


Tsjechoslowakije

Op het ogenblik dat deze regels worden geschreven (2ï augustus) zijn de
resultaten van de onderhandelingen in ~Ioskou nog niet bekend. \Vaarschijn.
lijk komt er ecn compromis uit de hus Illaar zeker is dat niet cn over de
inhoud van een eventuele oH'rccnkomst is nog niets medegedeeld.
lIet is dus moeilijk om een oordeel over de situatie te gevell. Velen hebbell

in de afgelopen dagen ongeremd hun emoties tot uiting gebracht en de ver-
slaggeving door radio C1I televisie was daar als regel uitstekend bij aangepast.
Allemaal heel begrijpelijk overigens Jn<lar wc zullen weer verder moeten l'll

behoren ons clan af te vragen wat de betekenis is van de gebeurtenissen en
welke invloed zij kunnen hebben op de naaste toekomst.
Natuurlijk is een redactie-artikel te kort voor zo'n beschouwing Illaar we

willen toeh graag een enkele opmerking" plaatsen. \Vij hebben in dit blad
eerder de gedachte ontwikkeld dat voor een oplossing vall de grote \vercld-
problemen een verdergaallue samenwerking tussen communisti,>che CH westerse
landen noodzakelijk is. De werkelijke vraag die nu oprijst is of deze samen-
werking na de inval in Tsjechoslowakije nog mogelijk il:>. Een clefiniticJ
antwoord kan pas worden gegeven na het bekclld worden van ecu eventueel
compromis, maar toch kan er ook nu al wel wat over worden gezegd,
Het is goed daarbij heel koel voor ogen te houden dat ecn \vcigcring '(Ot

samenwerking de wereld waarschijnlijk in de toekomst aan de rand van eell
derde wereldoorlog zal brengelI. lIet is niet lIodig om daardoor in l'CII
paniekstemming te geraken maar het is \vel wenselijk cr heel goed rekening
mee te houden. Verder lijkt het me goed om duidelijk ill te zien dat de inval
in Tsjechoslowakije veel meer met paniek.voetbal te makcil heeft dan met
weloverwogen politiek. De grote verdeeldheid in het l'OImnunistisdle kamp is
daarvan het bewijs. In We'Len uit zich hier een werkelijk kernprohleem van
een verdergaande communistische ontwikkeling: hoe kali een communistische
maatschappij-ordening worden gecombineerd met de altijd weer opduikellde
menselijke wil tot individuele vrijheid.
Ik heb het gevoel da'( de Russen zelf maar al te zeer hij deze problematiek

zijn betrokken, getuige de koersveranderingen sinds 1956, maar in paniek
geraken als in één van de door hen beheerste landen op dit gebied initiatieven
worden. ontwikkeld. De Russen zijn niet zo zeer tegen een zekere liberalisatie
maar zij willen zelf het tempo daarvan, en de grenzen, nauwkeurig aangeven.
Voor hen was Tsjechoslowakije een uit de handen lopen van ecn proces

waarvan ze zelf overigens niet geheel afkerig zijn, En als praten dan niet
helpt dan wordt gegrepen naar de beproefde me'thoden van de machtspolitiek.
\\'ie eerlijk is zal moetcn toegevcn dat Htlsland niet het enige land ter wereld
is dat, als het dat nodig oordeelt, bereid is machtspolitiek toe te passen,
.Maar juist omdat de inval in Tsjechoslowakije heeft aangetoond dat de

democratisering en de liberalisering tot diepgaande meningsverschillen in het
communistische kamp aanleiding geven zal een ongenuanceerd zich afwende-Il
van de westerse landen, ook voor Tsjecho-slowakije zelf, eell verkeerde politiek
zijn, Integendeel, onze omgang met de communistische landen zal zodanig
moetcll zijn, dat het proces van democratisering CH liberalisering, tegen de
behoudende krachten in, zijn bc~te kans krijgt. \Vaarschijnlijk is dan een
houding van critische samenwerking de beste opstelling. Dat sluit overigens
verontwaardiging over concrete gebeurtenissen niet Hit.
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In de greep van het geweld (2)

In mijn vorige artikel heh ik gesteld
dat - binnen door mij aangegeven gren-
zen - het gebruik van geweld, in incH-
,"üIuele relaties, als zelfverdediging of als
bcs<.:hcnning vun anderen, acceptabel is.
Ik heh toen reeds gewaarschuwd dat
men deze uitspraak niet zonder meer
kan overbrengen naar het dak van na-
tionale en internationale groeperingen.
Ik wil in dit artikel ,"omal ingaan op de
hetrekkingen in nationaal verband, in
een laatste artikel komen dan de inter-
nationale betrekkingen aan de orde.

In alle beschaafde landen - of ze nu
'kapitalistisch' of 'communistisch' zijn
georganiseerd, is het - meen ik - een
uitgemaakte zaak dat de hesehenning
van de individuele burgers en het haml.
haven van dl' algemene orde cpn taak is
van de overheid, die daarvoor hepaalde
instituten - politie en justitie - in het
leven heeft geroepen. liet gebruik van
individueel geweld is dan ook slechts
toegestaan in noodgevallen waarin een
heroep op de politie niet of niet direct
mogelijk is. Ik mag \.erwijzen naar het
q)orbeeld dat ik daarvan in mijn eerste
artikel heb gegeven. Daarnaast is het
gebruik van individueel ~eweld alleen
toegelaten - en soms zelfs verplicht - in
geval de politie een beroep doet op
hurgers om haar in een bepaald nood-
geval te assisteren. I let 'spelen '.an eigen
rechter, met gebruikmaking van geweld'
is, voor zover mij bekeml, in alle he-
schaafde landen, en terecht, verboden.
lIet optreden van niet-legale 'knok'-
ploegen is bijna altijd een teken dat cr
Illet de bestaande orde iets aan de hand
isl
j\let deze uitdrukking komen we op een
netelig terrein, waarop juist in onze tijd
het gehruik van geweld binnen de na-
tionale groepering opnieuw aan de orde
is gekomen.

Ongetwijfeld, het handhaven van de
hestaande orde, eventueel met gebruik-
making van ge' .•..eld, is een taak van de
overheid, 11aar daarbij komen vanzelf-
sprekend twee uiterst belangrijke Hagen
aan de orde, nl. wat is de inhoud van
die bestaande orde en wie is die over-
heid die deze orde meent te mogen
handhaven?

Zolang men onder bestaande orde, en
de handhaving daarvan, alleen verstaat
het handhaven ,'ao de openbare veilig-
heid, d.W.z. de regeling van het verkeer,
de bestrijcUng van vuur- en waterlast. de
Ilcslrijding van de misdaad enz., dan zal
er wcinig verschil van mening onl.'itaan
over de wenselijkheid en de noodzake-
lijkheid daarvan.

11aar het handhaven van de openbare
orde gaat altijd veel verder dan alleen
deze zaken, men verstaat er ook onder
het al of niet toelaten van sexuele gc-
dragsvormen, het al of niet toelaten van
demonstratips, het al of nid todaten van
stakingen, dl" controle op de wettelijk al
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of niet toegelaten nijheid van vereni-
ging, vergadering, meningsuiting enz.

En daamlede is duidelijk dat de
openbare orde heel nauw samenhangt
met de ordening van het politieke, eco-
nomische en sociale leven in een bepaal-
de nationale groepering. Dat betekent
dat in de openbare orde ook is opgeno-
men de handhaving van dl' politieke,
economische en sociale orde, ook als
deze laat!'otewordt gekenmerkt door on-
vrijheid en socÎale onrechtvaardigheid.
Oe O\uheid die deze orde wil hand-
haven kan bovendien op zeer verschil-
lende wijzen aan de macht gekomen
zijn, zij kan de macht hebben gekregen
als resultaat van een democratische, al-
~emene verkiezing, zij kan die macht
zelf hebhen 'gegrepen' als onderdeel van
een politieke of sociale opstand, zij kan
de macht hebben 'gekregen' na een mili-
taire rehellie enz.

De vraag die daarmee rijst is of ge-
hoorLa:unheid aan de overheid die de
bestaande orde verdedigt een vanzelf-
sprekende zaak is. Ik heh de neiging om
deze vraag met neen te beantwoorden.
Vanzelfsprekend lijkt het me allenninst.
In de vele variaties die de bestaande
orde en de haar verdedigende overheid
kan aannemen komt vanzelf de vraag
naar de redelijke en zedelijke aanvaard-
baarheid van orde en overheid in een
bepaalde concrete situatie naar voren.

Uiteraard zal iedere overheid bepalin-
gen uit,'aardigen waarin gehoorzaamheid
aan haar gezag wordt voorgeschreven en
waarin op ongehoorzaamheid straffen
worden gesteld. Formeel zal gehoor-
zaamheid dus altijd worden geëist, Illaar
de burgers zullen slechts aan deze eis
kunnen gchoorzamen als zij menen dat
dat redelijk en zedelijk verantwoord is.
Soms zal dat antwoord 'neen' moeten
zijn. Een duidelijk voorbeeld. daan.an is
het 'neen' dat de beste Nederlanders in
oorlogstijd aan de Duitse bezettende
overheid gaven, De vraag van de ge-
hoorzaamheid geldt echter niet alleen
t.a.veen bezettende overheid, in wezen
duikt zij op bij iedere overheid die, naar
het oordeel van de hurgers of el'n dt,el
daarvan, de redelijke en zedelijke maat-
sta'.en te huiten gaat.

Deze maal.'itaven hebben betrekking
op de menselijke rechten en ik meen dat
ze in de volgende punten kunnen wor-
den samengevat:
- De overheid zal de persoonlijke vei-
ligheid der burgers op een redelijke wij-
ze moeten waarborgen.
- De inspraak van de burgers in het
staatsbestel en het regeringsbeleid zal
'.001" de burgers op een politiek en psy-
chisch beHedigende wijze moeten wor-
den gerealiseerd.
- De o,'erheid zal vrijheid van me-
ningsuiting zowel mondeling als ~cllTif.
telijk moeten garanderen.

- De overheid zal een redelijk wel-
vaartsniveau vonr de burgers moeten na-
streven en er daar hij zorg \'001" moeten
dragen dat de verdeling van die wel-
\'aart over de burgers zedelijk verant-
woord is d.W.Z.dat grote verschillen tus-
sen rijkdom t'n armoede worden ver-
meden.
- De overheid zal l'en buitenlandse po.
litiek moeten voeren die de eisen gesteld
aan het hinnenlands heleid ook zoveel
mogelijk in internationaal opzieht ingang
doen vinden omdat alleen op deze wijze,
ook iniemationaal gezien, veiligheid en
wekaart, te bereiken is.

'''ellicht zullen sommige lezers zich
afvragen of, als men deze maatstaven
aanlegt, er nog wel één overheid is te
vinden aan wie men gehoorzaamheid
verschuldigd zou zijn. Ik heb in het
Ixwenstaande er al op gewezen dat ik
die ~ehoorzaamheid ook niet zo vanzelf-
sprekend vind maar wel is het natuurlijk
juist om te erkennen dat het, ook natio-
naal gezien, voor de meeste volkeren een
heel lange weg is om tot realisering van
hovengenoemde eisen te komen, zodat
als regel niet de VT<lagis of aan deze
eisen is voldaan maar of de overheid en
de door haar verdedigde orde een op-
re::"ht en doelgericht streven ,'ertegen-
w(lordigen om tot een realisering van
deze punten te komen

In het algemeen meen ik dat in de
democratisch-westerse landen en in de
Oosteuropese eommllnistische landen er
politiek belangrijke processen in ontwik-
kelin~~zijn die tenderen in de richting
van een realisering van genoemde eL"en.
Ik beweer niet dat de regeringen van al
die landen dat zo graag willen en ik ben
me er ook van bewust dat er vele en
belangrijke tegenkrachten zijn maar toeh
meen ik dat de ontwikkeling in deze
richting is. Het is daarbij duidelijk dat in
de westerse landen de grote sodale on-
gelijkheid vooral de handicap is terwijl
in de communistische landen een tekort
aan persoonlijke \'Tijheid en vrije me-
ningsuiting en een te laag welvaart'i-
nÎ\'cau de hindernissen zijn. Hoewel in
beide grote en belangrijke groepen van
naties het vil2:erendepolitieke en econo-
mische stelsel ecn gmte invloed heeft in
het ontstaan van de handicaps lijkt mij
een ontwikkeling in dezelfde richting
onweerleghaar.

Op deze grond lijkt mij een verder
samengaan van de democratisch-wester-
se landen en de Oosteuropese commu-
nistische landen in de toekomst onaf-
wendhaar. ~Iocht het daar toe niet ko-
men dan geraken we waarschijnlijk t.Z.t.
in een derde wereldoorlog.

Het verJ:et dat men in deze landen
aantreft, de ne~~NS in de U,S.A., de
revolte in Tsjechoslowakije, de in beide
groeperingen voorkomende demonstra-
ties van studenten, hebhen niet tot taak
de o,'erhedcn omver te werpen maar om
deze te dwingell verdere voortgang te



maken in de richting van oovengenoem-
de eisen.
Dit verzet lweft m.i. een grote bete-

kenis omdat in beide kampen conserva-
tieve kraehten, die maar al tc vaak in-
vloed in de ovcrheid weten te verkrij-
gen, de ontwikkeling trachten tegen te
gaan. Indien dit verzet echter niet zijn
grenzen weet, onb.taat in de democra-
tisch-westerse landen het gevaar van het
ontstaan van min of meer fascistisehe
tegenkrachten en in de Oosteuropese
communÎstische landen het gevaar van
het herrijzen van Stalinistische reacties.
Daarom houdt het spelen met het vuur
van het oppositioneel geweld in beide
kampen grote gevaren in zich. Ik heb
echter de indruk, op grond van het aan-
wezig zijn van sterke overheden, dat dit
gevaar als regel op het juiste ogenblik de
kop ingedrukt zal kunnen worden. (Voor
de goede orde zij erop gewezen dat het
bovenstaande werd geschreven voor 21
augustus d.w.z. voordat het liberaIise-
ringsproees in T!>jedlOslowakijedoor de
Sowjet-troepen de kop \,'('rel ingedrukt.
Hoc verontwaardigd en teleurge~teld we
ook door dit feit mogen zijn en hoezeer
het wel ligt in de komende tijd de toe-
nadering tussen oost en west in de weg
zou staan, toch blijft m.L het bovenstaan-
de in wezen juist.)
Buiten de twee grote, genoemde,

groeperingen van naties is de toestand
heel wat minder florissant en labiel. \Ve
willen daarbij wijzen op drie punten
waarop dit betoog zich zal moeten toe-
spitsen:
- De fascistisch-militaire overheden in
Griekenland, Spanje en Portugal.
- De dictatoriale 'blanke' overheden
van Hhodesië en Zuid-Afrika.
- De militair-dictatoriale overheden van
een aantal landen in Z.-Amerika,
Ik wil uiteraard niet alle genoemde

landen over één kam scheren, maar toch
moet worden gezer,d dat in al deze lan-
den van e(m ontwikkeling in de richting
van de door mij genoemde punten voor
het grootste deel van de bevolking wei-
nig of geen sprake is, Het is dan ook
voor mij vooral in deze landen dat zich
de vraag naar de geoorloofdheid van
verzet en revolutie en naar het gehruik
van geweld voor doet.
Kernpunt van de feiten is dat in al

deze landen de gehele hevolking of een
groot deel daarvan bewust wordt onder-
dnlkt of in mens-onterende armoede
wordt gelaten en dat de overheden zich
ter,en ontwikkeling in andere richting
met geweld verzetten.
De cardinale vraag is dan: heeft een

bevolking of een deel ervan dat door
zijn regering de inspraak en vrijheid van
meningsuiting wordt onthouden en/of in
een toestand \.an sociale armoede wordt
gelaten het recht die regering de ge-
hoorzaamheid op te zeggen en OH'r te
gaan tot verzet? Ik meen dat deze vraag
moreel bevestigend moet worden beant-

woord. Natuurlijk ~~eldt dat eerst als
normale wegen, parlementaire middelen,
om tot een betere ontwikkeling te komen
falen maar kenmerkend voor de door mij
genoemde landen is nu juist dat het de
overheid zelf is die deze llormale wegen
hlokkeert.
lIet is bewonderingswaanlig als de

leiders van dat \.erzet dan trachten ge-
weldloze wegen te bewandelen, zoals dat
door ~'farten Luther King in de Ver-
enigde Staten is geproheerd. Maar in de
U,S ,A. hadden Luther King en zijn aan-
hangers het glOte voordeel dat zij dl;'
Federale Regering voor een deel niet
tegenover zich maar naast zich vonden.
In de door mij genoemde landen is het
als regel zo dat juist de O\"erheid in
iedere '.orm van verzet, ook als het ge-
weldloos is, met geweld de kop indnlkt.
Als in zo'n situatie tenslotte de onder-
dmkten of achtergestelden zelf naar
vannen van gewelddadige revolutie grij-
pen dan lijkt mij dat uit ('en moreel
oogpunt te rechtvaardigen.
Xatuurlijk houdt dezf~weg grote ge-

varen in, geweld roept weer nieuw r,e-
weid op en er is een !,'Totekans dat
helangrijke delen van de hevolking in-
plaats van vrijheid of welvaart te '"er-
ovcren in de revolutionaire hewegingen
en tegen-bewegingen zullen ten onder
gaan. 'Vie het gewelddadig nrzet be-
gint of ondersteunt neemt een geweldige
verantwoordelijkheid op zich.
Er dreigen ook gevaren van buiten, pr

is een ni('t geringe kans dat zulke ver-
zetsbewegingen worden meegezogen in
politieke stromingen waarhij ze van oor.
sprong niet thuis hehoren. 1faar ook dat
kan van vele kwaden het minst kwade
zijn. Mijn stellingname is dat ik in be-
paalde eoncrete situaties het uitroepen
van gewelddadige revolutionaire situaties
niet bij voorbaat moreel verwerpelijk
acht.
Ik meen hoventlien dat we er met de

wereld-situatie zoals die nu is op moeten
rekenen dat dit soort revoluties in de
komende jaren steeds meer zal ,"oorko-
men,
Hoewel ik dus meen dat regeringen

van staten er naar moeten streven om
een ontwikkeling in de richting van de
door mij genoemde vijf punten te he-
vorderen en dat dan oppositioneel ge-
weld werkelijke schade kan aanrichten
iuist door het wakker roepen van fasds-
tische en stalinistische tegenkrachten,
kan ik het oog nid sluiten voor het feit
dat in een aantal landen in de wereld de
situatie t.a.v. de menselijke rechten on-
houdhaar is en dat juist daar de moge-
lijkheden onthreken om langs democrati-
sche weg iets te bereiken.
Verzet tegen de o\'erhcden van zulke

landen en als het niet anders kan, ge-
welddadig verzet lijkt mij dan moreel te
verdedigen. Natuurlijk kan men dan be-
treuren dat het nodig is, maar daar
wordt als regel niemand wijzer van.

J[. UPS

HUMANISTISCH
VORMINGSCENTRUM
'HET
COORNHERTHUlS'
Hoofdstraat 84 - Driehergen

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.
leder-e milibir kan hiervoor uit-
zandenngsverlof krijgen,
\Vie iets voelt voor deelname
aan zo'n bijeenkomst vnlle het on-
derstaande fonnulier in en stUfe
het Op naar het Coomherthuis.
(Voor de Marine geldt een aparte
regeling.)

Ondergetekende

"". "".. "(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 Coornherthuis te Dri~bergen
in de maand

(maand van deelname).

Handtekening:
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Miles Davis en de kritiek

In het Amerikaanse jazzblad Down
Beat publiceert Lconard Fcather al sinds
HJ51 iedere twee weken ('en hlindfold
(hliJl(ldock) test: spontaan commentaar
van een hekend jazzmusicus op platen
die hij te hOTCIl krijgt zonder dat hem
infonnatie over h<'7.l'tlingl.-'n etc. wordt
\,(,Tstrekt. Soms ontaardt zo'n blinddoek
test in al of niet sUCCL'S"vol gegis naar
namcn; vaak hult het slachtoffer zich in
diplomatieke vaagheden om vooral geen
collega's voor het hoofd te stoten; en ~lf
{'ll toe (zoals in het geval van Don Ellis)
blijkt een muzikant zonder meer een
voortreffelijk recensent, aan wie vrel he.
roepscritici ecn voorbeeld zouden kun-
nen 1l(,lllen,

Blinddoek tests met trompettist .7\Iilcs
Davis hlijken steevast uiterst boeiende
leesstof op te leven'u; nipt ('('ns zozt'cr
door Davis' gepeperde taalgebruik (in de
keurige DB.kolommen met een groot
aantal d{xJr stn'{'pjes vervangen woorden
weergegeven) ab wel door de ongezoutf'n
manier waarop hij tal van collega's de
grond in stampt.

'Dat moet Eric Dolphy 7.ijn - nie-
Illand am1t'rs klinkt zo slecht! De vol-
gende keer dat ik hem tegenkom schop
ik hem tegen zijn schenen. Zet dat maar
in jt~blad. Volgens mij is hij volkomen
lwladlelijk. Hij is eell droevige (\ies
woord),' verklaarde ~lilcs in '64 na he-
Inistcring van een plaat Bwt Eric Dol-
phy, Bonker Little en Jaki Byard.

Een opname V<lllCeeil Taylor met al-
tist Jimmy Lyons ontlokte Davis hij die
gdc:genheid de woorden: 'Zet maar af!
Dit is droevig (vies \Voord), man. Om te
he,L,'irlllenhoor ik {'('n stel Charlie Parker-
clichés, die cr ahsoluut niet in pas.~en.
( ... ) lIet is CC'dl Taylor, niet waar? Het
kan me niet schelen door wie hij geïn-
spireer~l is. Die, (vies woord) stelt hele-
maa I mets voor.

Deze ZOJllernam Feather ~Iile<~Davis
opnieuw een hlinddot,k test af, waarhij
het opviel dat de trompettist veel waar-
{h'ring had \"Oor popgroepen als 'The
Ekdric Flag' en de 'Fifth Dimemion'.
Zijn jazz-collega's kregen het echter nol.{
eV('1lhard te \"('nll1ren als vroeger.

Over de Thad J()nes-~fel Le\'..;s big
hand: 'Je hoort zulk(, arrangementen nid
\'(x)r hlanke jongens te schrijven ...
(ncuriet). Dit is helemaal niets. Om te
heginllcn wanneer een band met zo'n
hezetting ('en arrangement (vies woord),
vooral de saxofoons. (.,.) Die jongens
hehben geen muzikale g('est - ze spelen
alleen maar wat er staat. Ze weten niet
wat die noten betekenen.'

Over een SUil Ha-opname uit '56: 'Dit
moet uit Enropa komen, 'Vij zouden
nooit zulke (\;cs woord) spelen. lIet is
droevig. ( ... ) \\'aarom moet dat op een
plaat? 'Vaar dient het voor? Denk je dat
cr iemand is die dit aanvoelt? Zelfs de
hlanken vodell zich nog niet zo rot:
En ovcr trompettist Don ElUs: 'Hij is
geen solist. Ik bedoel, het is een aardige
jongen en zo, maar voor mij is hij ge-
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w{)on de zoveelste blanke trompettist.
Hij kan niet op een akkoord spelen, hij
kan totaal niet met gevoel Spelt'll. Ik
denk dat zc daarom al die (\;e5 woord)
met maatsoorten uithalen:

Bij al die meedogenloze kritiek op zijn
collega's heeft Miles Davis zelf de laatste
vijftien jaar vrijwel niets dan uitlmnclige
lof geoogst. En terecht, want hij is niel
alleen vrijwel onafgehroken de lieveling
van het grote jazz-puhliek geweest met
alle financiële voordelen van dien, ook
in muzikaal opzicht kunnen zijn \'erdien-
sten moeilijk worden OVerschat.

Leerjaren

1\a zijn l('Crjaren hij het Charlie Par-
h't" kwintet was '\-IHesin '48~'49 een van
de drijvcnde krachten in het 'Birth of the
Cool' nonet dat met in totaal twaalf 78-
toeren-p1aatkantjes cn twee c1uh-enga-
gementen de muzikale hasis wist te leg-
gen \'oor de hele latere 'Vest-Coast-rage.
Davis zelf maakte zich al gauw los van
de cool-heweging en hegnn tussen '50
en '5,~ (zijn moeilijkste periode) met
p1aatsessions van \visselend niveau te
werken aan de ontwikkeling van het
genre dat in de twee<1e helft van de
jaren vijftig de toon zou gaan aangeven:
de hard bop,

Rond '5.!) begon voor D;\vis het finan-
ciële succes, Zijn hvintet met Jol1l1Col-
trane werd een van de be~i: betaalde
groepen in die voor de hele jazz nogal
lucratieve pclriode, zonder dat "files
daarvoor hoe-fde af te wijken van zijn
eigen muzikale voorkeur voor snelle bop-
originals en standaard-songs uit het

JAZZ
Amerikaanse musical-n'pertoire. In 195ï
begon zijn hernieuwde samenwerking
met Gil Evans (een van de arrange-urs
\'()or het nonet), waar pradüige - ('n
lucratie\"t' periode, zonder dat .\Iiles
ahead' en 'Porgy ~md Bess' uit \'oort-
kwamen,

Hoewel Davis zijn muzikale vertrek-
punt, de bebop, nooit helemaal heeft los-
gelaten, ging hij tegen '60 toch een rol
van betekenis spelen bij de onhvikkeling
van de nieuwe muziek, waar ondanks de
veelheid van etiketten (the ncw thing,
avant garde, free jazz etc,) nog steeds
geen hevredigende tenn voor is gen)ll-
den.

~let zijn se:det-pLlat 'Kind of hlue, in-
troduceerde ,\-files het improviseren op
reeksen in plaats van akkoordenschema's,
Zijn toenmalige sideman John Coltnme
zou dit procedé later als leider van een
eigen kwartet uitbouwen tot C{'1l heel
nieuwe vorm vun jazz. In 1963, toen
tlntmmer Touy 'Villiams hij MiI('S
kwam, werd het Davis kwintet hoven-
dicn L'{'nvan de eerste jazzgroepen, die

het vaste metrum - tol dan toc een
heilige koe V{XJralle jazzmusici - aan-
zienlijk vrijer ging interpretercn.

De laabtc vier jaar h de bezetting
van ~Iiles' kwintet ('Vayu(' Shorter tenor,
Iierhic IIancock piano, Hon Carter bas.
Tony 'Villiams drums) op wat tijdelijke
\'crv;:mgingen na niet meer gewijzigd. (.'n

terwijl zijn Sllcees hij het grote puhliek
voorlopig onvermindt'fd voortduurt, be-
gint er hij dc hardt, kern van jazzken-
ners V{Xlrhet eerst in vijftit'll jaar iets
als twijfel o\'('r zijn muzikale prestaties
te ontstaan

Sinds '6.5 zijn van dit kwintet vijf
langspeelplaten vt'rSehellel1, en daarop
wordt gaandeweg st('("{lsduidelijker dat
~Iiles - misschien wel \'oor 11('t eerst
sinds hij in de jaren vecrti~ als leider
begon - met zijn groep nicl langer OOf-
""pronkelijkc muzikale id('ei.'n realiseert,
maar daarentegen wat krampachtig al-
lerlei modieuze jazz-stmmingen probeert
na te \'olgen,

liet bvintN dat op de LP 'ESP' nit '65
nog {'en duiddijk {'igen opvatting van dl'
jazz ;\ la Co1trant' liet horen, is sindsdien
gedegenereerd tot ('en groep die niet
\'enier komt dan slappe aftreksels van
all(k'rmans stijlen, Ten{lrbt 'Vayne
Shorter, die het groot~tc d('t,1 "'lil ~lil{'s'
tegenwoordige J"('pertoire op zijn naalll
heeft staan, lijkt in hoge mate \"erant-
w{X)f(Ie1ijkvoor die nntwikkding.

Shorter speelt huiten het Davis kwintet
("Cn mi van enige heteh'llis in de clan
van musici. die \"001' het merk nlue 1\otl'
al sinds ('pn paar jaar hele f{'eks('n LP's
maakt met {,{,II soort halfslachtige, syn-
thetische :want-garde-jazz. Vja Shorter is
('('11 Oink stuk \"aHdie pretenti{'lIze sfeer-
tjesmak('rij ook in de muziek \,Ul ~lilt,s'
kwintet Ilinnengeslopen. Inailr hel
spreekt \.lIlzdf (lat daarvoor op zijn
minst (Jok de stil7.wijgende instemming
van Davis zelf nodig is geweest.

Creatief musicus

De trompettist b dit jaar -1:2gewonlt'll,
geen leeftijd waarop je nog v{'d \'('1'-

niellwingsdrang klillt verwachten. J Il'l
lijkt dan ook niet ondenkhaar, dat het
mei Davis dezelfde kant uit gaat als een
jaar of ti('n geleden met drummer Art
Blake)': een creatief musicus en groeps-
leider, die met l1('t klimmen der jaren
langzamerhand verstart en de muzikale
leiding \"an zijn combo dan o\'erdraagt
aan {'en jongere sicIeman met vcel min-
der pcrsoonlijkheid dan hij zdf hezat.

De nieuw'stc LP van het Davis kwintet,
'Xefertiti' (CBS S 63248), past helaas
gehed in de hk'rho\'en aangegeven ont-
wikkeling. De zes stllkkeu op de plaat
hevatten werkelijk geen ('nkelc verras-
sende muzikale gedachte. Stomvcr\'den-
de Illotiefj('s won!en onhegrijpelijk vaak
herhaald (éi'n Shorter-original bestaat
zelfs louter uit thema-herhalingen zonder
t't'lI solo), t("nvijl de improvisaties aUc
klem en dynamit,k vall vro('gerc Davis-
LP's missen.



In de ritmcsectie heeft het vroegen'
drum-wonderkind Touy \ViJliams wl'inij.!
mt-'erover van het gcvoel \'oor dramatiek
en het onstuitbare élan van zijn cerste pe-
riode hij i\filt's, terwijl piallist I1erhie
IIanc()(:k vr('('md genoeg Lellllie Trista-
llO lijkt te willen namlgen zonder daar-
voor de intellectuele discipline te bezit-
ten (nog daargdaten of Tristano's opvat-
tin.c:en iJl de muziek van Davis-Shorter
passen). Alles bij elkaar is '.:\~ef('rtiti'et'n
LP die wcinig hoop wekt voor dc toe-
komst van ~Iiles Davis en zijn kwintet.

Een herinnering aan !\Iiles' glorieuze
verleden is de LP 'Somcthin' Else', die
kortgeledC'n in ecn goedkope serie werd
hentitgehracht (Blue .l\otc HBST 81595;
f 11,90). Hoewel de gelegenheidscomhi.
natie die hier te horen is, officieel onder
leiding van altist Cannonhall Adderley
stond. is het overduidelijk Davis die hier
de lakens uitdeelt. De plaat werd ge-
maakt op 8 maart 19.'58, cen maand voor
~liles zijn eerste sextet-LP '~filest()nes'
met Cannonhall en CoItrane opnam.

Vriendelijk spel
De muziek op 'Somcthin' Else' houdt

ongeveer het middpil tUSSenhet klassieke
werk van hd DavÎs kwintet \lit '5.5-'56
(o.a. gradeuze song-,,'ertolkingen in me-
dium tempo met vriendelijk spel op ge-

stopte trompet) en de experimt'nten -
vooral op hamlOnisch gehied - die Da-
vis met zijn St-~xtetzou gaan uitvoeren.
~Iaar helan~rijker dan al die historische
aspecten is het feit dat hier door vijf
musici (~til('s, CanllonhalL pianist Bank
Jon('s, hassist Sam Jones en drununer
Art Blakcy) meer dan voortreffelijke
muziek wordt gemaakt. A(1derley weet
op deze plaat zijn gehruikelijke opwin-
ding nog te combineren met intelligente
harmonische spelletjes en geraffineerde
ritmische acrohatiek (in latere jaren zou
hij zijn intelligentie vaak verloochenen
om toch maar vooral 'soul£u1'te klinken).
~liles Davis demonstreert hier voortdu*
rend de volmaakte ritmische zekerheid,
de volstrekt persoonlijke toonvorming en
de schijnbaar vanzelfsprekende melodi-
sche wntinuÏteit die de werkelijk groten
in de jazz kenmerkt. Een warm aanbevo-
len plaat.

BERT VUIJSJE
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Het was te yt'rwachten - t'n Illt'nil-.!;-
een \'oorspelde het al - dat de Ameri-
kaanse filmmakers 'hard' terug zouden
slaan. Ov('rhlllft als zij waren door het
geweldi~e succes dat de Italianen m!'t
hun sp;l~hetti-westt'rns haddt'n, Wart'H
de Amerikaanse filmproducenten in het
hegin niet in staat een afdoende Tt'llledie
te scheppen. JIoe kan iemand ons maak-
sd zo vakkundif.( kopil;ren, moet vaak
het onderwerp van ~t'spn.,k zijn gCWt'('st
in IIollywootlse filmvakkrinp;en.
In ieder ge\'al is het antwoord uit

Hollywood op de Italiaanse western-pot-
nat toch gekomen. BAXDOLERO is de
tikl van ('en glm,dnit'llwc wt'stcrn, ge-
maakt volgens JH't proC{.di' dat de Ame-
rikanen allet'n kenm'll.
Keihard, \'01 sfeer, n'd grinf.(o's pn

kwaadwillende .\fexicanen, af en toe sen-
timented geklets en zeer ruige schiet- en
knokpartijt'n \'l111en (lit sUllt'rkl(,llrige
werk van regiSSt'llr Amlrew \'. ~k
Laglen, die hiefJllt't~ zijn de1l1lut maakt
als western-regisseur. Een goed dellIlIlt,
nn>rigens, want scenarioschrijver J a1l1es
Lee Barn.'tt heeft niets nagelaten om van
het oorspconkelijkt, n'rhaal een dt>gelijk
en spallllt'1H1 epos te makt'n.
Gezegd mot't worden dat !\IcLaglen

een stel uitstekende en hetrouwhare
hoofdrolspt'lers tot zijn lwschikking had,
die het verhaal \\'aar maakte en het
('igenIijk uittilde hon'u de midddmaat.
Al zal nandoleco dan niet t1ired \Vonlcll

FILMBESPREKING
\"t'rgeleken met de 'klassieken' onder de
wt'stl'rns: 1Iigh Koon en The Hig Coun-
try, oln t'r nlaar twet' te llot:'lllen,
Betrouwbaar stel
Dal betrouwbare stel acteurs t,n eell

actrice bestaat uit James Ste\vart, Dean
:\lartin - twt'e oude rotten in het wes-
t(-'m-vak -, Ccorgc Kenne<ly en Ha(}I1Pl
\\'ebh. Zij \"lillen elkaar kundig op die
plaatsen aan, waar de argeloze tOt'-
schouwer bijna ontdekt dat het verhaal
niet loopt. Vooral Jamt's Stewart is een
wan' 1lH't'ster in het opnlIlell \'1lTl leem-
tes, die je t'igenlijk nipt Illag verwachtell
in l'{'lI wt'skrn.
De hende \,1Il 1)1't' Cihson (DelUl

:\Iartin) overvalt op keurige ('Il be-
schaafde wijze een plaatselijke hank in
11("1\Vilde \Vt'sten. lIet is een nette
oH'J'\'al, totdat de hankif'r zijn hank hin-
nt'nstormt, !laar de wapens grijpt ('n 1J('-
gint te schickn. Dat is h'n'(') van het
:.?;oeie vinden dl' mannen \'an Cihsoll.
ook zij paffen er lustig op Jos, waarbij de
hallkier doddijk wordt gewond. Erger is
dat alle hendeleden worden gepakt nog
\'(l()rdat zij dt~ hank kunllen \,('rlalen.
Sherif 'Juli' Hobinson (George Kcnnedy)
is hen te dug af. Hij laat ze opsluiten;
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Bandolero

-

A/~c1U'id rl/Il ce" dot/I' Dec r.i",~OIl; .~lH"rifJuli Ro1Jin~oll (George Kermedy) en .Uar/a (Ral/lwl \\'1'

H/U/Ild \Vd~h wordt - hl'lJig tegenspIltterend - door een 1:/111 de bendeleden weggedragen, En dat
tiiden~ e('" hl'dll nmrlll'l'('cht met de ma/men t:an de sherif.



de plaatselijke rechter veroordeelt hun
tot de strop.
Ondertussen is Macc Gibson (James

Stewart) op zoek naar zijn broer. Op zijn
tocht naar het stadje komt ~Iace in de
harre en droge woestijn de 'hangman'
tegen, die praatgraag als-ie is, uitlegt
wat zijn edel {'n ('erlijk werk inhoudt.
Mace grijpt de hem geboden kans met
beide handen en rijdt de volgende mor-
gen als de 'hangman' het stadje binnen
om zijn broer te redden. Op waarlijk
ingenieuze en - \.olgens mij nog niet
eerder verfilmde manier - wordt de
bende door hem geholpen te vluchten.
~Iace Gibson, n'rmomd als heul, Iw-

veelt sheriff Rohinson dat alle bewoners
hun wapens moeten inle,.eren. Een ware
paniek ontstaat als de bende inderdaad
weet te duchten, en passant nemen zij
dan alle wapens mee.
!\laL'eGihson blijft alleen op het scha-

vot achter, niemand bekommert zich nog
om hem, iedereen jaagt achter de bende
aan. ~Iace verlaat dan ook de stad, maar
krijgt op het laatste moment Iwt idt'c de
bank (opnieuw) te beroven. Tienduizend
dollar rijker zet ook hij de achten.olging
in om zich bij de hende en zijn broer te
voegen.
Regisseur McLaglen heeft prachtig

gebruik gemaakt om de vlucht "an de
bende van Gihson in beeld te brengen.
Dat kan ook niet anders met zo'n prach-
tige natuur als in Amerika De ook voor
de toeschouwer werkelijk beangstigt'mle
vlucht door de bergen, waar de bandie-
ten heer en meester zijn, die elke gringo
(blanke Amerikaan) vermoorden en hem
volledig uitkleden, is schitterend uitge-
beeld.
Daarbij valt natuurlijk de enige nauw

in het gezelschap op: miss Raqllel
\Veleh, een van 's werelds se:deste "TOU-

wen. Zij heeft een tamelijk grote rol
gekregen, hoewel miss 'Ve1ch nog weini~
benul hl.-'eftvan acteren. ~lissehien krijgt
ze het later door hoe het allemaal pre-
cies moet, in ieder geval moet zij nu
alleen maar mooi en he~eerlijk zijn, en
af en toe van mannen beesten maken.
lIet slot van Bandolero is wat gefor-

ceerd. De sherif vindt eindelijk de bende
van Gibson in een verlaten ~Iexicaans
stadje.
Hij sluit ze op, maar vlak voordat hij
weg wil gaan met ze, overvallen de
handieten het plaatsje. Bij het hevige
vuurgevecht dat dan plaatsvindt sneuve-
len ~Iace en Dee Gihson, Niet echter
voordat zij hun ware ik hehhen terng-
gemuden en zij innerlijk zijn terugge-
keenl naar het goede.

Een eigenaardige gang van zaken, die
sterker opvalt bij het vergelijken met de
spaghetti-western. Daar ontbreekt altijd
de mens met al zijn zwakheden en te-
kortk()min~en. De Italianen doen het af
met bloed en kogels. De Amerikanen
willen nog wel eens sentimenteel, dus
menselijk, zijn, En dat is dan misschien
het enige verschil. :Maar l2:root.

Het lieve
leven van
Andrew Quint
Het verfilmen van het zogenaamde

'fuiksyndroom' raakt steeds uwer in hij
geëngageerde Engelse cineasten, Een
tamelijk goed voorbeeld van dit fuik-
syndroom zit verwerkt in de onlangs al
besproken film 'Charlil' Bubhles': een
rijke onteneden jonge man die ontsnap-
pen wil in de ruimte.

Zulke mensen maken geen ~l)el van
hun leven. Zij gaan er aan onderdoor en
proheren te vluchten in hd ol1\\'crke-
lijke. Deze mannen weten niet wat zij
doen, en zijn te weinig veerkrachtig om
7.ich tegen alles te verzetten; ze laten
zich meedrijven op de ~1roolll die toe-
vallig langskomt.
Tot dit soort mannen behoort Cllarlie

Ruhbles, maar ook Andrew Quint. dil'
zijn lic"Veleven verfilmd zag d(xlr dc 32-
jarige Britse regisseur Michael 'Vinner.

rIl neVl.-'rforget what's his namc, drlt
de ,,"e<.lerlandsetitel m,('ekreeg; Het lieve
leven van Andrew Quint, hetoogt dat
('('n redame-jongen - want daar ~aat de
film over, de reclame - maar gewoon
moet blijven wie hij is, anders herokkent
hij zichzelf en - sociaal gezien - ook
anderen schade.

Bureau aan puin
Andrew Quint (gespeeld door de

jeugdige, doch zeer overtuigende Oliver
Reed) loopt op een zekere dag met ('eli
hijl op zijn schouder door Londen. Bij
het kantoor van zijn haas gekomen, stapt
hij vastberaden naar binnen en sbat
daar zijn eigen bureau aan puin. Grote
hilariteit bij iedereen, het meest nog hij
zijn baas, die zo'n ontslagaanvrage nan.
welijks serieus wil nemen.

Toch wil Andrew, die als een komeet
omhoog is geschoten aan het publici-
teitsfirmament. op deze manier alles af-
breken wat hij tot nog toe succesvol
heeft opgebouwd.
Duidelijk wordt het de toeschouwer

wel dat Andrew Quillt weer van \'oren
af aan wil beginnen, maar op wat voor
manier wordt niet gezegd. Dat is dan de
schuld van rebrisseur \Vinner. die welL~-
waar zeer (liep op dit onderwerp ingaat.

Romantische droom
,Vat Quint zelf wil, is leven als in

een romantische droom. Daartoe kapt
hij (met de bijl?) alle banden met het
vorige bestaan, gaat samenleven met
een alleraardigste vrouw (Carol White),
die zich 7.0 aan hem hecht dat zij '1\tra-
lend verliefd wordt. ;\la,lr ook dat Illag

niet zijn, zij komt om bij een auto-on-
geluk.
Altijd doen wat je graag wilt, kan

niemand. Ook Quint niet, hij ervaart
het op pijnlijke wijze. Hij mist ook de
capaciteit om echt gelukkig te zijn, hij
mist zelfs op pijnlijke manier in een
knokpartij zijn tegenstander,

Ca rol \\'hite, de lict:(' nouw, die Alldrew
Quint "ro/wcrt in te 1,a/IIII'II.

Dan besluit hij - mede gesteund
door zijn haas (Orson "'dies) het oude
handwerk in de reclame weer ter hand
te nemen.
Quint proheert te vluchten uit de wer-
kelijkheid, ma..'1.rals zovelcn voor hem,
ook hij struikelde en moest zich schik-
ken in zijn leven.

P. J. ~IOR£E
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Feijenoord wil weer
kampioen worden

lIet verhaal wordt eentonig. Ajax voor
de derde achtt-'f<'envolgendekeer lands-
kampioen. Amstenlam niakt ,'erwend.
Dl' supporters van de rood-witten uit de
laaggelegen \Vatcrgraafslllf'Cr aceepterell
eigenlijk geen slechte uitvoeringen meer.
~ren venvacht iedL'rekeer een glanzende
pn'statie.

In Hotten1am, dilt enige jaren terug in
Fdjcnoorc1 eL'1I haast niet te kloppen
ploeg had, wordt men onrustig. Feijcn~
oord drie keer achter elkaar tweede in
de race om de 'Gouden appel.' ~ren eist
gewoon revanche. De hegemonie van de
Amsterdammers moet gehrokC'1lworden.
De cis luidt: in deze competitie moet
het hoofd van Ajax vallen. \Vaot an~
ders?

'Anders valt mijn hoofd: zegt Feijen-
()onl~lllanager GUlIS Brax laconiek. 'Ik
wcpt het. ,\lhoewel cr op onze prestaties
niets valt aan te merken - tweede wor-
den is toch echt zo slecht niet _ duldt
men dit niet langer meer. Supporters
zijn hard. Ze willen het onderste uit de
kan.'

Emoties

In HottenIam heeft het gedurende de
afgelopen transferperiode gedreund van
de ('moties. De club van Zuid deed de
knip van de beurs. Nog nimmer tevOI'{'11
illV('stcenle Feijenoor<1 ::t.•oveel gdd in
uit'uwe krachten. Eerst haalde men LiI~
seroms helemaal uit de VS, daarna zoog
Bmx nog Van IJanegem en Treytel van
het failliete Xerx('s/DHC weg en ver-
loor het Utn.'<.'htscDOS zijn goalgetter
\VL'ry, Dit viertal kostte (le Hotkn1am-
Illers f 750.000,_. 'Een hoop gdd, dat
zeker, en het 'vas gestegen tot zeker een
miljoen al<;,••.e een Dnllens van Sittardia
of \Varnas "'.an Go Ahe3d nog hadden
knunen kopen: Z('gt Cu liS Brox.

De manager van Feijenoord staat he-
kend als L'en ijskollwe. Vrijwel nooit bc~
merk je bij hem iets van emotie, Vlak na
de verloren wedstrijd tegen Aj.L'\:- de
1-0 ovenvinning die de Amsterdammers
uiteindelijk de titel opleverde - zei
Bmx: '\Vc hebben deze wL'(lstrijd ver~
diend verloren, \Ve misten capahele
aanvallers, Als je zo voetbalt als vandaag
verdien je het niet om kampioen te wor.
den.'

Die woorden, een dag later in alle
kranten verschellt'n zetten kwaad bloed
in Rotterdam, Al te vurige supporters
eisten het hoofd van Brox. Nu vertelt
hij: 'Dat hlijf je houden. Trainers t:'u
managers zijn altijd de zondehok. Dat is
al jaren zo, Na mijn periode als adminis-
trateur ben ik nu vier jaar manager. Het
eerste jaar werden we meteen kampioen.
De reacties waren bijzonder prettig. Ze
liepen met me weg. De afgelopen drie
jaar driemaal twe('(le, Dan laten ze je
vallen, En ('t'rlijk, ik had zelf nok liever
L'en C'Crste plaatsje in <leze rij willen
:lÎen.'

10

SPORT Aureool

).Iaar Feijeuoonl wil het aur<"Oolvan
eeuwige hveede nu toch van zich af
schudden. )'Iet de aankoop van deze vier
zeer kostbare spelers is dat aangetoond.
~raar bezit Fcijenoord dit komende sei~
zoen dan v•.eI de kracht om Ajax te
wippen. Brox, met naast zich een aan-
dachtig luisterende trainer Peeters, durft
op deze vraag geen duidelijk antwoord
h' geven.

'Niemand kan met zekerheid zeggen
of wc de hegemonie van Ajax, die voor
ons lang-,mmerhaml wcl een obsessie
wordt, zullen doorbreken. \Vel is het ons
streven. Vandaar deze financiële kracht-
toer, Vorig jaar hegon Feijenoord de
race verhluffend, Huim tien wedstrijden
hleef de ploeg ongeslagen. De afstand
met Ajax werd groter en groter. Toen de
beslissing moest vallen en Feijenoord
Ajax definitief had l.-unnen temgwerpen
stokte de Hotterdamse machine.

Brox uwent: 'Vorig jaHr hadden we te
weinig topspelers, De kern was te klein.
Slechts een dertien spelers waren geschikt
om in het eerste elftal te spelen. ~1oulijn
en Kindvall gingen door de knieën. Toen



zij hun vorm kwijt raakten hadden wc
geen adequate vervangers achter de
hand. Voor dit seizoen hehhen wc op z'n
minst zestien spelers vall wic wc op aan
kunnen. Van lIanegem en \Very hebhen
het materiaal voor de voorhoede \'cr-
sterkt. Bovendien en daar wil ik heslist
op wijzl'n komt het de concurrentie ten
gneoe. En dat moet je hehhen want als
spelers zeker van hUilplaats zijn verslapt
de aandacht en doet dat afbreuk aan
hun prestaties. Gevolg: het gehele team
gaat minder spelen.'

Lieveling en pupil
Coen ~Ioulijn, jarenlang de licveling

van het Hotterdamse puhliek l'n pupil

Het duo dat Feijenoord-mmwger Bmx trmm;
tcr;;iidc staat. I~illks .. trailler p,'('/('rs; Ollfier:
vl/d-s/l{,r{'r.besh",r,~lid Vtm l\.akum.

\"all oud~voor.litter Kiehoom is op z'n
retour. In de el'rste de beste wedstrijd
tegen ~IVV was de frêle linksbuiten al
niet opgesteld. ~Ien vond dat de vorm
van Coentjc nog niet op peil was. Brox:
'Ja zoiets is hard. Dat wel. ~Iaar eens
komt voor iedereen het l'inde. Trouwcns
Coen heeft me al vaak gezegd dat we
!laar ecn ander moesten uitkijken. Van-
daar de aankoop van \Very. In hf't ver-
leden waren we gehaat met drie, \'ier
acties van COf'n in l'l'n ,vl'dstrijd. Dat
kon de hcslissillg hrengell. Tegenwoor-
dig vraagt het voetbal een ander soort
speler. Goed. je kmnt {'r met knokkers
niet. Illaar ('cn, t\Vl'Cof zelfs drie heh k
toch "•.'el nodig, Bovendien. Coentje is al
.'31en iedere \"(lcthaller heseft dat na z'n
dertigste de tuimeling snel gaat.'

Feijl'noord vers{.hijnt dit jaar met l'en

ander elftal. Het is duidelijk dat de lei-
ding gezorgd heeft voor meer lichaams-
kracht in de ploeg. Spelers die niet
sellrikken van een wilde actie van de
tegenpartij. In het verleden stond
Feijenoord hekl'lld als el'n technisch zeer
hegaafde, maar ook angstige ploeg, Geen
speler kon l'r eens heerlijk voor knokkcll.
Toen Hans Kraay - die 11\1 met voethal-
kn is gestopt - naar Feijenoonl over.
stapte werd dat heter, maar op dit mo-
ment bezit Feijcnoord in Laseroms.
Israel, \\'ery en Van Hanegem meer po-
tige jongells.

Mannetjesputters

Brox zegt daarop: 'Daar hebben we
ook zeker naar gezocht. De ontwikkeling
van het voethalspel heeft OIlS tot die
stap genoodzaakt. Kijk l"t-'IlSnaar Enge-
land. Daar zijn het mannctjesputters. Als
continentale plocg kom je er vrijwel nid
aan te pas. Goed, ik hen ervan overtuigd
dat Jll't publiek goed voetbal wil zien.
maar ik hen er nwer van overtuigd dat
dat-J:elfde puhliek alleell maar naar Ill't
stadion komt als je wint. Heus, Illell
vindt het tegenwoordig niet 1;0 ('rl-{meel"
als eell tegellstantil'r vakkundig gevloerd
wordt. Vroeger ZOIImen zo'n wildebras
llitfluitl'n. Tegenwoordig zit men te gnif-
felen als t"C1I speler van hun favoriete
plOl'g l'elJ dergelijk kUllstje uithaalt.'

lid is dit jaar voor Feijenoord erop of
eronder. ~Ianager Bmx en trainer Pee-
ters l){'seffl'u dat tenlegl'. liet gt,I{1dal
met zon'el scheppen in het nieuwe ma-
teriaal is gestoken. moet er toch uitko-
men, El'n paar wedstrijdell spelell in de
Europa Cup ZOIIdl' kas aardig kunnen
spekkeIl.

Brox: 'Ajax heeft dl' wind llll mee. A•.••
het dit jaar {'{'nbeetje g-eluk heeft en ze
spelen een wedstrijd of drie voor de
Europa Cup, hchhell Zt. die verbouwin~
van hun 'Stadion er dik uit. Heus, de
woordelI ,",ln de ex-praeses van D\VS.
SoIlevcld, zijn waar. 7..ondcr Europa
Cup g('l'n goed vodbal.' Dat is cell
ellorme hron vall inkomsten \\Tant weet
je \vat ons nekt, die transfersomlll('n. Die
zijn in Nederland veel te hoog. Daarhij
HOg('eIIs salarhsen die er niet om liegen.
\\'ant als je je spelers niet hetaalt, IOPCII
ze \\'eg. Cluhliefde lwstaat niet me('r. Als
ze t'f!:{ellsmeer kUllnen verdiellcn, ver-
{lwijllcn ze. Logisch, dat weL maar jam.
mer. \Vant als je cen speler vanaf zijn
jeugdjaren heht opgeleid steek je er een
massa geld in. Daarom moeten wc hier
in Xederland oppassen. Doen wc dat
niet, dan gaat het betaalde vocthal hier
kapot.'

Op het moment dat we dit schrijven
moet de voetbalcompetitie nog heJ.,rin-
Ilen. Als deze EGO verschijnt is het half
septemher. \Ve zijn henieuwd of Feijen.
(10 •.<1op llat mOlllcnt Ajax ;,1aehkr :-:ÎC'h
heeft.

wnl JESSE
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Satire, ja of nee?

'\Vij maakten ons programma volgens één norm: wij zouden alles wat ons
ergerde en verontmstte, wat ons komisch leek of onzinnig, 7..0 hf'1der, hard en
duidelijk mogelijk zeggen volgens gcen andere maatstaven, regels, verklarin-
gen, voo17jchtigheden, afslan<len, vooworddell en principes dan de onze.
\Ve hehhen daarhij hoseft cIat satire niet anders dan wcini~ genuanceerd kan
zijn, maar we hohhen wel geprobeerd altijd eerst ccnuanceerd na te denken
en daarna pas de punt te slijpen. Soms Inl..i:c het denken niet, soms het slijpen.'
Dit is een passage uit het voorwoord vall 'Zo is het toevallig (lok nog 's l'en

kt'Cr', drie seizoenen 'Zo is het .. .' in teksten en foto's. Een hlocml{"",lÎngdie
vlak na 30 maart 1966 verscaeen. Daanlll'c was de !>utireop de televisie -
na een woelige periode - ten grave gedragen. Zo nu en dan lijkt zij even te
herIe\'cll. Het Hoepla.intcrvicw met Tan Crem()r (IroeJ: cr de kenmL'Tkenvan.
cvenal~ de opname van de heschonken militairen. Ook l!lipt de S<.1.tireandere
pro1-,'Tamma'sbinnen, maar omdat zij niet in ecn hcrkenb:trc context wordt
geplaatst, blijven de emoties, tot uitins: komend in anonieme telefoont~cs en
scheldhrieven, achterwege.
Vorig jaar h-crFst kwam een mini.omwep. de Satirische Televisie en Radio
Omroep even in de publiciteit. Haar ec:ste - en naar later bleek - enige
activiteit was het instellen van een onderzoek naar de behoefte aan satire.
Een mini-omroep kan namelijk een zendmachtiging krijgen indien zij een
bepa.1.ld helang dient, in dit geval de behoefte aan satire. Op de vraag, in
het ~elll}('mde onderzoek gesteld, 'Vindt 11 het goed als cr ("cn satirisch tele-
visieprogramma is?' bleek 36 pct. van de ondervraagden er voor, 19 pct. stond
cr neutraal tegenover, 45 pct. vond het niet n(xlig.
De VPRO zette eind 1967 cen satiri.~eh prol:,'T:unmain h<:t wintcrschem:l.
Interne verwikkeüngen lel..-tcnuit in de pers. liet programma stierf een vroege
dood, in het prenatale stadium eigenlijk.
EGO vroeg aan Joris van den Berg en Dimitri Frenkel Frank of de S<.1.tire
op de televisie moet temgkeren. ~TCO HAASBROEK
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Joris
van den Berg:
'ja'

Joris van den Berg (36), redakteur
het weekblad 'Vrij Nederland' en ti
visie-recensent van dagblad liet Pan
te Amsterdam.

'Als Han Lammers niet in buIden
gelach was uitgebarsten en Peter L
zijn tekst niet met ~e\.otlwen handen
gesloten ogen had voorgedragen, l

was {'r van het omstre<1('n'lwe1dre1iJ
nummer' in 'Zo is het' geen rel ge
men. Dat Hinus Ferdinandusse,
Blokker en Dimitri Frenkel Frank r
poot stijf hielden toen de VARA
nummer over Van Hall (de tocnmal
Amsterdamse burgemeester) wilde
genhouden, pleit voor hen. Absol
vrijheid voor het maken van een s
risch programma is een eerste verci~

\\'elke taak IU."efteen satirisch I
granuna?

'1\'t'em de PallS. leden'en It~n>rt f
kritiek, maar 'Zo is het' zou de P
ollmidd<-'lIijkopblazen en gaan wrh(
lijken. Een satirisch pro~ramma m
onmiddellijk de andere kant laten z
O\.erdreven zaken doorprikken en ~Il(

lijke hedoeling<-'nontmaskeren:
Vermindert de hehodte aan sa

door het geleidelijk n'rdwijncn van
tahoes?

'Tahoes zul je in Nederland w:
schijnlijk altijd houden. Ik geloof dat
unÏ<-'kis dat men dkaar hier naar
leven staat als het om het al of I

naleven \'an nonnen en regels gaat. I
land is overladen met gedragsregels
tahoes. Stromingen en opvattingen h
ben in Nederland door elkaar heen
lopen, met elkaar over hoop gele!-
terwijl in een land als Polen het kath



lC met het communisme kan samen-
n. Uit dc rel rond de 'beeldreligie'
~kde noodzaak \'an t'cn satirisch pro-
.nma.'
loet de satire terugkeren op het
~rm?
\'ahmrlijk. Zo'n kabinet De Jong kan
1 ma....lr ongestoord z'n gang gaan. Er
?n volstrekt onhckende mensen in.

wordt hoog tijd dat een man als
ister Schut eens aan het volk wordt
rgesteld. In de tijd van 'Zo is het'
kten vele autoriteiten hun bekend-
I aan de satire. De moeilijkheid al-
1 is dat een satirisch programma hij
rbaat al gedoemd is te struikelen
r de structuur van het omroepbestel.
leden }""mnenhun bestuur hun ge-

ditionecrde wil opleggen.'

~r zijn drie mogelijkheden om wel
re te kunnen brengen. De Neder-
he Televisic Stichting kan het doen,

mini-omroep kan het doen en de
rheid zou het kunnen regelen. Gerard

het He\'e krijgt tenslotte ook subsi-
In het laal'ite geval zou de overheid
onafhankelijke hoofdredakteur moe-

benoemen die wettelijk aansprakelijk
worden gesteld voor de inhoud van
programma. Zodoende kan de parti-
er die zich ge~epen voelt naar .de
lter lopen en de hoofdredakteur aan-
~en. Net als dat bij demonstraties
eurt maakt de hoofdredakteur de in-
,d (tckst, leuzen) van de uitzending
tevoren bekend aan de overheid.'
Iet is natuurlijk te gek dat, als blijkt
er behoefte bestaat aan satire, de

'oepen niet daarin voorzien.'

Dimitri
Frenkel Frank:
'nee'

Dimitri Frenkcl Frank (40), ex-tekst-
schrijver 'Zo is het', auteur, copywriter,
te Amstcnlam-Buitenvcldert. De heer
Frenkel Frank is op het ogenblik bezig
met de voorbereiding van 'Hadimassa'
(Vara-t.v.), een programma dat - in te-
gen~ieJling tot vorig jaar - meer op de
actualiteit zal worden geënt. Als hij dat
wil, dan mag hij satire in de nieuwè
formule stoppen,

'Ik ga het komende seizoen hlank te-
j,tt'lloverde actualiteit staan. Dan zie ik
vanzelf wel hoc het uitpaJ..-t.

'In principe is het natuurlijk juist om
te stellen dat er altijd mensen cn ten-
denzen "jjn waar je pennanent op Illoet
blijven hakken, Illaar als ik de moker-
hamer oppak denk ik vaak: ~foet dat
nou? Zodra de creativiteit om de hoek
komt kijken, heb je er veelal geen zin
meer in om die voortdurende bron van
ergernis in spot om te zetten:

:\Ioet de satire terugkeren op het
scherm?

'Nee. Kijk, 'Zo is het' was een uitzon-
deringsgeval en zal het altijd blijven. Dat
hvam omdat dit programma begon op
een moment waarop het optimaal func-
tioneerde. Het opende de communica-
tiekanalen en stelde door een samenloop
van omstandigheden ('becIdreligie' en de
onverwachte reactie daarop) de onder de
oppcrvlaldc aanwe-ûge mentaliteitsver-
schillen aan het licht. Ook werden dc
rechtse tendenzen die op dat ogenblik
hun kop opstaken aangetoond. Daarom
geloof ik niet dat we nu in een situatie
zitten waarin een programma als 'w is
het' een dergelijk effect zou hebben.

In dat geval krijg je dat mensen die
een bepaalde gedachte hebben en die
ook uiten worden gewaardeerd door een
groep mensen die -zoiets dapper vinden.
Toen we 'Zo is het' begonnen wisten we
elke keer weer dat we mensen zouden
schokken. 'Ve zeiden dingen die ze nog
nooit via dat medium gehoord of gezien
hadden. De bedoeling was dat er iets
7.01l gaan gebeuren. Uiteraard zou dat
met een satirisch programma nu niet
meer het geval zijn. Het publiek is in-
middels gehard. gewend aan satire. Als
gevolg hiervan zal de satire waarschijn-
lijk mindt'r hard worden. Een andere
kant van de zaak is dat je er op den
duur doodmoe van wordt om steeds
Illaar weer dezelfde verschijnselen en
mensen onder handen te nemen.

Theoretisch kun je dan nattttulijk ver-
der gaan door bij voorbeeld de kern van
kwebihare onderwerpen als de religie,
het koningshuis en dergelijke aan te val-
len. Zwakke plekken nemen en extra ~f
toedienen. Je ontketent dan een tegen-
stroom die zijn ontstaan dankt aan het
feit dat je geneigd hent een effect te
veroorl:aken, alleen maar terwille van het
effect:

'Opvallend is dat emoties die los ko-
men in verband met een omstreden
spottend programma-onderdeel vrijwel
altijd de vorm betreffen en sporadisch
de inhoud. Neem de dronken militairen
in Hoepla. De discussie ging alleen maar
over het al of niet toelaatbare van het
interviewen van bier drinkende soldaten
in ('Cn trein. Over het verschijnsel 'mili-
tairen' op weg naar de kazeme werd
niet gesproken.'
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Het Nederlands cabaret zoekt naar nieuwe wegen

Vorm nog niel gevonden
• Eric Herfst, artistiek en zakelijk lei-
der van Lurelci, \vil iets gehed anders',
lllaaTwat weet hij nog niet.
• Fons Jansen ga..'1t na :lijn katholieke
shows ('t'1I 'algem{"('Il' programma hren-
gen.
• Toon Hcnllum mikt op Amerika. Hij
vindt ons land te klein. Via Canada wil
hij met zijn Amerikaanse v(J()r.~telling
(vijf jaar \'oorhen'id) Broadway verove-
ren,
• \Vim Sonncv(.,ld is afgestapt van zijn
eenmans-formlile. Hij doet nu al gcrui-

grappen, de 'gags' in het programma
V<ln pantomimcspt'lt'T Hob van lIoutt-n,
die onder dc noemer cabaret vallen?
Als Fons jansen de eigenaardigheden

van de r.-k. kerk aan de kaak stelt. als
'Vim SOllllcvdd sentimenteel of clow-
nesk doet, als Lurclei de maatschappij
relativeert en mild uit haar voegen rukt.
is dat het dan?
Of hrenj.!t \Vim Kan cabaret door

J'.ont1er politieke ov('rtuij.!in~ (of het
moest ,,'eli H'chtse zijn) politid van hun
voetstuk te halen?

Beukend op een café~piallo proheerde
de Franse eomponist-muziekpedagoog
Eric Satie de jonge Debussy van zijn
\Vagneriaanse misvattingen te bevrijden.
Dichters, schilders, varÎét{~-artiesten t'n
tekenaars discussieerden en gaH:'Il gast-
voorstellingen. Ateliers verrezen op de
helling, Aan de vod van de heuvel was
de markt van sehildersmoJelleJl, vlak hij
de halte van de paardentram, getrokken
door één paard \,Ul de trammaalschappij
en éèn van de dierenhescherming. De
weg naar boven werd gemarkeerd door
nachtclubs, wijnsch('nkt'rijen en eafé-
chantants.

lIet schilllllIPnspeltheah'r V:ln de gale-
rij van het Palais Royal (het ,.oonnalige
Pubis de Hichelieu, hij Iwt Louvre) wr-
hllis<k' naar .\lontmartre.

Bekend trefpunt

Lc ~Ioulill de la Gaktte - waar al
~Iontmartres frivoliteit was hegonnen.
omdat mevrouw Dl'!>ray zo goed lawk{'1l
(galettcs) kon hakken en haar Illall lui
was en van Illuziek hield - werd eell
il('kend trefpunt van artiesten pn dans-
gelegenheid. Helloir vcreemvig{le het za-
terdagse grote dansfestijn in IBi5 (Le
Bal dil ~Iolilin de la Galette).
liet cabaret 'Le Chat Xoir' (de zwarte

kat), genoemd Haar een verhaal Vllll

Edgar Allan Poe - werd internationaal
hekeml.
Le Chat ~'oir is de historie ingegaan

als ('{'rste eabaret. Oprichters \varen Ro.
dolpbe Salis en Emile Goudean,
Salis: zoon vall een likcurstoker van

maakt tussen de verschillende kunst-
Schl(' uit ,'('n skdch UIII hct nJllf/rd nlrl Piotr SI•.r::y,U'cki i'l Kmkoll,," Po/eli.

mt' tijd sam,,'n met Ina van Faassen.
• Sicto Ilovin~ is de laatste tijd duide-
lijk int{~mationaler geworden. l'\iet ver-
wonderlijk, want de wcreld wordt klei~
lier, de binn('nlamlse politiek onhelang-
rijker, de gellcmienisscn in het buiten-
land kOlllCIIsk'eds meer in de interesse-
sfeer te liggen (Vietnam. Biafra, Tsjecho-
slowakije, Latijns-Amerika).
Het l\ederlandse 'caharet' hlijft intus-

sen tIlssen aanhalingstekens staan: de
nieuwe weg, de moderne vorlll, is nog
nit't gevonden.
\Vat is cabaret?
Iierfst, Jansen, lh'rmans, Sonnc\'ehl,

(Inving, PauI van Vliet (hij hlijft
Haags!), Wim Kan (leeft hij nog?), Frans
Koster, Hams",s Shaffy, IIcllk Elsink,
Herman vall Veen {'n Hoh van Houten
kunnen deze vraag heantwoorden.
~laar wat een verwarring ZUil dat

s(.'iwppen. \Vant welke van de l,vaalf
definities zou de juistc zijn?
Is het de hlijheid van Toon Hermans?
Is het de politieke ge(;ngageerdheid

van de agressieve Sieto Hoving?
Zijn het de gekke, dasûsche smoelen

V:ln 1Ierman van Veen, de ahsurde

\4

Cabaret is meer dan liedjes zingen .
het is Ill('{'rdan een zaal venllaken ('en-
tertainen'). lIet is meer dan vrijblijvende
kleinkunst, lichtgewicht theater.
\Vaar komt het vandaan?

Artistieke vorm

Aan de rand van Parijs, op de hdling
van de ''\lartela.arsher",,', '\Ionhnartrc,
ünbtüml tijdens het <"inde van de nc-
gentiende eeuw {Ie artistieke vorm die
later de naam van cabaret zou krijgen.
Een uitgelC'J'.ellplekje voor id's nieuws,
iets rcvolutionahs, deze toen nog ge-
isoleerde lu'uve1 md zijn veelbewogen
historie, zijn landt'lijke karakter, zijn
vrijmoedige hewoners.
Hondom de drÎe overgehlt'vl'n molens

van de familie Debray - ('r waren er
oorspronkelijk vierentwÏ!ltig - vornule
zich e('n centmm van danslustige Mont-
martriaanse schonen ell jonge, revolutio-
naire kunst('naars uit alle delen van
Europa.
Daar waar eelJs de tcmpds van ~ler-

cnrius en ~Iars hun marmeren zuilen
verhieven. werden in kroegen, café's en
(lanC'ings ic1{'('(hlgelJoren.

Rllf, ('lIIl IlIJ/den



l.urdd: Hili links Iwar rec1lh Maria Lilllks,

Eric lh'rf.~I, Ja_f1JlJrilw (ie JOlig, ;:;i;" t:r(.lUW,

JO/Hl lAlIltill/Z (zittend) en Kees t:UlI Kfwtt'll.

uitingen. liet cabaret was de f.'erstestap
naar een totale kumt. Deze stap is niet
gevolgd door een tweede.
Het is overigens niet toevallig dat in

pelio<len dat de maatschappij dreigde te
ontsporen of al ontspoord \vas (de Frans-
Duitse oorlog. de economische ineenstor-
ting van Europa, de wereldoorlogen) de-
ze uitingsvorm opbloeide. Per definitie
is cabaret geëngageerd. Het is revolutio-
nair, soms ook anan:histisch (~Iaurice
,\Iac-Nah met zijn chansons: 'L'ExpI11~
sion des Princ{"s',Le Bal à 'I Hotel de
ViJl.).
Deze pure cabaretvorm is uog terug te

vinden in het Poolse Krakow, waar Piotr
Skr.lYneckide autoriteiten tart, maar ook
in Tsjechoslowakije, \'ool11amelijk in
Praag.

In Engeland vindt men iel!;dergelijks:
de theater-workshops, waar de idee
van het 'Brain-stormen' in ere wordt
gehouden.

In .\'ederland wordt iets gedaan dat er
op lijkt door geëngageerde voorstanders
van totale kunst als Peter Schat, 1I.Iisja
1tengelberg. ),Illlisch. Louis Andriessen.
\Vat in ons land evenwel caharet

wordt genoemd heeft daarmee vaak
minder te maken dan de experimenten
van Schat cs. lIet Nederlandse 'Cabaret'
komt voornamelijk neer op het \'Tien<1e-
lijk vennaken vall het puhliek.

\Vat betreft karakter komt het bijten-
de politieke cabaret van Sieto Hoving

CABARET
adellijke afkomst, zonder buitenge\vone
talenten, maar uiter~t origineel, een lief-
hebber van rode wijn, een bluffer, een
£anta'St. Hij sehilderde slecht, maaJ...-te
karikaturen en sohrecf pamfletten aan
de lopende band.
Gouoeau: een loensende, donkere, b<lar-

dige man, een dichkr en een oorspron-
kelijk talent.
Zij vestigden hun exclusieve 'Le Chat

Koir' in een leegstaand winkelpand op
de boulevard Rochcehouart. Aan de de-
coratie van het interieur werkten teke-
naars als Henri PiIle en Henri Rivière
(bekend onder de naam Caran d'Ache)
mee.
Le Chat Noir bestond uit een soort

gelagkamer in de vonn van een schil.
dersatelier en een optrekje, bestemd
voor eregasten als Satie, Emile Zola,
Victor Hugo en Renoir.
Salis en Goudeau organiseerden soi-

Tt'e's. De graaf De Villiers de l'Isle
Adam reciteerde er zijn gruwelproza.
Leon Bloy zweepte zijn toehoorders op
met passages uit zijn aangrijpende felle
proza. De Poolse, beeldschone musicien~
ne-dichtf'Tcs1farysia Krysinska (de enige

vrouw in het gezelschap) experimenteer-
de er als eerste met het 'vers libre'.
~fallrice Rollinat liet - zich achter de
piano hegeleidend - zijn surrealistische
WTeedheidspoi-~.lied(x)r het zaaltje klin-
ken. Henri Rivière gaf er zijn schimillen-
spe1opvoeringen. Ook chansons klonken
er. lIet Illoderne lic"t.lwerd er geboren.
De bekende zangers uit Le Chat Koir
zijn Jules Joux, 1faurice ),fac-Nab en
Aristide Bnlant, die later zelf een caba-
ret begon.
Vanuit Parijs begon de opmar$ vall

het caharet. In Berlijn en München
(Erica ~Iann), Oostenrijk (\Venen) en Po-
len (\Varschau en Krakow) werden caha~
ret.centra gesticht
In die beginjaren was de voorhoede

van de Europese kunst te vinden in de
ex<...lusiviteit van de cabaretruimte.
lIet cabaret was meer een '\Vorkshop'

dan een plaats waar het publiek zich kon
vermaken. In de cabarets werden impuI.
sen gegeven aan de moderne kunst,
kwam men in verzet tegen het oude, het
maatschappelijke bestel, de nomlCn. lIet
was een bolwerk van artistieke revolu-
tionairen, waar geen scheiding werd ge-

het mttSt overeen met het origineel.
In het programma van Hob van Hou-

ten zitten absurde vondsten die aan het
tv-werk VIUl de Fransman Averty doen
denken. Van Houten zou - als hij iets
minder pantomime, iets meer 'Gags' in
zijn shows zou doen en iets bondiger ZO\l

werken _ kunnen uitgroeien tot een ech.
te moderne C<'1.baretier.
Lurelei vindt wellicht ook de nieuwe

weg - kwaliteit zit cr genoeg bij deze
Amsterdamse groep.
Dat we in Kederland af moeten van

de ontstane ~praal..:verwarringis duide~
lijk. Cabaret is gccn avondje uit, is geen
('ntertainment.
lIet moet zorgen opnieuw de artistie-

ke v(Jorpo~tte worden die het was. Dat
verlangt een heroriëntering, een mentali.
teïtsverandering, een internationalisering.
Het volk vemlUken mag, maar noem

het geen cabaret. Een goede clown is
onbetaalbaar, maar verwar ht.'m Ilooit
met ('en cabaretier.
Pisuissc en Speenllof zijn dood, al een

hele tijd. Het hedt get'1lenkele zin hl1n
geest in d('ze tijd nog levend te houden.

BOB VA!': OPZEELAN[)

15



Total

Weerheijm

Tom

Foto's

-r~~
~tb""'"

-.' rl-

1088

Ego's fotograaf Tom \Veerheijm

mankt samen met stuntman Han B/aauu;

een TV-film van ongeceer een half uur.

Op deze pagina

foto's can een gangstersfeest

op een landgoed in Wassenaar.

De gangsters vemUlken zich met de

beatgroep Shocking Rlue van

Rob van Leeutcen.
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