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Na de
bevrijding

Schoon en stralend is, gelijk toen, het voorjaar,
Koud des morgens, maar als de dagen verder
Opengaan, is de eeuwige lucht een wonder
Voor de geredden.

In 't doorzichtig waas over al de brake
Landen ploegen weder de trage paarden
Als altijd, wijl nog de nabije verten
Dreunen van oorlog.

Dit beleefd te hebben, dit heellijfs uit te
Mogen spreken, ieder ontwaken weer te
Weten: heen is, en nu voorgoed, de welhaast
Duldloze knechtschap -

Waard is het, vijf jaren gesmacht te hebben,
Nu opstandig, dan weer gelaten, en niet
Eén van de ongeborenen zal de vrijheid
Ooit zo beseffen.

J.e.Bloem
(Overgenomen uit:
Verzamelde Gedichten
Uitg. Polak en Van Gennep,
Amsterdam.)
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Oud-international
Theo Terlingen :
'Hockey is gewoon gevaarlijk'

'Al die publikatips na de tragische
dood van Jolm :\cfkens hebben me toch
wel verbaasd. Opeens stond het hockey
in het middelpunt van de helangstelling.
Opeens ook riep iedereen dat hockey de
lllet'st gevaarlijke sport is. \Vel hockey is
in al die jaren nog steeds niet veranderd.
lIet is en blijft gewoon een gevaarlijke
sport. Dat ben ik me gedurende mijn
gcilCle carrière wt ..l degelijk bewust
gewc€st.'

Tlwo Terlingen, 29 jaar oud, een van
de recordhouders wat interlands betreft
in ons vaderlandse hockeywereldje, zit
lui onderuit op één van zijn fauteuils op
zijn kantoor in de binnenst<Hl van Am-
sterd:un. Terlingen die nid lllinder dan
drie Olympisc:he Spelen achter de rug
heeft. Home in 1960, Tokio in 1964 en
~Iexk'o in 1968, weet precies waarover
hij praat.

Grote hoofdwond

Hij zegt: 'Het h("{'ftons allemaal vre-
sdijk geschokt. Toen ik hoorde wat er
gebeurd was, kon ik het me nauwelijks
voorstellen, want zelden in mijn carrière
heh ik zoiets meegemaakt. Van Tokio
herinner ik me dat de doelman van In-
donesië met ee-n grote hoofdwond Val1

hot veld J.,ring,tOL"Jlhij de bal keihard
tegen zijn hoofd had gekregen. .\laar
verder, echte grote ongelukken, nee ik
kan het me niet heriruloren. In de tien
jaar dat ik in de top heb meegedraaid

SPORT
heb ik zoiets vreselijks nimmer meege-
maakt.'

Theo Terlillgen staat, samen met zijn
dubgl.'"IlootJan Piet Fokker op de twt"t'-
de plaats van Oranjes'-erelijst. Alleen
Van Vroonhoven droeg het oranjeshirt
meer dan het duo van Laren, dat op-
nieuw in de kampioencompetitie mee-
doet. Zesentachtig keer kwam Terlingen
voor het Nederlands h'al1l uit. Een aan-
tal waarop hij met veel plezier terug-
kijkt.

Belachelijke voorbereiding

Terlingen: 'Toen ik voor Iwt eerst in
de selectieploeg doordrong had hockey
in ons land nog niet zo heel va.l om het
lijf. Voor de Olympische Spelen in Ho-
me J.."Wa1l1enwe zes weekeinden bij
elkaar. Zes weekeinden. Natuurlijk een
belachelijke voorbereiding als je je be-
denkt dat je kort daarop zware wedstrij-
den moet spelen. In de achter ons lig.
gende jaren dus voor Tokio en .\Iexico,
is dat helemaal veranderd. De training
werd veel straffer. \Ve kregen in Bronk-
horst en Kmay uiL..•tekcnde conditietrai-
11(."rs.Vroeger namelijk dachten we het
allct'n op onze tedmiek te kunnen kl::l-

Tllt?O Terlingcn.

ren. Die tijd in de hockeysport is allang:
voorbij. Kijk eens naar landen als Austra-
lië, i\'iCllW Zeeland, Oost-Duitsland en
Kenia. Ze he-.littcn geen echte klassespe-
lers. maar tijdens Olympische Spelen lo-
pen ze vaak voorop. En juh't deze ont-
wikkeling kan van de hockeysport een
nog gevaarlijker sport maken. Dan ko-
men knapen op het veld, die kwalitatief
minder kunnen. maar dankzij hun voor-
treffelijke conditie en inzet meekomen.
Dan krijg je ongelukken als de scheids-
rechters het spel niet g()('(l in de hand
houden.'

Vrije tijds bested ing

Theo Terling:en heeft zijn sport altijd
al.. ('en prettige vrijetijtishestNIing ge-
zien. Daarom durft hij met de hand op
het hart verklaren dat hij nimmer doel-
bewust op een tegen~tall{ler gespecId
hedt. ~faar wat bedoelt hij precies
daarmee?

'Nou l..ijk als je vuiligheid wilt, kun je
alle kanten op. Als je bewust doorhaalt
met je stick, wordt het levensgevaarlijk.
\Vant er i<; geen sport, uitg:ezonderd ijs-
hockey misschien, waarin een b..'l1 zo
hard op je afkomt. In .\Iexico heb ik
toch gezien, dat een Indiër wraak nam
op een Oostduitser toen deze hem te
ruw had aangevallen. Hij sloeg de bal
keihard in die jongen zijn maag. De

Oostduitser werd voor dood van het veld
gedragen. Die tendensen zie je nog niet
in Nt->derlalld.Ik durf te zeggen dat in
!'\ederland geen hockeyspeler rondloopt.
die op een dergelijke manier verhaal
gaat ha.len. Die mentaliteit hebben we
niet. Op dat punt zijn we hier nog veel
te veel amateurs.'

Regel niet goed

Toch bespeurt Terlingt:"I1in het spel-
reglement enige foutjes, Vooral de spel-
regel '~,t:icks', (die inhoudt dat een
speler zijn stick bij een slag niet hoger
dan de schouders mag: ophalen) bevalt
hem niet.
Hij 7..cgl: 'Vele scheidsrechters interpre-
teren de re,gel niet goed. Als je voor
iedere 'stick<.'gaat fluiten l..'U1lje de hoc-
keY~'POrtwel vaarwel zeggen. Dan. zou-
den we de bal elkaar sleçhts toe mogen
duwen. Soms erger ik me aan het fluiten
van de scheidsrechters. En dan zijn die
bij ons in Holland nog het beste ook.

!'\ee, ik zie het louter als een kwestie van
beheersing. IIockey is en blijft een ge-
\'aarlijke sport. Ongelukjes zullen er al-
tijd gebeuren. ~Iet het geval Nefkens
mag je de hockeysport niet meteen als
levensgevaarlijk kwalificeren. Dit is ecn
exceptie. Gelukkig maar:
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Er is de laatste tijd in de publiciteits-
media nog al ,vat te doen geweest over
de zgn. contactcommissies en over de
Vereniging van Dienstplichtige 1lültai-
ren. Ook Ego heeft er aandacht aan
be.••tced en wij willen daar nog graag
een afsluitend artikel aan toevoegen.
Overigens is de zaak belangrijk genoeg
ûm cr later nog eens op terug te l...umen.
\V3.<1.rom besteedt een blad van de hu-

manistische geestelijke verzorging zoveel
aanoacht aan organisatorische zaken
binnen de strijdkrachten? liet kan toch
niet de taak van de geestelijke verzor-
gers zi.indaaraan hun energie te wijden?
j\'een, als het louter om organisatorische
problemen ging dan zou dat ook zeker
niet het geval zijn. "taar het gaat natuur-
lijk om veel meer.
De vraag die na.,f voren springt is of

het mogelijk is dat ook binnen de strijd-
krachten mensen betrokken worden bij
de regeling van hun eigen positie en bij
het vaststellen van allerlei zaken die
daarmede te maken heLben. En dat is
zeker voor de humanhtischc g{"Cstelijke
verzorgers geen onbelangrijke zaak. Kern
van de geestelijke verzorging is voor de
raadslieden nH juist om de mens, zo
mogelijk, te confronteren met zijn moge-
lijkheid tot vrijheid en zdfstal1digheid.
Dat zijn uiteraard grote woorden cn ik
zal niet ontkennen dat het daar in het
leven, helaas, v<l<1.kbij blijft.

Dominerende rol

'Vat doe jc trouwens met dC'J:ewoor-
den in een milieu waarin van ouds geldt
dat 'ondergeschiktheid' de ziel i'Svan de
militaire dienst?' Tot nu toe betekent het
militair-zijn, cen belangrijke inperking
van vrijheid en zelfstandigheid. 11et
name voor de dienstplichtigen, maar niet
voor hen alleen, schcpt dat een situatie
waarin ecn vermindering van persoon-
lijkheid optrcOOt. een situatie waarin de
ondergeschiktheid een dominerende rol
speelt, waarin je je niet langer een mcns
maar een nummer voelt en waarin je je
dan ook als zodanig gaat gL'llragen. Dat
is precies één van de grote gevaren van
de militaire samenleving en de geestelijk
verzorger die deze samenleving binnen~
treedt ondergaat dat, als regel, als een
pijnlijke ervaring.
Er kan een tegenstelling ontstaan tus-

sen de gedachten die in de geestelijke
vermrging worden overgebrncht en de
werkelijke sihlatic waarin de militair
moet leven. Daarom is het juist voor de
geestelijke verzorging van het grootste
belang dat binnen de strijdl..-rachtenzelf
(.'ün streven ontwaakt naar meer in-
spraak, overle~ en dialoo~.

Georganiseerde militairen

Het is een oude wet in het bedrijfsle-
ven dat vormen van inspraak en overleg
nimmer vanzelf tot stand komen, ze
mocten worden afgedwongen door de
kracht van j:?;corganisecroûwerknemers,
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Invloed
dienstplichtige
militairen
Dat is uiteraanl ook in de strijdkrachten
gebeurd en verschillende organisaties
van beroepsmilitairen trachten sinds ja-
ren de belangen van hun leden te behar-
tigen. Er zijn alk.rlei vormen van overleg
gegroeid tussen genoemde organisaties
en militaire instanties. De dienstplichtige
militairen zijn daar altijd buiten geval-
lt'n. Zij zijn eigenlijk tot nu toe nimmer
als werknemers heschouwd, hun positie
,,,,cnl voornamelijk geregeld door de wet
"p de krijgstucht en een aantal maatregc-
len op welker totstandkoming zij niet
hoofdbestuur van de VVD~1. In dat con-
Natuurlijk wordt er aI jaren gepraat

over ecn verhetering van de positie van
de dienstplichtige militairen en er is ook
stellig wel het een en ander gebeurd,
maar een werkelijke kentering heeft zich
toch eerst voltrokken bij de oprichting
van de Vereniging van Dienstplichtige
.\lilitairen.
Voor de eerste maal waren het nu de

dienstplichtige militairen zèlf die aan-
kondigden dat ze wensten mee te praten
over hun eigen positie en over de die
positie omringende omstandigheden. 'Vij
he1>l)t'nvan het begin af aan positief en
,vuanlereml tegenover de VVD;\I ge-
staan maar in de afgelopen paar jaar is
die waardering nog bel<mgrijk toegeno-
men en vandaag kunnen wc rustig zeg-
gen dat ,ve hijzonder dankbaar zijn dat
enkele jar('n geleden et'n paar actieve
militairen de stoot tot de oprichtill~ van
deze vereniging hebben ge~even.

Optreden
VVDM
tot
nu toe
een
succes

Meedenken en pra.ten

Immers: een mogelijk democratiserings-
proces in de strijdkrachten zal door de
militairen zèlf op gang gebracht moeten
worden. Als bij hen niet de vaste wil
leeft om tot overleg en insprank te ko-
men dan zal cr, al zouden de autoritei-
ten nog zo welwillend zijn, zeker weinig
of niets gebeuren. Om hct wat theatraal
te zeggen: inspraak en medezeggenschap
kunnen niet worden geschonken, ze zuI-
len moeten worden veroverd door men-
sen die vastbesloten zijn zich het recht
tot Ill("("denkenen meepraten niet te la-
kn onthouden.
Tot nu toe is het optreden van de

VVD~I een succes geweest. In de eerste
plaats wat het aantal leden betreft. Dat
deze organisatie kans heeft gezien om in
een paar jaar, onder zulke moeilijke
o'mstandighl.-..Jenongeveer tienduizend
dienstplichtige militairen te organiseren,
dat is bijna opzienbarend.

Nahmrlijk kan men zeggen dat dat
toch altijd niet meer is dan 20 pct. van
het totaal aantal dienstpl:ciltigl'll, Il\á<lr
wie weet hoc moeilijk de omstandi0lt."-
den waren en hoe vank er tegenwerking
was, die zal 7jch over het succes aHeen
maar kunnen verbazen. Het bewijs is,
dunkt mij, geleverd dat de wil tot mee-
denken en meepraten. die de ,t,rronds1.1g
vormt van het werk van VVD.\I, hij
vele diestpUchtige m.ilitairen .wllwezig
is.

En ook fdtelijk heeft de H'reniging
~'1lccesgehad. Juist de laat••te jaren zijn
een aantal maatregcien getroffen die de
positie van de dienstplichtigo militairen
belangrijk hebben verbeterd. i\atuurlijk
kan men de verdienste daarvan niet ge-
heel !laar de VVD~I toeschuiven maar
het is mijn vaste overtuiging dat het
bestaan van de vereniging een krachtige
stimulans is geweest. Terecht trouwens,
eerst in een wisselwerking tussen militai-
re autoriteiten cn vertegcnwoordigers
van de dienstplichtige militairen kon het
klimaat ~rocien dat deze maatregelen
mogelijk en nodig maakte.
Het is daarom gelukkig dat de milit.1i-

re autoriteiten de vereniging volledig
hebben erkend en dat er regelmatig be-
~l)rekingen plaats hebben tussen de
voorzitter van dc personeelsraad en het
hoofdbeshmf V::lll de VVD~1. In dat con-
tact is ook het plan van tie huidi~e con-
tuct~conunissies ter ~l)rake gekomen.
11en kent nu langzamerhand de vorm
wel (üe deze commissies zullen krijgen:
in alle onderdelen zullen het onbnoe-
ting~1>laatsen ,vorden tussen comman-
danten en door de dienstplichtigen ge-
kozen vertegenwoordigers.
VVDM en contactcommissies

Het verschil hlssen VVD~I en de con-
tact-commissies is wel duidelijk, de
VVD;\l is een vereniging van zich vrij-
willig aansluitende militairen, die zich



vrij en onafhankelijk tegen de militaire
autoriteiten kan opstellen en lijkt als zo.
danig het meest op een vakbond, de
contactcommissies tonen het meest gelij-
kenis met de ondernemingsraden waarin
de bedrijfsleiding en de werknemers al-
kaar per l){'(lrijf ontmoetcll. Door de
bijzondere positie van de diem:tplichtige
militairen en de eigen aard van het mili-
taire bedrijf gaan trouwens beide verge-
lijkingen niet geheel op.

Zal deze ontwikkeling nu voor de
VVD:\l nuttig zijn of niet? 11.i. zal dat
voor een groot deel van de militairen
zelf afhangen. In de eerste plaats heb.
ben zij de volle gelegenheid om te zor-
gen dat er voldoende vertegenwoonli-
gers van de VVD:\f in de verschillende
contactcommissies zullen plaats nemen.
:\faar vooral is het belangrijk dat de
VVD:\f zich positief en stimulerend te-
genovC'rde contactcommissies opstelt, zij
kan de militairen die in deze commissies
zitting hebben goede suggesties geven,
ze kan ze ervaringen van elders doorge-
ven, ze kan duidelijk maken op welke
wijze de commissies tot positieve resulta.
ten kunnen komen. Bovendien kan de
VVDM door haar contacten met de mili-
taire autoriteiten er meteen bovenop zit-
ten als hier of daar de commissies in
dood slop dreigen te raken.
7...0 g('7jen kan het werk van de VVD:\f
en de commissies niet alleen parallel lo-
pen maa.r kan er on(lerling bevruchtend
te werk worden gegaan. Eventuele pogin-
gen om de commissies en de VVD:\f
tegen elkaar uit te spelen kunnen daarbij
bij voorhaat de pas worden afgesneden.
Als de zaak goed gespeeld wordt is de
oprichting van de commissies een stap
vooruit naar een verdere democratise-
ring, vooral doordat nu een veel groter
aantal militairen hij het meedenken en
meepraten wordt hetrokken.

Democratlserln. strijdkrachten

Nah.iurlijk kan men zich afvragen of 't
toch niet allemaal zinloos is omdat im-
mers hiërarchie en democratiscring el-
kaar in principe niet verdragen. Ik wed
het eerlijk gezegd, niet zeker. Als je
goed vastbijt in de begrippen hiërarchie
en democratie dan kom je inderdaad aan
onoverbrugbare tegenstellingen. ~Iaar
moeten we dat doen?

Is hct nict vCTstandigerom uit de al-
gemene wil tot meer inspraak en mcer
ovcrleg in de praktijk te bouwen aan die
vormen die in de strijdkrachten mogelijk
zijn? \Vaarom zou het zo zeker zijn dat
er in de strijdkrachten niets te verande-
r('n valt? De praktijk wijst :mders uit: cr
is r('("dshrel wat veranderd!
Op het congres van St. :\Iartinus, de
katJlOliekevereniging van militaire amb-
tenaren beneden de rang van tweede-
luitenant, zijn een aantal stellingen ge-
lanceerd die tot doel hebben het klimaat
in de strijdkrachten grondig te verande-
ren.

Om (lrie voorbeelden te noemen:
• Democratische organen, die het be-
leid toetsen, moeten op meerdere bfwel-
niveaus en op institutionc1e hasis wor-
den gevormd.
• De hijgshlcht dient p1'lats te maken
voor een stelsel van bedrijfsdisciplinaire
regels, waarbij vrijheidsheroving als dis-
ciplinaire maatregel onaallvaardbJar
moet worden geacht.
• Vorming en voorlichting moetell, uit-
gezondenl de bedrijfstedmischc nmning
en voorIichtin.g, niet onder verantwoor-
delijkheid V'J.nde krijgsmacht geschie-
den.

Zowel door St. :\fartinus als duor de
VVD:\f wordt de afzonderlijke militaire
rechtspleging scherp op de korrel geno-
mf"Il. lIet zijn slechts voorbeelden maar
het is duidelijk dat de vloed niet meer te
keren is, {'('n venlt'rgaande verandf"ring
van het JC'f"fklimaatin de strijdkrachten
is eenvoudig niet meer te stuiten en dat
d('7.c ontwikkcling zal gaan in de rich-
ting van meer overleg, meer inspraak en
verdere democratisering lijkt wel zeker.

Kunstmatige barrière

Daarbij ktmnen de contactcollImissies
f'en rol spc1enmaar daarhij zal voornI dc
VVD:\f op de voorgrond moetC'ntreden.
\Vie het pro.gramma van St. ~fartinllS
vcrgelijI...i:mct hct programma van de
VVD:\f komt trouwens vanzelf tot de
vraag of het niet z('("rnuttig zon kllnnrn
zijn als er binnen afzienbare tijd ook een
regelmatig contact 70011 komen tussen de
verenigingen van vrij\villig dienende en
dienstplichtige militairen. Bij een werke-
lijke df'mocratisering zou een poging om
de vaak kunstmatige barrière tussen vrij-
willig dienende en dienstplichtige mili-
tairen te slopen zeker op zijn plaats zijn.
Kaarmate de democratisering gC'lnktzul-
len hnn belangen \'001' ('('l1 deel parallel
komen te Jopen.

Indien men zich nid tp vecl in :lhstTac-
te begrippen vastbijt maar eenwl11riig
door gaat met 't scheppen vanpraktische
mogelijkheden dan znl misse1lienblijken
dat lU't helemaal niet zo ondenkbaar is
om de strijdkrachten om te houwen tot
{'('n groot. zakelijk geleid bedrijf waarin
de positie van de v('rschillende groepen
van werknemers, de dienstplichtigen
inbegrepcon,en hun inspraak. op redelij-
ke wijze kan worden g('regcld. Daarbii
zullen bepaalde eisen die de VV]):\I
thans stelt: nonnale salariëring, afschaf-
fing van aparte r('cht<;pleging, regeling
van de rechtspositie, gereglementeerde
vormen van overleg en inspraak vanzelf-
sprekend moeten worden ingewilligd. Ze
zijn tro1]\\'(\ns geen belemmering voor
het doel dat we boven omschrevell, inte-
gendeel ze zijn een voorwaarde er toe,
('eli modern bedrijf is immers niet denk-
baar zonder een goede regeling van dit
soort :t:aken.

H.LIPS

HUMANISTISCH
VORMINGSCENTRUM
'HET
COORNHERTHUlS'
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 kunst.
Iedere milit:.lir kan hiervoor uit-
zonderingsverlof krijgen.
\Vie iets voelt voor deelname
aan zo'n bijeenkomst vulle het on-
derstaande formulier in en shlfe
het op naar het Coomherthuis.
(Voor de ~farine geldt een aparte
regeling.)

Ondergetekende

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

Registratienummer

Onderdeel

Gelegerd te

(landmach t/luch tmacht)

(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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SOUL MUSIe:

Het einde van vijftig jaar
muzikale rassendiscriminatie?

De Amerikaanse amusemcntslllilziek
van de laatste \'ijfti~ jaar k.u daarmee
ook het lecU\vctlccl van <Ic populaire
muziek in \Vest-Europa) is in ho~c mate
bepaald door voortdurende impulsen
vanuit de muzikale cultuur van de ne-
gers in de VS. Je J...,mt (met enige over-
drijving) zeUs stellen, dat zonder de in-
vlocd V:ln de AfnH\merikallt'1l de \\'('s-
tersc aml1Sl'mentsll1uziek nooit venIer
ZOI1 zijn ~ckonH'n dan het grotendeels
aan de \Vccnse operette ontleende, wel-
gevooisde 'lichte lic'd', dat dl' ('erste
twintig jaar van deze {'{'uw de AUll'ri-
knanse show-I)l1sitH'ss heht'prstl'.
Sindsdien L<;er een ware stortvloed

vall meestal korhtondige muzikale rages
te zien geweest, die steevast hun oor-
sprong vonden in de Amerikaanse Il('-

gercultuuf, en die ook na het uit\voedcll
vall hun Olllniddellijke aantrekkings.
kracht ccn blijvcnde invloed bleven uit-
odenen op de \Vesterse amusementsmu-
ziek. Ragtime, klassieke blues, Swing,
boogie-woogie, dixieland. rhythm and
blues, rock 'n roll, het zijn stuk \'Oor stllk
VOrlllen van zwarte :tlllllselllelltslJlllzick
dit" vanuit de negl'r-gellleellschap in de
VS het hde \Vesten hebbell verov'enl.

Versluierde teksten

Dil' verovering was jarenlang slechts
IllOgl'lijk via l'ell proces van vl'rwatering
en aanpassing aan het stelsel van taboes,
dat de Amerikaanse anmsemcntsindllstrie
('Tin Pan Alley') rond het tophit-wezen
in stand hield, Populaire muziek - im.
mers grotendeels hestcmd voor de ten:
oortjes van de blanke \Vesterse jeugd
- mocht in de opvatting van de heren
die in de platenindustrie aan de touw-
tjes trokken nooit te "rauw' of te 1uid'
zijn, tenvijl (1c tebten slechts in zeel"
verheven en/of V't'rsluil'rde tl'nnen de
relatie htssen man en \TOltWmoch1t'lI
behandelen. (fi:enmerkend is biJvoor-
beeld dat in de traditionele Amerikaan-
se pop-songs voortdurend over de part-
ner wordt 'g-edroomd', maar d,lt lll't
\Tijwel nooit tot werkelijke actie komt),
De neger-nHlzil'k, die voortkwam uit

een getto-cultuur waar een grotere
openhartigheid en l'en directere muzika-
le expressie gebruikelijk was, kon dan
ook tot voor kort sledll.. via twee
sluizen de (veel lucratievere) blanke
showbusiness bereiken. De eerst lllOge.
lijkheid was het - veeal zonder fin~m.
ciële te~enprest.'ltie - overnt"men en
aanpassen van zwarte ideeën door blan-
ke artiesten (van Al Jol.<;onvia Ring
Croshy en Bcnny Goodman tot Bill
IIaley en Elds Presley).
De tweede methode hvam erop neer

dat neger-entertainers zich zelf aan de
hlanke maatstaven comformecrden om
zodoende ook l"l'n graantje van de show-
Imsincss.miIjoenen te kunllcn meepikken
(zoals Louis Annstrong, ElIa Fitzgcrald,
~at "King' Cole, Eartha Kilt, Harry Re-
lafonte, en !\tna Simone dat achtereen-
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volgens in mindere of mecnlere nlate
hehben gedaan). lil feite hestollden er al
die tijd in Amerika dus twee amusc-
mentswerelden naast elkaar: een finan-
deel-economisch hoogontwikkelde blan-
ke popmuziek-industrie, die voortdll-
rentl invloeden van buitenaf nodig had
om zich te lmnnl'll vemil'uwen; en een
zwarte s1Jowlmsiness, waar heel wat
minder geld omging maar waar wel
steeds nieuwe impulsen van uitginqcn.
X{'gers konden slechts via hun cigen

geme("nschap (en via (loor hlank('11 ge-
cxploitel'rde maar uitsluitend onder het
zwarte publiek gedistribueerde platf'n-
merken) populair worden en moesten
dan maar hopen. dat ze op zeker mo-
ment geschild (d.w.z, voldoende aan het
hlanke 1)('e1<1 aangepast) g{'oon1e<'1<1
zoudt'n wordelI om zich tot het n'cl
kapitaalkraehti!!:er hlanke publiek te mo-
gPIl riehten.
Een gevolg: van die situatie was dat

d(' zwartp artiesten weliswaar in de ne-
j:!('r.g'etto's hevig: ver('('r<1wcn:len. maar
dat <lp "rl'slll'dahde' Ill'gt'rs (intelh'dllc-
Il'll ('n middenstanders) dil' naar huiten
tOl"dc toon aanga\'en. over het algempen
met w'raehting necrkeken op de getto-
idolen met hun 'onheschaafde' muziek
t'n hun "vulgairc' podillm-j!l'drag.
DC' mensen die veruit de l!fOotste

crpatieve inhrcng haddell in het aum.
sement van 180 miljoen Amerikanen.
w('nl{'n zodoende zowel door ele blanke
maehtsstrllchmr als door de 'officii5Ie'
vertegell\voonligt'rs van de zwartc ge-
lIlecllschap Illet de nek aang{,keken.

Situatie gewijzigd

Pas de laatste ticn jaar is deze situati('
zich op hf'ide ptmlf'1l inc:riipcnd gaan
wijzi\!en. Zwarte artil'sh'n kunnen n11
voor hp! eerst m{'Ï hun dc:en muziek in
onverwaterde vorm dl' Amerikaanse en
\Vestellropese hit-parades bereiken. ter-
wijl tegelijkprtii(l de n1ack Pow{"r-idpo-
10h>ie('floe ht,(,ft gell'Î(I. dat ook "ll'idf"n.
<1pkrin~ell' in de ,\fro-Amerikaanse g('-
me(-'llschap tegC'nwo{)nlig openlijk hun
hewondering voor de zwarte artiestf'n
durven uilf'n, Die ontwikkeling Iweft
ongevccr parallel gelopf'1l met' de op-
komst van d(' ,~olll IIII/S;C en d(, .U()t()IL'U

,\"()fllld, die ik hiefOl}(l('raan elp hand van
een stel rC'(>enteplaten wil illustreren.
Een van de helangrijkste bronnen van

de modeme "brown sound' is de rhythm-
and.hltlPs uit de j;lf('n vijftic:; mnzil'k
md ('(,Il muurvaste VieT\'Olldige heat.
waarin de pl"ktrisdlC gitaar een o\'er.
heerscnde rol speelde en die op zijn
beurt invloeden \'an de hoogie-woor-ie
en de grote-stads-bJues had v{'rwer)..i.De
r&h h(,Tl'iktp lmofd••..akt.lijk in de g('(1aan-
te van de blanke rock 'n ro1l de' hit.pa.
rades, maar artil'sten als Fats Domino en
Little Richard wisten in ht't midden van
de jaren vijftig al met nauwelijks ver-
waterde rhythlll-and-hluf's naar het
blanke pllhlit'k door 1<' breken; in dat

opzkht waren zij bdangrijkc pioniers
vall de soul.heweging.
De explosief zingende Liale Richard

trok zich na ecn paar jaar uit de popu-
laire muziek terug, maar maakte later
toch wepr eelJ (,ollle-hack. Op 'LittJe
Richards' Greatt-!>tHits' (Ep ic .\IBN S.
2(;2(;0), opgenompn met publiek in fe-
hruari 1967, blijkt hij zijn \Toegerc mu-
ziek nog vrij\vel ongewijzigd te hebhen
gehandhaafd. Alleen uit lIitrol'peli als
"oh my soul!' en "soek is to tJwm!' tJlijkt
dat de tijd sinds 19,5,5niet stil hedt ge.
staall.

Etta /ames is een r&b 7.••..111geresdie in
de jaren vijftig haar popularitl'it groten-
deels hilllWII de zwarte gellleenschap
Ilad, Getuige haar H'Ct'llte LP 'Tell .\la-
ma (Chess .\lAH 5-3156) is zij veel meer
dan Liltle Richard met de muzikale
Illode mec-gei;\'oilleerd, Dat heeft haar
werk echter beslist nkt ongunstig "dn.
vIOCl!.w:lnt ze zingt hier Illet ('eli auto-
riteit en l'en inzet die door weinig ande-
re zangeressen w'Onlt henaderd. Ze
wordt schitterend begeleid door 'The
Soul Band', l'en shldio-comhin.ltic uit
het plaatsje ~luSC'le Shoals in d..: staat
Alahama (daarov('r straks mepr),
:\'a 1960 maakte de r&h als de toon-

aangevende amusem('nt!>lnuziek \'oor de
Afro-Amerikanen plaats voor de .\Iotown-
sound, een genre dat was ontstaan in
Detroit, de stad met de grote autofahrie-
ken (.\folor TOWII), in ~fichigall. Kl'lJ-
merken" voor dit genre waren de grote
l)cgeIei<lingsnrh'sten waar de vocalen
vaak opzettelijk door werden overheerst,
eH de overwegende rol die zang-groepell
spC'Clden.
Belangrijk waren ook t"\H'e ander'~

verschillen met het vcr!c(len: het feit dat
Tamla-.\fotowll (het platencom'Pnl dat
deze muziek lanceerde) het dgl'nilom
van negers \\'as, l'n de lwwllst ge\'oenle
politiek om tegelijk op de zwarte en de
hlankl' markt te mikkcn.

Wereldberoemde vedetten

liet cOllunercil'le succes was enorm:
groepen als The Supreme, ••, .Hartha mul
fIle \'muldlas ('11TI/(' FOllr Tops wcrden
w('I't,hliwTOelll(leshow businl"ss-vl'deUen
IIlt't lil' songs van het trio Brian I1011am1-
Lamont Dozier-Eddie Holland. De laat-
ste jaren is Tamla-~I()town echter een
<lmll'Tl'politiek gaan voen'll, \\'aarschijn-
lijk in een poging: om nog lJ1<'l'rgreep op
hd blanke publiek te krijgen, wen1en de
artiesten van het concern ertoe gebracht
om alsnog a,msluiting te zoeken bij de
'betere amuscmentsmuziek (Sinatra, Bar-
bra Streisand, Tony Bennett de,) via het
vertolken van standaard pOp.SOll/!Suit
het Illusical.repertoirl', De toch al wat
oppeT\'lakkige aantrekkingskradit vall
het genre is daardoor grotendeels verlo.
ren gegaan. evenals waarschijnlijk de
populariteit onder het llcgerpuhliek.
'Thc Supruncs' ere"atest Hits' (Tamla-
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~Iotown ~rr~l5-3074) bevat ind<-'rdaad
hvaalf van de beste hits van dit vocale
trio onder leiding van dl' met gepolijste
sensualiteit zillgenuc Dialla Hoss. ~liJl(ler
interessant is de LP 'The 511premessing
~Ioto\vn' (Tamla-~Iotown j\IT~1 S-3012)
waarop hoofdz.."lkclijkhit-repertoire \'an
andere Detroitse groepen te vintten is.
Van het in dezelfde stijl maar iets

rauwer :r.ingentlc trio ~Iartha and the
Vaudellas is ook ecu 'Crcatest I-lits'-LP
H'rscheneu (Tamla-~Iotown ~lT~[ S-
3011), Hierop zijn waarschijnlijk wel de
heste voorbeelden van ~Iotown-Illllziek
te vinden. De vier zingcnde herell dic
ah Thc Fom Tops optreden. hebben
met nummcrs als 'Bemadcue' typerende
'\lotm\/n-lllllziek geprmlllCcenl. Illaar
hun LP 'Yestcrday's Dreams' (Tamla-
'\Iotown XT~I C-5008) dateert uit een
recentere Iwriotle ell bevat dall ook
llOofdzakelijkstandaard-hitrt'pertoin.', dat
O\'erigcns lang niet onplezierig wordt
vertolkt.
De LP '~far\!in Caye & Kim \Veston'

(Tamla-~Iotown ~ITM $-3018) is een
voorlwel(l valI ('Cn alldere \Iotown-spe-
CÎaliteit: het voor één plaat hij<-'enbn'll-
gen van ('en zanger en ecn z..'lngeresdie
anders gewoonlijk solistisch opereren.
Dit soort LP's waarop hoy and girl el-
kaar twaalf nummers lang toezingeTlhoe
aanlig ze elkaar \vel \inden, maakt ge-
woonlijk eel1wat zoetelijke indruk. Deze
plaat vormt daarop geen lIitzolJ(1t'ring.

Buitenbeentje
Een buitt'nbet~ntje in de ~[ot()wll-stal

vonnt <1ecombo van tenorist Jr. (jlillior)
"'alker. \Iet zijn gespierde saxofoonge-.
luid (vaak llit~chil'tl;'nd in extatische,
Iwmelhoge gillers) en de Illeedogenloos
<!oor<1reunendehC~ltvan zijn hegeleiders
maakt \Valker {'en hl'd wat spontaner
indruk dan de meeste an<1ew ~Iot{)wn-
artiesten. Ook uit de wat chaotische sa-
menzang (met de niet nwt een gewel-
dige stem ,f1;t'z{'~ellde\Valkcr in dc
hoofdrol) borrelt heel wat meer plezipr
op dan uit de professioneel-gladde voca-
len van de 'echte' l\lotown-zang-groe-
pen. Zowel op 'Road Runner' (T,lJnla-
~Iotown ~IT~I 5-3051) als op 'Shotgnn'
(Tamla-\Iotown ~rT\1 S-3009) produ-
ceert \Valker uitstekcJl(l hruikhare
ft.estmllziek waarbij de eerste LP de
voorkclIr verdient vanwege het superieu-
rp sax-werk.
~og voor de ~fotOWllsound aan zijn

vooral economisch interessante opmars
begon, waren in de rhytllln-and-hhll~" al
minstens zo helangwekkelJ(lc ontwikkp-
lingen op gang gekomen die de 'brown-
sound' in mlLZibal opzicht n'cl diep-
gaander ZOlI(lell l)e'(lIvlo(,d(,lI.Zangers
als Bobby Blue Bland. Hay Charlc's en
James Brown werkten in de jaren vijftig
aan een vermenging van de rhythm-aml-
hlues <-'nelementen van de gospt.'1.de
moderne rdigi{'lIzc muziek van de Afro-
AUlcrikarJ<'n,

Door het overplanten van de tllTbu-
lente prccb1ijl van de S:Uletified Chur-
ches naar het theater of de dancing, en
door het overnemen van harmonische cn
melodische gospd.motieven (soms zelfs
hele liederen. waarin alleen '1 love llim'
d(xlr 'I love her' vervang<-'nhot'fd<-,tt'
worden), ontwikkelden deze zangers een
voml van Illuzikaal theater waarin de
wisselwerking tussen arti<-'st('n puhliek
inten<;erkon worden dan ooit tevorell in
dl' Afro-Alllclikaanse :Ullilsementsmuzick
t<-,zien was geweest.
Via de jazz en lakr de convclltionc1e

P(IPllllIZk,k(md (1t' hijhehoren<leCOlK'es-
sics) wist Hay Charles ook hd blanke
puhliek te hereiken maar collega's als
Jalll<'S Browll. Bohby Blue Bland en
Jllllior Parker bicven voorlopig buiten de
Z\varte getto's volstrekt onhckelld.
Dat:r.elfde gold jarenlang voor hd

cchtpaar lke CII Thw Turner dat vanuit
St. Louis met eell explosievc, sterk door
de gospd heïnvloede r&h-sehow door dc
de VS ging trekken. Na de opkomst van
dc soul-rage werd ook voor orkestleider
b"ÎtaristIkl' en zangeres Tina de bbnke
markt ontsloten, maar hun conull<-'rdëlc
succes is tot nu toc toch wat achterge-
blen'n bij dat van de lakre soul-ster-
ren.

Dynamische zangeres
Toch is Tiua TllnJer {'{'tl IlIlit('nge-

woon dynamische zangeres en een door
haar agressieve sensualiteit ademhel1t~
mende podiulIlpcrsoonlijkheid, zoals ook
het Ït'twat geïntimideerde .l\ederlaIHlse
J}llhli(,k tijdens het laatste Grand Gala
kon vaststellen. De LP 'Ike &: Tina's

Ella Firzgerald.

Grcalcst Hits' (United Artists \IUA S.
3145) geeft een goed O\'erzieht van het
\'foege \\"'e1'kvan dit cnergif;'ke echt-
paar.

De live-LP 'Ike & Tina Turner Re-
vue' (Soul Sound 30.564) laat horen hoc
hd hij l'('n show voor zwart publiek in
thuishaven St, LOlds toegaat, Vooral il1

'Please, please. please' is Tina fascÏlw.
rend in de weer - met toc~'Prakentot de
dames in het publiek. waarin ze met
verbazingwekkende opcllhartigheit1 de
sex- en familieproblemen van het getto-
llIiliCtuaan de orde stelt.
Omstreeks lH6S hegon de sOlll-<-'xplo-

sie: een nieuwe generatie 'hrowll sound'.
artie.<>tenveroverde het Airo-Ameril---aan-
publiek. oas Redding, n'ilson Piekett,
Sam & Dave, Arthur Conley,
Pereey Sledge, Slomon Burke voor hen
was de versmelting van gospel- en r&b-
e1emcnten tot soul IllUsic geen gewaagd
experiment maar iets vanzelfsprekends.
Sommigen van hen waren zelfs \'OOrtge-
kmnen uit gospcl-zanggroepen.
De meeste soul-zangers waren verbon-

den aan kleine, lokale platenmerken die
hutl produktl'1l vedal lieten distribueren
door het ;-.J'ew-YorkscAtIantic-conccrn.
liet helangrijkste c<-'ntrmnwas aanvan-
kelijk ~Iemphis (Tennessee) waar de
labels Stax en Volt gevestigd waren cn
waar de uit twee blanken en twee negers
bestaande groep 'Bookcr T. & The ~L
C:s' op het merendeel \'an de opnamen
de begeleiding voor zijn reh'ning nam,
vaak samen met de \ier meisjes van de
vocal-groep '111C Sweet Inspirations',
Van 1967 wl'rden ook veel soulopnamen
gemaakt in het plaatsje ,Mllsde Shoals
(Alahama) vrijwel steeds met dl' bcge-
lcidingsgroep van pianL<;t-organist'Speo-
ner' Oldham.

Nieuw Jazz-talent
In hetzelfde jaar maakte zangeres

Aretlw Frallklin (in 1960 al gelanceerd
als nit'tlw jazz-talent en kort daarna in
de conventionele pop terecht gekomen)
een werkelijk sensationele eOllwhack als
.~olll-z.allgeres.Het waren bij uitstek haar
hits <lil' crvoor zorgden dat de soul mu-
sie - zonder aan de 'blanke smaak' te
zijn 'aangepast' - ook huiten de zwarte
getto's tot een rage uitgroeide. Een
jaar later werden in de diseothl'que3
over de hele wereld vrijv.'cl alleen nog
sOlII-platen gedraaid.

Er is op het ogenblik z.o'n kolossale
hoeveelheid soul-LP's op de markt, dat
ik me maar zal beperken tot hd noemen
van ecn paar tamelijk v.;Uekeurig geko-
zen, representatieve voorheelden. De
goedkope verzamel-LP's 'This is Soul
(Atlantic 643 301) en '111at's Soul' (At-
lantie K~ILl) 301) bevatten uitstekend
werk van alle hierboven v;cnoemde
soul-artiestt'n waarbij vooral de eerste
plaat een indmkwekkende \'Crzameling
hits bijeenbrengt
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Een Western is niet altijd een western
Het valt niet mee om de tientallen films
die het buitenland afsclici<1t, enigszins
re(lelijk bij te houul.'il.
~f('ltname op het gebied van de onvol-
prezen \Vestcm (terecht r.~etccn hoofd-
letter geschreven) moet men telkens op
zijn qui-vive zijn om een ander te )...'un-
Hen volgen.
V('lc jaren bng is de \Ve...•tern ont-

snapt aan de aandacht van de bioscoop-
bezoeker, die, volkomen terecht, meer
zijn heil zocht bij het snel opkomende
film-musical-geheuren. ('11 die zich niet
meer liet boeien door \vat tweederangs
regisseurs voor hem bekokstoofden. Daar
komt nog bij dat de grote schrokop 'te-
levisie' nimmer enig pardon kent, en
onvermurwbaar films - dus ook wes-
terns - <vreet'.
Zeer vC<'"1regisseurs van enige impor-

tantie lictC'1lzich door grote tclevisie-
maatschappijen verleiden om voor hoge
S<'llarissen- uiteraard - series te maken
met verkorte speelduur. Voorbeelden
van die ramsj-werk te over: Bonanza,
Hawhid('. Th(' Virginian. liet grote pu-
bliek raakte \"Cn".adigd(loor al dat mas-
sawcrk op zijn scherm en liet alles O\"f~r
7ich heen draven en vergat ten'ns te
selecteren.

Rampz::allge tijd
Dit moge allemaal wat triest klinken

voor de fervente televisie-1.ijker, voor de
\Vestern-adept was (en misschi('n nog
is) deze tijd rampzalig. Goede regie- En
camera-talenten werden opgeslokt. Zij

FILM
misten de mo("<.1om zelfst.'lndig een film
te maken en zich niet te laten leiden
door de sponsor van een zeep-. tand-
pasta- of haarlakfabrit'k die zonodig l'en
wat vale western mOC..•t present£'Ten on~
der zijn merknaam.
I\'ietlemin, in het Amsterdamse

Cinétol draait al enige weken een \Ves-
tem-festival, geformeerd uit de tien hes-
te films van de afgelopen vijf jaar. 1':a-
tUllrlijk werd hier gedraaid Howanl
Hawks werehlberoemde El Dorado
met Jolm \Vayne, de man die waar-
sehijnlijk zijn hele levert als cowhoy
heeft rondgCl:lra.afd(in de film dan) Ver-
d('T Thc Professionals (md Burl Lan-
caster ('n Lee )'Iarvin), The Appalonsa
(~Iarlon Branda), llomhre (Paul .New-
man) en de wat minder voornamdijk
door IJ1ct puhliek gewaardeerde l1w
Chase van Arthur Penn (C'vcnecnsmd
),Iarlon nrando).

}'fet dit festival komt de Cinétol-direc-
tie toch wel tegemoet aan de steed., gro.
ter wordende vraag naar de echte, goeie,
oude vertronwde \Vestem van good te-
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gen kwaad, van (meestal) blank tegen
zwnrt.tmlin.
Niet zo verwonderlijk die belangstel-

ling, want elke goeie \V{'stern duidt op
een stukje historie van het grote Ameri-
ka.
Het Amerikaanse weekhlad LIFE

heeft eens geschreven: 'De eerste Lochte
film was een \Vestern en als cr ooit een
laatste film zal zijn, dan 1-;dat 'weer een
\Vestern!' Ie-twat nadrukkelijk cn te fors
gesteld, maar à la" het is tenslotte l'en
Amerikaans tijdschrift dat dit te berde
hrenj.!;t.

Prairie helden
Zeer zeker staat ,"ast dat dl' \\"e~;tems

ook al in het begin \'an de twintij.!;ste
e('uw in (X'n behoefte voorzagen. Men
filmde geschiedenis en vertelde zo de
kleinzonen en kleindochters van de echte
prairiehelden iets uit het recente verle-
den. Op de'/.e manier ook hield men de
mythe van de \VL'sternheiden in stand of
vcstigden deze.
Mede daardoor is bijn.a elke \Vest-crn

('('Tlstukje geschiedschrijving, al of niet
uit {'('n valse bron geput. Zo'n stukje
valse geschiedschrijving is terug te vin-
den in de perio{le WOO-HH5, tdkens
wanneer de Burgeroorlog (dan nauwe-
lijks veertig jaar oud) ter sprake komt. In
de films uit die periode winnen de Zui-
delijken en dat nu is {'eH historische
onjubtheid.
lIet thema \Vestern is niet all('en even

serieus genomen. Vaktechnisch en stilis-

.~'.-••
••

-

tisch was men al heel wat mans in de
jaren twintig. Pas in de dertiger jaren
gaf men de western l'en socialer inhoud.
Do regisseurs durfden Illeer kritiek uit te
oefenen op het heerlijke verleden. Pas in
de jaren vijftig werd de \Vestern als
volwassen erkend.
Ogenblikkelijk il('hhen critici de \\'es~

tern in een vakje prob~(l'n te duwen.
\Vel aardig' voor de \'I,'rbaasde familie-
kring maar niet voor de immer argeloze
tocSdlOl1Wer,die een actiefilm eist en
zich niet afvraagt of de \Vestem van het
kaliber is dat schreeuwt om tckst en
uitleg. "-laar goed, de soorten zijn in
ieder geval legio: primiticve, klassieke.
epische, ctlel, dramatischc, psycholo-
gische en Freudiaanse western. (Deze
voortreffelijke opsomming vond ik in een
fraai boekje over de wc!>tcrns van tlt..
hand van Frcd van Doorn).

Gelegenheldsreglsseu rs
i\atuIITlijk is de \Vestern niet aan eni-

ge vernieuwing ontsnapt. De (meestal
jonge) regisseurs voelen zich vaak niet
verplicht hun l.L1nnente bewijzen, maar
filmen er op 'los'. Dat daarbij experi.
mentecl wordt gefilmd staat buitCTIkijf.
Er worden geen voorwaarden gesteld,
daar cr een aantal elementen voorhan-
den is, waarnit naar bdien'n gL'put kan
worden. lIet is (lok niel vt'T\vonderlijk
dat veel \Vesterns worden gt'maakt door
zg. gelcgcnhcidsre~ssellTs, mensen die
zieh eenmaal aan dit produkt wagen en
dan nog beter het grote publiek kunnen
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bereiken dan de regisseur die zkh ,"olle-
dig op cIc \\'('stenunakerij heeft ~estort,

Xiet voor niets (om het grote publiek
te pakken) is het daarom dat hel grote
drietal van de 'Kauonllcn van ~avarone'
zich op ('en \Veskrn ilt't'ft gestort. Pro-
ducers Carl Foreman en Dimitri Tiom-
kin, regisseur J. Lee TholllSOIl waren
meer dan eCIl jaar 1)(' ••.ig aan
'~L\CKE:-INA'S GOLD'.
Ilet moet gezegd, ('('u fraai kleurrijk

beeld vall het \Vilde \Vesten, }'Iaar
geen western in dl' zin van het woon1.
(;oede Thomson ,"erkleedt zijn adeurs
('n adrkes wel als prairiehdden, maar
dat is dan ook nlles,
De immer in de wazige ,"erten tmen-

dc C:regory I\'ck (waarolll hled hij niet
hij zijn ),tohy Dick) krijgt als shf'riff
),Iackenna een ollde landkaart onder
ogen, "'aamp met primitie,'e India~mse
a:lnwijzillg('n n'rmeld staat dat in ecn
hepaalde kloof ll('t goud voor het opra-
pen ligt.

Een bamlietenhoofdman (•..eer sehat-
tig vertolkt door Oillar Sharif) komt
),t,K,keuna op het spoor, neemt hem ge-
vangen en prest hem de plaats te vertel-
lt-'J1waar al dat goml ligt. Samen met
nog meer toegestroomde avonturiers ('n
goudzoekers maakt ),Iaekenna ('('n barre
tocht door het ook al wrL'(IeAlll<'rkavall
1874. 1\'a veel oIllZ'\\'ervinl-(enhereiken
zij het goud, doch slt>ehtsweinigc:1lmo-

I.illk8: Julie S(1cmar, Als dl' z(l'ijgzame 1I1,fj-
"'lII,H~ l/(',~lI-k.' t~('rlil'fd 0l' sheriff MflcKenllG.

RI'c'/lh: lid goud d.1't ;:;ji't tol. Ulllulidl'f1!IO(Jf(l.
1Il1l11 Colorado (O",ar SI'Grif) dood! ('('n illllimm.

Om/er: Ol/wr Sllllrif (lis (il- Ilflllclkhm/w/lfdml/Il
C<Jlormlo I'" Gr('go,!/l'('(:k /Il,~,vlwrilf ,"lld~l'ml(/.

'{ti.
~r::

A

gen cr \'all g('nicten. De geest van eUl
oud Indiaans opperhoofd waa!..t over
het edele metaal, <lat slechts bestcmd
was voor eig:en soortgenoten en Hiet
,'oor l'en stelletje hoenn. lId goud
hlijft hehouden, want de kloof stort
krahnd ine('n,

Aardige bandiet
Allemaal goed eTl wd, zo'n dikke

tweeëneen half uur amusement van de
hovenste plank maar no~ geen western,
Gregory Peck mist hier de kracht om
iets meer te dO('11dali zijn ('ellvoll(lige
sheriff-rol. Omar Sharu als de bamlie-
t('llhoofdman Colorado, is veel te aardig,
n,e1 te zacht en ,,(,el te lid, om imlnlk
te kunnen maken (Hij hHift dokter Zji-
vagn, vind ik). Als g:ast."pe1ershIJll~eer-
(len onder meer L('c J, Cohh, Anthony
Quaylc, Edward G. Hohin.son en Eli
\Vallach,
Klinkende namen voorwaar, die hun

slloren allang hebben verdiend in het
fihnvak en dan nu worden opgetrom-
meld om (-'f'nzeer zwakke rolprent enige

gestalte te gcn'll, En zoiets IlIkt natuur-
lijk nooit.
Ik krij~ st<>rkde indruk dat het trio

I,'orcmall, Ticllilkin en Tiloillson enig
werk heeft verricht uit de lo~se hand.
Een zeer lange film maken, is ~('Cn
kuust; veel trucage crin venverken is
niet lIlot..dlijkmet (lc hedl'lI(laagse ge-
perfectioneerde maniertjes, maar om ('en
film, een \Vest<-rn van allure te \'{'r-
,"aanli!-{L'1lvereist wel enig l'lllluen,

),Iac:kenna's Gold is nergens on-
der te hrcngen, C:een enkel vakje past
voor dit superdrama, dat prdemIeert de
hebzucht "an de lIlellSell te verheelden
(goud heeft door de h:'IlWen heen aan-
trekkingskradlt llilgeoef('ml), manr (Ic
toe,schouwer v('nIer geen houvast biedt,
gt-"cn uitzicht, niets laat zien van de
samellieving in het toenmalige wilde
westen, en - wat kwalijker is - alle
sfeer mist. Daarom late men de 't'pischc
WL"stl'I'll')'IACKENi\A'S GOLD' snel
v('rgeten,
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Het kabinet De Jong: moge in het
algemeen politiek wf'inig voorop lopen.
op het gebied van de prijsontwikkeling
slaat het zijn voorgangers met vcle per-
eenten.
\Vero in september van het afgelopen

jaar nog rekening: gehouden mct een
prijsstijging voor 1969 van gemiddeld 4
pl'reent, via 5:12pereent zijn we 1111 aan-
heland hij t'en schatting. door het Ceu.
traal Phm Bureau en dus aan de optimis-
tische kant, van 7 percent. Een stijgillgS-
tempo als we nu zien. heeft zich nog
niet l'Cl'tlt'r na de TWl'(,de \Vl'rl'1c1oorlog
voorgcl1aan, zelfs niet in het jaar waarin
de roemruchte IOOlll'xplosi(' vau om-
streeks 10 percent zich afspeelde.
Een voorname oorz..'1ak voor het

nngstwekkend snelle stijgen van de prij-

Wanneer stopt
de prijzenlift?
tieve arbe.idsovereenkom.~tniet per 1 ja-
nuari vernieuwd hadden gekregen, \vas
c:e sterke prijsstijging uiteraard cen zeer
on:l<lnj.!el\;LIlle\'l'rrassing. HUil organisa-
ties rC<lgecniendan ook prompt llwt het
eisen van duurtetoeslagen tot het mo-
IIlEnt waarop de nieuwe c.a.o. van
I.racht zou worden.
Toen al had het de I'l'gcring duidelijk

mOl"tenzïjn dat. W,Ulu('erzij er !lid in
zO!: slageil de prijzen binnen Zl'kt're
.grenzen te homlt'n. rt'kening gehouden
diende te worden met f'en vakheweging
die, ziende (lat er van de door haar
hevochten loon.•.tijg"Îng wl'inig ft'l.'el
overbll'cf tenlg: zou gaan slaan met ('X-

tra-v,varc loonehclI.
De voorzitter van het NVV \vaar.

schuwde de regering f('l,ds H'r voordat

de prijsstijgingen geHfectueerd waren.
namelijk op de protesthijecnkOlmt van
de ~Ietnalhl"t:lrijfsl)()ll(kn in (Il'{'elllhcr
1968. dat zijn organisatie nid zou aarzc-
len c.a.o.'s opelJ te breken als zou blij.
ken dat er in 1969 geen werkelijke po-
sitieverbctering voor de loontrekkenden
zou overblijven.
De regering trok zkh van de waar-

M,.•hllwing van dc vakeentrak's ('n'n wei-
nig aan ah van de t:1ringt'mleadviescn
op prijsgehied van de parlelllentaire op-
positie en de eOllsulllenkllorganisatÎL's.
lied aarzelend wt'rden \'nor ('('11 aan-

tal produktl'n prijsllla:ltregell'1l gl'nOlllt'll
omdat duidelijk w('nl. zelfs \'oor minis1l'r
De Block. dat er 'gt'rolllmeld' was Illet
de prijsverhoging. Op \"('rzoeken om een
algemene prijsstop af te kondigell, aut.

Werknemers.eIsen:,c.a.o. s
moeten
open

zenlift is gdegell in de ill\'lll"ring van de
Ih'lasting op de Toege\'lll'gde \Vaarde.
begin dit jaar. nd op het mOlllent dat
onze l,"('onomiezich in opwnartse rich-
ting ontwikkelde. In ef'1l periode van
hoogconjunctuur. zo kert de ervaring.
Iweft de (,OIlCurfl'lJtil~aallzienlijk lllindl'r
vat op dl' prijZl'1ldan ill el'lI periode van
laageonjuuctuUf. 1I0e slechtcr het gaat,
economiseh gezien. hoe hanier (Ie fahri.
kanten nu eenmaal moeten wedijvt'fl>n
om de schaarse guldt'ns in de znkken
van de COll.~ument.
"linister De Block was er !Jij zijn

optimistisc!w blik op de prijsgevolgen
die de BT\V-invocring in ons land zou
hehben. vanuit gegaan dat in de Ronds.
repllhli('k. na t'en aallvankdijk stijgen
vall dl' prijzt-'ndoor de BT\\', al snd ('('IJ
daling ('11 stabilisatie van het prijsllivt'<lu
optrad. !\Iaar ". Duitsland \'oen1e de
belastingoperatie uit in een periode
waarin de Duitse t'(.'Onomieernstig met
haar gezondheid tohdc. De bereken in-
~cn \'an het BT\V-prijs-dfeet hkkL'n
dan ook al snel (;'en pijnlijke teleurstel.
Hng \"oor mill..bter De B10ck te vonllell.
Voor de werknemers die hun eollcc-
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RClI;en: Dcmonslrererl op het IJillIlenllOf. voor-
dllt het grote priizendeoot in de Tweede Kamer
j!,oat be[!,itHltm.
T.illks: De grote drie, V.l.n,r. De Bloek. 'Vitte-
Ileen en Roolv/nk.

woordoe de bewindsman bij herhaling af
te willen wachten tot er meer zekerheid
7.0\1 bestaan over het definitieve prijsver-
loop voor dit jaar. En dat terwijl de
prijzenwet de minister al hij het ver-
moeden dat dc prijzen zo zullen stijgen
dat het economische evenwicht in ge-
vaar komt, de bevoegdheid tot ingrijpen
geeft.

liet kabincl dreigde wel hij elke be-
langrijke C.a.o., ik denk aan de metaaI-
de haven- en de bouw-c.a.D. door een
on\lerbindenclverklaring de lonen aan
banden te leggen.

Een tegen het rcgerings-loonbeleid in.
druisende adie van de vakheweging kon
dan ook niet uitblijven. Op 3 april kon-
digden de vakcentrales aan een extra,
algemene loonsverhoging van 2 percent
te willen ter compensatie van d~ geste-
gen prijzen. De verhoging zou, om de
c.a.o:s niet te hoeven openbreken, gege-
Vt'1l mo('l('ll worden in de voml van een
V('rs(.'huivingvan de prcmielast van de

sociale verzek('ringen van w('rkn(~lllers
naar werkgevers.

Eerst na deze stap van de drie vak-
centrales ~ng het huidige f('geringsteam
over~tag. Het kondigde een algemene
prijsbevriezing af, De prijzen werden
va<;tgenageJdop het niveau dat ze op 14
maart zouden hebhen getoond als de
BT\V en enige andere kostcnstij~ngen
op een juiste wijze in de prijzen verre-
kend waren,

De aarzelende houding van de heer
De Block toen hij deze maatregel in de
Tweede Kamer moest verkopen, heeft de
vakbeweJ.,ring cr niet toe gebracht de
twee percent-eis terug te nemen,

Vorige maand is hekend geworden dat
de werkgevers het verlang('n van de
werknemers niet zullen imvilligen.
Cao's open

De laatsten hebhen laten weten dat ze
nu nog maar één mogelijkheid zien als-
nog aan hun trekken te komen: de af-
zonderlijke c.'U.o:s zull('n opengebroken
worden. Een begrijpelijke taktiek van
een vakbeweging die met de cijfers van
het Centraal Plan Bureau in de hand
kan bewijzen dat de werkgevers met hun

••.(

toegenomen winsten aanzienlijk meer
hebben hijgedragen tot de stijging van
de kosten van het levensonderhoud rum
de wcrkncnll'rs met hun loonsverhogin-
gen,

Nationaal-t"COnomischziet het cr alle-
Illaal weinig rooskleurig (lit:

Een regering die. ge-.dcnal haar aarze-
lingen in het verleden, de moed niet zal
kunnen opbrengen om rigoureus de hand
te houden aan de prijsstop. Een regering
die zelf niet de geringste hcreidheid
toont met een uitstel of afgeL'lsting van
een aantal prijsverhogende overheids-
maatregelen - de BT\V-verhoging pcr
1 januari a,s, en de accijnsverhoging
over 2} maand - aan het bedrijfsleven
een voorbeeld te geven.

Een vakbeweging die tot het uiterste
getergd zeker met alle haar ten dienste
staande middelen, waarvan de onrust
onder de mensen zeker niet het gering-
ste is, overal waar ze ma,,'!reni~S'Zinseen
vuist kan maken in de Iooosfeer zal gaan
toeslaan .. AlIe verschijnseiPIl die aan een
mzcnde inf1atieontwikkeling eigen zijn,
doen zich voor,

DRS. P. A. GILLE

11



'Kunst moet op confectietoermarkt',
zegt ontwerper Jaap Emner

'Kullst - ik Ilt'h {'eli aversie tegen dat
woord - moet op de confl'didoer. Er
moden warenhuizen komen, ecn soort
PI'pck ('11 Cioppenimq.l;-\!'!inkels met rek-
k(,u waarin duizendelI grafieken, col-
lages. asst'tllhlag('s ('11 ontwl'l1wll staan.
lId lluwt goedkope kunst ziju, reprodu-
ceerhaar. lIpt moeten dingen zijn die ie
na f'en of twet' jaar kunt weggooien als
jt' eTOp bent uitgekeken. Op het ogen-
hlik kan dat lIid. ))(~ prijs \V{'torhout! jt'
Dat is gek, \,('11 .L?;illcrtk: ze!!! Jaap
Emner (2.'3).

lil ziiTl woning op de :\tiner\'ulaan te
Alllsknlalll SPI'eit hij tit'n-oH'r-rnod op
lwt klt'Înc k:Ullerbiljard. dat in hd mid-
11('1\van de {'Illlflll(' att'1i('f-kalllt'1" staat.
Hij is vasthesloten het partijtje tt' "in-
nen. Zijn vrouw Liesllt'th doet mee.
:\faar ook met haar hedt hij op het
groene laken geen genadp. Toeh - (1.11
hlijkt na I'nkele spelletjes \('rrassend -
kali hij .goetll('gen zijn wr1ies.

De \"asl<l wil om te \•...illlll'n is gcen
fanatisme, veele<>l" ovt'rm()("(l en elWf-
gie. Emncr is iemand die lui en gemak-
zlIl'hli.g schijnt als hij nergens mee hezip;
is. ~laar als hij ids viJl(1t dat zijn be-
Iangsh'lIing Iw(,ft dan hal"st hij tomc1oos
los.

JIij maakt assemblages en ontwerpt
lIH'llhl'l(,lI. OlltWf"rpen die h('t midden
il()llI!I'1l {IISSCIJse11il(lerij('11 eTl assembla-
gi'S expm('('n!p Idj \'Orig jaar in ('('Jl galt'-
rit' op de Prillsl'ngraeht in .AlIlsh'nlam.

Dit iaar kwam Emllel" in hd nieuws
donr zijn hij Goed 'Vollen in Soest ten-
toollgeslt'lde kilHkr-sct, tWf'C stOt'ltjes ('Tl

KUNST .
('('11 tafe!tj(' ('U hOlltPli fall!eltilst()(,II'1l
met uitzonderlijk Inede leulJing('Il,

In zijn wOlling staan de Illl)dI'IIPll. IIij
sdlllift twee stoden tegen elkaar en de-
monstrcert hoc dl' leuningen als tafel
kUIlIH'n word('1J gehrllikt. Latpr zl'l hij
de twCl' stoeltjes van lid setje op elkaar;
de twee lage stoe1tjt"S \'OrJlH'Jl e('u huw'n'
kinderstoel, geschikt om aan te sehuin'n
hij l'eu nonnaaI formaat tafel.

In tIl' toonza1t'n \'au tleStiehtingCoed
'VOllen, waar ~I'w(}(ll1lijk fahrieksvrn-
dllkten wordell g('':;\}loS('I'nl. wordt af
eH toe nlÎlnte afgestaan aau j()Il~(, ont-
werpers.

De pbstie fa1Jrid,slJU:'llhden en de
t1l'l'oratil'\"('. Jllaar w('iuig st'n.~atÎolleie
ontwerpt'll (EJIltH'r: 'Ik wnrd I'f doot1zil'k
van') maken daJl plaats \'OOf IHtJthll.!l'n
\'an 'heginlll'fs:

ElIllll'rS inzendiu,g was (Ie topper van
dt, f'\I}()sitie vall dit jaar. 111H'l"scheic1f'lle
Iamlclijke dag:hlath'lI \"t'rscheIH'n inter-
views. Jaap EnlJler is 1'1"nid vall Haast
zijn schoellen gaan lopeu.
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'Kijk.' zegt hij, 'hd (,tligc \'('rschil tllS-
S('tl ('('IJ 'kutlstenaar' ('U een grocnteboer
is dat de laatste naar ecn vciling moel.
Ze zijn er hl'itlf':l op uit om hun waar
aan de man te brengen. De kwantiteit cn
de \"t'rscheidenheid. van wat de 'kunste-
Haar' proheert Ie verkop('n is alleen maar
aanzienlijk kleiner.

On~rigens is de handel in de 'kunst'
slecht georganiseerd in :\ederiam1. lde.
aal zou zijn als er agent<;chappen be-
stonden die op eomll)('f('iéle basis ont-
WITI)('l1 zOIHh-n aalikopl'U, D("z(' zomlt.'n
lid recht moetcn hebbell Il' l"epmdtl-
C('I"'~'Il. .-\ll(~ l..,l1lstl-'lIailrS '1:011<1('11Ollt-
werpers worden. Van de agelltschap[ll'll
zoud(,tl ze - hij voorbeeld \(l(Jr (:cu
pbstiek - roya1ti('s ont\'alllwn:
Elllll('r ,gelooft uid in eellmalige, tijd-

loze kllllSt. De schilderkullst is volgeus
hem - 'op e{'1J paar Ilitzolltl('ring('ll na'

- uit de tijd. '.'.Iode, kleur en suuak
\"('randercIl per jaar. Dat geldt ook voor
hl'! outw('rpell van meubels. Ook die zou
je ua OCI\ jaar of wat llIodeli kunnen
we.g~()oi('n ('IJ v('fvang('tl dOOf andere.
Dat lijkt me heerlijk.'

'De hele zaak moet worden omgc-
gooid.' zegt hij. 'De kunstacademies?
Iloogdravt'llti gedo(', geef mij de am-
h;lchtsc!l()ol ln;;ar.'

En: '\\'at gt'I}(,llft ef op de academie-?
Er wordt een docent aan ,getrokken voor
bet'ldhonwen. Van die man \vordt ge-
vraagd les te ,geven in alle bestaande
tpc!mit'kc'll. Dat kan lJalumlijk niet. Zo'n
lllall zou I'CII w;lJl(ldt'utie t'lIcyeiopN:lie
moeten zijn. Beler is: voor elke techniok
l'en andere docent. En, met de vonnge-
\'illg moetcn ze zi<:h natuurlijk niet bc-
nHll'iell. Dat lll;1akt kdereen VOOf zich-
zl,lI' uil:



Jaap Emner, die na zijn schooloplei-
din~ bij Jan Rietveld als maquettebou-
wer heeft ~ewerkt, is vooral ~eobsedeerd
door stoelen.
Terwijl hij het vierde partijtje tien-

OVCN"OOO uitmaakt (de laatste ~toot
moet via drie baDden of van de losse
band) verklaart hij: 'Ik wil bUitfm-
plastieken maken waar je op kunt zitten,
mee kunt spelen en naar kunt kijken:
'De stoel is nog te veel een ding in de

kamer, om te behoeden dat je een blik-
ken achterwerk krijgt. Alleen al het
woordje 'stoel' is krankzinnig:
'Maar alles verandert. Zo'n dertig jaar

geleden nog waren er strenge regels
waaraan een stoel moest voldoen. Voor
mij: zegt Emner, 'moeten stoelen ele-
menten zijn waarmee kinderen en vol-
wassenen kunnen spelen. }'fooie en voor-
al leuke elementen.

Link, en boven: Twee assemblage,_ metaal-
con.rtructies van Jaap Emner.

Rechu boven: Jaap Emner in een dvor hem
%elf ontworpen fauteuil-noel. Op de voorgrond
het kindersetje in gebruik.

Kijk', zegt hij, het lijkt me bij voor-
beeld erJ!; J!;oedom een stoel van vijf-
tienhonderd ~ulden in te bouwen in een
wrakke auto.
. Liesbeth, zijn vrouw, blijft neutraal

kijken. Het is niet duidelijk of zij on-
voorwaardelijk instemt met het J!;eopper-
de plan, of niet reaJ!;certomdat zij een
stoel van vijftienhonderd J!;ulden voor
het echtpaar-Emoer vooralsnoJ!;verwijst
naar de cateJ!;orieda~romen.

Van het ontwerp speelse stoelen is
het maar een kleine stap naar dat van de
kinderspeelplaatsen. Jaap Emner windt
zich daarover op. 'Want wat zie je ge-
beuren?' vraaJ!;thij. 'Beeldhouwers krij-
gen opdracht zo'n speelplaats te ontwer-
pen. Het resultaat zie je op veJe plaat-

sen: betonelemenlen. Te gek, dat kei-
harde materiaal voor kinderen:
'Zo'n speelplaats zou van zacht, licht

materiaal moeten zijn gemaakt, met een
dikke grasmat, met dingen die kinderen
kunnen verplaal<>en,maar die te groot
van formaat zijn om mee naar huis ge-
nomen te worden. Kinderen zouden er
hutten van moeten kunnen bouwen:
Jaap Emner gaat iets luider praten:

'I\.fensen die zich kunstenaar noemen,
zou je zo'n opdracht niet moeten J!;even.
Die denken uitsluitend aan de composi-
tie en vergeten het kind.'

Hoewel uit de woorden van Jaap
Emner zou zijn op te maken dat het
laatste uur voor de beeldende kunstenaar
reeds heeft J!;eslagen.bekent hij toch nog
enkele favorieten te hebben: de beeld-
houwers Tajiri en André Volten.

ZeU blijft hij evenwel meer zien in
ontwerpen. 1feubels van hout, maar het
liefst van metaal. Hij wil rond-buis-stoe-
len maken. Anders dan tot nu toe ge-
beurt.

'Neem nu eens de oude-van-daJ!;en-
stoelen. Vreselijk - over het algemeen
erg slecht. Dat komt ook,' licht Emner
toe, 'omdat ontwerpers in Nederland ge-
handicapt zijn.

In Italië lever je een goede schel-. in
bij een Fabriek. De technische uitwer-
king is dan volkomen af en gaaf. De
richtlijnen van de ontwerper worden
precies gevolgd.

In ons land is dat wel eens anders.
De eerste vraag die een Nederlandse
fabriek gewoonlijk stelt, is: kan het niet
wat goedkoper. En: we hebben nog bui-
zen liggen, wat maakt het uit of de
constructie iets dikker wordt.

Het is een mentaliteitsl...westie.In ons
land vindt men het januner geld uit te
geven aan een ontwerp.
Emners stem klinkt pessimistisch en

eniJ!;szinsverontwaardi~. Dan staat hij
op, pakt de keu en buiJ!;tzich over het
laken: een moeilijke stoot over de losse
band. lIij mist.

BOB VAN Ol'ZEELAND
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\Vaar gehakt wordt, vallen spaanders.
\Vaar gecommuniceerd wordt, wordt ge-
schokt. Kennedy, die wist dat bood-
schappen klllllll-'ll kwclscn, verkel'nl
klmnen o\'crkOffil."Jl, weerstanden kunm:n
opwekken, heeft eens gezegd: 'Lct's
eommunieate or die: Communicatie is
het tov(,fwoorcl van deze tijd. Ieder doet
er zijn \'oonled mee: de voorlichter, de
inlk:hh'r, de oplichter. It.der ondervindt
er ook wel eeus nadeel van. liet ligt vrij
eenvoudig: <:OllllllllnicerCJlhl-eft voor. en
nadelen. \Vaarschijnlijk overtreffen de
voordelen de nadelen. In ieder geval
zullen een heleboel mensen denken, dat
dat zo is. Anders zou communicatie
lIooit zo'n tO\"erwoorcl zijn. Zo lang de
zender vall een boodschap nid de ont-
vanger is en dat is toch de bedoeling
van communicatie, houdt de ontvanger
de mogelijkheid om een andere beteke-
nisinholld toe te kennen aan die 1)()(xl-
schap. dan de zender beool4d heeft.
Waarbij duidelijk wordt, dat het glv'(:'n
kwaad kan om bij het uitzenden van
hoodschappen de pretenties t.a,v. het
overkomen V,UI die hooc1sehappcn op
een zeer laag pitje te zetten.

Zo is het bij voorbeeld nid onmoge-
lijk, dat 11 nids, lllaar dan ook helemaal
niets hegrijpt van wat ik tot nu toe
geschreven heb, ~Iocht dat zo zijn dan
staat II ecn middel tt'll dienste 0111 het
eOllllllllllicatieproces, (lat Ziell hlssen ons
afspt,t,lt te voltooien: (Ie zogemlailldc
fced.lJ<lCk:.U maakt aan mij kenbaar
welk effect mijn boodschap bij u gesor-
t<'t'nl heeft. lIet recht om met mijn
ho()(bchap te doen wat u wilt, is een u
oll\'('rvre('mdhaar ft'cht. U kunt van dt'ze
pagina e,,'n vliegtuigje V(luwen, 11 kunt
dit stuk wel of niet of ge<.k""'ltelijklezen,
kortom u ziet maar. Dat doe ik ook:. Als
ik er achter ZOIIkomen dat alle lezers
van mijn bijdragen vlicgtui/ties VOll\!,!-
den. dan stopte ik met sdlrijvCJl en ging
in de vliegtlli~lHlllstrie. Dat is mijn vrij-
heid. Misschien ben ik nog journalist
omdat ik nooit goed heb nagegaan, wat
er met mijn produkten gebeurde,
Verpakking belangrijk

Dat klinkt somber, maar valt bij lIad(,1'
inzien wel mee, want 11 hent ook niet
gek. Als ik het te dol zou maken, kom ik
daar wel achter. U laat nid over ti lopen
en de redactie ook niet. \Vannccr ik ti

schok irriteer verveel kwl'ts komt er -
~Iat is' een cn:aringsft,it - t'~';1int!.-'nsivc-
l'ing van het [eed-back proces tot stand.
Anders gezegd: (Ie tongeIl komen los, de
pplUlcn gaan op papier. U neemt het
nid langer. Een andere gegevenheid is,
dat uw reactie hdtigl~r wordt, naarmate
het lIledium dat ik hantet'r om mijll
idee te spuien indringender is, De ver-
pakking is belangrijk. The medium is the
message, Televisie is indringender ge-
bleken dan radio. En radio indringender
dan de krant. Dit stuk gaat over hd
schokeffed van radio ('11 televisie.

Schokken is niet te vermijden. Elk ra-
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Schokken,
kwetsen en
satire
dio- of t.v. programma schokt wel
lelll.lnd m meerdere of mindere mate.
Te denken dat je geen mens zou schok-
ken is geestelijke dictatuur uitoefenen. Is
eisen dat anderen t'r hetzelfde ovt'r den.
ken als je zelf doet. Zoiets leidt tot
kl('llrlooslleid en vervlakl...ing. Eigcnlijk
zou je nooit ontslagen mogen worden
omdat je geschokt hebt, Zoals je ook niet
op rapport zou hoeven, omdat je het
laatste op de appèlplaats verschcen, Er
is altijd i('mand de laatste eu het is nid
wdelijk om ollolltkoombaarlwdcn te
straffen.

Kortsluiting

Dat wil niet zeggen dat het schokken
van de medelllelL'; een heilige pucht zou
zijn. noch dat het hevonlerlijk is om
\\/cdstrijden te gaan houden in zo laat
mogelijk op appèl verschijnen. Als men.
st'n geschokt of gehvetst worden, betlv"-
kent dat dat er kortslllitin~ is in het
communicatieproces. lIet klikt niet hlS.
sen zender en ontvanger. Kortsluiting is
best \••..el eens leuk, vooral vanwege het
llitzOlHleringselement dat het in zich
draagt. Altijd mt't kaars(,ll sjouwen
wordt vervelend. Er zijn al lang lamrwn
met een eCll\vîgc bramlulIlIr Illaar in
onze samenleving komen die niet op de
markt. Er zijn ook plannen voor onuoe-
pen met onkwetsbare leden, maar in
onze samenleving krijgen ze geen kans.
In de huidige omrocpsituatie betek:cnt
kwdst'n ledt'llvcriies en brengt ledenver-
lies het voortbestaan \.-an de omroep in
gevaar. In de praktijk wint de eis van
het voortbestaan van de omroep het van
het brengen \,Ul riskante programma's.

ï maart 1969 brengt het radio-
prog'r:unma IIt'c cen soort hoor.
sVel, waarin men het voor doet
komcn alsof de revolutie in Am.
sterdam is uitgebroken, In AIl)-
sterda.lll was luets in de hand.
lid Algemeen Dagblad van de
\"Olgt'mledag met een achtkoloms-
kop: 'Ha{liog:rap li"1) uit de hand'
t'n kleiner: '~Iinister wacht op
tekst: De '\Iinister heeft nog
steeds niet om de tekst ge\Taagd,
maar wd zegden mim 100 VPRO-
Jt'(!en hun lidmaatschap op. Er
was ,Lr<.'soJdmet hun angst en dat
lI:,lllienz(: niet.
'Grappen be~t, maar dan op 1
april; zo sehre\'cn \'elen. Onder-
tIlSS('nwas aangetoond, dat cr nog
st(,{,ds naar de radio gdllistcnl
werd. En dat satire nog S1lrin,Lr-
levend was na de dood \,m 'Zo
is het' en 'Hoepla'. Ego-medewer-
ker en lIce-redakteur Jan Haas-
broek, die ('en van de makers •.'an
de 1>C\Vllstere•..ollltie-llit7£n(ling
was, sdirijft wat over sdlOkkt'n,
kwetsen en satirt',

De hriljantste ercatieve medewerker legt
het af tegen de meest vergramde kijk-
en luistergeldbetaler. Het •..olk maakt de
dienst uit en wat wil je nog meer in een
democratie? \Ve vinden die programma's
het leukste die onze opvattingen en ide-
alen het meest benaderell. Dc t.v. is er
niet: om onze dierbaar gekoesterde iIlu.
sies in elkaar te doen storten. 1Iet is
fijner om ~estreeld dan om bevochten te
worden.
Rhkante programma's

\Vaarom dan toch rhkantc prob'Talll-
ma's?Om zekerheden, vaak schijnzeker-
heden te onderrnijnen, om minderheden
af en toe een plezier te doen, omdat
wat fijncr is, niet altijd beter is. Als we
alk'cn maar kermis nemen van wat wc
al Weten of Illenlv'll te weten, schieten
we weinig op. \Ve k,lnnen wel volhou-
den dat een vrolijke aanval op Vonde-
ling een aanval op het socialisme is, als
we dan maar eerlijk erkennen dat het
socialisme maar het soeialisme is eli
Vondeling maar Vondeling. ~fi.ssdlien
•.inden anderen wel dat VonJ("lin~ et~n
karikatuur van het soeialisme gemaakt
heeft of dat lwt sociali~nc dat al was
voor Vondeling er was. Kortom: waar-
schijnlijk is de hlinde gelmigc de IIlt'est
kwetsbare.

Vaak zijn de onzekeren vatbaar voor
het geloof. Je gaat gewoon geloven wat
je hoopt en klaar is Kees, Vaak (xlk zijn
de onzekeren <Ic makers van schokkende
programma's, De elle ollzeh.rc gaat
vluchten in (sehijn)-zt'kerheden, de an.
dere in onzekerheid. Zo komen ze tegen-
ow'r elkaar te staan. De relativist tegen-
ow' •. de absolutist. De ovt'rtuigde tegen.
over de weifelaar. Ik heb wel eens gc-
IlOonl dat het geloof een stahiliserelldc
factor in de samenle\ing is en ollldat ik
op het ogenblik meer op 7..ockben naar
lwt dynamische zie ik meer heil in het
ongeloof. Ik weet het all€'maal niet zo
zeker en ik voel me tiaar wel hij,

Voor een groot dei..'J is van tcvoren
voorzienbaar wat kwetst en schokt. Hitli-
culiscring van het geloof werkt altijd.
\ Vil' voor de televisie een hamburger
klaar gaat maken in een opengeslagen
bijbel ell tlaarna dichtklapt, zodat de
ketchup cruit druipt. wcet van tt'\'oren
dat hij zkh de woede van Velt'll op de
hals zal halen. \Vant daar is de bijhel
niet \'oor. De bijhel is om te leZt'Il, Om
ehristelijke idealen aall tc olltlellt'lI. Zo
ollk het ideaal: 'Heht HW uaastc lief als u
Ztllve' el'lI praktisch olllllogelijke opgaaf.
die we niet van toepassing verklaren op
degen€', die een hamhurger klaarmaakt
in het boek der hoeken. \Vorden we
h()(ISop degelIe, die dat do(,t dan ont-
staat er een discrepantie tussen ons ide-
aal en de naleving daan'an, \\'e voelen
ons schuldig en angstig en dat kan lei-
den tot agressie, waarbij we bij voor-
beeld prolwl"cn om te doen "Isof de
onct'rilic<1ige Illall op de huis geen knip
voor de Ileus waard is: hd zal wel zo'tI



Zo is 11(.t. J'cgcnwoordig niet fIIcer denkbaar.

linkse rakker zijn, hij zal wel lang haar
hebhen, het is Illaar een jonge snot-
neus,
Op een dergelijke manier hejegenen

we niet een jonge, linkse, langharige te>-
levisiecommentator die ons dingen ver-
telt die we graag willen horen. Dil.' OIIS
bij voorbeeld vertelt dat het met de
ontkerkelijking niet zo'n vaart loopt, of
ebt Cad niet dood is. Ah je in de
omroep werkt moet je oppassen voor
drie dingen: Sex, Koningshuis en HeIigie.
Ga je daar aan wrikken, dan komen er
opzeggingen. Algemener gesteld: Ca niet
met het gezond verstand ten strijde te-
gen ledige normen, tradities, leefregels,
autoriteiten, of tegen ledig Gezag, want
dan komen er brokken. Als onafhankelijk
journalist kan het risico van ledenverlies
je geen angst inboezemen, zo lang je ook
nog de mogelijkheid van ledenwinst
heht.
Kranten stellen het vaak voor dat le-

denverlies een grotere nieuwswaarde
heeft dan ledenwinst. Dat komt voor een
deel, doordat mensen sneller, gerichter
{'n emotioneler opzeggen, dan lid wor-
den. De maker van s.:ttirischcprogram-
ma's kan alll.,t'nmaar zijn b~t doen en
zijn vakmanschap laten blijken. ~Jaar
zelden zijn in de brieven van opzeggen-
de leden van omrm'pverenigillgen aan-
wijzingen te vinden voor het ontbreken
van vakmanschap van de programma-
makers. Zelden ook hebbell programma's
met een satirische inslag aangetoond dat
de makers ervan geen goede journalisten
waren.

Satire mOleliJk
Satire moet in principe mogelijk ZIJn,

geloof ik. 5.1.tirekan leuk ZIjn. Als ••,c
uitsluitend {Ie agressie van de mensen
oproept, die juist bereikt moeten wor-
den, is cr waarschijnlijk ieb mis.Mis-
schien wordt satire eigenlijk het meest
gewaardeerd door mensen die in wezen
luets te gek vinden, Vaak griezel je net
zo erg van de mensen die zich gekwetst
voelen en je met onredelijke venvijten
overladen als van de mensen die het
prachtig vinden, zoals je weer een groep
'Klootjem)lk' in de luwn g;elcg.Ihebt. In
feitc is zo iets helemaal niet prachtig
natuurlijk, maar meer verdrietig.

Als redadcm van Hel' (vrijdag 18.30 ,
Hilversum I) heb ik lUl afloop van de
uitzending vaak gesprekken met mensen,
c1.i.ezich gekwetst voclen, of die bang
zIJn "oor de snelle ontwikkelingen, die
zich op het ogenblik voltrekken.
Dan slaat je vaak de schrik om het

hart. Je blij1.-tin een betrekkelijk klein
kringetje te zitten en te weinig benul te
lwbben van wat er in grote groepen
leeft. Eigenlijk zijn progr:unma's met
ecn schokeffl."'Ctalleen zinvol als je in {h~
gelegenheid bent, om de mensen die je
geschokt hebt, eens rustig op te zoeken.
Een satire-programma 7.oUeigenlijk een
op de individu gerichte follow-up moe-
ten hebben. ~Ienscn met hun onzeker-
heden in de kou laten zitten is eigenlijk
niet aardig. Hadio en telcvbie zulkn
naar mijn mening in de toekomst steeds
meer de coru.umcnt serieus moeten gaan
nemen. Stee<:L••meer het communicatie-
proces, waar we het in het begin van
dit shik over hadden, moelen voltooien.
Als blijkt dat men..<;enniet makkelijker
er toe komen om naar de radio ûf tele-
visie te stappen, te schrijven of te bel-
len, dan moet de radio- of t.v.-man zelf
naar de mensen toe.
De tijd \'eT:mdert en daannee de sati-

re, 'Zo is het' en 'Hoepla' zijn niet meer
denkbaar. Beide pro~ramma's hadden
{'('n tamelijk a~rcssieve benadering van
de Illensen. lIet publiek zal de makers
weleens hooghartigheid verweten heb-
hen CII niet ten ollTeehtt,. Vooral de
lloepla-jongt-'ns hebben weinig conside-
ratie getoond, noch met de VPHO-be-
stllmderen. noch md de kijkers. Op het
ogenblik hel, ik de indruk, dat de satire
st{'{,dsminder agressief wordt en meer
diffuus. Er zal meer gefilmd worden en
minder v;lnllit ('en studio gecOlnmentari-
('{'nI en bevoogd. Niet meer: 'Lach of ik
schiet: maar meer: 'Kijk maar wat je er
ml?Cdoet!'
Daarnaast is cr een tendens om min-

der te voor de hand liggende onderwer-
pen te nemen, zoals de Politie, de Kerk,
de Rlok }'Jeisjes. I\'ll de blote meisjes
geweest zijn, gaan de meisjes in strakke
tllrnpakjes weer een kans makell. Niet in
de Sportprogramma's, maar iu het sex-
item. llet wordt, .lls het :lau mij ligt

allemaal wat ~'ubtiell'r.Een aartsreaetio
nair moet je luet in een kamer mcl
geweldige clubfauteuils en pluche kle-
den filmen. Dat li~t er te dik boven op.
Sterker nog: sinds },Iarcuse lijkt de min-
der uitgesproken regent meer in de aan-
dacht te komen dan de klassieke. Een
echte regent is vaak nog wel te pruimen;
de draaiers zijn veel geschikter voor een
satirische henaderin~. Om n()~ maar te
zwijgen van starre, dogmatische, linkse
rakkers.

Fundamentele twijfelaar
Er is mij door de redadie ook nog

gevraagd iets over de pedago~ischc
waarde, of waardeloosheid van schok-
kende pro~ramma's te schrijven. \Vaar-
schijnlijk zjjn makers van dit soort pro-
gramma's ook opv()(..><Iersen moralisten.
Vaak maken zij van dc twijfel een dog-
ma en wie geen fundamentele twijfelaar
is. krijgt er van langs. 'Vat zij beogen, is
opvoeding tot onzekerlu./-id.Een satirisch
programma stelt zich het bevorderen
van het relativisme als opvoedingsideaal.
Bekijkt u zelf maar wut II daar van
vindt. Ik vind het best. Voor wie zeker-
heden wil aankweken, vastigheid wil
bieden en grond onder de voeten, is ecn
satirisch prognunma een onding. pL'{la-
gogisch bezien.
Er is een pop-generatie aan het op-

komen, ook bij radio en telcvisie. En
terwijl de bonzen vergaderen, lachen die
jongelL<;zich gek. Zij verstaan de Beatles
als ze zingen: 'Half of what I say is
meaning less: En met een oor dat dL"Ze
woord{>nverstaat, luisteren en kijken ze
ook naar satire, die ze te serieus, te
weinig spL't'ls,te hoekig vinden. Zij ma-
ken geen satirische programma's meer
over de poging van Nieuw Links om de
Partij van de Arbeid om te !urnen, want
het is zinloos instituten te veranderen,
die moeten afsterven.
Steeds duidelijker wordt het echec

van kerk, partij, vakbeweging en parle-
ment. Je hoeft geen satire meer te ma-
keil over de Paus en de pil als diezelfde
Paus honderden jaren na dato Gallilei
pas gelijk gaat geven. Laat de H..K.Kerk
Blaar zelf voor zijn satire zorgen, dan
komt het dik voor elkaar. Kijk maar eens
l'en avondje naar Kamerdebatten waar
geen toltwaan V,L"tte l'TIopenis, dat is
satire! Dat poep stinkt, is niet waar,
lllaar mensen zeggen het omdat hun
ouders het hun verteld hadden, Bij ons
thuis zeiden we vroeger wel eens: '\Vat
je 's nachts doet, kan het daglicht niet
verdragen: Ik heb dat jarenlang geloofd.
Tot ik een keer o••..erdag ging doen, wat
ik altijd nog 's nachts gedaan had. En
wat bleek? Het daglicht verdroeg het,
Wie blijft geloven in een verschil tussen
dag en nacht, zal ook eerder geneigd
zijn te denken dat cr een verschil is
tussen negers {>tl hlanken. En tussen
kwetsers en gekwetsten. Vergeet het
maar.

JAl\' lIAASBHOEK
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In het
museum

De ene bezoeker is de ander niet.
Dat bemerkte fotograaf René
Blansjaar toen hij een bezoek
bracht aan het Stedelijk museum
in Amsterdam. Overtuig uzelf
bij het bekijken. Wij in ieder ge-
val vonden de foto's van Blans-
jaar uitstekend geschikt om de
achterpagina van EGO te sieren.
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