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In burger

Sinds J4 juni 1968 is het nu zo ver: militairen mogell huiten de dienst~
uren in burger lopeIl. Uiteraard ~old dit al voor de beroepsmilitairen, maar
nu is het dus ook toegestaan voor alle dienstplichtigen, met lli'czondering van
hen die nog geen acht weken in dienst zijn.
\Ve zijn daar bijzonder verheugd over en we zijn de minister dankbaar dat

hij deze maatregel heeft genomen. \Vij menen dat de militaire dienstplicht
geen verdere inbreuk op het persoonlijk leven van de militairen moet doen
dan besli~( noodzakelijk is CII het was ons al lang ecn doom in het oog dat
de dienstplichtigen gedwongen waren ook •s avonds na de dienst in hun
uniform rond te lopen.

\Ve beseffen overigens heel goed dat dit slechts één van de kleine maat.
regelen is; wil ecn werkelijke democratisering van de militaire dienst, binnen
de nu eenmaal hiërarchische structuur, plaats hebben, dan zullen cr nog
heel andere maatregelen moeten worden getroffen. Toch is het zo dat vaak
juis'c de kleine dingcn het klimaat bcpalen, vandaar onze blijdschap over de
genomcn nmatregel.
Voor zo ver mij bekcnd geldt deze maatregel niet alleen voor de land-

macht maar eveneens voor de luchtmacht. Voor de marine is de maatregel,
alweer voor zo ver ik goed hen geïnformeerd, wat beperkter, daar mag de
dienstplichtige \vel in burger 'de poort uit' maar mag hij niet in burger op
het kazemeterrein of op het schip verblijvcn.
Eerste vraag die aldus rijs'c: Zou het nu niet mogelijk zijn om alle dienst-

plichtige militairen bij de verschillende strijdkrachten op voet van gelijkheid
te behandelen? \Ve geven graag toe dat we niet deskundig voldoende zijn
om de zaak tot in details te kunnen bekijken, maar dat er op dit punt ver-
schil moet bestaan wil er bij ons nog nie'r in.
Hetzelfde geldt voor die eerste acht weken! \Ve kunnen echt de noodzaak

niet inzien om militairen in de eerste acht weken van de genomen maatregel
uit te sluiten. Het feit dat deze mensen nog minder aan het uniform gewend
zijn lijk"cme eerder een argument om ze wel dan om ze niet toe te staan na
dicnst in burger te lopen.

Er zullen ook nog wel praktische dingen op een soepele wijze moeten wor-
den opgelost. Tijdcns de maaltijden cn tijdens de appèls is n1. het burger
niet toegestaan, Verder hebhcH dc garnizocnscommandantcn cn de comman-
danten van zelfstandige eenheden het recht plaatselijk cn tijdelijk de maat-
regel in te trekkeil. \Ve hopen dat van het laatste heel weinig gebruik zal
worden gemaakt en wat de maaltijden cn de appèls betreft, hoop ik dat mcn
naar maatrcgelen zal strcvcn waar hij de dienstplichtige militairen tijdens de
parate weekcnds zich niet de gchele dag: behoeven te verkleden. \Vaarom
men in een kazerne b.v. niet in burger zou kunnen eten ontgaat me ten
enenmale. En als men de appèls zou l..'lumen beperken tot het oonstateren
van aanwezigheid dan lijkt me dat ook zeer goed in burger mogelijk. ~laar
misschien is het mijn 'burgerlijke' instelling die deze dingen zo lich'cvaardig
telt.

0:og een opmerking: De commandanten hebben er op toe te zien 'dat de
burgerkleding is afgestemd op de ter zake algemeen geldende normen, daar-
hij rekening houdende met hct geldende modeheeld en de plaatselijke, tijde-
lijke cn klimatologische omstandigheden'.
Op deze zinsnede zou heel wat kritiek te ui'cen zijn. \Ve houden die graag

voor ons omdat we ons de moeilijkheden kunnen voorstellen van de man die
die zin heeft moetcn opstellen. \Ve zouden tot commandantcn èn dienstplich-
tigen ,villcn zeggen: met een beetje goede ,,,.n van heide kanten moct cr ccn
modus te vinden zijn die de maatregel een succes doet worden. \Vie daar
niet aan meewerkt bederft de boel voor allemaal!
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Ab Geldermans een 'uitgekookte'

Al) GeldermaliS (reeMs) Î11 gesprek IIld 'fm ]fI1J$sen.

Het 'Messieurs les coureurs attention'
heeft .1I wIe malen geklonken. Ai',';
deze EGO op de leestafels VCT-

!'o'Chijnt zijn reoos vele etappes in
de Tour de France 1965 verreden. In
hoeverre het de Nederlanders gelukt is
voor successen te zorgen is op dit ogen-
blik met geen pen te beschrijven. De
Tour de France herbergt in zijn jaarlijk-
se editie zoveel verrassingen - ook pijn-
lijke, zoals de dood vorig jaar van de
Engelse renner Tommy Simpson, dat je

SPORT ,

met geen rnogelijkheidal bij voorbaat
('en TOllr-\...;nnaar zou kunnen aantippen.
Favorieten voor de eindzege zijn zeker

te noemen. En één van hen is: Jan
JUllssen, de 28-jarige Brabander, die in
vorige jaren al voor zovele successen
heeft gezorgd. Ook dit jaar is Jan Jans-
sern er weer hij. ;\Iaakt hij een kans? Ah
Geldermans de nieuwe leider van onze
equipe meent: 'Ik geef Jan dit jaar een
grote kans. Veel favorieten, zoals An.
£lucHI.Merckx en ;\Iotta rijden niet. ),Iet
dc steun van onze jonge ploeg kan Jan
hoog komen in de cindklassering.'

Niet gemakkelijk
Ab Geldennans heeft het met de

voorbereidingen niet gemakkelijk gehad.
Op het laatste moment waren Steevens
en \Vagtmans, hvec heloftevolle rt'nners
niet beschikbaar. Haast en Harings
weigerden. De avond voor het vertrek
werden Dolman en .l\'ijdam als vervan~
gers aangewezen.
Gcldermans: 'Ik wect <lat men in de

bk....;sures van \Vaghnans en Steevens niet
gdooft. Aanvankelijk wilden ze niet star.
ten. omdat ze in geen geval als knecht
van Jan Janssen wilden fungeren. Ik hch
ze dat uit het hoofd gepraat. Ik vertelde
ze dat ze altijd voor hun eigt.'n kans
zouden mO.l{enrijden. Natuurlijk bleef
Jalt.'isell wel de kopman.'
Ab Geldermans weet waarover hij

praat. IJijzelf hedt in zijn renncrsjaren
de allergrool<;{eTOUTcoryfeeëngediend,
Een Anquetil. een Bahamontes. Toch
belette hem dat niet om in de gele trui
te rijdcn. Zdfs hereikte hij eenmaal in
dl' einduitslag een zeer eervolle vijfde
plaats. Geldennans leerde in de Tour het
knechten vak. Hij verzoende zich ermee
en verdiende 'grof' geld. In de Tour
1966 was het bijna griezeli!-{om te zien
hoe Celdermans 's avonds in het hotel
lle lange weg naar de keuken afle~de om
\'(JOr zijn toenmalige 'kopman Hudi
Altig, die op zijn bed lag bij te komcn
van de vermoeienissen, l"en extra bordje
vla te organiseren.
'lIet komt erop neer, zegt Gelekr-

marrs nu, 'dat iedereen bereid is zich op

een bepaald ogenhlik voor de gemeen-
schappelijke helangen in te zetten. Op
welke manier dan ook. Als iedereen
maar op z'n eigen houtje rijdt, wordt het
een Janboel. Dan heb je geen ploeglei-
der nodig en kun je beter thui,>blijven.'

Aug krom
Ab Geldennans is een 'uitgekookte'.

Zeven edities van de Tour hedt hij aan
den lijve ondervonden. Of zoals hij zegt
'Mijn rug heeft krom gestaan van de
ellende die ik op mijn fietsje heb ge-
kend.' Vorig: jaar zat Ab weer tussen de
wielen. Niet als coureur, evenmin als
ploegleider, maar wel vlak naast de baas.
Geldermans reed de wagen van ploeg-
leider \Val"rtmans. Het was een publiek
geheim dat \Voutje weinig had in te
hrengen en Janssen - ook toen al kop~
man - samen met CeldenllanS de zaken
rgelden. I\'n is Ah de echte. Ziet hij
tegen zijn fundie op.'

;Een bepaalde krant heeft bij mijn be-
noeming geschreven; Geldermans ploeg-
leider, nou dan zal de dopingspuit er
wel aan te pas komen. Als ik zoiets lees
word ik kwaad. Dan wil ik zowel uit.
stappen. \Vant wat is dat nou voor
\"'aanzin. Ik zet mijn goeie naam niet op
het spel. Denkt men dat ik op deze
manier mijn naam te grabbel wiI gooien.
\Ve weten toch allemaal dat er dit jaar
dopingcontrole zal zijn. Ik ga met een
erg jonge ploeg de Tour in. Dat vind ik
fijn. Ik geloof namelijk uat je met jonge
renners minder gauw narigheid krijgt
dan met ondere. Dat legt ook een grote
verantwoordelijkheid op je schouders. Er
zitten 7.(}'nvier ;\ vijf debutanten in de

ploeg. Die moet je in de gaten houden,
ze denken dat ze alles aankunnen, maar
ze kennen de Tour niet. Ze zouden zieh
in hun ovcnnooo best over de kop kun.
nen rijden. ~fa..1.rals ze goed willen
luisteren, zal dat best loslopen.'

Alleen voor reclame
Ab Geldermans heeft veel zin in de

Tour. Voor enige weken laat hij zijn
florerende zaak in sportartikelen te Be-
verwijk in de steek. Kwaadsprekende
collega's hehben reeds gezegd dat Gel-
dermans louter en alleen voor de recla-
me van zijn zaak de Tour instapt.
'Ach. je zcgt allemaal wel eens wat.

Soms wordt het te veel. Er wordt zoveel
gekletst. ~faar dat van die reclame voor
mijn zaak vind ik een schandalige aantij.
ging. Je reinste flauwekul. Als ik 't daar
alleen voor deed zou ik toch wel l'en
groot risico nemen. \Vant stel nou eens
dat het een flop wordt in de Tour. Zou
dat dan een mooie reclame zijn? En wie
garandeert me vooraf dat het CCII
topper wordt.'
De nieuwe Tombaas hoopt dat er in

de komende weken veel centjes zullen
worden verdiend. Ilij zegt: 'Zoals ecn
paar jaar geleden met de Televizierploeg
:I,aIhet niet \\'Orden. Toen werd cr na..1.st
elke verdiende frank een Nederlandse
gulden op tafel gelegd. ),Iaar zo gek
hehoeft het voor mij ook niet te zijn.
Dan wordt het erfenisje verdelen zonder
er iets voor te moeten doen.'
Op dit moment kan de Nederlandse

TOllrploeg 'binnen' zijn. Als, ja, als, in
eendrachtige samenwerking: gcrl.>cien
wordt.

WI~I JESSE
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PROTEST -DIENST?

Ds. Dickerhof blijft actief. In 1966
verscheen zijn boek 'Een vuile verrader'
waar we tocn ook in dit blad een be-
spreking aan hebben gewijd, nu is er
een nieuw boekje van hem verschenen
onder de titel 'Jullie hebben makkelijk
praten' en omdat ook dit boekje (60
bladzijden) weer voor een groot deel aan
de militaire dienst is gewijd menen we
het ter bespreking te moeten nemen. Bij
voorbaat zij reeds vermeld dat Diekerhof
nogal wat ontleent aan het in 1966 ver-
schenen boek van W. G. J. Iemhoff
'Oorlog, dienstplicht, dienstweigering',
Aangezien de laatste heel wat dieper op
de problemen ingaat dan Diekerhof raad
ik belangstellenden aan om ook dit boek
te lezen.
Imlicn iemand ons zou vragen: \Vaar-

om bespreek je deze literatuur eigenlijk
in Ego dan is mijn antwoord vrij gemak-
kelijk, en ik heb het ook al vaak gege-
ven: Omdat ik meen dat het voor iedere
militair, vrijwillig of dienstplichtig, nut.
tig en goed is om mee te blijven denken
over dc situatie waarin hij geplaatst is,
de militaire samenleving. Daarbij moet
men vooral nid ban~ zijn om ook boe-
ken die critiek hebben op deze samen.
leving ter hand te nemen, critische boc-
ken kunnen onze eigen critische zin in
werking stellen.
Uit de N.A.V.O!

Het boekje van Diekerhof zou men
kunnen verdelen in twee afdelingen,
waarbij m.i. dan het eigenaardige is dat
de tweede afdeling de achtergrond
vormt en de argumentatie levert voor
wat in de eerste afdeling wordt beweerd.

Die tweede afdeling behandelt de
vraag of .l'\(,derland deel moet blijven
uitmaken van dc N.A.V.O. Zoals men
waarschijnlijk weet bestaat het verdrag
volgend jaar twintig jaar en dan is er
voor de leden gelegenheid om zich uit te
spreken over het feit of men met elkaar
wil doorgaan. 'Vie niet langer wil mee
doen kan met et'll termijn van el'll jaar
opzeggen, zodat Xederlaml dus, als het
dat wil, in 1970 uit de N.A.V.o. kan
treden.
Nu meent Ds. Dickerhof dat i\eder-

land inderdaad van deze gelegenheid
gl'bruik moet makt'n. Om het lwel con-
creet te zeggen: Hij meent dat het
noodzakelijk is om tot eenzijdige initia-
tieven tot ontwapening te komen en
vindt dus dat Nederland uit de :"J.A.V.O.
moet trl,dl'n en tol algehde ()ntwapening
moet overgaan.
De Xederlandse dienstplichtige mili-

tair die hier een kansje ziet opdoemen
om naar huis te kunnen gaan. verheuge
zich niet te snel. Dat is n.l. niet de
hedol'ling van Ds. Diekerhof. In zijn
vorige hoek 'Eeu vuile verrader' hedt
hij zijn 'droom' ontwikkelt, wel dienst-
plicht maar geen militaire dienstplicht,
een 'witte' dienstplicht die zijn rol moet
vervullen hij de ontwikkelingshulp en
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het bestrijden van allerlei rampen.
Witte dienstplicht
1I0e concrcd Ds. Diekerhof deze wit-

te dienstplicht voor ogen staat, blijkt uit
een zinsnede op blz. 109 van genoemd
boek: 'Ik zie elke hvee maanden nieuwe
lichtingcn van dienstplichtigen opkomen.
'Véi'r gaan ze de eerste dag: door tie
molen. 'Véér krijgen ze uniformen, maar
ze lijken niet meer op militairen. 'Vel
zijn de uniformen praktisch en evenals
nu kunnen ze tegen een stootje. Ook zijn
er witte badges, \\'aarop je kunt zien
waarbij ze zijn in~edecld. 'Véér staan ze
onder bevdell. weér moeten ze wennen
aan een autoritaire struktuur, 'Véér zijn
er sankties die toegepast kunnen worden.
Wéér raat alles op tijd en volgens vaste
regels.
Ds. Dickerhof ,'oe?t er enkele ft'gels

venier nog aan toe: Hun diensttijd zal
niet meer verkort knnllen worden, want
zij die hen instrueren en trainen zullen
nog maar één klacht hebben: "Vij ko-
men niet klaar!' Ik heb de indruk dat
mensen die zich met ontwikkelingshulp
bezig houden een enigszins amlere voor-
stelling hebben van hoe je deze zaken
moet aanpakken, maar de bedoeling van
Ds. Diekerhof wordt uit het citaat wel
duidelijk. Geen afschaffing van de
dienstplicht dus Illaar wel, als Ds. Die-
kerhof zijn zin krijgt, afschaffing van de
militaire dienstplicht.
'Vaarom?
.Met deze vraag dringt men door tot

de h'm van het boekje: Omdat Ds.
Diekerhof hevig Verontrust is over de
weg die wij. begaan met 0folzewede~zijd-
se bewapenmg met nucleaire, chenllsche
en bactereologische wapenen. omdat hij
cr allerminst gerust op is dat door de
z.g. halan<:e of lerror l'en nieuwe we-
reldoorlog kan wordcll voorkomen.
Laatste catastrofe
Dat is de achtergrond van gevoelens
en over",'egingen waaruit dit hoekje is
geschreven en ik moet eerlijk erkennen
dat ik op dit. zo helan~rijke, PUilt achter
Diekerhof sta. Als er niet met Illcer
energie, met meer fantasie, met mecr
durf, en met de bereidheid tot het ne-
men vall risico's, gestreefd wordt naar
ontwapening. dan hen ik er, met Die-
kerhof, van overtuigd, dat we l'en nieu-
we, en wellicht de laatste, catastrofe
tegemoet gaan.
Ook ik meen dat daarbij, zo nodig.

eenzijdige initiatiewn en risico's geno-
mcn moeten worden. 11en zal ernstig
hebbell af tc "...cgell of tegenover het
grote risico van een nucleaire oorlog an-
dere risico's niet eerder in aanmerking
komen.
Voor mij is het wat verbazingwekkend

dat Diekerhof dan zonder enige verderc
bewijsvoering stelt dat dat eenzijdigl' ini-
tiatief ".•--tlmoeten zijn: :"\ederlands uit-
trooing uit de i'IJ.A.V.O.en :"\t.-.derlands
ontwapening. Ik moet zeggen dat ik daar
niet zeker van ben. :Men komt hier op

het terrein van de politiek en dan voel ik
me niet of nauwelijks bevoegd. Is het,
politiek, een uitgemaakte zaak, dat het
zó moet en niel anders kan? Ik kan Il\(,

b.V. ook collectieve eenzijdige initiatie-
ven van het 'Vesten voorstellen, die zelfs
wel eens meer succes zouden kunnen
hebben dan het feit dat Xederland uit
de N.A.V.O. trl'cdt.
Ik deel dus Diekerhofs bezorgdheid,

ik ben er niet zeker van of de weg die
hij wil volgen de enig: mogelijke of de
meest gewenste is.
Dlenstwelgerln2
Tegen de boven geschetste achter-

grond vraagt Ds. Diekerhof zich nu af
hoe de jongeman, die het oproepingsbe-
vel krijgt voor de militaire dienst, zou
moeten handelen. 1fen moet dus goed
voor ogen houden dat bij het volgende
voortdurend de gedachte 'de bewape-
ning in I'\edcrIand moet worden afge.
schaft' bij Dickerhof een rol speelt. Hij
komt dan o.a. te spreken over mensen
die een beroep doen op de wet gewe-
tensbezwaren. IIoe\vcl Diekerhof toe-
geeft dat voor sommige mensen dit wel.
licht de meest aangewezen weg is, is hij
er toch niet zo gelukkig mee.
Zijn hoofdbezwaar is: langs deze weg

laat de gewetensbezwaarde zich elimine-
ren. 11en erkcnt. democratisch en royaal,
zijn bezwaren, hij wordt in een kamp
gezet of ergens te werk gesteld en men
is van hem af.
De tweede weg is de weg van de

alternatieve dienstplicht. Dat betekent
dat de dienstplichtige die opgeroepen
wordt een keuze krY~t _aan~ebodell: Hij
kan, zoals nu, de nllhtaue dienst vervul.
len maar hij kan ook de voorkeur geven
aan het dienen bij V.N.troepen (die dan
ook alleen maar voor V.:'\.acties zouden
mogen worden ingezet) .• lall het dil'llClI
in de ontwikkelingshulp of in andl're
burgerdiensten.
Diekerhof begrijpt heel wel dat dat na

bepaalde tijd de ondergang van de mili-
taire dil'nstplicht zou zijn, hij ziet dat er
op het ogenblik nog niet inzitten en
begrijpt dat er wat anders zou Illoeten
gebeuren. In een zekere navolging van
Iemhoff (zie diens boek bl.z. 122) komt
hij dan tot wat hij nocmt: protest.dicllst.
Protest-dienst!
Ilct standpunt van Diekerhof is: :'>.Icn

kan in dienst gaan, zich laten trainen als
militair, met inbl'grip van nucleaire wa.
pens, maar men zal dan van te vorcn de
minister en de commandanten op de
hoogk l1lul'1l'n stellen van het feit dat.
als het ooit ernst wordt, men niet mee
zal doen, dat men dus op dat ogenblik
zal dienstweigeren.
Diekerhof beroept zich daarbij in zc-

kere zin op het rapport van de synode
van de ~e{lerlallll" IIervonn<.1e kerk
over het kernwapen vraagstuk, waarin
een soortgelijk 'neen' tegen het gebruik
van kernwapens werd uitgesproken. Ik
vraag me af of dat beroep wel terecht is



want als ik me ~oed herinner is destijds
door de synode met nadruk uitgesproken
dat dit stuk geen oproep was tot indivi-
duele dienstweigering en dat is Dieker-
hofs hoekje wel.
De gcdachtegang van Diekerhof komt

hoofdzakelijk neer op de volgende drie
plinten:
• De clienstpliehtige f..oU dus de mi-

nister en zijn commandanten bij voor-
haat schriftelijk moeten laten weten dat
hij zich wel zal laten opleiden maar t.Z.t.
zal dienstweigeren.
• Om zijn 'prote$t' ook in de dienst te

laten horen zal deze brief niet voldoende
zijn. hij zal in zijn gedrag tegen meer-
deren en collega's duidelijk moeten doen
hlijken hoe hij cr over denkt (l,a. door
hd stellen van 'lastige' vragen bij in-
structies enz.
• Hij zal moeten wL'igercn om mee te

helpen de zaak te 'versieren' d.W.Z.wd-
geren om deel te nemen aan parades,
taptoes enz.
Gevaarlijke weg
lIet is m.i. een gevaarlijke weg the

Ds. Diekerhof hier aanpnr"t. Het is de
weg van pacifistischt-. propaganda en
dienstweigcring in de militaire dienst.
Hoe zeer dat het geval is, zal ik hier
onder nog aantonen.
Nu eerst duidelijk dit: met dit boekje
heeft Ds. Diekerhof m.i. definitief af-
scheid genomen van de geestelijke ver-
zorging. het gaat hem n.L niet in de
eerste plaats meer om de mensen die
verzorgd moeten worden maar om het -
via deze mensen - bereiken van bepaal-
de politieke doelstellingen.
Ik meen dat hij zelfs - hoewel dat

mijn terrein niet is - als politicus een
merkwaardige weg gaat, zo ver mij be-
kentl is pacifistische cellenbouw binnen
de strijdkrachten niet één van de doel.
einden van de politieke partij waarvan
Ds. Diekerhof bestuurslid is.
Nogmaals, ik kan met zijn bezoq~d-

heid gehed en met sommige van zijn
standpunkll voor et'n deel meegaan
maar de middelen die hij wil gaan han-
teren _ onnvapening door uitholling van
de militaire dienst door daar toe aange-
zette dienstplichtige militairen - ver-
werp ik zonder meer,
Ik zal dat trachten aan te tonen door
wat nader op zijn punten in te gaan.
Ik begin dan met punt 2 omdat daar.

door mijn oordeel zich het gemakkelijkst
demollstreert.
Diekerhof wil dat de dienstplichtige mi-
litairen bij instructie-lessen enz. 'lastige'
vragen zullen stellen.
Om Diekerhof eerlijk te behandelen
moet ik er aan toevoegen dat hij deze rol
niet in de eerste plaats toedenkt aan de
dienstplichtige militair van 19 jaar maar
vooral aan hen die door studie op wat
latere leeftijd in dienst zijn gekomen en
door hun studie ook llIt't'r geschikt zijn
Olll de vragt'n op t-'en intelligt'nte manit'r
naar voren te brengen.

Lastige vragen
Maar zo onnozel is de zaak toch ook

weer niet "vant Diekerhof stelt zich voor
dat er in iedere kazerne of legerplaats
een twintig tot dertig militairen zullen
zijn die deze protest-dienst op zich ne-
men en die dan voor wat de 'lastige'
vragen betreft (ik citeer nu letterlijk
een deel van de tekst van blz. 35) 'ge-
ste1lml moeten worden door vredesor-
ganisaties. die hen regelmatig van mate-
riaal moeten voorzien, waarbij gegevens
,'erstrekt ,••.'orden die tot het stellen van
lastige vragen aanleiding kunnen geven.
Voorwaarde moet zijn dat deze gegevens
zakelijk onweerlegbaar zijn:
).fen heeft maar weinig fantasie nodig

om te hegrijpen wat dit gaat betekenen:
een discussie tussen \Tede-organisaties
en commandanten over de hoofden en
door de mouden van dienstplichtige mi-
litairen die zich daarvoor lenen.
Om uit te maken "vie daarbij het

loodje zullen lcggen is ook weinig fanta.
sie nodig: de dienstplichtigen die door
hun gebondenheid aan de krijgstucht bij
het eerste ongelukkige woord tegen de
lamp lopen!
Dit is toch duidelijk een poging tot pa-
cifistische cellenbouw binnen de strijd-
krachten.
~tcn begrijpc mij goed, ik juich het

toe als een jongeman met critische zin
ge\vapend de strijdkrachten binnen
treedt, ik meen trouwens dat men zich
in iedere levenssituatie critisch moet op-
stellen. critisch tegenover zichzelf en cri-
tisch tegen de omringende wereld en ik
meen bovendien dat de strijdkrachten -
die inderdaad mank gaan aan een te
veel van zwart-wit voorstellingen - m'n
critische geest best kunnen gebruiken.
1faar daar ligt dan ook precies mijn
bezwaar tegen Diekerhof: hij vraagt niet
in de eerste plaats om critische mensen
maar om lastige vragen. Het derde punt,
de weigering om deel te nemen aan
parades en taptoes enz. is eveneens een
gevaarlijk punt.
Militair verleden
Als Diekerhof in het politieke strijd-

perk met het voorstel zou komen om
parades en taptoes af te schaffen dan
zou bij op mijn instemming kunnen re~
kenen, ook ik vind dat dit soort zaken
tot een achterhaald. romantisch, militair
verleden behoren. ).Iaar heel wat anders
is het als men de dienstplichtige militair
die onder de krijgstucht staat, gaat aan-
sporen tot directe dienstweigering. Zo'n
jongeman komt voor de krijgsraad en het
is wel gebleken dat er dan flinke ge-
vangenisstraffen zullen vallen.
Als geestelijk verzorger sta ik op het

standpunt dat als een jongeman uit ei-
gen aandrang, weloverwogen, deze weg
wil volgen dat ik dan als geestelijk ver-
zorger naast hem wil staan en hem, in
de Illoeilijkheden die hij daardoor zal
krijgen. tot het einde wil begeleiden.
maar dat is hed wat .melers dan de

mensen aansporen om tot zulk soort da-
den over te gaan. ~tet het eerste punt -
het schrijven van de brieven aan mi-
nister en commandanten - weet ik voor-
lopig geen raad, omdat niet valt te voor-
spellen hoe de militaire autoriteiten er
op zullen reageren. Het lijkt me goed
mogelijk dat ze deze jongemannen in het
geheel niet zullen accepteren en ze een-
voudig, als geestelijk ongeschikt voor de
militaire dienst. zullen afkeuren en dan
bereikt Diekerhof dus niets, maar Iwt is
ook mogelijk dat deze mensen. als dat
juridisch haalbaar is, meteen als dienst-
weigeraar zullen worden behandeld en
voor de krijgsraad zullen worden ge-
daagd. Ook dan zullen er stevige straf-
fen vallen.

Ik kan het nu venIer in weinig woor-
dt-'n zeggen: De zorg van Diekerhof dat
we op weg zijn naar een 3de wereldoor-
log deel ik. Ik hen het met hem eens dat
daar wat tegen gedaan moet worden. Ik
wijs daarbij nieuwe voorstellen met meer
durf en fantasie, voor!>1cllenmet risico's
niet bij voorbaat af. Het opstellen van
een \Tedesplan door het \Vesten lijkt me
een harde noodzaak. Daarin kunnen ze-
ker ook plannen voorkomen die men, als
het Oosten niet wil meewerken, des.
noods eenzijdig gaat uitvoeren. Om niet
in het vage te blijven, ik denk b.v. aan
het erkennen van de D.D.R., aan het
afstoten van Portuj:!al en Griekenland uit
{le N.A.V.O. als politieke maatregelen en
op militair terrein aan het verwijderen
van de nucleaire wapens uit 'Vest-Euro-
pa en het geheel ont."w".lpenenvan 'Vest-
Duitsland.
Ik ben noch politicus noch militair en

ik weet dus niet of dit nu de goede
maatregelen zouden zijn, ik noem ze
slechts als voorbeeld, maar ze zouden
ieder m.L veel meer invloed hebben dan
het eenzijdig uit de N.A.T.O. treden van
('en land als I"\ederlaml. Toch zou ik ook
het laatste niet bij voorbaat willen af-
wijzen. als andere middelen niet haal-
baar blijken te zijn. Ik hen het met
Diekerhof eens: ergens moet de keten
van onmogelijkheid en wantrouwen
doorbroken worden.
"faar dat moet zich dan afspelen in

het politieke vlak. Dat kan langs de weg:
van de parlementaire middelen en, wat
mij betreft, ook via allerlei buiten-par-
lementaire acties die tegenwoordig legio
aanwezig zijn.
"faar het opzetten van dienstplichtige
militairen tot pacifistische propaganda
en dienstweigering behoort daar niet bij
te zijn.
~fijn bezwaar tt--genDiekcrhof ie; uit-

eindelijk de gespletenheid van zijn den-
ken, hij is nu politicus geworden maar
hlijkbaar nog altijd met l-i'U heen blij-
ven hangen in de strijdkrachten, waar-
door hij meent hem dierbare geeste-
lijke en politieke idealen via de dienst-
plichtigt'll in die strijdkrachten te moe-
ten bereiken. II. LIPS
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De bijdragen van Jelly Roll MorIon

RUinl derti~ jaar geleden, in maart
1938. besloten de samenstellers van ecn
populair l\mcrikaans radiopro~ramma
over rare maar ware feiten ('Believe it or
not') eens iets aan jazz te doen. Ze
nodigden de componist van de St. Louis
Blues, \V. C. Hanciy, uit om voor de
microfoon te verschijnen en introduceer-
den hem hij de Amerikaullsc Illistt'raars
als 'de grolllllcggt'f vall de jazz en de
blues.' Korte tijd later ()ntvill~en ze ('cn
woedende, 14.000 woorden lange pro-
testbrief. waarvan een uittreksel in het
jazzhlad Down Beat werd geplIhlicf'erd.

'Ilct is (~llll'g('llze~gelijkl'CII algemeen
bekend feit, dat 0:ew Orleans de ba-
kennat van de ia;::,::. is, en dat ik het was
die deze muziek in het jaar 1902 er('(lef-
de' verkondigde de verongelijkte brief-
schrijver. 'Ik bcn misschien het t'l1i~c
volmaakte voorbeeld van jazz dat no~
It'dl. Omdat ik daar zoveel aan heb
hijgedragen, ben ik wellicht ~erechtigd
om te weten wat juist en wat onjuist is.
Vermoedelijk hen ik mijn tijd honderd
jaar vooruit (... ) ~lijn hijdra~t.'n zijn

vele geweest: Eerste down-dirigent. met
geestige opmerkingen en schitterend ge-
klced, wat tegrnwoordig ceremoniemees-
ter heet; eerste zang-groep in het orkest;
het ct.'rstc wasbord werd door mij opge-
nomen; contrabas, drums - die volgens
iedereen onmogelijk konden worden op-
g-enomen. Ik pro<luc't:'erde de vliegen-
mepper (7.e noemt'n ze nu bmshes), Na-
tuurlijk zijn vele imitators opgekOnlt'll,
nadat ik werd ontslagen of zelf wegging:

Beroepsgokker

De brief was ollderteh'mJ met: 'jelly
Holl ~Iorton, Originator of jazz illld
Stomps, Vkior Artist. \Vorld's Cre'atcst
Hot Tune \Vriter.' De opsomming van
activiteiten die ~Iorton in zijn brief gaf,
was - hoe indrukwekkend ook - nog
verre van volledig. Zondt'r te ovcnlrij-
n'n had hij daar hijvoorllt't'ld aan toe
klllllletl voegt.u: heroepsgokh'r, smlte-
neur, handelaar in kwakzalversartikelen,
zwendelaar en opschepper. ~Iaar merk-
waardiger dan al die hijbaantjes was het
feit dat deze unit'ke persoonlijkheid in-
derdaad wel enig recht kon dom geldt'n

op de sleutelpositie in de ontwikkeling
van ue jazz, die hij voor zichzelf opeiste.

Op de
achtergrond
Tegen het eind van ue jaren derti~

was jelly RoU 11orton volledig op de
achtergrond geraakt (in het uitermate
gedegen hoek 'jazzmen' dat in die tijd
werd geschreven, stonden hijvoorht.c1d
hele hoofdstukken over King Oliver,
Louis Armstrong en Bix Beiderbeçke.
terwijl ~Iorton alleen terloops genoemd
werd). Tien jaar eenIer was hij echter
nid allet~n een gevierde jazz-ster, maar
ook een Illan wit'ns Illllzikalt~prestaties
op {'én lijn konden worden gestekl met
het werk van Oliver, Armstrong en Bei-
derbt'(..ke,

~Iorton \\fenl wilarsl:llijlllijk tUSSl.-'1l
1885 en 18~)O gehort'n in het plaatsje
C,Jlfport bij I\:ew Orleans. Omstreeks
1902 begon hij als pianist te werken in
de bordelen van de ''''ijk Storyville. I\a
1904 trok hij jarenlang door heel Ameri-
ka rond, van Ncw York tot Los Allgelcs.
zelfs tot in ~Iexko en Canada toe. Homt

KID OR}"

6



JAZZ

192.'3 koos hij Chicago als basis van
waaruit hij met diverse orkesten tOl'rJIt't-'S
Wng maken.

In 1926 begon de muzikaal belang-
rijkste periode uit zijn leven, toen hij een
platencontract sloot met de maatschappij
Victor, die later door ReA is opgekocht.
Onder de naam 'Jelly Roll ~Iorton's Red
Ilot Pep p l' r s' maakte hij met
uiteenlopende combinaties tussen 1926
en 19.30 een serie opnamen. waarvan
l.-'('n aantal tot het allerbeste in de jazz
behoort. HCA brengt de laatste tijd een
voortrdfclijk verzorgde st'rie jazz-heruit-
gaven uil en het werk van '\Iorton heeft
daarin gelukkig ecn belangrijke plaats
gekregclI. Drie van die ~lortoll.LP's \vil
ik deze keer hespreken.

Collectieve Improvisaties
~Iortons belangrijkste talenten lagen

niet op het solistische vlak. zoals hij
Armstron~ of Beiderbecke, hoe\vd hij
lang geen onvenlienstdijk pianist was.
Zijn Hed. Hot Peppers onderscheiden
zich evenmin door schitterend homoge-
ne, collectieve improvisaties, zoals King
Oliver's Creule Jazz Band. Je"}lyHoll was
in de eerste plaats een uitermate intelli-
gent en buitengewoon geraffineerd ar-
rangeur-componist en orkestleider.
Op de LP 'Thc King of Xew Orleans

Jazz' (RCA LP~f-1649) staan zestien
Hed Ilot Peppers-opnamen uit de perio-
de '26-'28, Bijna stuk voor stuk leveren
ze schitterende voorbeelden van de
veelheid van orkestrale effecten die ~Ior-
ton met niet meer dan zeven (Jf acht
Illusici wist te bereiken. 11et uitzonde-
ring van de Ellington-band hebhen de
wel. grotere Swing-orkesten uit de jaren
dertig de Red Hot Peppers op dat plint
Illaar zelden kunnen benaderen.
Zo wordt in 'Crandpa's SpelIs' het

thema geïntroduceerd door solo-breaks
van banjo en kornet, terwijl verderop in
dat nummer korte solopassages van
trombone en bas samen en van has al-
I('cn bijzonder effectief contrasteren met
het collectieve spel eromheen. lil 'Can-
non Bali Blues' wordt het thema achter-
eenvolgens neerge-.let door gestopte kor-
net (in een stop-time chorus) en door
trombone met een achtergrond-riff van
kornet en klarinet. In dat stuk presteert
Jdly Roll het zelfs om achter een rustige
banjo-solo een begeleiding in dubbel
tempo te zetten!
lIet mooiste voorhet'ld van ~Iortom

arrangeurstalent op deze plaats is naar
mijn smaak 'Tlw Chant,' met een vol.
strekt onconventionele, sprill~erige in-
troductie, die met al zijn g;rilligheid in
de bopperiode niet zou hebhen mb-
staan; een rustig intermezzo; een her.
haling van de intro; een geraffineerd
g: earrangeerd collectief bluesthema;
daarna een gloednieuw zestienmatig
thema met een dubbele break erin ver-
wl'rkt; een klarinetilllprovisatie up dat
schema; en tl'IlSlottc een serie hlul'silll-
provisaties,

Gelegenheld scomblnatles
~Iorton werkte op zijn plaat"essions

gewoonlijk met gelegenheidscombinaties
van topmusici uit Chicago (op toernee
bestonden de Red Hot Peppers meestal
uit musici van minder kaliber). Dat hij
met die samenueraapte (Troepjestoch tot
zulke geweldige pre'staties kon komen,
was te danken aan het feit dat hij vóór
iedere plaatsession thuis urenlang serieus
met zijn muzikanten repeteerde. Ze
werden zelfs (een unicum voor die tijd)
apart voor de repetities betaald.
'Jelly liet de solo's aan ons zelf over,

maar de achtergrondjes, het meers tem.
mige samenspel en de breaks stonden
allemaal in zijn arrangementen: vertelde
klarinettist Olller Simeon, die veel op-
namen met hem maakte, later, AndeTC
helangrijke leden van zijn plaatgroepen
in Chicago waren kornettist George ~lit-
ehen. klarinettist Johnny Dodds, trom.
bonist Kid 00', banjoist Johnny St. Cyr
en dnllllluer Baby Dodds.
De platen 'I1ot Jazz, Pop Jazz, lIoklim

and Hilarity' (RCA LP~I-S24) en '~fr.
Jelly Lord' (RCA LPM-546) bevatten in
hoofdzaak opnamen uit Xew York. waar
~Iorton in 1928 was gaan wonen, I)e
enorme successen die hij in Chicago had
gehoekt, wist hij aan cic oostkust niet te
continueren. Ilij bied nog wel regelma-
tig platen maken, maar de musici waren
vaak van twijfelachtig kaliber of totaal
onL';eschiktvoor zijn stijl, zodat de muzi-
kale kwaliteit van zijn opnamen snel
daalde,

Behalve opnamen \Iit 1'\ew York bevat
'~rr. Jelly Lord' nog drie interessante
trio-opnanwlI (~Iorton met de gebroe-
ders Dodds) uit Chicago, terwijl op 'Hot
Jazz ete,' naast veel andere vermakelijk.
heden ook een paar unieke Peppersop-
namen uit Chicago met de onbetaalbaar
komieke dierenimitator Lew Le ~lar te
vinden zijn.
Bergafwaarts
Na 1930 ging het 'toor ~Iorton snel

bergafwaarts. Zijn platencontract wer\l
niet vernieuwd en de opkomst van de
Swing-stijl leidde l'rtoe dat de markt
voor zijn muziek sterk terugliep. Na ('t'n
paar moeilijke jaren kwam l'r in '38 als
gevolg van zijn geruchtmakende brief
een opleving in de belangstelling voor
110rton. Dat leidde er o.a. toe dat hij in
de congresbibliotheek in \Vashington
D.C. dagenlang zijn mell\oires (zowel ge-
sproken als gezongen en gL'Speehl)
mocht vastleggen. In '39-'40 volgden
nog een paar plaatsessions in New York
en daarna vertrok ~lorton in zijn l'entje
met zijn twee grote auto's (zijn CadilIae
op sleeptouw achter zijn Lincoln) naar
Los Angeles, omdat hij had gehoord dat
zijn peetmoeder daar was overleden en
zijn peetvader blind en hulpbehoevend
was. ~Iaar op 10 juli 1941 overleed Jelly
Holl ~lorton zdf in Los Angeles aall
astma en hartzwaktt.,.

BEI\T "UIJSJE

HUMANISTISCH
VORMINGSCENTRUM
'HET
COORNHERTHUIS'
Hoofdstraat 84 - Driebergen

In het Coornherthuis worden re-
gelmatig bezinningsbijeenkomsten
gehouden voor militairen.
Er womt daarbij gesproken over
allerlei levensvragen. Daarnaast
zijn cr boeiende programma's over
hedendaagse kunst.
Iedere miIit:.lir kan hiervoor uit-
zonderingsverlof krijgen,
\Vie iets voelt voor deelname
aan zo'n bijeenkomst vulle het on.
derstaande formulier in en sture
het op naar het Coomherthuis.
(Voor dl' ~larine geldt een aparte
reg-eling.)

Onde~getekende

........ (naam, voorletters, rang)

Registratienummer

Onderdeel

Gelegerd te

(landmacht/luchtmacht)

(volledig militair adres)

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

(maand van deelname).

Handtekening:
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HET UUR VAN DE WOLF
JO/Wil Hor/.! wordt gcco"fro"h'f'rd md %ij ••
miflflflrcs. lIij kijkt de zaal in: tiaar het publiek?

verhaal ,'erteld van Johan Borg, kunst-
schilder, die samen nwt zijn vrouw de
ZOIlH'rdoorbrengt op een eiland waar zij
met (.'('1) klein(' sloep aan land gezet
wonlen, Oe man (~Iax von Sydow) lijdt
aan slapeloosheid. De nacht brengt ang.
sten die vormen aannemen van fanta-
sieën 1>e\'lllktmet 11ll'rkwaardigc mensen.

Dagboek

De schildl'l" zdf speelt mee in deze
voorstl-l1ingl'n. Ilij wordt lastig gevallen
door een hOlllofid. heeft een verhoudin/o!;
Illet een blonde vrouw l'n ,\'ordt samen
lllt't zijn \TOUW uitgenodigd voor een
dinertje bij l'en haron. Van deze fallta.
sieën is nid duidelijk hoe zij verbonden
zijn met de realiteit, Dat het een realiteit
is die in ieder geval gefilterd is 0001' de
gel'st Y;lIltI(, schilder, hlijkt uit de nogal
\'fl'l'llllle wijze waarop de persona~es
dmlrin "l'lIl benaderen.

De /IOIJllf"UIJr1er. T1H'fllcr ill film.

'/let uur tflssell nacht en ochtendschemer
als de slapelozen tcordeu gefolterd door
111111 allerdiepste angst, als geestcll en
dcmollclI de top lxm hun macht bereiken.
lIet UilT (C(wrin de meeste mensen ster.
ecn, maar ook het flur u:aarin cic meeste
kituleren gehoren won/eu:

Ingmar Bergman

De in 19G7 ~l'recdgekomen film
'Vargtimmcn' - hief in Nederland uit-
gehracht onder de titel 'HOUT of the
wolf' - waarom eigenlijk? _ is, als ik
goed tel de 27e van de Zweed In~mar
Bergman.
Sinds deze H'gisscur rond 1957

wercldfaam verwierf met 'liet zevende
z.egcl' vormden zijn films een dankbaar
uitgangspunt bij het aansnijden van pw-
blemt-'n als: geloof, ongeloof, verhouding
melIS tot god, kommunikatie, vereenza-
ming en Jnc<-'rV:lll deze zwaarwichtige
zaken. Ieder haalde ('I' uit wat hij het
llt'st kon gebruiken en iedereen vond
('rin wat hij nodig had.
Bergman zelf wenste in gesprekken

niet in te gaan op het wat en waarom,
Het puhliek en de criticus moesten het
zelf maar lIirmeken. Hij v'()ndhet echter
wel aan:li~ om in zijn kienrenkomedie
"Vat hetreft de vrouwtjes' dc kritiek, die
duidelijk op hol ~eslagen was, op de hak
te nemen.
Langzamerhand is het rumoer wat

H'rstomd rond 'De Grote Zweeose
:-Oh'ester'.Hij is uit de mode geraakt, de
lIitl('ggers zijn moe geworden en vooral,
de bowng('noemde begrippen zijn niet
meer zo got'd t(~passen op zijn nieuwste
films.

Fantasieën
111 'liet ullr van de wolf' wordt het
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De fanhLo;ieënhouden johan Borg zo
sterk bezig dat hij ze tekent en beschrijft
in een daghoek. Zijn vrouw Alma wordt
op de hoogte gesteld van het bestaan
van dit dagboek door een van de fanta-
siefiguren: een 216 jaar oude vrouw. die
als ze haar hoed afneemt. tevens haar
gelaat verwijdert. Alma heeft dus deel
aan de beangstigende verbeeldingswe-
reeld van Jlaar man en zij stelt de vraag:
1s het waar dat mensen die lange tijd
samenleven en van elkaar houden op
elkaar gaan lijken?'

Als johan. in het uur van de wnlf, zijn
vrouw, die met hem waakt. iX'kent dat
hij in een vorige zomer een jongen ver-
moord heeft, hlijft zij solidair met hem.
Dat is hem echter teveel en hij st'hit.'t op
haar met een revolver die Ill'm kort
daarvoren gebradlt is door één van de
geesten. In de waan zijn vrouw ook
werkelijk gedood te hebben. vlucht hij
het bos in. In de fantasie die hij dan
heeft zid hij de minnares uit de voor-
gaande visioenen opgebaard liggen in
het kasteel van de baron. Als johan haar

zijn arm te grijpen cn er bloed uit te
zuigen,

Lakr yolgt cen scène "v.larin johan
in aanwezigheid van zijn vrouw het por-
tret van zijn minnares getoolld wordt.
De toesehouwer krij~ dat lXlrtrct echter
niet te zit"ll. Als Johan het portret be-
kijkt, kijkt hij naar het puhliek in de zaal.
Zijn minnares en puhliek misschien

l'l'n en hetzelfde?
Caat het hit'r om het isolelllent van de
kunstenaar. dat alleen door de vrouw
doorbroken is, die daarbinnen gelijk-
waardig is aan hem. maar zich afge-
sneden wed van de wereld?
Als dat zo is. hoe moet dan de lIloord op
de jongt'n gezien worden? De bekentenis
van de moord volgt \'tij snel op hd
\'('rtellen van t'en jeugdherinnering.

Gr3flsche fotogr3fie

De grafisl'he, hlSst'lltintloze f(ltografic
van de moordsd'ne get'ft de gl"beurtenis
l'en hevigheid die verder in de film niel
te vinden is. De manier waarop moorde-
naar en slaehtoffer m«.-'tdkaar omgaan is,

(Jok voor een Illoonlscène, niet natuur-
lijk.
Ook dC'"LC bekentenis kan een fantasie

zijn van de schilder.
Is het de verbeelding van iets dat hij in
zit'hzelf gedood hecft? Op dezc vraag
durf ik geen antwoord te geven.
D«,-'zewonderlijk boeiende film is te

rijk en te geladen om zkh in 'n eenrieh-
tings-interprdatic te lakn vangen. Vat
de fotografie eigenlijk nogal ouderwets is
stoort niet. Kameraman Sven :\vkvist
weet dat eigenaardige licht te c;ei5ren
dat eigenlijk geen Heht is, maar het ont-
hreken van duisternis; iets tussen nacht
en dag.
In feite sluit de simpele zuivere fotogra-
fie goed aan bij de evenmin opzienba-
rt'Il(le mise-en-scène van Bergman.
Toch zijn er in deze film genoeg andere
zaken die haar tot eell heel boeiend
kijkspel maken.

KAIlEL OVl)K

Dc millnflrcs (lllj,l,rid 1'JuJllin) lJcnm/('rt (Ie
uJliltlcr.

FILMBESPREKING
hetast blijkt ze <..>chternogal levend te
zijn. \Vanneer Alma is hekomen van de
sehrik - de kogels hebhen haar niet
gl'raakt - gaat zij haar man zoeken in
het bos. Hij is onvindhaar.

Levend opgebaard

Teruggebracht tot het eigenlijke han-
delingsverloop is deze film betrekkelijk
eenvoudig. J let zijn de fantasieën die
het gecompliceerd en 1:xJeiendmaken.
Het vreemde tafelgezelschap tijdens het
diner, de lev<,nd opgebaarde vrouw, de
man die tegen de muur en langs het
plafond loopt, de "TOUW die haar gC'.licht
afneemt en haar oog in tOenglas legt:
het zijn allemaal dingen die veelzijdig of
zo u wilt niet zijn uit te leggen.

Belangrijkt"r ('chter dan de betekenis
is de kracht die er van de beelden uit-
gaat. Het is die kracht die de toe-
schouwer een film kan doen aanvaarden,
punten voor toenmeer verstandelijke be-
nadering.

Poppenspel

De schilder en zijn vrouw leven op
een eiland. Alle anderen die zij daar Imt-
moet('n zijn in hun ogen geesten. Een
van deze geesten voert een poppenspel
op met als thema: 'De Nacht'. johan zet
dan aan het gt'zclschap uiteen hoe hij de
kunstenaar in zichzelf ziet. Een van de
aam\'ezigc dames prollt't'rt tijdens hd
instellllllt'Il(lc gt'lIlOllllwl wat dan volgt
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THE TOROIDAL SCREW PINCH

Enige tijd ~eledell kreeg ik l'l'n ge-
schrift in handen met de, voor mij vol-
komen raadsdaehtigc titeL The toroidaI
screw pillch. liet prikkelde mijn nieuws-
gierigheid en dus sloeg ik het open.
~Iaar ik werd niet \'<-"'L'} wijzer. De in-
houd bestond uit een wetenschappelijke
tekst. afgewisseld met pagina's vol for-
Illules, onhegrijpelijke tekeningen en gra-
fieken.
Deze puhlikatie blet.-k te zijn het

prot'fsehrift van C. Bobelc1ijk, oml 32
jaar. afkomstig uit het 'Vest-friese Ahhe-
h'rk. waarop hij op 29 mei jJ. zijn
dodorstitd in de wis- en natuurkunde,
eum laude, heeft hehaald. Hij promo-
\'('('nle aan de 1I11Ï\'('Tsiteit \'an Utrecht.
promotor was prof. d•..C. ~l. Bra:uns. Ik
(,ollsta1t't.'nle dat. hoewel je lezen kunt,
niet alles leesbaar voor je is. 11ijn enige
troost \\'as. dat niemand uit mijn g<-'zel-
schap die dag. het begreep. Maar ik
sdioot met die troost lJids op. De enige
oplossing leek dl' creatie\'{' figuur zelf te
pakken te krijgen en te '\"I":1j.!<-'1lmij
uit te leggen wat (Or achter die plm.
zestig bladzijd<-'nschuilging.
Nlet~actueel
Tocn ik hem opbelde <-'11VHwg om

('cn gcsprt'k zei hij heel hescheiden, dat
hd volstH'kt niets aktueels was. Ik vroeg
of hij me in enkele kortc zinnen kon
zeggen. waar het dan toch om ging. Hij
zei dat het uiteindelijke doel was de
wakrstofhom klein te krijgen en uit
vrijwel dc goedkoopste grondstof. nl.
water. cneq~ie te halen. door kernfusie.
Als het lukt kan men uit 1 liter water
zoveel energie halen als tlit homlerden
liters benzine. Denkend aan het water-
oppervlak van ~nze aarde is dat nogal
wat. liet leek mij interessant en boeiend
en ik zei dat ik graag komen wilde . .\Iet
e~n bos rozen gewapend, die in het niet
Vld tussen alle bloemstukken, die de
ionge doctor bij zijn promotie had gc-
kreg(~n, hezocht ik hem in zijn flat in
Utrecht.
Cor Boheldijk del'd in 1962 doctoraal-

examen wis- en natuurhmde aan de
Vrije Universiteit te l\msterdam. Hij
trad daarna in dienst van het F.O ..\I.-
Instituut voor Plasma-Fysica, Hijnhuizen
te jutphaas. dat geassocieerd is Illet
Euratom. F.O ..\I, is de afkorting van
Fundamenteel Onderzoek der 1laterie.
IIet Instituut is gevestigd in l'en mooi
oud kasteeltje Rijnhllizen in jutphaas, In
het kasteel werken de mensen van de
administratie en de theoretische afdeling,
de experimentele afdeling beschikt over
l'en groot modern lahoratorium.
Toen hij bij het F'.O..\I.-Instituut

kwam werken waren <-'rongeveer zeven
verschillende onderzoeken aan de gang
dic alle lagen op het gebied van dc
plasma-fysica. Plasma-fysica is de na-
tuurkunde die zich Ilt'zighomlt met Iwt
IJllder/.Cwknaar hl'! gl'drag van geÏolli-
sl'l'rd(~ gasscn. Plasma is 111.l'en volledig
g<-'ïoniseerdgas. \Ve komen daar later op
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terug, Hij kwam terecht in de Pinch-
groep en na een inwerkperiode heeft hij
zelfstamlig {'('n onderzoek voortgezet
met na z('s jaar het voornoemde n'sllltant
als bekroning.

Vragen Z

'Ca je vragen stellen?", vroeg hij, toen
we tegenover elkaar zaten. 'Nee', zei ik,
'het is voor mij volkomen onhekend ter-
rein ell l't'n lijst Hagen kon ik nid
maken . .\Iaar de woorden 'waterstoflJom
klein krij~en', 'l'IIl'rgie halell uit water.
door fusie. intrigert'n me sinds OIlStele-
foongespr<-'k. '\liss('hien \vil je daarop
venier iJlgaan'.
<Goed', zei hij, 'je kent toch \vcl het

hegrip kernenergie?' 'Ja', zei ik. 'ga jij
nu de vragen stPilen? Kernenergie is de
energie, die wordt gewollllen door het
'Splijten van atoomkernen'. 'juist,' zei hij.
'Een atoom heeft in het midd('n ('l'1I
kern, die is positief geladen en er om-
heen bevinden zkh negatid geladen
elektronen. De kern zelf bestaat ook lIit
kleine deeltjes, namelijk protollen, die
soms n'er dicht tegen elkaar zitten l'1l
die ook positief geladen zijn. Door Bil
die positief gdaden kern met enorme
kracht te laten hOlllharderen met deeltjes
die noch positief. nod1 lll'gatief, lllaar
neutraal zijn, neutronen, kan nwn tie
kern splijten en komt energie vrij. Dat is
dus de kernenergie waar jij het on'r
had.
~Iaar kernenergil' kan ook het omge-

keerde zijn. namelijk niel de t'neq~ie die
vrij komt bij het splijten van kernen.
maar bij het versmelten ervan of Tll('t
een ander woord het fuseren <-'rvan.\Vl'1
van ('-,(,rl ander soort kernen. namelijk
lichtere, maar kernenergie heet het dan
toch ook. \Ve hebhen daar atolllen wa-
terstof voor nodig.

Th.rmo-nuclealr
De gemeenschappelijke naam van pro-

tonen en neutronen bi nucleonen. Bij
kernfusie wil men dus 1l1le1('On('1llaten
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versmelten, niet door een kracht, zoals
bij de beschieting met neutronen. dic
splijting veroorzaakt, maar door hitte.
lIet woord thenno kent iedereen wel
van thermometer enz. liet onder/.oek
naar de mogelijkheid van kernfusie
wordt daarom ook wel thermo-nucleair
onderzoek genocm(l.
Voor het thermo-lludeairc onderzoek

gebruiken we dus atomen waterstof.
Elke kern bestaat uit l;{;n proton en éf.ll
neutron. Zo'n kern heet zwaar waterstof
of deuterium, en is een gas. je kunt
deuterium vrij eenvoudig uit water ha-
len, Het is 1111de hedoeling twee kernen
van deuterium te laten ~ersmelten tot
('én nieuwe kern. die in z'n e('ntje min-
der energie nodig heeft dan de twee
()orspronh'lijke deuterium kernen samen.
hetget.'n dus als gevolg heeft dat <-'r
energie vrij komt. Die nieuwe kern die
ontstaat heet helium. Om de versmelting
lot stand te brengen moet nU'1l l'en tem-
p(~ratuur bereiken van tientallen miljoe-
nen graden celsius.

Moeilijkheden
.\Ien is nadat Illen dl' kernsplijting

Oluler de knie had. dwz. in reae!oren ('l'lJ
kettingreactie v;m splijtingen kon nor-
oorLaken <-'11die in elektrische stroom
kon omzetteIl, zodat de energie hruik-
baar was, het onderzoek ter hand gaan
nemen naar de Illogdijkheid van kern-
fusie,
De f(.d(>ndaarvoor is, dat er bij fusie

niet het nadelige radio-actieve stralings-
gevaar optreedt, dat men heeft te duch-
tcn bij dc splijting van ht't uranium.
waarmee men werkt en omdat (.1t.'ut<-.-
rium gnedkoper en makkelijker te wr-
krijg-en is dan uranÎlml.
liet stuit echter op veel grotere moei-

lijkheden dan men aanvankelijk had ge-
dacht. De Illoeilijkhl'den liggen op het
gehied van de gedra~ingcn van deute-
riumplasma en op dat gehied Iwh ik
mijn onderzoek verricht. Het hele tller-
ma-nucleaire onderzoek is momenteel op
de achtergrond geraakt, omdat men voor
men verder kan gaan Vl'eI meer van
plasma's te weten moet komen.

Voorwaarden
Er zijn voor (Ie fusie een aantal \'001'-

waarden nodig en wl'l plasma opsluiten
in l'en vacuum Luis. zorgl>n dat het ge-
durende èén seconde onder z('cr hoge
telllperatilren stabiel wordt gellOll(Ien.
zodat er g('('n warmteverlies optreedt.
Hd plasllla hlijft pchter nog maar enkele
miljoensten van een secondc stabiel en
dat is wat de mensen die lJlet fusie-
oJl(lerzoek hezig zijn de meeste zorgen
haart.

Torus
Ik heb bij mijn onderzoek gebruik

gemaakt van eeTlhuis.vormig, gt.hogPIl l~n
in ziehzelf g('slokn apparaat. l't'n zog('-
naalllde tOTUS. Dil' wordt. mulat hij va.
Clllllll Îs gemaakt, gevuld met waterstof-



of op zoek naar het evenwicht van de plasmakolom

gas. Daardoor wordt eerst een hoog fre-
quente wisselstroom ~ezondcn die de
zaak verhit. wam<1oof de elektronen van
(1t.~kernen losspringen. Een der~e1ijk in
wanorde gebracht gas noemt men plas-
ma.
Het hevat geen komplcte kernen meer

maar iont.'Il, het gas is dus geïoniseerd.
Door dat plasma zenden we weer een
elektrische stroom om het plasma te ver-
hitten, met de bedoeling. als de verhit.
ting Illaar lang genoeg duurt versmelting
tot stand te hrengen. Die tweede verhit-
ting heeft bovendien tot gevolg dat het
plasma zich samentrekt, hetgeen het
pillch-effect wordt genoemd. BOVt'lldit'll

heeft het sanwlItrekh'n-ze1f ook weer
l'l'lJ v(-'rhittcnde werking. In mijn onder-
zoek wordt de plasma-kolom opgesloten
en samengedrukt door een schroef-
(screw}t;ormi~ magnetisch veld, om hem
in toorn te houden.

Veer
liet is ellendig maar wat Wl? ook

proberen die kolom hlijft niet lang ge-
noeg: stabiel. Hij gedraagt zich bijvoor-
ht,(.ld als ecn veer, die je met alle macht
probeert samen te drukken en die hij
grote druk, net op het moment dat .ie
denkt ik hd) hem zo dicht in elkaar als
maar kan, naar hui ten springt. Ook v('r-
toont hij wel ander-vormige afwijkingen,
zo'n afwijking noemt men een kink. Als
de kolom erg uitslaat raakt hij de wan-
den van de buis, je zÎet een vonk ('IJ weg
is de kostbare warmte, die de kernen bij

langer volhouden tot versmelting llloet
brengen,

Model

'Zal ik hem IlU maar afzetten', vroeg
hij. 'Hij bedoelde het op schaal gebouw-
de kleine model van zijn torus, dat op
de boekenkast stond en gedurende ons
gesprek had staan vonken, en dat mij
het gevoel van ('erbied voor zoveel raad-
selachtigheid had gegeven. Het had be-
ter niet kunnen vonken, :\faar toch ...
'Als je promoveert moet je toch een

7.elfstandige hijdrage leveren aan de
wetenschap?', \Toeg ik, 'wannt'er heb je
de ingeving gehad iets op het spoor te
zijn?'

Fout

'Het kwam toevallig door et'n fout.
Fouten brengen de mensen wel meer op
goede idt'eën, als je er tenminste oog
voor hebt en de fout geen font laat
blijven. Toen ik het onderzoek ter hand
nam. constatt.'erde ik dat er een fout was
in de opeenvolging van toegediende
stroompjes. Er moest namelijk een ruimte
van drie miljoenste st'conden tussen en-
kde stroompjes zitten. maar het ging
te~elijk. Daardoor ontstond een schroef
in de stro()m. En cr bleek een lan,gf'Te
stahiliteit op te tredt'O dan men had
verondersteld. Ik ben in staat geweest
dit te zien en theoretisch te verklaren
en dat .••taat in mijn proef~chrift:

W.terstofbom klein krijgen

'En nu nog iets over de beheersing

van de waterstofbom', "'Toeg ik. 'Beht'l'r-
sing is inderdaad het goede WOOrtl.Die
kernfusie kan wel ml'! enorme hitte en
geweld bereikt worden. zoals bij de wa-
terstofbom, ~Iaar de energie komt dan
alleen explosief vrij en is nict te gehrui-
ken
\Va;lr we dus naar streven is kernfusie te
beheersen, op te vangen en ook om te
zetten in een bruikbare vorm. ~laar
voorlopig is hl'! fusie-onderzoek dns op
de achtergrond geraakt en concentreert
men zich op het plasma-onderzoek, met
in het achterhoofd toeh altijd het dres-
st'ren van de waterstofbom.

Internationale samenwerking
'Ca je IIU eerst lIlet vakantie?'
'Ja, eerst met vakantie en in angustus

nuaf Rusland, Er wordt in :-.lowo,,;ibirsk
('eli conferentie gehouden, geor2;aniseerd
door het \Veense International Atomie
Ellergy Agency. \Ve gaan tiaar met tien
:\'cderlandcrs naar toe. Er is een zeer
openhartige internationale samcnW":f-
king op ons gehie<1. Xa de conferen-
tie ga ik enkele maanden met mijn g:C".I.ill
in Charkow wonen om daar te werken en
nieuwe ervaringen op te doen.'
Ik werd er een !wdj(' stil van en hoop

dat er vet'! T\H:hthaarllt'id gegeven wordt
aan mensen, gewone Nederlandse gezin.
nen. die met de Russen gaan samenwer-
ken. om de waterstofhom klein te krijgen.

Cdllkkig was ik die avolI(l te laat
thuis ''Oor het laatste nienws.

LENI KORTLAI\D
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Een revolutie is mislukt

Opnieuw is l'CII revolutie mislukt.
Lodewijk de Bot'L t()n(:'elschrijvl'r-rl'~

gissl>ur-altviolist lwdt zijn doel voor hij.
geschokll.
llij wil l'l'll artistieke olll\\'cnteling.

maar is geen rcvolutionair.
I1 ij streeft naar ('rl'ativik'it van het

puhliek. maaT verzuimt ecn brug te slaan
tllssell tm'schouwer l'lt 10lIt'l:'l.

11ij wil ontmenselijking van de thcakr-
figuren. maaT verliest het contact met de
werkelijkheid.
Dezc wat hitkT klinkende opmerkin-

gen on'r de t\ •...l'l' ('('nakters 'Darts' ('11

'Lijkclls)'llmk'. opgl'HIl'rd door Studio in
tie Brakke Cnmd te Amsterdam.
De t;>t'llakters hehben het traditionele

tl.('ater nauwdijks doen ben'Il. laat slaan
op Zijll groll(lvL'stl,tl doen schudden.
Daarvoor waren DL' Boers stukken te
Ilalfhakkell l"evoliltionair.
En"lIl1lill als men gewapl'nd met vork

t'n mes oorlo~ voert. draagt 1lJ{'n toneel-
fl'volntie uit IlId luxueus totaal-thea-
ter.
Lodt'wijk de Bopr vocht !Het mitlddell

die nid geschikt wan'll voor de strijtl;
hij nam te vl'd hooi op zijn \'ork.

Geen theatertraditie

Hl'voilltie maakt gl'brllik
vowligde lJl'gripP('1l t'n
'Darts' ('11 'LijkellsYlIot\e"
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van v{'n'ell-
argllllll'llh'll.
{iaafl'lltl'g('ll

killillen pretentielis worden gClloem(l.
IIctg{'l'll De Boer bereikte was dan ook
geen ollln'rwerping van de gevestigde
theaternormen, Hij slaagde er slechts in
eell discussie op gang te brcngen tussen
critid, toeschouwers en vakmensen.
In dat opzicht kan de voorstelling vall

de twee eenakters uitermate geslaagd
worden genoemd. \Vant. in Xederland.
dat geen theatertraditie bezit, is het op
gang bren geil van een gcsprek over het
'hol' ell waarom" van tm;eel een pluspunt
(t.lt rIlÎm opweegt tt'g('n de bedenkingen
tlle kUllnen worden aangeHlefll.
Overigt'n,~ noemt De Bot'r 'Darts' ell

'Lijkensynmie' nadrukkdijk {'xperimen-
kn, En als proefneming md puhliek.
critid en acteurs (hoe reage{'rt IIIt'n?)
schiet hij midden in de roos.
Lodewijk de Boer (31) is zich pas kort

geleden gdH"t'1 gaan wijdt'l\ aan hd to-
neel. Tien jaar lang .,.peelde hij altviool,
aanvankelijk iJl hd Kunstmaandorkest.
latl'r in hd COIll,:ertgebouworkest. Zelf
zegt hij: 'Het ging me vervelen. Ikt
spell'Jl wt'nl epn automatisme'.

Hij speelde lilt aBceJl Ilog Illaar \uor
zijn ple-?Îer. klassiek en frcc' jaTJ:. 'Darts'
t'n 'LijkensYllude' IH'eft De Boer op lIit-
Ilmliging van toTlt'elgroep Studio zelf ~e-
n'gisst't'nl - tWt't~ t'H t'('ll hakt, lIlaalid
lang hijschan'll ell polijsll'll.

De krIJllk:;illlli~c KUllillg lIif Dt/rls.

Hij bracht voor ;-.Jederlamlse maat-
staven iets nicuws.

Moeilijk te vatten
De tW{"t' stukken wart'n voor hd pu-

hliek rnot"ilijkt'r te vatten dan menig an-
der toneelstuk dat de laatste jaren in
Net1t'r1and op de planken werd ge-
hracht.
De Rot'rs voorgaalldc stukken als De

Kaalkop luistert. De Sprakelozen, Dl'
\'erhuizing, De Brandtrap, lIet Cat en
als Borak valt, een van zijn recentere
prmlukties zijn wat dat betreft aanzien-
lijk gemakkelijk{'r voor de toeschou-
wer.
In 'Darts' en 'LijkensYJlodc' yergroottc

de auteur welhewust de afstand tussen
theatergeheuren ell de mcnst"n in de
zaal.
Hij volgde met de tW{"{~eenakters ht't

proe{'d{' van het tlwater der wreedlwid
eerder gt'propa~C'erd door dt, FransJll:U;
Artaud (zl'lf illllt'n!aad abnormaal).
~laar De Bopr det,d dit Illd {~Cllover-

daad aan motleflle theatrale hulpllliddt'-
len. Zo ontstond t'en luxueus soort totaal.
thcater-\'an-de-wret'tlht'id, waarin dl' fi-
gnrt'll hon'mli('11 .zo (Jlltlll~'.lIst'lijkt ~\'('~-
den dat lid puhllt'k er vriJwelIloOIt lil



slaagde contact met het geheuren tot
stand te brengen. ~fd andere woorden:
de toeschouwer was niet in staat creatief
mee te leven, zich te ic1entifil't'ren, een
nieuwe werkelijkheid op te bouwen.
Toch was dit een van De Boers uit-
gangspunten.

Idee mislukt

Overigens is de idee - hij 'Darts' en
'Ujkcnsynode' duidelijk mislukt - om
het publiek creatief te betrekken bij
de opvoering al zo oud als het theater
zelf. Bij de moderne theatt'fVonncn
wordt dit idee nieuw leven in p;eblazen.
In Polen is Grotowski met zijn Labora-
toriumthealer en in Tsjechoslowakije zijn
mensen als Otomar Krejen, Joscf Svobo-
tIn en jinciriska lIirsdlOva al jarenlang
bezig met het publiek te experimenteren.

Grotowski is de man van de eenvoud.
llij zoekt de weg terug naar het oerthea-
ter. Zijn gezelschap hrenb,'t ascetisch to-
neel. zoals dat vorig jaar op het Holland
Festival was te zien. Het Laboratorium-
theater speelde toen De Standvastige
Prins van Calderon. Het deed dit met de
toeschouwers, als 'proefkonijn', zo actief
mogelijk betrokken hij het spel. Schijn-
werpers, decors, schmink, kortom alle
anti-theatrale attributen ontbraken.
Tegenover de purist Grotowski, die de

beperktheid van het toneel in positieve

feil scene lIit het eerder df/or Stuc1io O'l~e-
l'fJf!rde stllk t:Qn De Uocr, Het Gat. Julc.s
Hamel en l':ric P/OUYCf als spelers. Rel{ic fmtl
Petcr DOol/hO/'k.

KUNST

zin wil demonstreren staat het moderne
Tsjechische tiwater.

Svoboda animator
In Praag is de technische revolutie

van het toneel begonnen. Vooral Svobo-
da was de grote animator. Televisie.
film, beeldprojectie, muziek, dans, alles
\verd gemixed en opgevoerd tot de uiter-
ste perfedie. Het toneel in oude vorm
werd afgezworen. lIet totaal-theater
werd geboren.

uxk'wijk de Boer nu heeft voor het
een noch het ander g-ekozen.Zijn revolu-
tionaire doelstellingen (weg met het
hourgeois-verhaal; terug naar het primi-
tieve toneelgebeuren) komen overeen
met die van Grotowski. Maar. zijn stuk-
ken vormen in hun rijke omlijsting het
tegendeel van puristisch toneel. De Boer
streeft niet naar de oervorm, althans niet
uiterlijk. Hij gebruikt geen simplificaties
passend hij de revolutie die hij voor-
staat.

Niet schokken
De Boers the'J.ter J.:umt uitt'rlijk ovcrM

l'en met dat van de Tsjechen. Het is
een soort totaal-theater, maar is minder
vooruitstrevend in zijn technieken dan
de Praagse kunstenaars.

De vondsten ~ebruikt hij slechts ter
me('rdere glorie van zijn tonecl-der-
wreedheid, waarmee hij overigens - zo
zegt hij zelf - 'het puhliek niet wil
schokken'.

~Iaar wat wil Lodewijk de Boer dan

wd. hehalve de gevestigde theaternorm
de doodsteek toebrengen'?

Uit interviews in verscheidene dag- en
weekbladen na de première van 'Darts'
('n 'Lijkensynode' wordt dat lllaar voor
een deel duidelijk. De jonge auteur zegt
te zijn geïnspireerd door het Japanse
!'\ohMtheater, waarin de spelers hun per-
soonlijkheid verliezen en gemaskerde
symboolwe:t.ens zijn.

Hij heeft het effect van het Japanse
theater in zijn twee eenakters evelll."Cns
proberen te hereiken. De stemmen klin-
ken mechanisch, het gebeuren voltrekt
zich als een rite (overgoten door film.
dia's en klankeffcctl'n). Ook de bewe-
ging is aangepast aan deze rite en ver-
groot de onwczcnlijkheid van het geheel.
De taal tenslotte wordt afwisselend als
zuiver communicatiemiddel en als ritueel
effect gebruikt.

Bestaande riten
Lodewijk de Boer beoogt hiernlPe e('n

tonf.."Civormte creëren waarbij de toe-
schouwer wordt opgenomen in de
stroomversnelling van de ~ebeurtenissen
op het podium. Een gebeuren dat indi-
vidueel ervaren moet worden en g('stalte
krijgt. 'Iedereen mag cr van maken wat
hij wil'.

liet Japanse ~oh-theater van zo'n
tweeduizend jaar gel(>den stoelde even-
wel op bestaalJ(le riten, traditie en sym-
holen van de Japanse cultuur uit die
tijd.

De riten van De Boer passen minder
in onze Xederlandst> hedendaagse wer-
kelijkheid.

Alleen al daardoor komt het contact
tussen toeschouwer ('n spelers moeilijk
tot stand. ~Iaar ook de ontmenselijking.
de ahstrahering- van de figuren vormt
een harrière. Iierkellllinf. en identifica-
tie. onontheerlijk voor (e heleving van
e('n drama. zijn hierdoor uitgesloten.
Rampzalig verh3al

0(" eenakter 'Darts'. eerder opgevoerd
door het studententOll('d vertelt de ge-
schiedenis van koning Samgavad uit de
eerste ('{'uw voor chr. Een rampzalig
verhaal over de hartstocht die deze voor
zijn zuster Vaslldeva koestert. Een
wreed. hizar stukje dolgedraaid toneel
dat het publiek weinig zal hehhell ge.
zeg(!.

In 'Lijkensynode' laat De Boer epn
Paus zijn voorganger opgraven. h('Tl'ch.
ten en in de Tiber smijten. Ook hier ePIl
wonderlijk gegeven. waarvan het cynis-
me niet ovt'rkwam.
De oorl.aak van deze mislukking ligt

verll10edelijk in de tw("Cslachtigheid vall
De Boers poging iets nieuws te brengeil.
\Vat evenwel belangrijker is: hoc

lofwaardig op zich zelf hl'! ('xperiment
ook h" het kan De Boer nooit worden
vergeven dat hij iets essentieels is
vergeten: liET PUBLIEK.

BOB VA:\' OPZEELAND
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'Het fietsen is even belangrijk als de ontmaagding'

Enno Dcvcling (193.3) puhIÎl't-'cr<1e in
lB().t dl' rolllan 'Al1)('rto en ik', Crof in-
gl'dedd, was dl'ze rolllan onder te bren-
gen in hct vakje 'hekentenisliteratuur',
Veel autobiografische feitelijkheden, veel
lwrsoonlijke problematiek, ofwel een vrij
duidelijk afschrijven van de eigen frustra-
ties. Twee jaar later blijkt voor dit alles
geen ruimte meer. Enno Develing begint
('en serie stencils te schrijven waarin hij
'liet einde van de roman' vaststelt. Voor
een aantal kritici vormt dit de aanleiding
om wat spottend op te merkelI dat me.
neer Develing zeker denkt dat hij de
enige schrijver in :":ederland is. Develing
is de eerste om te zeggen dat hij uu juist
niet de enige schrijver is. \\'aar het hem
slechts om gaat is aan te geven dat de
klassieke roman geen recht van bestaan
mL'Crheeft in de hedendaagse, ,'oortdu-
rende veranderende maatschaappij.
\Vat koopt de lezer voor de persoon-

lijke problematiek van de schrijver? De
hedt'lldaagse schrijver schrijft slechts
voor t'en kleine, hem wel bekende,
groep. De argumentatie van die schrijver
of van de kritikus die een dergelijk boek
waardeert, omdat het gegeven toch poly-
interpretabel is, en daardoor toch los van
de schrijver komt, gaat volgens Dc\'eling
niet op. De wens is slechts de vader V,lIl
de gedachte. Bij het lezen van \Volkers,
~Iulisch of wie ook, wordt de lezer,
volgens Develing, in een (tc heperkte)
gedachtenhoek gedrukt. Ced de lezer
zelf een kans. Laat hem kennisnemen
van de werkelijkheid die niet de werke-
lijkheid van de schrijver is, maar die van
de lezer.
Enige mogdijkheid daartoe i••het ge-

veil van zoveel mogelijk informatie,
\,,'aarhij ieder detail voor het geheel van
belang is.
Hoe Develing zich dit dan wel voor-

stelt, toont hij aan in 19GHwanneer het
projekt 'Voor de soldaten' versdJijnt.
I1t't projekt hc.~taat uit drie delen: 1. Een
figuur A. registreert alles wat hij hoort
en ziet op de dag dat hij op moet kOlllell
voor de militaire dienst. 2. Interviews
met andere militairen vergroten voor de
lezer de werkelijkheid der militaire
maatsl'happij. 3. De traditiOllt'le (schrif-
tdijke) he!-,rroetingvan de aalmoczellier
moet hetzelfde effekt bereiken. Daar-
naast is er de lezer, die zijn eigen wer-
kelijkheid (dienstervarin~) kan invullen.
Hesultaat is niet de persoonlijke visie of
interpretatie van de schrijver, maar een
zo groot Illogelijke werkelijkheid der mi-
litaire maatscllappij.
Dat dit op ecn pijnlijke manier ver-

duidelijkend kan \verken. Illoge hlijken
lIit het f{'it dat militaire autoriteiten Dt'-
\"clillg hij 't werken aan zijn project gecll
fadliteiten wilden geven, respedievdijk
Develing tot op zekere hoogte tegcn-
werkten. Kon van 'Voor de soldaten' nog
gezegd worden dat Oeveling's manier
van werken slechts interessant \va$ WXlr
mensen die in dienst wan'lJ gt'Wt'Cst,
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\"()orhet nil'llwstc projekt 'De maagden'
gnat dit m.i. heslist nid op. Ook hier
\\'L't'rdrie delen: 1. liet feitelijke versIng
van een ontmaagding. 2. Interviews met
vrouw{'n dit, oVl'r hun ontmaagding ver-
teIlen. 3. Foto's VUil en rond de ont-
maagding. Olltbrekend facet: Een gram-
mofoonplaatje met de geluiden der ont-
maagding.
Enno Ocvding: '\\'as aanvankelijk wel

mijn hedoeling. Ik heb het laten vallen.
omdat zo'n plaatje vermoedelijk een rel
had gegeven. Je zit dan gelijk in de hoek
van de pornografie, en zo is llt't projekt
helemaal niet bedoelcl. Bovendit~nwil ik
helemaal geen rellen. Laat ik liever aan
andere. Illeer traditionele. schrijvers
over. Het gaat mij t'r slechts om de
werkelijkheid vall de ontmaagding te
geven. En dat dan door zovec1 moge-
lijk infonllatie. En daarbij is alles van
helang. Het gaat _ bijvoorbeeld -
niet all('('n om de tijd die het meisje
nodig heeft om op haar fiets naar
haar niendje te rijen. maar ook onder
welke weersomstandigheden, welke kle-
ren zij draagt, hoe zij op haar fiets zit,
wat zij allemaal ziet, etc. lIet gaat mij
om de persoon als ohjekt in de omge-
ving. In de zg. klassieke roman is de
om~eving veel teveel ondergeschikt aan
de persoon. Dat is voor mij onmogelijk.
Daarvoor wordt men in z'n gedragingen
teVt'cI bepaald door de omgeving. Dat
men het zich vaak niet meer of nauwe-
lijks \)ewust is, is voor mij alleen maar
meer reden om die omgeving juist zo
gedetailleerd weer te geven. En dan ook
zo echt mogelijk.
Het feitelijke verhaal in 'De ~laa~den'

is echt gebeurd. Ik heb dagen met de
jongen en het meisje gepraat, het gebeu-
ren zo exact mogelijk gereconstrueerd
aan de hand van hun herinneringen.
Opvallend was dat het meisje zich vrij
~eel herinnerde. de jongen bijna niets.
Zelf heb ik herhaalddijk de route af-
gelegd <lil' het meisje toen reed. Ik
vertrok dan eveneens op zaterdagavond
{'Il op het tijdstip van het meisje. On-
derweg tt-kcnde ik op wat ik zag. Ilt,t
meisje en de jongen die de rol spelen
in - De .\Iaag-den _ zijn gekleed in de
kleren van de tijd tOl'n het gebeurde. De
muziek in de kamer, waar zij zich be-
vinden i.••de muziek van tien jaar geIe-
den. Niet verzonnen. maar verkregen
aan de hand van oude hitlijsten. \Vau-
neer je zo te werk gaat kan je je rot
ergeren wanneer je at:hteraf fouten ont-
<h'kt. Zo heeft de jongen het - hijvoor-
\,{,dd - over het jenevermerk - \Vitte
Hijger - tt-rwijl op de foto t'eU £I(,s -
Claeryn - staat afgeheehL'
Cedeelte van dc route die het meisje

in - De Maagden - aOegt:

( ... ) 'Na de buigirlg eau cIe H-IOlUl
u:orden de plantsoenen klei/Ier, met
mi/uIer rozelI, maar 1I0g wel de der
boompjes in cIe hoeken. De strfUlt is
geheel eerinten, er SIUlUl lIiet meer zo

ceel f!.l'1lt1rkccrde lIlIto's coor cIe 'lIIiu"1
en cic 1"';Z("1 zelf Zi;'l t.:all een (UmZie'l-
liik ouder type, cllIt wor de oorlog ge-
bouwd is. Ze zij" t.:(m eell al{!,enlCen
bekend soort met vri; duistere portieken
eu met kleilIe uitspringende ramen. Als
ze de eerste zijstrant nadert freewheelt
ze ~"Vell.Met haar rechterhand trekt ze
haar rok even naar beneden, haar knieëll
houdt ze tceer stiil tegen elkaar (wnge-
drukt. Op de hoek is de Willkel eau ('C11

groellteboer. I" witte watert/crI staat met
grote letters op de winkelruit geschrc-
l'en: 10 kilo aart/appelen 1,95; andijt.:ie
~esneden kilo 50; hmlt/peren triumf sap
sap!! kilo 39, James extra 89; tomaten
lieel kilo 49. Boc'ell de derlr hmwt l'en
emaille bordje met Div. dnmfell 'I
JJoekje Con~'ert:ell ( ... J'.
Enno Devding:: 'Ik kan me voorstellen

dat er lezers zijn die mO{'itehebben met
al die details. Toch is het vermelden
ervan een noodzakelijkheid om de wer-
kcl~~kheidder ontmaagding zo dicht mo-
geliJk te benadert'n. Elk detail op zich is
daarbij van belang. zowel als de onder-
linge samenhang cn beïnvloeding der
details. lIet merk kondoolJl is niet min-
der belangrijk dan het programllla dat
radio Luxemhmg uitzendt, het fiets{'n is
even belangrijk als de ontmaagding.'
De aanlooproute, het verblijf bij haar

vri~ndje, zowel aIs de weg terug naar
hUlSvan het meisje, wordt in 'De lImag-
den' vrijwel systematisch onderbwh'll
door de reeds genoemde interviews ell
foto's. De foto's, ~emaakt door Frank.
Bouwman, zijn bepaald geen kunstwer-
ken, Moesten dat ook niet zijn. Bedoe-
ling was slechts om de werkelijkheids-
sfL"erweer te geven. Opvallende foto's
zijn daarbij: ~Ieisje op \V.C., jongen die
het kondoom met water heeft gevuld om
zijn vriendin ervan te overtuigt'n dat er
hij de ontmaagding niets gebeurd kan
zijn, meisje met handdoek tussen haar
hL'nen Olll te voorkomen dat er bloed op
het bed ~0I1it. l\'ogal merkwaardig lijkt.
dat de JClIlgcn en lipt meisje bij het
liefhebben slechts gededtdijk ontkleed
zijn.

Enno Devdillg:
'In werkt'1ijkhL'idwas dat ook zo. \Va-

ren zij beiden naakt gewL'est dan waren
zij ook zo op de foto gekomen. ~1is-
schien is het een gelukkige omstan<lig-
hcid dat dat niet het geval is gewet"..•.t. Jt'
loopt zo snel hd 'gt.-"Vi.mrhet odium van
de pornograaf te krijgen. En daarmee
weer rellen, die de opzet van 'De maag-
den' alleen maar vertroebelen. Ik heh dit
projekt niet gemaakt om te provoeeren.
liet ging mij om die werkelijkheid. t'(\
niet om mezelf in een bepaalde hoek te
schrijven. De NVSII had interesse in het
manuscript. maar zdfs dat wilde ik niet.'
De interviews, afgenomen door Trudi

Beumer en Lieneke van Schaardenhurg.
werden verkre~en na gesprekken lIll't
vrouwen die in leeftijd varieerden vau
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Er werd gewerkt
opgest('l(!e \'ragell-

15 tot en Il\et 80.
volgens ('("n tevoren
lijst.
Trudi Beumer:
'Vrijwel geen enkele vrouw weigerde.

Eigenlijk integendt..-el. Ik had het gevoel
vaak dat zij het fijn vonden om er ein<1<.."'-
lijk eens met iemand over te praten. Ook
het feit (bt het verhaal voor een boek
bestemd was, vormde geen bezwaar.
~Ien vertrouwde ons. De gesprekken
duunlen vaak uren. Soms had ik het
idee dat ik l't:'l1 soort sociaal-werkster
was.'

liet eindresultaat? Je eigen indruk?
Trlldi BClllner:
'Teleurstellend. Erg teleurgesteld in

d(~ man. Ze willen cr bijna allemaal zo
gauw mogelijk in en 'r op. en
daarna ... ? Ja, wat danrna ... ? Noem
het een soort psychische verwaarlozing
ten aanzien van de vrouw.
Fragment uit één der ÎntefvÎ('ws:
( ... ) • . .. maar op (xrl gepet:en mo-

lIIe'lt ICUS hi; dus toch eh cl rin. Eli 't
u:as zo'n flinke ktwap en ik ben niet zo
tlillk, tlOll dus eh, etiket die matl al op
me vond ik al iets. Manr ik heb 'r verder
helemaal niets van begrepetI, ik was op
eell gegeven moment dus helemaal
uitgeteld en elke keer als hij dus 1Jeen cu
weer ging. llOU, clan lag ik gelcoon te
krewlen,:afsclluweli;k en clat klnarkomen
van hem clat begreep ik dllS helemaal
niet. Dus toen ie cl'r op een gegeven mo-
ment weer helemaal uitging, clacht ik
wat tlU, ik wist dll.s helemaal niet dnt hij
kUUlrgekomen u;as, ik coekle me enkelt
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heel crg cics CII ik tcas helelIlaal IIat en
tOCII kwam ik dlls thllis Cfl toen zag ik
dat 't allemaal hhwd Icas. Eli ik dacht
dus dat is dus gewoon m'n vaMe mem, ik
zie 'm morgeIl tt'eer. De t:olgende dag
zag ik 'm dus tceer, maar hij bekeek me
dus helemaal uiet meer. In 't begin vO/ld
ik 't vreselijk, ik durfde me ook helemaal
niet meer te laten zien eu zo. En ik heb
't dtlS nooit te~en iemand t:ertelcl, he.
halve tegen m n eerste vriellll;e dan,
tc(mt cIat was weer goed, en die begreep
't ook allemaal [cel ( ... )'.

Hoe het meisje uit het feitelijke ver-
haal van 'De maagden' haar onbnaa~.
din~ ervaart resJlCl..:tievelijk verwerkt, ver-
meldt Develing niet. Evenals in 'Voor de
soldaten' registreert hij slechts. Het den-
ken en interpreteren laat hij aan de lezer
()ver. Houvast of niet voor die lezer, het
slot van 'De maagden', althans wat de
gesc1}f(l\-'en tekst betreft luidt als vol~:

( ... ) Tlak voor haar is de hel cer.
lichte etalage van de modewinkel op de
hoek t:(m de R.straat, erboven staat in
rode aan elkaar geschreven letters Ro-
binetta. Ze draait de crij duistere R~
straat in erl gaat aan de linkerzijde van
de weg rijden. Op de hoek tegenover
Robinetta is een sigarenwinkel u;aarvan
alleen de automaten verlicht zijn. Een
magere jongen in een z!carte tmi holt
naar de automaat en stopt er geld in. Als
zij voor haar huis stopt komt de jonge'l
weer terug hollen, een pak;e sigarette'l
i'l zijn hand. Ze stapt van haar fieti> en
manoeuvreert hem tussen twee f!,epar~

keerde auto's door IUlar het trottoir.
Door het mÎfje r(m haar huisdcur SChijflt
licht. Ze haalt voor de deur de sleutel
lIit lwar tasje en steekt hem in het slot.
Zacht;es doet ze de deur opeu cu rijdt
haar /iets het gangetje in. Bovenaan de
trap klinkt de stem van 1war moeder. Of
ze daar is, ze is 10 minuten te laat. Ze
antwoordt dat de film tcat lanr;, duurde
en doet dc deur achter zÎC/! dicht:
( ... )

Hoe feitelijk en autentiek ook weerge-
geven. verhaal, interviews en foto's naast
cn tegenover elkaar gehanteerd, geven
kontrasten die 'De l\[aagden' meer doet
zijn dan de weergegeven wcrkelijkheid.
Ook het projekt blijkt iets tussen de
regels te hebbcn.

Enno Develing:
'Kan wel. Is in ieder_geval niet zo

bedoeld. Evenmin de aanklacht tcgen de
man. Dat het als zodanig overgekomen
is. is meegenomen ...

Is 'De maagden' volledig?
Enno Develing:
'I"\ecn. Ik heb geprobeerd een zo

groot Illogelijke werkelijkheid weer te
gevt-"Il, waamlee ik niet de pretentie heb
dat het de enig zaligmakende waarheid
is.

Dus toch onvolledig?
Enno Develing:
'Daar gaat het niet om. De lezer

maakt mijn werkelijkheiu tot zijn eigen
waarheid of niet. Ik dwing niemand. De
lezer moet 'De maagden' vrijblijvend er-
varen. En vooral het bock niet als sta-
tussym1x>o1 in zijn kast gaan zetten. Op
die manier wordt het allemaal te literair.
Laat hem of haar kennis nemen van de
informatie en eventlll~cl zijn of haar
eigen konklusie trekken. Daarna mag 'De
maagden' worden weggedaan. Kunst
moet vrijhlijvend 7jjn. liet gaat mij nid
om het begrip 'Een Develing IllOL't je in
de hoeken kast hehbt"n:

F'ragnwnt uit een intt"rvi{'w dat de
Haagse Post van 12 april H}()S met Enno
Develing had n.a.v. 'De :\laagden':
':\faar in ieder gevaL welke rOlllan dan
ook, de psychologische, de oorspronke-
lijke of de autohiografische. je kunt {'r
JlU geen informatie of ('Olllmllnieati{'
mttr IlWC hereiken. Voor mij beteh'nt
dat het einde van de roman:

lnfonnatie is inderdaad a;ulwl'zig in
'De maagden', maar die cOlllllllmicatic?

Enno Develing:
'Op het moment dat de lezer zich af

gaat vragen wat is dit. Een projekt? \Val
vreemd. Nog nooit V;lI1 gehoord. laat
staan gelezen. En eelllllaal toch geit"'J;ell,
wat wil die Develing eigenlijk? \\'aJllleer
daarover wordt nagedacht n.a.v. 'De
:\faagden' dan is er sprake van kUlIst.
Anders gezegd: Kunst funktiolleert pa;~
wanneer lwt communicatie tnt stand
brengt.'

DICK ZAAL
'De ,\laagden' is een uitga{;c varl .-\ .
.\falltelJu, Brussel/Den I/aug.
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