rijke' landen
moet betekenen. Vooral de jongeren, die
in de gehele zitting een belangrijke rol
hebben gesp{'el<l, kwamen hier mede.
Ovcrwegende dat de encycliek PopIllo-
rum Progressio die handelt over de ont-
wikkelingshulp bij de Nederlandse ka-
tholieken niet is doorgekonwn stelden zij
\'oor in ?\ederland ('{'n programma van
opvoeding te starten, l'en 'flllHlamental
l'ducatioll program' zoals dat momenteel
in de ontwikkelingshmden gdlCllTtom zo
de mensen ook ten aanzien van ontwik-
kelingswerk tot hewuster denken en
handelen te brengen.
De vergadering nam het \'oorstel over

en sprak hnvendien met klem uit dat dit
nipt een hinnenkerkelijke aangelegenheid
zou moeten hlijven maar dat er samen
met andere kerken en levensheschouwe-
Iijke groeperingen een nationaal pro-
gramma tot stand zou moeten komen,
Op aandrang van de Jongeren alw{'cr
werd aangcnomen dat de pogingen tot
Illentaliteitsverand('ring op hE't gebied
van de ontwikkelingshulp nog de ko-
mende winter in allerlei soorten van
vormingswerk zullen worden onderno-
men en dat deze pogingen ook in de
ond{'rwijsprogramma's van de (katholie-
ke) kWl'ekscholcn en Theologische lIog{'-
scholE'n('('n kans dienen te krijgen.

De boeken open
:\Ien was er zÎ<:hook van hewmt dat

een werkdijk goed!' opzet van de ont-
wikkelingssamcmverking voor "ele jaren
geweldige bedragen aan geld zouden
vragen. De :L'\ederlandse kerkprovincie
heeft op dit ogenhlik re('(ts ongevcer
9000 missionari,~senin lipt veld.
:\fen hegreep ook dat de katholieke

kerk dan zeker niet zon kunnen achter-
blijven. Daarom kwam er een voorstel,
dat ook werd aangenomen, om te komen
tot l't'n inn'ntarisatie van hd vermogen
van kerk, congregaties enzovoorts. De
laatste zin van deze aanheveling luidt:
'lIet pastoraal concilie dringt er op aan,
dat alle hisdommen, ordes en congrega-
ties, f(mdsen e,d, zich hereid verklaren
in alle openheid deel te nemen aan de
komende hesprekingen en zich bereid te
\"erklaren tot OpE'niIlj.!\'an hoeken.' Ook
dat is een revolutionair geluid!
In een volgend en laatste stuk zullen

we het rapport ':\Iissie-opdracht nu' ter
sprake hrengen waartegen we als hu.
manisten principide bezwaren hehben
en waarvan we nu reeds willen zeggen
dat we in tIe concilic"ergadering volop
gelegenheid hebben gekregen die te uiten.

11. UPS
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Onno van Praag jongste bestuurslid
van de NVSH

Vraag: Om in een hestuur te komen
llloet lllen kandidaat g-esteld worden.
Om kandidaat ges1t'Id te wonlL'n moet
Illen door adh-itdten in een vereniging
dt:' aaJl(lacht op zich lwhh"l1 gevestigd.
lint' is jouw WL'!!Ilaar het hoofdhestuur
van de :"VSII gelop~'n?

AIll!coonl: ~lijn heIallg'stdling was zó
~wricht. maatschappelijk_ sociaal, poli-
tiL,k, dat toen in 1964 Iwt toenmalige
hoofdhestuur e('11oproep det'(l aan jonge
men .••en, zich te melden om activiteiten
hinnen de \"Prt-'llih1"Ïngt(' ontplooien ik
daarop gereageerd Iwh. Ze H)lulen zich
zdf (lwt IIB dus) ('n ook de vcreniging
te z('er vergrijzen. \\'e hehheJl toen met
l'en aantal jongt' mensen een sociëteit
';\pp('al' opgcrieht. 'Ve hehhen daar dis-
ellssie- {'n gezt'l1igiwidsavom!en, Het
id('e een sociëteit op te richkn lag mij
wel door mijn ('J"\'aringen in mijn dage-
lijks werk.

slachts\"Crkecr denkt, uit de tijd?
Antlcoord: X('c. Jtl kunt die vraag nog

steeds stellen. :'\fisschien kan die vraag
wd altijd gesteld blijven wordell. Er
zullen altijd lJlensen of gmept'Jl van
1ll('IISl'n hlijven. die hel afkeureIl, Het
zal natnurlijk steeds gewoner worden,
dat \vel. Ik vind echter, dat dat een zaak
is van eigen verantwoordelijkheid. Het
helangrijkste is, dat mellsen elkaar hun
Illt'ningen niet moet{'n 11mberen op te
dring-cn. Er moet in de eerste plaats
).re110eg informatie t'l1 voorlkhting zijn
o\-er rI(, mogelijkh{'(len tN v{xlrkoming
van zwangerschap. Ten tW{'L'(le moett'n
de mensen de r(,denen weten waarom
het in hun maatschappij of in hun milieu
wonlt afgekeurd, daarna kunnen ze zelf-
standig heslissen of ze die ({'(lenen nog
geldig vinden of dat ze nit'uwe wegen in
will('n slaan. In al de-,le zaken komt t.'erst
de informatie aan hod. daarna llloeten
de nieuwe ideeën en mogelijkheden
('Illotionet'! \'{'J"\\.-erkt en aanvaanl wor-
den. Pas als dat het geval is, is men op
weg- Ilaar wat lJlt't'r geluk en opl'n-
heid.

\'raag: \Vaar komen db nieuwe ided'n
vandaan? Zitten er ('rgens een stel men-
sen in een seksuele keuken nieuwe
rec'epten voor ons te bedenken, die We
smakelijk voor).rcsdwteld krijgen?

Antlcoord: Nee. natuurlijk is er hin-
nen een organisatie als de XVSH altijd
L'('n disellssit, gaande. die verder op gang
is_ dan di({'(:t naar lmitl'n komt. Dat is in
iedere organisatie toch zo; men hC't'ft
een pak ket van wensen. van
haanhrekende idl'l-ën. die niet allemaal
tegl'lijk \-erwL'zcnlijkt kllnnL"11 worden.
~Ien moet de geesh'n rijp maken, ~Iaar
('r zijn ook hed amlere gWl'pen. die in
deze zak('11 a.h.W. individu('('l opereren.
Ik denk h_v. aan kunstenaars. lIet sek-
sm,lc leven, hoewel W{' het apart noe-
IllL'n. hestaat niet apart, is een illtegre-
reml deel \';:UI ons leven. Kunstenaars
geven dus ook aan dit fa('('t van het
leven in hoeken. ge<iîcht('n. toneelstuk-
ken ('n schilderikn een nieuwe. rijh're
inhoud, doorhreken talxl{'s, stellL'n hui.
chelarij aan de kaak en hevf1lchten zo
w('er de mensen, die daarV{Xlr willen
openstaan en het in maatschappelijk op'
zicht gestalte willL'n geven. willen verta-
len voor 'da).relijks gehruik'.

Vraag: Ho{, denk ie over sL'ksuele
voorlichting- op seh(x)l?

Antlcoord: Daar sta ik positü,f tegen-
over. vooral als Illen de ouders er in
hetrekt. lliennec ht'(loel ik nict dat ze
hun handteh'ning 1ll0etCIl 7.etten elI ('r
Illet toestelllming-geven vanaf Zijll, maar
dat ook zij iJl gesprekh'n op de hoogte
worden gl'steld, wat er met dl.' kinderen
hehandeld is. Zn kOlilt nl. het gesprek iJl
de gezinllen op gang.

\Vij hebhen op dit ogenblik onder
ll'Î<ling' van spe('iaal g'eschoolde gespreks-
leidcrs ongL~Vcer 300 groepen in het
land, die zo w('rken,

over
ge-

de vraag hoe je
lJ1likn-e('htelijk

Vraag: To('n je t'ellluaal in het IIB
\"{'rzl'Îld gt'raakt was ha (1 je tOl'1l inder-
daad het ).rL'\"(JeIdat er daar en in de
vert'niging een speciale taak voor jonge
mens('n was, lIadden de ouderen naar
jOllw mening "..aken lakn Ii).rgen, die nu
maar t.'ell$ flink aangepakt moesten wor-
(k'n?

Alltwoord: Xee. ik had zelfs nid het
gevoel de 'jongere' in het gezelschap te
zijn. lid 1113 denkt nogal t-ensge7.ind
over seksualiteit en als ('r verschillen van
menillg zijn. hehhen die andere oorza-
ken dan het Ittftijdswrschil. liet is een
H'el groter prohl('('m om de ideel;n \'<In
het hoofdhL'shmr te latt'n doorstromen
naar afdelingen L'n gewestt'n, i\"ahmrlijk
is het voor de oplxHlw van iedere orga-
nisatie noodzakelijk dat jongeren {'r l'en
aamlL'el in hehben, aU{'en alom de zaak
tl~ continll{'J"('n en (x,k omdat jongeren
()rganisatorisch n'el miml('r tradition{'('1
denken, veel mimlcr vastg('rot.'st zijn.

Vraag: Dus jij hehoort niet tot die
jongl'ren_ die, waar op politiek. sociaal
en maatsehappelijk gebied gehltmderd
wordt. de oudel"{'n daar dL' sdlllid van
geven {'U 7.(~ggen. laat het nu maar eens
aan ons, jongeren. over?

Alltu:oord: Nee, als er fouten worden
gemaakt, of minder gOL'(le resultaten
worden gehoekt, ligt het aan de mensen,
ongeacht hun lttftijd.

V Tllag: Toch wordt er in veel kringen
erg nadrukkelijk gesproken over de kl(x)f
tussen de generaties. '''at \"ind jij daar-
van?

Allflcoord: Ik geloof dat jOll).rL'rendie
kankeren op de oll(h'ren het niet altijd
met zuivere motieveIl do('n. De gocden
uitgt'zollderd. ~laar cr zijn er {'en aantal
dil~ lIlet die argumenten trachten zich
een hepaalde positie ft> veron'rl'l1. En
wat de ouderen hetreft die stammen uit
l'en tijd dat er eell H'el grotere kloof was
('n daarom geloven zij dat (Iie er nu wel
weer zal zijn_

Vmag: Vind je
HJor-pchtelijk en

'DE VEHENIG1Ne stelt zich
tCIl doel wetew,c1wl'peliik t:er-
fmitL'oorde Îllzichtcit en opvaltill-
geil 0l' het gel,il'ci ca" de seksua-
liteit C/I al hetgeen daarmee ccr-
bl/1Il1 hOl/dt te groll(hestl'1I cn te
t;crbreic!clI, al.çmede de toepassing
dezer illzichten en 0JlI:attingc11 ;11
het lJcrsoolllijk en het maatschap-
Jldijk !ecen te lwnmlercn.
DE \'EHESIG1SG gaat daar-

I,;; uil cmt de t:lJfgl'llt!e begin!;e-
[-CII:

• (l(lm':llarc!illgCtUlde seksualiteit
en inzicht in haar hetekcllis I.:oor
melis cu gemeenschap 1Jcl'ordercll
Cl'" ge::.olld ges/aclits!ecclI;
• eCII gezond geslacht/cIA!11
nmllt ectl belangrijke bijdrage tot
de llClnll(misclle olltplooiing van
mCliS ('/I gemcellsc1wp;
• ieder mens "eeft, met itwcht.

ncmill{.! VllIl Zijll renmltL'Oordc-
li;kheid fegcWH:er medemens eli

gl.'lIIeeflsc/WI', het recht zii/l keen
te leidcll wlgell.'I de begill.'Icle'l,
die hii aanhlJllgt, (Jok 01' het ge-
Med nl1l het geslachtslct:cll.'

De Verelligillg, U:OlJrI:lllIhier-
bo[;eu sprake is ell uil tder statll-
t('U ik e"keie artikclc11 Ol:enwm, is
de Neder/andse Vereniging [;oor
Sextiele Jlerr:ol'lIIin{!., lh~ NVSH.

De "'\'511 telt 01lger:eer
2()().()()() ledelI, die alll.'Il het
ITl(ulIldh/ad SEXTANT olltnlllgell
CII er ::.i;1Izo'u 6()()() keN/ledcn,
waaruit de bestllrCII l~allde dker-
se afdelingen cu geu:esten (vorden
gekozcIL (Voor heil bestaat 'lOg
de periodiek V crstofl(lig lid-
mootse/wl'). /Je .\'V511 exploiteert
or.:er het gehele lmul consultatie-
bllreall"~' [;oor JlUweli;ks- en
gesluc!ltsler;ell, iu eell aparte
stichting.

,rOOI' de c1cskumlige medetcer-
kers is cr ecn speciale scholing.

Sinds eeu iaar is er eell iellJ!,d-
lidmoat,~"c/UlP ingesteld, u:at Icil
zegg('n dat er J!,ecu leefti;dsgTens
11/('('1'is gesteld aan het lidmaut-
schap.

liet ilHlgste hoofdbestllllrslid
t"ou de NVSU is 011110can Praag,
oud 24 iaar. Jlii is gediplomeerd
als cliltureel lL:erker aau de Socia-
le Academie te Amsterdam eli

simls enkele iaren tcerkzamn (/1.\"

r:omlillgsleider bi; de Vormillg
Bedrii/s;Cflgd te Utrecht. Met
hem had ik een gesprek,
01' de afges1Jrokell zalcTdag-

morgeIl, ik hen noeg, hij is laat,
komt hij me tegemoet, bloot bo-
[;e,di;!, doukere kfllllen tot bi;1Ia
0IJ de sc1l(mders. ECII langlwrige
iOl1get1llJ/lmet ideeën die me cel'.
rasscu. ,
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Zou lllen uIIl'en de kindert'n voorlich~
tin}!;geven, dan hrt'ngt men ht'n in een
isolement. Ze voelen instinctief dat ze
ideeën krijgen, waar lllt'l1thuis 'nog niet
aan toe is'. Ze zijn natuurlijk zelf niet in
staat het nieuwe over te hrengt'n. '1..0 is
het naar mijn mening trouwens met alle
voorlichting'. ~It'n moet mens('n in vele
gevallen nid geïsoleenl henaderell. maar
binnen hun relaties.

Vraag: En voorlichting in het leger?
Antwoord: Daar denk ik net zo ovcr.

Zo lang er ("('n ontstellende onwl'tl'nd~
heid is t'n een gwot gehrek aan voorlich~
tinp; (en ik bedoel dan niet de techni.
sche, maar de emotionele) is hd mis.
schien een kans om voorlichting te H'r.
schaffen. Maar t'r is altijd het grote gl'~
vaar dat mensen hun wetenschap nid
kunnen toepassen in hun milieu. Dat ze
door die voorlichting 'alleen' kon1t'n te
staan. Ik hen altijd huiverig m('IlSl'naan
het twijfelen te brengen. heil zek('r1l('dcJl
te ontnemen, al hen ik hd met hun
opvattingen nid eens, zonder alkrnatie-
velJ te bieden.

Films
Vraag: In het legt'r wordt gdmlik

gl'maakt vall de film 'Sex is overal". Ken
jl' die en hoe vind je lll'lll?

Arlttcoord: Ik vind het el'tl slechte
film. Eigenlijk helcmaal gl'pn film. lllaar

lIu.er eell soort geluidshandje met plaat-
jes erhij. lid gduiclshandje is wel rede-
lijk: de deelnemers Zl'ggen intl;'ressante
dingen. maar nid tl'gl'll elkaar. Ik he~
grijp niet goed waarom die film indertijd
zonOllig gemaakt moest worden, want er
zijn l'l'n aantal spl'ClfiJmsdie \'('CI hekr
Ill't gesprek over seks op ganl-! kunllen
brengell. Vet'! doodgewOlle films kunnen
daar al heh'r voor dil'llen (lIlUlat('r 'eeh~
te' dingt'n in geheurell. en die 1"O('p('n
altijd wd g('sprekkt'n op.
'Lidde van ('i'n hlondje' is hier naar

mijn idee lu,e1gt'sehikt \'oor,
Vraag: \Vat dm] je van nonnen?
A'ltu;oorti: l\"onnen zijn de lllens nid

ingebouwd, wel de ht:hoefte aan nor-
IIlt'n. De mens zoekt naar Honnen, sa~
!llt'IJmet alHlef('Il. die in hun situatie e11
in hun tijd kunnen gelden. l\'onm'll zijn
{,('hter nid va"tstaall(1. Ze verschuiven
telkens. tegem'/oordig zl'lfs erg snel.
~Iellsell aan het twijfelen hrengen vim]
ik gcen norm. Een Ilonn is. mensen die
twijfelen. door gesprekken houvast te
gen'n. \\'at die houvast is, hangt af van
wat op dat moml'nt aJs norm geldt.

Vraag: \Vat is liefde?
ArlttC()()/"d:\'001' mij onj.,•.•.ijpbaar. Ik

zou het hd Ileste zo kunnen uitdrukken:
'je moet je waar kUllllt'n maken bij l'1~
kaar, &ü lIlissehien.
Vraag: Zeg eens iets over hOlllofili(;?

Antiword: liet is er. ~fen kan er niet
omheen. AIlt'en Illl'nings\'onning hij het
publiek gaat z() verdomd lallJ.,rzaam.Men
hlijft zo lang md vooroordel('n en wan-
tmll\\'en behept,
\Vij kunnen nu wel mooie dingen

zeggen (wel' homofilie, maar daar heh~
hen de betmkkt'lll'n zo weinig aan als de
publieke opinie niet wordt om~ehogen.
AI deze zaken moelen naar mijn mening
ook uit de politieke hell'k IWlladenl wor-
den,
\' mag: ;-':ocmet'ns l'en voorheeld?
A'ltu;oon!: i\'it't alleen ('en keiharde

\.oorlichtin~ en lIllë'nillj.(:svonning.maar
ook harde politieke maatn'ge1en zijn no~
dig om het levell van homofielen dC'.l.Clf~
d(' kansen te geven. Bij voorheeld als
een hOlllofiel paar l'r in slaagt
woonruimte te hellla('htigell. betalt,]l :ze
zeker 3 Illaal zoveel huur. Er zijn mell-
sen die zich daamp specialisert'n. Bang
voor de maatschappelijke gevolgen en
om hun onderkomen kwijt tl' raken. dur~
ven de gedupel'rden vaak niet voor hun
rec:hten op tt" kom(,]l.
Vmag: \Vat zeg jl' van pornografie?
Antwoord: Wil ie et'n definitie?
VnllJg: Kun je (Îie geven?
Allfll;oord: Pornografie kenmerkt zich

door het hij e1kw.lTbrengen van situaties
die niet hij elkaar horen. b.V. liefde en
gewdd,

Vraag: Hoe vind je pornografie?
,\ntu:oord: Vervelend meestal. Als je

het leest vl'r\"eelt het na dril" hladzijden
('Jl films na l."j minuten. tenzij het zeer
gc,ed geschrevell of gem:~akt is,

Vraag: Vind it, het eeu gevaar?
AJltwoord: i'\ee. Als het vrijgegen_'Il
wordt, kijk maar naar Denemarken. hlijft
het onverkoeht in de kiosken liggen.
VnllJg: Je had het net over politieke

maatregt'1en die ook hun bijdragen moe.
kn l('ver<-'1IOlll hepaalde levenssituaties
'lllC'llselijker' te maken. \ViI je hier nog
iets over z~ggen?

Antlcoord: Ja. zoals ik al zd. het sek-
snele leven wordt wel apart genoemd.
maar staat niet op zichzelf.
Als politieke maatr('ge!en hetere om~

stalHlighe(len scheppen op papier, maar
de mensen zijn er niet rijp voor. zullen
de nieuwe wetten nid hijdragen tot wat
tHeer gt'iuk. Ik geloof dat }J('t heel be-
laugrijk zou zijn als er meer dwarsver-
bindingen zouden komen. meer kontak~
ten tussen de n'rschillende organisaties,
op politiek. sociaal. maatschappelijk en
le\"t'llsheschollwelijk terrl'În, die zich 1)('~
zig honden met nieuwe inhouden nu aan
alle kanten oude zeh'rhedeJl wegvallen.
Er is op het ogenhlik l'en groepje jonge~
ren van dl' JOVD die de wetge\;ng op
seksueel if'rrein bestuderen. om in hun
kringE'n met nieuwe ,"oorstelleTl te ko-
men. Ik heli daar adviseur. Dergelijke
kontakkn vind ik van helang:.

Vrcwg: Hidd<-r,van l\:l_ppard?
,\rll!coort1: ;\00 ja. kom zeg!

LE:\IKOHTLA:\D
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PLAY TIME
een knotsgekke film van Tati

't Is werkelijk niet te veel geze,1{tl:
Jacques TaU kan er wat van. In zijn
\"îcnle film. Play Time, gaat deze grote
Franse humorist geweldig tekeer. :"Jictsis
hem te dol, hoewel hij bij het einde van
dke galig telkens weer oppast niet de
Lamel & IIardy-toer te maken, kll-

minsk wat Ill't gooi- ('1\ smijtwerk he-
tno,ft. Ook vennijdt Tati elke pO,L,ring-
V.lIl de kant v::mcritici dan - omgeduwd
te worden in het hokje van de CharIie
Chaplin-achtigc mannetjes en hun humor.
:'\ee, Tati telkenmale in zijn films gepor-
tretteerd als monsieur Hulot, is niet zo'n
grappenmaker. \Vant monsieur Hulot

geef nooit en te nimmer aanstoot, is altijd
zichzelve en zal niemand iets kwalijk
nemen, \Vat natuurlijk niet inhondt dat
monsÎel1r Hulot de dingen - zoals ze
zich voordoen - ook somber bekijkt.
X('(', het is een wat ironische blik soms
medelijdend, maar dihvijls hekijI...-thij het
voorwerp van zijn belangstelling zomaar
omdat hd er is, glimlacht dan, kijkt nog
t'('ns om en huppelt weg,

Verbijsterend en dan hikkend van het
lachen zit de (,{,JI\'olldigehioscoophezoe-
ker in zijn stoel dat tafereel gade te
slaan, \Vant dat wil Tati, de menselI
laten behen om dingen die zij zelfs in

het dagelijks leven docn en die zij mee~
maken, doch zij zijn niet altijd in staat
om helevenissen van t~ell goedlachse
bnt te hezien, zonder daarbij een mede-
mens belaehelijk te maken.

Genadeloos scherp

In zijn llil'lIwste film Play Time dnlkt
Tati zijn Iluxlemens soms wel erg hard
op de feiten van alledag. Zijn Play Time
is eigenlijk zo keihard, zo genadeloos
scherp, dat je bij het zien ervan he-
droefd moet kijken en wel een traantje
weg kan pinken. Tati is ook dit keer
Wt'er monsieur lIulot, het mannetje met

Jo:.ijkc'fl luwr de flachtdiike op/JOUW rail ('{'IJ flat

,\follsil'ur Hu/ot rimir fr:/kcllS op zij" IH'g &:lt/.\' (-'11 1)t'tOll, ,Ie uicult;/: </,c1,ikctuur
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FILMBESPREKING
zijn onafschl'iddijke attrihutl'n; tIe pijp
(nooit en te nimJller komt daar rook uit),
de paraplu, de IlUitenllis,~igehoed en de
vreemd getailleenle jas, Kijk dan naar de
tt~ korte hroek de fel gekleurde sokkt'll
(het enige lelijke in zijn kledij) en de
wonderlijke staml \'an de Chaplin-voe-
ten, D:\t is 1Il0nSiCIHHulot, het burger-
mannetje dat de tlingcn niet meer zo
goed kan \'olgen en het liefst bij moeder
thuis zit. ~Ionsit'ur lIulot (wat dikker
ook gt'wonlen) is in zijll vierde rolprent
l'en onhandigt. man die niets meer he.
grijpt van hetgeen om hem heen ge-
heurt.

In zijn tweede film Les vacances de
lllOIlSi('llr lIulot gaf Tati nog hlijk van
('!lig ml't1e1e\'l'II. lIij leek toen nog l'en
koning met vakantie in een Franse had-
plaats en schepper van {'Cn rijk dat was
gegrondvest op ('t'tl genadeloze aanpak
van alle vriendelijke, vertederde maar
ook vervelend burgermansg-ekellte1. In
de film die Tati daam<l maalde - :\Ion
Ollde - hlijkt dat hij nwer en meer
vCf','f('elml raakt vall de'l:c maat~chappij,
Zijn visie op de moderne woninghouw,
Iwt mechanische dat de mensheid m('t~-
hracht op zijn tocht naar een gemakke-
lijk t'lJ prettig lew'n is voor Tati dan al
bijna niet te aanvaarden, I lij wenst het
nng wel hespottelijk tc maken, Illaar
wet't te\'ens niet ('('n oplossing. Tati aan-
\'aart het leven en de gevolgen.

Ik schrijf nogmaals; Play Time is een
knot~gekke film, Voor de kijkers die Ta-
ti's gt,kke vondsten moer zich h{'Cn wil
laten gaan, is hd t'en aHlild of middag
\'01 dol \'('nnaak. Soms wat langdraderig,
vooral de sloh;cène, maar door de op-
bouw van de aetl'S, het Ï1wlkaar overlo-
pen v:l11 diverse stunts is het lachen,
gieren. hrullen. OverdreVl'n gezegd, je
kunt geen ltgl'n gt'llOeg ht'hben, zo\'eel
valt er te kijken hij TatL

GlIlachjes

lIet hegint in de ziekcnhllisachtigc en
onwezenlijke mooie a3.11kom!>-thalvan een



/acrfllC'S Tati. IJliat mOlI~kllr lIlIlof ac1lfer lid doorzichtige clécor l:tm Zijll Plrty Time

vrouwelI zijn er zoal" ze zijn, met fruit-
hoeden, glililmende plastic regenjassen,
in smakdoze jurken en japonnen. Een
valt een beetje uit de toon in die groep:
een schooljllffrouwachtig-e jonge meid.
Tati als IIlllot vennomd hestet.-"llnogal
wat aamlacht aan haar. Elke jonge
vrouw in den vreemde heeft een buiten-
landse hand nodig die haar leidt door
een llwegebraehte droomwereld. IIulot
doet zijn uiterste best om haar in wazige
verwondering te houden en geeft als
afsdwidsgesdH'llk een wazig hoofddoek_
je.

Typische film
Play Time is typisch Pt'n film die men

1lI('l'rmalen moet zien. De film zit her-
stensvol grapjes, te v('e1 om hier op te
noemen. Te vet.'!ook om op te sommen,
omdat hij l'ell eerste hezoek aan Play
Time dan alldere grappen verloren gaan.
SOlllmige grapjPs zijn nauwelijks gebo-
non. pang aan de andere kant van het
hrede s(:henn hangt er al weer l'en in de
lucht.
Hest nog slechb de vermelding van de

gnll1diozt' s(:ène in hd spiksplinternieu-
we restaurant Boyal Carden, waar Tati
Ît'(len'l'n knettergek maakt vall het la-
chen; zijn vermogen om uit nornmle si-
tuaties - l'ell zojuist J.{erf'etlgekomenres-
taurant, de bczo"kers verdringen zich
voor de deur, de verf is Ilog niet droog.
ht't hediend personeel is zo van straat
geraapt - uit die situaties Wt.'('tTati een
tot gek worden toe aangroeiende hyste-
rie te sd1l'ppen . .\lenig regisseur zal zkh
bij t.1("'f.l'sei'ne de ving('rs aflikken.
Iedereen wordt hierhij uitgenodigd te

gaan kijhn. De dwaasheid ('n de lach
zijn gelukkig de wen'lel nog !lid uit,

PETER J. ~IOHEE

moderne luchthaven. TatÎs gedacht<-n
7:ijn h1ijkbaar gl:"ïnspireerd door Orly.
('('n luchthaven vlakbij Parijs. ~og '"oor-
dat TaU ('nige gt-in loslaat. zijn er al
dingen te ziell die 1lIt.'nig('ellgillachjes
bezorgt. Er wordt in t1~.hallliet \eel
wezenlijks gezegd, wel hoort Blell ge-
Illurmel, raharher-raharl)('r. Uiteraanl
geen verklarende tekst. alleen maar ra-
harber, hetzdfde dat Illell opvangt hij
hd betreden \"an ("('J} aankolllsthal. En
daar is dan Illonsi('ur Hulnt. Hier eH
daar duikt-ie op tllSSt'1lhet gewoel. In
die llJells('nmenigte de typetjes, dil' TaU
zo k\\'istig door ~d zijn films strooit. (Ie
gekk(, manndjt's en \Touwtjes {lie alle-
maal l'en buitelingetje Illogen makpll en
door Tati geplukt zijn uit hl'! dagdijkse
leven.
Tegelijk met de aankom"t van IIlIlot

\"Olgt dl' (:alllefa de aankOlll"t V~lIl('en
groep Anll'rikaanH' dames. dit., Frankrijk
wel (""en zullen doen in 48 uur. Tati
veranderde nit,ts aan deze \Touw('n, hij
lid ze hun gang ~a;lli. zondt.'r afsprah'n
te maken, zonder ook maar iets "all
elke persoonlijkheid weg: te nemen. Die Bij de purtier Vtlli rc.~frllir(lIit /luYlll Gtln/I"ll
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Piet Kruiver exit

JO

'Piet de Prater' heeft vorige maand
voor de laatste keer de sportpagina's
gehaald. Het is afgelopen. Aan de wis-
selvallige, veel omstreden, maar toch ook
zo rijke voetballoopbaan van Piet Krui-
ver is een eind gekomen. Abruptl On-
verwacht voor de grote massa. Een aan-
doening in de rug. 'een tussenwelVel-
schijf is danig in de verdrukking ge-
komen: zegt hijzelf. weerhoudt hem om
nog ooit een stap op een voetbalveld te
zetten.

Piet Kruiver - in januari dertig ge-
worden - exit. Het is haast niet voor te
stellen. Veertien jaar lang is hij een ge-
liefd onderwerp geweest van pers en
publiek. Of zoals Piet .het zeU zegt: 'Een
object dat de ene week gekat werd bij
het leven en een week later hevig beju-
beld werd, omdat Pietje er toevallig
weer eens een bal had ingejuind:

SPORT
Het tijdperk-Kruiver is afgesloten. De

bijnamen die Jan Publiek hem in de
loop der jaren heeft toebedacht - van
'Zaanse Pietje' tot 'Piet de Pmik' - zul-
len zeer snel vergeten zijn. Nog eenmaal
is Piet in de schijnwerpers gekomen. Is
het voor hem een afscheid dat pijn
doet?

'Natuurlijk. !'Ilan het gaat je toch aan
je hart als je zoiets van een specialist
hoort. Maar wat moet je. Je kunt toch
niet met je eigen gezondheid spotten. Er
staat nog een gezin achter me. Ik kan
toch niet helemaal de vernieling ingaan:

Zeurderig gevoel

De beslissing om een punt te zetten
achter zijn carrière moest hij snel nemen.
Na he.studering van de foto's die van
zijn mg waren genomen, luidde de uit-
spraak voor de tweede maaJ negatief.
Het zou onverantwoord zijn geweest om
verder te gaan.

Piet: 'Het begon enige maanden gele-
den. Ik hield steeds een zeurderig gevoel
in mijn rug. In dit seizoen had ik er
meer last van gehad. Ach. je weet hoe
dat gaat. Je denkt niet kinderachtig zijn.
Doorbijten! Ten slotte gaat -het om je
boterham. Toch werd het ~1eedserger.
r-;'ou ik naar dokter 5noo. de clubarts
van D\VS. Die stuurde me direct naar de
specialist. Het resultaat was negatief. Dr.
Tjeenk \Villink adviseerdem om met
voetballen te stoppen. Ik geloofde hem
niet. Or. Snoo nam een neuroloog in de
hand, die meende dat het nog best kon.
Toen was de stand 1-1. De geneesheer-
directeur van het ziekenhuis in Zaandam
was het die me overtuigde, dat stoppen
heter was. Een ongelukkige valpartij zou
fataal kunnen zijn.'

De wonderlijke voethaUoophaan van



Piet Krnivcr bÜ'~()nin de Zaan. Zijn pa,
oud-spcler van KFC, die het al...•linkslHli-
ten nog- tot vertt'g-emvo(mligendc elftal-
len had gehrm:ht. leidde zijn zoon naar
KF'C. Al snf'l sprak men in de Zaan-
streek over de prestaties van die lange.
magere spicht ()p de middenvoOllllaats.
'Ik heh in KFC geen onaardige periode

gehad. In het begin lIloest ik nog op-
hoksell tegen de oudjes, maar toen ik
t'elUnaal in het B-elftal 1......vam, hielden
die hun llJond dicht. Ik was dolhlij dat
PSV me uiteindelijk kocht.'

Naar de lichtstad
Zaanse Pid verdween naar dp Licht-

stad. Na drie jaar PSV - 'nx)r t'en paar
rot centen. hij nadt'"r inzien', werd Piet
gdrarr.~fercl'rd naar het Italiaanse Lanc.
rossÎe, Zegt hij nll: 'Daar ben ik fulI-prof
geworden. \Vat ze daar toen al met je
uithaalden is met g<,cnpen te he"~chrijv('n.
liet was gewoon l'en koehandel md
mensen, Je moest aan hun grillige eisen
altijd gehoor geven, \Iijn VTOIIW t'n ik
kregen heimwee en IOl'Umijn vader llOg

ernstig ziek werd. had ik mijn spullen al
klaar staan om te vertrekken.'
Feijemxml trok Piet aan. Dl' Rotter-

damse sterreJlformatie had hehoefte aau
('cn 'killer'. tOendoelpuntenmaker. Vier
moeilijke. maar ook machtige jaren
wadltten hem,
'De t'eTSte twt'e jaar Iwh ik het in

Hottenlam rot gehad. Dat puhliek aeeep-
teenle me niet. 11an ik heh toch \••..ekl'll
in hd tweede gespeeld. Later J..,oinghd
heter. Tocn ze eenmaal in dl' gaten
hadden dat ik een 'goaltjes-Piet' was.
wenl ik ("('n van hen. Ja, mijn mooiste
herinnl'ringen hewaar ik aan die laatste
twee jaar hij Feijenoonl. Vooral dit"
Europa Cupwt"<lstrijden zullell mijn le-
ven lang diep in mijn Ilt'rinnring hlijvl'll.
Dc fijnste wedstrijd? Daar \"Taagje wat?

Ach laat ik l'cn slag slaan. 0(' uitwed-
strijd tegcll Rea! iJl \Iadrid - dil' we
lllet 5-0 verloren - ,"Ondik ,"oor Illt"l.clf
een hoogtepunt. Ik was gelukkig dl.-'
cnige die nog t'nigszins oH'rcind hlt"t.,fin
al dat lawaai. Puskas sp::,e1deeen hoofd-
101.De oudt' Ilongaar die daarna geloof
ik gt'('n wedslrijd mecr heeft W'spt'"t'hl.
kwakte ('f drie in.
Overigens was ik wel met de dood in

mijn hart naar ~Iadrid gegaan. Dat
doelpunt hier in Hotterdalll - die he,~lîs-
seutil' - waren ze niet n~rgden. Ach Illi
kan ik het wd vertellt'n, Ik Slllt'd dOl.-'I.
1113.nBd:mcourt ]llet bal t'n al in hd net.'

Bekende slogan
'5cort'u op z'n Zaans', Dat werd na

die encrvcrende Ellfopa Cupwedstrijd
tussell Ft'ijl.-'llotJn!en Heal t'{'n h£'kellC!e
slogan. Piet Krniver zal dit niet meer
kunnl'n doen. Ilij is \'oorgoC'd van het
toneel vl.-'nlwenen.Bij 0\\'5 zien ze Piet-
je - oll(lanks de kleillt' prohlc('lllpj('S dit'
zich de afgelopen twcc jaar hehhen

voorgedaan - toch node vertrekken. \Vis-
pelt\lTige Piet was toeh nog altijd in
staat om l't'Jl goaltje te pikken.
Piet: 'DW5 IWl'ft het erg sportief ge-

lIomen. :-'It't secrdaris Lllikinga Iwh ik
l'ell fijn gesprek gehad. Hij vond dat ik
mijn gezondlu'id niet in de waagschaal
mocht It'ggen. Ik \'ind het sneu \"flOr
D\\'S. In twee jaar hehhen Zl' me hele-
maal moelen afschrijven. En dan te he-
denh'll dat zij hijna drie ton \"flOrme
hehhen hetaald.'
Pil'! KTllin'r - gel)(H'kt \,(Jor 22 inter-

lands - is H,r1eden tijd. Toch zal zijn
llaalll \"()(lr altijd in ht't 'historisch ar-
ehit'f' hewaard hlijven. \Vant we praten
IlU illlmers nog stel:-'<lsover de vermaar-
de kopllal van BakhllYs tegen België en
de gestopte penalty door Leo Halle in
de interland tegen Ierland. (her 25 jaar
zullen alle doelpunten - dil' op een
vreemde manier tot stand koml.-"n.de
lJt'llaming 'scon'n op z'n Zaans' krijgen.
En dat Ilt"blwn w(' dan aan Pid Kruin"r
te dallkt'll. \VI:\I JESSE
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Leonard Foujita stierf eenzaam
en verlaten
L{'onard Foujita (82) is oH'rleden. Een

tijdperk is afgesloten, maar slechts Wl'Î-

nigen hebben het gemerkt. "'ant, wie
kent de naam van FOlljita nog? De ~e-
dcrlandse daghladen wrmeldden zijn
dood in kleine berichten of helemaal
niet. Toch reed ten tijde van de 'Gay
Twt'nties' eeTl kleine, gedwllg('u Japan-
ner met een ziekenfondshril cn een ge-
kreukeld gezicht te midden van een hon-
te, uitgelaten menigte op zijn kinderfor-
maat-driewÎeler. Dat was Foujita in zijn
glorietijd. Plaats van handelillg: boule-
vard Haspail, ),[ontparnasse.
Hij was omringd door vrienden met
klinkcnc1e namen, vrÎend('n die hij vrij-
wel allemaal zou O\'erlew'u. Vijftig jaar
na zijn trtlC met de driewieler, nu enige
lijd geleden, stierf Foujita, ecnzaam CII

\.l'rgl:h'n, enkdc maandl'u na het ovcr-
lijdelI van zijn vriend de heeldhouwer
Ossip Zadkine.
In de meeste naslagvt'erkclI zal men

tevergeefs zoeken naar de Haam van
F'olljita - daarvoor was zijn werk te
weinig spectaculair. Hij was een Japan-

lier en hll'ef dat als schilder, ondanks
zijn H~rhlijf in Parijs, ondanks de arti-
stieke strclOmversndlingen, waarvan hij
in de loop van zijn ll'vt'n getuige was.
Hij bleef de fijnzinnige, gedetailleerde
Oostersc kunstenaar. Evenals Zadkine
was hij lot aan hpt eind van zijn leven
ver1>oml{'naan de vrije kunsL1.cademie
La Cran<le Chaumiere, heFaamd om zijn
Illooie. pn{'{ldnaakte modellen.

Evenals Zadkine kon hij niet scheiden
van :\Iontparnasse, dat allengs veel van
zijn vroegere glorie had verloren. Hij
sleet zijn leven op de plaats waar hij als
kumlclmar was h('gnnllcn, waar hij
vriendschap sinot met Picasso, Chagall,
:\Ianet, Jongkin(l, Verlaine, Baudelairc,
Apol1illain', 11ax Ja(,{lh, Vlaminck, Utril-
10. :\Iodigliani, Charles Gros, Ingrès,
.\loréa'3, Dufy, Gris, Léger, Braque, Kup-
ka, Kees \';Hl Dongen, :'>.tondriaan,Klec,
:'>.!atissc,Kandinsky, Vuillard, Cadeau,
Cide. Ilcnry :'>.liIler.Deze lijst met na-
men illustreert Ilt't milieu waarin Foujita
n'rh'l'nie,

lId milieu, waarin hij hekend stond
als potsenmaker, als relativerend element
('Jl als een door ieder bewonderd Oosters
schilder. Zijn werk heeft dat van vele
van zijn kunsthroeders lll'ïnvloed. Zijn
vakmanschap, zijn liefde voor het detail
hrachten een uitheems facet in de Euro-
pese kunstenaarswereld, waarin aan
nieuwe uitingsvorm{'n. en 1t'chnieken
werd gewl..'rkt.
Betere toekomst
Schrijwn over Foujita is schrijven

over het veri{'(len, over de jaren na de
Eerste \Vereldooriog, teen iedereen ge-
loofde in een betere toekomst zonder
geweld, toen een ieder bezield was door
idealell. toen dl' kunstenaars zoehten
naar {'en nienw begil], Schrijven ovcr
Foujita is daarom hct helijden van een

KUNST
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soort jt-ugdsentilllelit. \Vant, wat is er
overgehleven van de idealen. het ni('uwe
heJ.,rin.het zorgeloze experimenteren? ;\I~
leen de herinllTing hl'staat nog, Foujita
leefde voor de moderne mens in een
••dlimmenwcreId.
Niet alleen de persoon van Foujita.

maar {xlk diens \verk is Vt'rieden lijd.
Dat wil zeggen: FOlljita's doeken werden
niet ontdekt door de handel. Dat ge-
heurdc wel met hct wl..'rkvan zijn vrien-
den uit :\Iontparnasse. lid klinkt
prozaïsch (maar is daarom nil'! minder
waar): een 'Klee'. een '~I()(ligliani' of ('eli
'Dufy' zijn in de eerste plaats handels-
\vaar, pas in de tweede plaats kllllstwer~
ken.
\Vat hegon als ccn bescheiden spel

van vraag en aanhod \verd al gauw hardc
business. Een 'Picasso', een 'BrUCJllC'en
een 'Légcr' vormen al jarenlang solide
\l(,leggingen. Solider dan aandelen of
ohligaties. De laatste tijd zelfs solider
dan goud. Een merkwaardige, materialis-
tische olltwikkelin~. die IU't kunstwerk
hel'ft heroofd nlll zijn functie. \Vant
nit'mand kan in ernst volhouden dat het
de voornaamste functie van een sc.-hilderij
is een helcg~ingsohjn.t te zijn.

Interessante discussie
Overigens is cr l'ell inkressante

discussie mogelijk over de vraag wat dan
wd de functie is van ('en schilderij en of
het schilderij nif:'t t'venals Foujita tot het
verlf:'dl'll, het jeug(ls{'ntimcnt. behoort
Er zijn ar~llllenten te over om dt,

laatste vraag met 'ja' te heantwoorclen.
De kunstenaars zelf verschaff{'11 dl'ze
argumenkn. Zij zelf n'rant.1erell het ka-
rakter van de kunst Pil stelh-n de functie

Lirlh; [,('(JlUlrd Foujilll md ,wh" ill nm !JOII
de v"ie cofel'lit's fll>l M'JIl1l'flrllasse.
R,'chls; Foujitl/ hv;::ig md ('VII kri;tt,'kvlling.



kr discussie. Dat deden zij al ten tijde
van het dadaïsme, een stroming-ontstaan
uit eelJ verwerping- van alle bestaande
waarden (tijdens de Eerste \Vereldoor-
log-).Later deden dat de Zero-g:roep, ilJ
zekere mate de pop.art, de op-art en
mensen als Hauschenherg:, onlangs te
zien gewecst in hel Stedelijk ~llISeum tc
Anlstenlam.

Functionele kunst
Oorspronkelijk wa'Scr in de schilder.

kunst de afbt~c1dingvan mens, dier en
omgevillg. liet portret, mel'stal in op-
dracht van een particulier, en het heilige
tafereel in opdmcht "fm de Kerk volg-
den. De functie van deze uitingen was
stl'(~dsde werkelijkheid te verhl."eldcnof
met hehulp van de n'aliteit l'en idee uit
te drag('n. lIet portret van een familielid
kwam iu huis te hangen; het heilige
taferec1 in het kerkgehouw. Verenigin-
gen ga\'l'n - nog iel•• later - opdracht
voor groepsportretten en hingen deze in
de verenigingsgebouwen. Een soort van
functionele kunst dus. .

In de loop d('r eeuwen werden de
epvattingen van de hmstenaars vrijer. In
perioden dat de natuur meer a::mbe<.!('1l
werd verscheen op de schilderingen meer

natuur. In de perio(lc dat het individu
belangrijker wcrd kwam het karakterpor-
tret. Gcstykerdc kunst werd afgewisseld
door realistische - en sym1Joliscill'. -
Het uitgang~:pllnt, de werkelijkheid, ell
de functie 'de \'l'rheelding daarvan' ble-
VCIl evenwel dezdfde. Daaraan kwam
ahrupt een einde. Dl' abstracten. non.
figuralieven en dadaïsten zetten alles op
losse schroeven. Dit geheurde niet zo
m<l::.r.OorLaak was de verandering van
de maatschappij door industrialisatie,
Illassaproduktit'. mechanisatie en auto-
matisering. De laatste tientallen jaren
verslU.lde dl"'l.e ontwikkeling zich Ilog.
l\U al is te voorspellen dat binnen af-
zi('nbare tijd el'n groot del'! van dl' pro-
duktie niet meer door de IIIt'USbehoeft
te wonlen gdl'verd. I\u al is duidelijk
dat dl' vrije tijd eell hdangrijk ded van
ons leven gaat illlll'lllell. Dl' afgel0pcll
jan'n is daarhij de invloed gekomen V<ln
talrijke L'omillullieatiellliddelen als foto,
film, hAt~visie,radio.
Zij braehlt'n de llIogelijkheid tot het

overhrengen van lll'dden, gedachten.
gen>elells anders dan door de hestaande
kunstvormell. De L'OIllIlHllliciltiedil' ('en
schilder in het verlem'n met zijn schil.
(ll'rij wilde berl'ikell werd door ('l'U deel

overg('nOllll'll door massamedia. lIoe in-
grijpelHl deze h"chnische revolutie is zal
nog 1II0eten hlijken. Zeker is dat in de
:-.h'edsmaterialistischer, autOlnatischer en
massah're maatschappij een afnemende
hehoefk bestaat aan Iwt schildl'rij als
cOlllmunÎcatiellli(hll'l.

In de stalt-Il. hetOlllwn Wooll("t'nheden
van het jaar 2.~OO zal, zo is denkbaar,
gt'cn ruimte meer zijn voor een portret
of l'ell figuratie\"<.'afiwelding, hestemd
\"oor l'en l'nkeling. Dl' vraag is of in de
toekomstige massa-maatschappij nog wel
plaats is voor el"n individuele uitings-
\"emn. :\n H"l"(lsis te zien dat collectieve
vormen op tal van gebi(,d('n terrein win-
Iwn.
De llieuw(' maatschappij waamaar wij
toegrot'ien is er l'en van de gecomhi-
neerde, a:mgepaste kunst. de kunst als
architectonische versit'ring of als speloh-
ject (Nieuw Babylon). Schilderen op de
\••.;jZl~ waarop dl' nH..'l'nlerheid van dl'
'moderne' schilders het v:"Indaagaan de
dag doet zal dan niet eens meer ('('11

uiting van jL'ugdsentiment zijn. IIet zal
niel meer bestaan. Voor schilders van nu
nog eH'11<h'ze uilro{'p: 'Zeg maar dag
Hwt j(' handjt,:

BOB VA1\'OPZEELAND

13



Hamiet zonder Hamiet

'Ik Ju.'" ollzic!lrl)(wr ... Alk" IIWg, 1Je-
/w!l:c luwden coor ie "geil. Dat is al re
simpel. CCIL'OOIi Oflzichtbaar. zoals je lWI

zelf welt .• \Jaar háe dali? Ilóe moet ik
mezelf ol/zicht/mar makelI? Deuk er
maar flcer lUl. Vraag ie - bi; coorbeeld
- maar een<; af lCfWnJm ie ollzic!ll/)(wr
moet zijn, uxll ie mlfl het doe" beril ol
U;lIt ie eigenlijk allemaal ldlt met dat
tlHlcelSl'eiefl, E'I "iets Î.'; te gek. Jij IWII!
de grootst mogelijke vrijheid .• \laar dóe
[cat! Je klUit Iliet tliets doeu. Pas 11;(111-
/leer ie u;at gedaGn heht, kan ik er iets
(Jcef zegge1l ... ,:.Veem het boos =ii". jll
('CII stuk. J~ij de rI..'llctities grijpt de regis~
se"r ;'l 11(1 zgn. laatje - boos -, reikt de
de actcur ol actrice één der mogelijkhe-
den lU/tl, cu hij de nwrstellillg komt er
iets dat meer stemccrhe!lillg is dim tce~
;:eulijk boos zijn. 't \\'ordt totaal walers als
ie ie bij de repetities gaat ll/cragell lI.:ot
!Joosheid inhol/dt. Eli schreeuw je daar-
hij lllle(',~ maar, zu;iig ie juist, hell;eeg
je ie in ZO'1l situatie 011 eCIl hepaalde
Hlauier? JIoe ol uxll ook, proheer
emit te kOllletl. Maar u:ees ;ezelf! [Joe
,liet al.sof. VIII spontaw! iu. Misschietl
ll.'ordt hd duidelijker als je {/(l/I eetl killd
delikt dat alleell nuwr z'u (I"/Ilpjes
spreidt, geillid /lllwkt en lAiegtllig is, eell
reis 0111 de u.:ereld l1uwkt. ZO'/I kiml is
zichzelf, kali alles. KlIIl1len tdj ons tll1ll~

In,lijks ,wg r;oorstcl1eu txm OIlszelj, Kllu
ook nwk iu de 1Jfllktijk ,liet meer. liet
(OfICel !Jiedt de lIIo[.!elijkheid nog, Lateu
{l..'ij liet daar (itm ook alsjelJlielt doe'l, ell
ow, lliet {uUlstdlen door te prolJeren iet,,;
(nd) echts te brengen ... '

Aldus dl' vijfentwintigjarige regisseur

Leonard Frank, in ('{'n poging 0111 in
woord ell \1xlral gl.,baar. iets van de
sfl'cr tijdl'lIs de repetitit's van 'liet Lied
van de \!oon1cnaar' van JIngo Claus (op
('ell zoldt'rtje V:1Ilde i\ieuwc Komedie),
over te doen kOlllen. En daannee tege~
lijkertijd zijn zoeken naar een fonnule~
ring voor de hezetenlll.'id 'het theater
beslwlen weer pen eigen plaats te gevt'n,
waarbij het niet gaat om wat t'r gebeurt,
Illaar Hloral hóe het gellt'llIt'. lIet laatste
vormt het hegin van et'lJ soort kn gelei~
de. zoals dat is opgenomen in een spe-
ciale Claus-uitgave van Tm]ee1groep
Arclla/De ;'\I"icuwe Komedie, Lconanl
Frank sh'lt daarin o.a. nog:

(... ) 'Een therder is eCII milllte. Af-
sprtlilk is, dat er i/l die ruimfe plaats is
t:oor 11Icusell die kijken en {;oor m('1ISell
die bekekell tcorde". Dit is de cflige
tOlli'elwet. De tlfspraak hegint als de
coorl>tdlillg hegillt, CII eilUligt op het
mom!.!/lt dat de coorstelling il> afgelopen.
/[ierulII zijfl wij flitgeg(l(lfl. EClt gecolJ.!
nm dit IlitJ.!ll1lgs1lflllt is ecu manier nlll
tcnken die tceinig ol niets meer te ma-
ken haft met het 'belllUleren WIl de
lcerkdiikheid' ( ... ).

Zelf Improviseren

Toen we met de ft'petities begonnell,
keken de meesten \vel een bt'Ctjc vreemd
op. Ik lit,t ze hun gang gaan. Ze moch-
ten zelf impro\"iseren, een eige" vorm
zien tc "illden voor ecn probleem. :\Iooi
óf lelijk, romantisch bf onromantisch, gaf
niet. Ab het maar fundie had. de totali-
teit van dl.' adeur of actrice vollediger
maakte. De ecrsk lllaand liet ik dc tekst

thuis liggen. Er Illoest een hepaalde,
gelijke. lll{'ntaliteit ontstaan. Daarom
hehben wij de eerste tijd enorm vecl
gepraat. Ste{"ds weer jezelf afvragt'n
waarom, wat. hoc. de. Ik had tegenwer~
king vl.'n.vaeht. \Vas er ook wd, soms
zelfs hehoorlijke ntzie. maar Iangza-
nwrhand vielen de weerstalHlt"n weg.
Et"nler dan ik verwaeht had bij he-
roepslllenSt'n.

Tot aan 'Het Lied vall de :\Ioon]e~
naar' wt'rkte ik vnl. met studenkn. Zijn
mimler vastgeroest. Een heroepsacteur
of actrice weet vaak niet et'ns meer
waarom hij of zij tonl.'elspedt. En echt
niet allt"t"n de milltlere goden. Het ge~
volg is dat zij na el'n aantal jaren volle-
dig vastzitten. nauwelijks nog wden wat
zij in wl'zen kunnen. Dat zij aanvankelijk
nogal met zkh zelf IMltstenkwam, omdat
ik geloof dat je hij de re~ie van een sh,k
lIiet nwt ordenen moet ht.'ginnen, Inte~
gl'udee1. Er moet l'en zo gnxlt mogelijke
chaos gl"(:reiierd worden door allen die
met het stuk (~n zieh zelf) hezig zijn. Ik
mud dan maar zit'll dat ik een draad
ontdek die voor de adeur mogelijkheden
lliedt om tot L'en oplossing te komen.
Vex)fai dat voortdmend stellen van VTa~
gen is vreselijk helangrijk. En dan niet
in de sfeer van de voor het toneel
eeuwig zaligmakende psychologie ...

Begin van verval

lI(xlfdpcrsoon in 'lIet Lied van de
\Ioonlt'uaar' is de hCJI(leleider "foer-
man. liet hoo~tepunt van zijn 'roem' is
te\'('ns het dit'ptepunt. het hegin van zijn
\"crval. Aanleiding lijkt {'en vrouw, in
w{'zl."nis het de stilstand die hij niet

-WIE::,
lUi is gek 0l' tlIllori;clell, IIltlllr zakt ,d('cd~' UlO' Jw' rijcX(fJllC'f1!
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meer aankan. Het stuk spedt homlerden
jart'n terug, maar ~Ioennan kocft nu nog.
Je zou hem kunllen vergelijken met dt',
ondanks zich zelf. llleer en meer vert.'CIl.
zaamde staal'mmn, politicus of gewoon
de outcast, Hoe het ook zij. wij hebben
er uitvoerig: over gediscll.'isieenL Je bent
dan ~'amengeweldig bezig, wie de hoofd.
of bijrol speelt in het stuk is daarbij niet
van belang. Het g-aat om die gelijke
mentaliteit. waar ik straks over sprak. Je
voelt het g-roeien. er komen steeds meer
raakpunten hij elkaar. Een lll(x>i Hmr.
beeld was het decor. Ik Wng naar Frank
Haven toe die het decor zou onhverpen.
Zelf had ik wat lijntjes op papier gezet,
een soort (eigen) onhverp dat ik nog
helemaal niet zag zitten. Toen ik bij
Frank was. pakte hij uit zijn kast el'n
maquette die vrijwel niet verschilde van
mijn idf:"('! i\iet romantisch lJt'doeld,
maar op zo'n moment ervaar je ecn
gevoel van g-elukzaligheid ... '
Van de oorspronkelijke versie van

'liet Lied van de :"I(xmlen<lar' heh je
alk"t'n de titel overgelaten?
'Neen. Iets meer. Ik heh wel \"t"d

geschrapt, ja. Ik ben tevoren bij I1ugo
Claus geweest. Hij vond het niet erg- als
ik veranderingen zou aanhrengen. Als de
titel ma<lrbll'l.f staan ... '
Fragment uit een in het programma

opgenomell intt-rvie\.... met Leonard
Frank:

( ... ) 'Godziidank hecft Claus zell ook
geregisseerd, hij heeft begrip voor de
zaak, zit 'liet wst op z'n u:oorden (... )

Ik bcrt erg tct/reden ot/er de bewer-
king, het stuk i..,korter, krachtiger, het
theatmle aspect en;(ln is t,;eel sterker
J,:ewordeu. De SCè'ICS ziin scherper "ge-
snede,,".'
Begreep Claus jouw hedoelingen?

Kritiek matig
':'\'ttn. eh ... lll"l'n. Toen niet. Ik kon

moeilijk onder woorden brengen wat ik
nll predes wilde. lIij hL'eft trouwens
later noV;wel bij Ton Lutz geïnforn1l'enl
wie ik eigenlijk was ... Zelf heeft hij dl"
voorstelling nog niet gezien. Bij de pre-
mière zat hij op Cuha. De kritiek was
matig, erg hehomlend, Veelal ('t'n be1la.
dering vanuit de oude tom."l.'lnonncn.
Kan ik mij wel voorstellen. l\laar ik heh
liever een hele duidelijke sled1te kritiek.
Je hent het nl. met mijn opn\ttingen
eens of niet. Er omheen praten kan niet.
Overigens hen ik zelf natuurlijk ook niet
helemaal tevreden over de voorstelling.
Ik heh er tWlOCen een halve maand aan
gewerkt. Fijn. maar misschien ook ge-
vaarlijk, omdat je er op een gegeven
monwnt niet voldoende afstand meer
van kan nelllcn. Hetzelfde geldt een
Ix,etje voor mijn opvattingen over toneel.
Je moet oppassen dat je niet met oog-
kleppen op gaat werken. Ik raak 11\1
gelukkig wat los van 'lIet Lied V,lIl de
:Moordenaar'. Ik wil Wel"r vertll'r expe-
rinwnteren. Ik ga 'Live like pigs' van

JollIl Ardell doen llld dl' Utrechtse Stil.
dentel!' VolgeJl(1 seizoen waarschijnlijk
iel-; hij tonedgroep Studio. Voorkeur
voor hepaaltie stukken heh ik niet.
I\'t"e...lloe\\'pi. Tsjt'chow zou ik wel
i('ts van \\;llcl1 regisseren. 'De Drie Zus-
ter.~'. bij v(lorhpeld. Dat zijn wel echte
wijvPIl ....
Vb{lr 'llet Lit'd van de ~loonll'naar.

maakte Leonanl Frank o.a. naam met
een lIamlet adaptatie. Officiële regie-op.
leiding heeft hij niet. omdat iel'i derge-
lijks niet hestaat in i':ederlaml. i':it'tte-
min mo<:ht hij op de Amsterdamse 1'0-
neds<:hool de 'regie-opleiding' volgt'n l'll
een eimlprod afleggen. Eertil"r was hij
achteret'Il\"()lgens: één jaar student me-
dicijnen. twee jaar student PSF, drie
maanden lel.ding op de Filmaead('mie,
('n proll('{'rde hij. via dp'Lelfde T{)llt'l'l~
school. acteur te worden.
':"lislukte. Is ook nÎets voor mij. Ben te

introvert. En techniseh zeer zwak. v(x>ral
spraaktl-'Chnisch. Ik slis. BOVl'lldien was
het mijn amhitie niet. \\'aarom dan wd
daarna het regisseren ... ? \Veet ik niet.
De ruimte fascÏJll'erde mij.'

Veel ieugdig publiek
Vóór de voorstelling van 'Het Lied

V,HI de :"foonlenaar'. een paar dagen
later, staat Leonanl Frank wat terugge-
trokken in de koffieruimte. Er is veel
(jl'llgdig) publiek. lIet - hóe het gl.lll'llTt
- van Ll'onard Frank \llijkt vanaf dl'
eerste minuut. Kids en nÎemand doet
nog denken aan de voorstelling van hd-
zelfde stuk door hd Hottt'n1ams TOIll'l'I,
op 23 maart 195ï. Bt'haln~ Ill't toneel l'n
ronde, maken de Archic Shepp.aehtige
muziek van Hogit~r vall Otterloo. eH de
vrijwel naluurlijke spontaneïteit (hij her-
haling onderstreept door met de vod
opgeroepen tam-tam gt'luidell) van de
a(.'Ït'llTSt'1l actric('s. de voorstdling tot
iets als een oergebeuren. :"Iet na afloop
alle verdeeldht'id Vall(lieII.
Twee meisje$, 16-Iï jaar, hcit.!en in

bezit van ('l'n \"l't-'lgehruikt CllItnred
JellgdpaspO(lrt:
:"Ieisjc J: 'Lekker, hè ... !'
~leisje 11: 'Kr<mkzinnig ... l'
:"Il'isje I: 'Zag je hoe dil" l\[ocnnan die

vrouw pakte! Ik daeht dat zij nouit meer
op zouden staan ... !'
~Ieisje ll: 'Ceef mij maar (,l'll gewoon

klassiek stuk.'
Oudere man: 'Je mod er vall houden.'
Z'n echtg('note: 'Ik zou het nog l."("n

keer 1Il0l'Ït'1lZi('ll. Alles speelt zieh zo
snel af.'
\Veer huiten. het is kwart over tien,

herinnl'f ik mij dat Leomlrd Fmllk cel!
hl,kel heeft aan lange \"()orstellingl'I1.
'Xaar tom""l ga:lll kan fijn zijn. maar je
moet ook nog wat aan je avond hehhen.'
En: 'Ik zou 'HamIet' wel willen regiss('.
reil, maar dan - bij voorbeeld - zOl~dcr
dat hriefjes-aanreik.gedoc, die krankLin-
nige Ophelia, en misschiell ook wel hele-
maal l'en Hamlt>t-zonder-Ilamlet.'

DleK ZAAL

HUMANISTISCH
VORMINGSCENTRUM
'HET
COORNHERTHUIS'
Hoofdstraat 84 - Driebergen

In het Coornherthuis worden re-
gelmatig bezinningsbijeenkomsten
gehouden voor militairen.
Er wordt daarbij gesproken over
allerlei levensvragen. Daarnaast
zijn cr boeiende programma's over
hedendaagse ),.-unst.
ledei'e milit:.tir kan hiervoor uit.
zanderingsverlof krijgen.
Wie iets voelt voor deelname
aan zo'n bijeenkomst vnUe het on-
derstaande fOnllllJier in en stnre
het op naar het Coomherthuis.
(Voor de 11arine geldt een aparte
regeling.)

Onde~'getekende

.... (naam. voorletters, rang)

Hegistrationummer

Onderdeel

Gelegerd te

(landmacht/l neh tmacht)

(volledig militair adres)

wenst deel te nemen aan een vor-
mings. en llezinningsbijeenkomst
van het Humanistisch Verbond in
het Coomherthuis te Dri~bergen
in de maand

(maand van deelname).

IIandtekening:
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