


Schilderen

Ik heb veertien dagen vakantie opgenomen om mijn huiskamer een goede
schildersbeurt te geven en er een houten wandje in te timmeren. Nu hen ik
van nalmc niet zo'n Joe-hel-zelver maar ik moet toch zeggen dat het wel een
kostelijke ervaring is.
In de eerste plaats ontdek je wcer eens wat gewone lichamelijke moeheid is.
Kiel die duffe matheid die het gevolg is van psychische en geestelijke span-
ningen maar 's avomIs dat behaaglijke gevoel dat je rug gebroken lijkt en dat
je geen pool meer kan verzetten,
En honger hehben als het tijd voor de maaltijd is en dan je hoterhammen met
een paar vuile knuisten midden in de verfwinkel verorberen! En in de schaft-
tijd gewoon wat zitten kletsen met de stllcauoor en de loodgieter, niet over
zwaarwichtige geestelijke problemen maar gewoon over dingen die niet zo
belangrijk maar wel gezellig zijn. Een vakantie-besteding om aan te bevelen!

In ben er tl"01I\l/ens, !let bloed kruipt waar het niet kan gaan, ook nog door
aan het filosoferen geslagen. Dat kan gemakkelijk als je ondertussen maar
zorgt dat je de verf mooi regelmatig uitstrijkt. Het goed schilderen van een
deur of raamkozijn vraagt overigens wel toegewijde aandacht. Afkrabben,
schuren (dat is het zware werk) gronden, plemuren, weer schuren, opnieuw
gronden, schuren en aflakken, een serie werkzaamheden die met grole nauw-
keurigheid en in de goede volgorde dienen te geschieden. ~let alle raadge-
vingen er bij van vrienden cu verwanten die met meewarige welwillendheid
toezien hoe een geestelijk verzorger zich in zijn vrije tijd uitslooft.

:\Iaar, zoals gezegd, tijd om wat te filosoferen hou je er wel bij over. En
dan driugt de vergelijking zich haast vanzelf op. \Vat is het verschil tussen
de vorming van mensen en het schilderen van een deur of raamkozijn? Bij het
schilderen ontdoe je het hout van zijn oude verflaag, je schuurt hem mooi
glad en daarna breng je er, laag voor laag, de nieuwe verf op. En als je geen
stomme foult'u maakt dan krijg je van7elf een werk-resultaat waar je nog
dagen met plezier naar loopt te kijken .. \Iet name natuurlijk als het je eigen
huiskamer is die je schildert.
~Iet opvoeding en vormiug loopt dat niet allemaal zo glad en vanzelfsprekend.
lIet versehil tussen een deur of raamkozijn en een mens is namelijk heel dui-
delijk. ECIl deur laat zich heel insehikkelijk laag na laag opsmeren, hij wordt
tenslotte wat de schiltIer wenst dat hij wordt. De deur heeft, gelukkig voor
de schilder, geen eigclI inbreng. ~laar een mens heeft dat nadrukkelijk wel.
die laat zich niet netjes, laag voor laag, door een ander vonnen. 1\'atuUl'lijk,
lIet schilderen van een huiskamer geeft ook wel zijn problemen, je moet o.a.
zorgen dat de verschillelllIe kleuren goed bij elkaar passen, maar ook dat ge-
schiedt uiteindelijk naar cIc smaak en de wil van de schilder.

Bij opvoeding en vOJnling is welhaast het belangrijkste werk het nauwkeu~
rig luisteren naar de eigen smaak en de eigen wil van de te vormen mens.
Daarom is vorming vooml zelf.vonning en kan en mag een ander niet zo yeel
meer doen dan de helpende hand bieden 0111 dat proces op gang te brengen.
Je mag er niet aan denken dat je zo bij het schilderen van de huiskamer te
werk zou moeten gaan. ~Iaar het is wel nuttig om het te overdenken als je aan
het schilderen bent.

lk heb het gevoel dat ik al schilderend toch ook als geestelijk verzorger wel
'\'orderillgen heh gemaakt. ~lisschien was het goed van tijd tot tijd een schil~
dersctIrsuS voor geestelijke verzorgers te organiseren. :\laar in ieder geval
colleg:l's, probeer het ook eens. Begin met uw eigen huiskamer. En filosofeer
cr wat bijl RED.
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In ruim ecn halve eeuw jazz-ontwik-
kding heeft het instrumentarium van
deze muziek een aantal opvallende ver-
anderingen doorgemaakt. Instmmentell
als banjo, tuba en klarinet, die in de
jaren twintig tot de standaard-jazzhezet-
ting hoorden, zijn grotendeels in onbruik
geraakt, terwijl de saxofoonfamilie, die
pas tegen 19.'30 zijn wat onwennige in-
trede in de jazz deed, sindsdien is uit-
gegroeid tot veruit de belangrijkste
groep jazz-instrumenten.

Die ontwikkeling heeft zkh met de
opkomst van de avant garde-jazz - nu
zo'n tien jaar geleden - verder doorge-
zet, wat tot de vreemde situatie llt'eft
geleid, dat het aantal alt- en tenorsaxo-
fonisten in the new thing vele malen
groter is dan het totale aantal hespelers
van andere houten en koperen blaasin-
stnImenten.

De ()pbloci van de saxofoon is vooral
ten koste gegaan van de trompet, het
instnmwnt dat \'Certi~ jaar geleden bijna
synoniem was met jazz, en dat ook na
het ontstaan van de moderne jazz rond
1945 nog Cl'n respektahel aantal bespe-
krs kEnde. In de avant garde valt het
aantal trompettisten van enig belang
daarentegen met gemak op de vingers
van één hand te h.llen: Don Cherry,
Dml Ayler, misschien Lester BOIcie en
Eddie Gale, ma.ar dan hebben \ve het
zo ongeveer gehad.

Desa.treu:ze terugval
Als je op zoek gaat naar verklaringen

voor die bijna desastreuze terugval, stuit
je op l"en opmerkelijk verschil tussen de
ontwikkeling van de trompet l'n die van
de saxofoon in de jazz. ~Iet name voor
de tenorsax zijn de laatste 25 jaar zeker
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vijf of zes onderling sterk versehillende
:-1wclwijzen ontstaan, dk met hun pio-
niers en menigte navolgers. Daardoor
konden de saxofonisten bij de opkomst
van de avant garde ook putten lIit l"en
buitengewoon groot arsenaal aan moge-
lijkheden, wat allerlei aanknopingspun-
ten voor nieuwe experimenten bood.

Bij de trompet heeft echter vanaf
1945 in hoofdzaak één standaardstijl be-
staan, die in die periode nauwelijks es-
sentiële wijzigingen heeft onder~aan.
Die stijl, met zijn grote nadruk op de
regelmatige, ronde toon en de 'nette'
frasering, bood voor vrijere impro\'Îsa.
tievomlen nauwelijks bruikbare uit-
~angspllnten, zodat de avant garde-
trompettisten gedwongen waren vrijwel
vanaf het nulpunt te beginnen.

Clifford Brown
en de neergang
van de trompet

De helangrijkste grondlegger van de
standaanl.trolllpetstijl in de moderne j,l7"z
was de in 19.50 op zijn 26ste o\'erledl'n
Fats Navarro, die dl' rihnisehe en har-
mnnisehe vernieuwingen van Dizzy Gil-
lespie en de rustige, zelfbcwll'.~tc speel-
wijze Vi.lIlde nuddle jazz-trompetti!>ten
lot een bewondercn!>",\"aar<!igevenwichtig
gdwel wist te smeden.

Voorbeeldig mu:zlkant

:\faar de llwest invloedrijke trompettist
van de laatste 25 jaar i<;zonder enige
twijfel Clifforel Rroll':l1 geweest, die in
1956 ook al op zeer jenp;dige leeftijd
(2.5) bij een auto-ongeluk om het lewn
kwmn. BrO\\11iewas in bijna alle opzich-
ten 'n \'oorheeldig muzikant: zijn tech-
nische vakman.;chap was indrukwek-
kend; hij bezat el'U zeldzaam fraaie,
l!,l\'e toon, een hehoorlijh' Illelodische
:•.indingrijkheid, en daarnaast lH)ghet he-
trckkelijk zeldzame vermogen om langc
improvisaties zo logisch en cvenwichtig
op te houwen en zo tot in alle detaih
volmaakt af te werken, dat je soms bij-
IU zou \'ergeten dat het inderdaad alle-
maal !>1)Qntaanter plaatse is bedacht.

Buiten al die technische en intellel:-
hll,le capaciteiten sprak uit Bro\\nie's
spel bovendien een in de jazz bijna
unieke, milde emotionaliteit - bij hem
ging de perfedit' \Tijwel nooit ~epaard
met kille verstandelijkheid of vrijhlijven-
de tcchnisdle kunstenmakerij.

Goede selectie
Het grootste deel van Brownic's na-

gelaten platenot'llvre wordt ingenollll'n
door zijn opnamen llll't het kwintet, dat
hij de laatste drie jaar van zijn leven
smnen met dnllnmer i\lax noach It'idde.
De LP 'Easy' (Fontana 88.'3 287 Jey)
bevat een vrij goede sell,ctie uit het
werk \.UI dit kwintet, waaronder
Bro\\nie's glansstukken 'Jordll,' 'Jo)'
Spring' en vooral 'Gertrude's Bonnce:

Na de dood van Clifford Brown kreeg
je het vcrschijnst'i dat om de paar jaar
(soms nog wel frequenter) werd gepro-
lwerd l'en jonge trompettist als 'de
nieuwe Brownie' te lanceren. ~Ieestal
ginp; het daarbij om jonp;ens met inder-
daad voortreffelijke kchni.sche capacitei-
ten, die daar echter niet meer mee wis-
ten te doen dan te trachten Brownie zu
getrouw lllogelijk te kopiÎ.;ren.

~Iet de oppervlakkige kenmerken van
zijn spel lukte dat doorgaans wel, maar
de waarde van BrO\vnie's muziek zat
juist in de veel moeilijker gril.pbarc,
zachtmoedige en toch overtlligell( e sen-
sibiliteit, en daar kwamen zijn navolgers
vrijwel nooit aan toe. De overgrote
meerderheid van hen is dan ook na een
korte periode als 'veelbelovend talent'
weer in de ohscuriteit teruggevallen of

in het lucratieve, lllaar artistiek weinig
vruchtbare studiowerk beland.

Een van de eerste kandidaten voor de
opvolging van Clifford firown leek aan-
vankelijk l'en werkelijk serieuze kans te
maken. Lee Jtorgan \verd op zijn acht-
tit'nde plotseling als l'en soort trompet-
wonderkind bekend, toen hij in de big:
band van Dizzy Gillespie de leider soms
zelfs naar de kroon .stak. Hij had de voor
Brownie-opvolgers vereiste technische
bagage, maar hij kombineerde dil' met
een verrukkelijke, soms bijna overmoedig
lijkende uitbundigheid, die zijn spel een
strikt persoonlijk stempel gaf.

Glansperiode

~forgans glansperiode duurde l'chter
maar kort; in 1958 werd hij lid van de
Jazz ~Iessengers en in die omgeving ver-
starde zijn spel al gauw tot een weinig
boeiende verzameling malliertjes. De LP
'Art Blakey's Jazz ~lessengers: Live Per-
formance' (Vik KVP 140) bevat opna-
men die in 1958 in een Parijse cluh
werden gemaakt. ~torgan (toen net 20)
is zi/'n jeugdige elan hier nog niet hele-
maa kwijt, maar in onverbiddelijke hits
als 'Blues ~Iar<-.h' en ':\Ioanin' is het
begin van het bederf al duidelijk te
horen.

El'n jaar of vier na :\Iorgans debuut
kwam een nieu\vl', op het eerste gezicht
S{'rieuzc ad:-1)irant-opvolgt'r van Cliffof(l
Brown naar voren: Freddie lluh1Jarcl,
die van alle nro\\11ie-imitatoren waar-
schijnlijk diens beheerste overtuigings.
kracht het dichtst hel'ft benaderd. :\Iaar
ook I1ubbard kwam terecht hij de ~les-
sengers en ook hij hleek in dat milieu dl'
helofte van zijn delHllIt niet te kunnen
waannaken,

De LP 'Groov)'!' (Fontana 883 290
JCY) uit 1961 is dan wel geen ~Iesst'n-
gers-plaat maar laat \\'l'l duidelijk horen
in wat voor uitzichtloze muzikale situatie
Huhbard was heland. Een sextet Illet
naast Hubbard O.lIl. Imritonsaxofollist
Pepper Adams speelt hier l'en serie
stukken waarop eigenlijk niets valt aan
te merken, behalve dan dat ieder grein-
tje oorspronkelijkheid eman onthreekt.
Het is Illuziek die niets aan de jazz
toevoegt en net zo J,toedongespeeld had
kunnen hlijven.

Ilubl>ards temgval iSlllintlerfataal ge-
weest dan die \'Ull ~Iorgan, en hij heeft
na zijn ~Iessengers-periode zelfs nog
verdiellstelijk werk met semi-avant garde-
groepen geleverd. ~Iaar in de nieuwe
jazz heeft Hubbard zich nooit werkelijk
thuis gevoeld, en met zijn wat ongemak-
kelijke tussen-twee-stoelen positie is hij
het levende bewijs van de stelling, dat
de muzikale erfenis van Clifford BrO\Wl
voor de trompettisten van nu eigenlijk
volkomen (lll1>nlikhaaris.

HERT "UIjS)E
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Vijf jaar humanistische geestelijke
verzorging

In deze tijd van het jaar valt het
moment dat de hllmanistisciw raadslie-
den terug kunnen kijken op vijf jaar
werk in de Xederlandsc strijdkrachten.
Op zkh zelf is dat cijfer djf niet zo
geweldig veel belangrijker dan de cijfers
vier of zes, lllU.1r hl't is traditie om vijf
l'cn beetje te vieren. Dat vieft'n kunnen
wij in de kringen van de raadslieden
zeer goed alleen af, maaT het moment
van terugblik kan door ieder worden
mel'l)cieefd.
-'Vaarop kijkf'l1 wij dan temg? Op vijf

jaar geestelijke verzorging V:ln een ander
soort dan men tot nu toe gewend was.
Een verzorging die gel'n verkondiging
wil zijn, maar die, om de Hoofdraads-
man tc dteren, de dL'clnemers hulp wil
hiedt'n bij het verwerkelijh'll van hun
mogelijkheden tot vrijheid en \'erant~
woordelijkh<-'id. Zijn wij, in die vijf jaar,
daar in geslaagd?

lid antwoord zal eigenlijk ge-
geven moeten worden door de deel-
nemers aan onze geestelijke ver-
zorging, maar het is ook de moeite
waard een bedrijver er over te laten
denken. Ik geloof dat wij iets van de
nogal pretentieuze opdracht hehlx'n
waar gemaakt. Dat lees ik uit de brieven
die ik soms krijg van afgezwaaide deel-
nemers, dat hoor ik als zij mij later als
burger ontmoeten, soms midden op
straat en dat zie ik aan wat zij plotseling
doen. Ik denk bij dat laatste aan die
Rijder, die rechtt.'n studeerde en na zijn
dienst omzwaaide naar ~it.'t \\'esterse
Sodologie.

Ik dteer even, ongevraagd, uit de
brief die hij mij schreef:
Tijdens de g.t'. uren, 's ol;onds in de

artiesten1Jar (zo heette r;roeger de
\\' .Z.Z.kelder vau de Orcmjekazemc.
D.S.), helJ ik mij gerealiseerd dat de
keuze Recht, ooorlkll:alll uit, enerzijds
gemakzucht; het duurt uiet zoltJllt.: (/ls
sommige audere ri-ehtiflgen; en llnder-
zijds uit mijn lJellOe/te oon show; het
leek mi; gelcddig, ~trafpleifcr te zijn in
een groot proces wet de pers in de ::lU/I
ert met grote ~tukke't iu de COflrtlllt(>n,
,\laar ik heb begrepen dat dat rIOgai /I(ll
is allemaal, en ik heb IJedacht d(1t Zl.~bij
U eeus de conclusie trokken IIit ccn
L'Cr/wal over een ccrilleegster, cIat de
mens em.\t moet maken met zi;n ieeel/.
Dat pmlJcer ik uu te c10en cu clan ligt
DIT wk op .'llJN weg:

Deze Rijder die geen erg dmkkc pra-
ter was en toch wel een bescheiden
jongen, laat zien dat het appel dat wij in
onze g.v.grO(1l doen op de mens, soms
aanslaat. Zo zou ik ook kunnen citerell
uit d(, brief van l'CTl dienstplichtig ser-
w'ant die na zijn diensttijd zijn onder-
hroken studie aan de Sociale Academie
weer opvatte Iladat hij tijdens zijn
dienst (1:larv:tn eerst had afgezien.

Deze twee voorheelden wekken de
suggestie dat mensen die onze lessen
bezoeken alleen in de sociale sector hun
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\)('ro('P willen zoeken. Dat is natuurlijk
niet waar. Trollw<-'ns, veel van de
groepsgesprekken betreffen ook de prac-
tische situatie van het moment, of alge~
mene onderwerpen zoals evolutie of eu-
thanasie. Ik geloof bovendien dat de
sker waarin men praat soms uwer nog
dan het ondenVt.'rp dat <-'r l}('sproh'n
wordt, hepalend is voor wilt men ermee
doet, De sh'('r, zei ik, en daarmee wordt
dan bedoeld, de erkenning over en weer
te doen te hebben met volwaardige ge-
spreks-partners die, hoewel er e('1J grote
\'('rscheidenheid aan opvattinl-(en ('n me-
ningen bestaat, toch aanvaard worden en
volledig Serieus gen(lnen.

Xatuurlijk gebeurt dat op de ander
soortige g.v.lessen ook, en onze collega's
kunnen ongetwijfeld brieven tOllen van
evell tevreden 'gehruikers'. liet was dan
ook niet mijn bedoeling om dit punt te
gebruikt'n t('r onderscheiding. Integen-
deel, de sfeer op de g.\'.lessen is bij ons
allen een 'verademing voor de militairen,
juist omdat onze lessen zich bij uitstek
lenen tot open overleg. De militaire sa-
menleving kent weinig plaatsen waar dat
zó mogelijk is, al zien wij met vreugde
de verandt'ringen die een milder klimaat
aankondigen, veranderingen overigens,
die zeker voor e('n deel, mede veroor-
zaakt zijn door het werk van de geeste-
lijke verzorgers, direct <-'nindirect.

Meer samenwerking

~Iaar is het dan niet zaak dat wij ons
gaan beraden op meer samenwerking
dan tot nu toe het geval was? :"Jatuurlijk
moet dat en ik Ilwen dat ook onze gods.
dienstige collega's daar over best met
ons willen praten en al gepraat hebben.
Het is zelfs hier en daar al tot een
prettig stuk samen werken gekomen. Ik
denk nu met nalJle aan het DEPOT
\'erbinc!ings Dk'nst, nu V.O.C. genaamd,
waar ik in de wintermaanden samen met
de aalmoezenier en de dominee, mee-
deed in ('en gespreksgroep op vrijwillige
basis, waar wij diepgaand spraken over:
de gevolgen van de automatisering, over
!lidden, over Teühard de Chardin, over
wat denk je nu als je God zegt.

Natuurlijk vrijwillig, want ,dj mog<-'n
niemand dwingen te luisteren naar een
geestelijk verl:orger van een ander soort,
zeker niet als zijn ouders meenden hem
een hepaald soort te moeten voorschrij-
ven. },laar het was wel de moeite waard
te merken dat mell in de gewone g.v.les
terug kwam op die gesprekken. Dat
h",am dan omdat ('<-'nvan de deelnemers
uit die klas ook aan de avond had deel-
genomen, en ook wel omdat er op de
kamer over dat onderwerp na die avond
was doorgepraat en men nu de konklu-
sics weer ter sprake wilde breng('n. J let
hevredigende van dat laatste vim] ik dat
1Il('n op de kamer doorpraat met weer
anderen die er dan ook in betrokken
raken.

Behalve aan dit voe denk ik ook aan
de Luchtmacht Kader School, waar wij

vaak gedrieën de g. v.lesst'n geven. ~a-
tuurlijk zijn wij het niet altijd eens maar
de lessen worden daardoor wel levendig.
Bovendien vallen dit soort lessen, waar-
hij nogal eens blijkt dat wij het meer
eens zijn dan men als buitenstaander zou
vernlO(~den, zo in de smaak dat ook de
kolonel soms komt meedoen en tUSS('1lde
soldaten gaat zittel}'

Betekent dat eehter niet dat wij
eigenlijk net zo goed op klllln('n hou-
den? Dat men cvengo(."(1 ('en paar aar-
dige dOIllÎlwes of aalmoezeniers in onze
plaats ZOIl kunnen zetten? Of hehhen
wij toch een eigen geluid?

Ik \'ind van wd. Onze stcmllWIl kunnen
niet gemist worden en ondanks alles wat
ons tot collega's maakt, en ondanks alle
vriendsehap die wij mochten ontmoeten
van die eollega's, ook al blijn'Jl de stu~-
~en nog !>teeds langs ons ht'('n lopen,
ondanks wat ons bindt, sta ik op een
eigen plaats.

Gelukkig zijn veel van onze collega's
dat met ons eens. Ook zij vinden dat het
eigen geluid van de geestelijke verzor-
ging die niet uit~aat van de <hwllharing
en die meent dat de mens op eigen
kracht een leven kan leven dat de
moeite waard is, niet meer mag ver-
stommt.'n. Uit het nog steeds ge!>taag
stijgend aantal dt.'c1nemers blijkt boven-
dien dat er behoefte bestaat aan onze
soort van geestelijke verzorging en dat
steeds meer jonge mens<-'n zich van die
behoefte bewust worden. lIet leger biedt
steeds meer door de veranderende gee.'>t,
de gelegenheid tot gesprek voor mensen
van alle rangen en standen.

Toen dat minder mogelijk was zocht
men het vaak bij ons. :\Ien blijft echter
in ste(~ds grotere getale komen, ook nu in
allerlei organen en op allerlei plaatsen
gesprek op gang komt. \Vij hebben dus
wel degelijk ('en taak die uitgaat boven
het gespreksleiderschap.

Een van de probl<-'men van dat stt-eds
stijgende aantal kan ik ongenoemd laten.
J let is nog sh.'c<ls zo dat, ondanks dat we
met tien raadslieden werken inpIaats van
vier, per f<wdsman ongeveer 700 mili-
hüren zijn toevertrouwd, Dat is al
meer dan voor de g'odsdienstige col-
kga's gerekend wnrdt, maar voor de
raadslieden komt daar nog bij dat zij
hun deelnemers over tien of meer kazer-
nes verspreid vinden. Dat betekent in de
praktijk voor mij, dat ik mijn kinderen
meestal slapend zie, 's morgens omdat
het tc vroeg ü> en 's avonds omdat het te
laat is. Dat wordt met de jan'n heter
omdat kinderen ouder worden en later
naar Ix'(l gaan.

AI die uren reizen hehben, behakt'
dat ik persoonlijk deze tot de vervelend-
ste van mijn \verk vind behoren, boven-
dien tot ge\'olg dat er huiten de lessen
g<,en tijd meer over blijft voor werk dat
even nodig is, De privé-militair die om
mij vraagt, krijgt niet de zorg die hij
nodig h('cft en dat vind ik een ernstig



tekort. Elk mens dat om mijn hulp
\'nla~t 7..a1uwer tijd moden knnnen
krijgl'n, maar die heb ik niet.

Als mijn l('spro,l...'TamIllavolJedi~ is, als
er dus geen uur nitvalt door oefeningen
of andere dienstverrichtingen, en de rij-
uren worden daarbij geteld dan hlijft er
gewoon niets meer o\'er. Ook geen tijd
om in de officiersmess te zijn, ook geen
tijd voor bezoek aan de gezinnen van
g-ehuwde militairen. AI deze werkzaam-
Iwelen vielen in de aanloopperiode zelfs
buiten ons gezichtsveld, omdat het goed
realiseren van l'en lesprogrrnnma al onze
aandacht {)p~lokte.

Zeker .-een onwil
Nu kosten de lessen en het reizen nOl-{

steeds vrijwel de I-{cheletijd en langza-
merhand gaan ook diegencn die begrip
hadden voor onze heginmoeilijkheden
ons beschuldigcn van onwiL Dat is zeker
niet juist en wie om'..cmaandvergaderin-
gen zou bezoeken zou weten dat dit een
regelmatig terugkerend onderwerp van
gesprek is. Alleen, en dat is steeds de
conclusie, je kan maar up een plaats
tegelijk zijn. ;'\"atllUriijkkomt het cr dan
op neer dml wij allen onze schaarse vrije
tijd gebruiken om een zieke te bezoeken,
het gezin van pen gehuwde militair dat
het moeilijk hel'ft l'n nog ren rijtje <In-
dere werkz<l::unhedl'n \'l'lTÎt'htl'll, waar-
omk'r het schrijven van dit stuk.

Er wordt nogal eens een beroep op
ons gedaan door ('en militair die onze
hulp vraagt. Het kan zijn dat hij rond
loopt met plannen voor dienstweigering
maar ook met plannen voor een he-
roepscontract. lId komt ook vaak voor
dilt men ons \Taagt te bemiddelen bij
huisvestingsproblemen, in de gezinssitua.
tie of andere soortgelijke moeilijkheden.
Samenwerking

Gelukkig is mijn contact met de Socia-
le Dienst zo, dat ik altijd kan binnenval-
len en in sommige gevallen kan ik spre-
ken van l'en voorbeeldige samenwerking.
Ik kan natunrlijk hier gt'en voorbeelden
geven, dat zouden de betrokken militai-
ren beslist niet op prijs stellen, maar de
Gewestelijke Kantoren van de Sociale
Dienst in mijn rayon kennell mij aL~een
regelmatig heller en bezoeker. Dat is
voor mij in mijn werk een ge,,"e1digc
steun, en de Sociale Dienst heeft er dan
ook recht op dat ik, na vijf jaar samen-
werken. soms onder de meest trieste Olll-
!<tandigheden, hil'r openlijk van mijn
dank getuig.

De hulp aan de enkele militair. Een
onderwerp waarover ik toch wat meer
moet zeggen. Ons werk voor de lessen
g.v. ('n het reizen eist ons zo volledig op
dat wij aan privé hulp weinig toekomen.
Ik zeg dat Illaar zo hotweg omdat wij
het allemaal zo voelen. Eigenlijk ont-
breekt ons de tijd om ons rustig te
\\;jden aan de militair die wat llitgt>1>rei-
der zou moeten kunnen praten. Ik zal
nid beweren dat er mensen tussen de

door
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wal en het schip valll'n door ons tekort
aan tijd, maar het is er soms dichtbij,
Dat het niet geheurt is het gevolg van
avond- en nachtwerk. ~atuurlijk weet ik
wel dat je als gel'stelijk wrzorger altijd
hes(.'hikbaar hoort te zijn, maar dat is
lijfelijk onmogelijk. Ons aantal van til'lJ
man is te klein. Eigenlijk is het het werk
van de Hoofdraadsman omdat te zeggen,
maar ik ben eigel1\djs genoeg omdat te
onderstrepen. Ik voel het hovendien aan
den lijve.

Ik zat deze week 's morgens om half
tien in \Vezep, tOt'n ik werd gebeld uit
Schaarsbergen. Een soldaat met tranen
in zijn stem vroeg naar mij. Ik kon
niet anders zeggen dan dat ik niet e('r-
der dan die avond na half tien hij h.:'1lJ
kon zijn. Dat duurt natuurlijk te lang.
Dl'zl~soldaat hegreep dat ook \\'l'I, maar
deze situatie is niet ~oed. Zo ligt het ook
met het bezoek aan soldaten in het zie-
kenhuis. Dat moet altijd tussen neus en
lippen door, of 's avonds. Tijd voor l'en

ernstig gesprek als het een ernsti~ geval
is, moet ~ewoon gemaakt worden door
een les af te bellen. Helaas komen er
d(xlr het huidige verkeer stl'eds meer
verkeersslachtoffers als ernstige gevallen
in aanmerldng voor onze zorg.
Gezellige uren

De officieren gaan lang-.LaJnerhand
denken dat wij hun mess boycotten. \Vie
mij kent, weet dat ik een gezeJligheids.
mens ben, en er juist behoefte a.1Il heb.
Die mC',~seswaar ik regelmatig kom of
kwam zullen dat graag bevestigen. Zo
denk ik met genoegen terug aan gezel-
lige uren in KalTlpenbijvoorbeeld. Dat is
afgelopen, want Kampen ging naar mijn
collega. De tijd werd echter opgeslokt
door ander werk, want het werk hlijft
zich uitbreiden l'n intensiveren. Immers,
stl'eds dringerdl'r vragen commandanten
om parallel te gaan werken met de aal-
moezenier en de dominee.

Dat doen wij zovcel mogelijk. ~Iaar
het kost uren die nergens anders aan
bestl'ed kunnen worden. Daar komt bij
dat steeds meer mensen vragen: Kom
el'ns thuis langs, mijn vrouw wil ook
graag kennis maken. Zo zon ik elke
avond op bezoek kunnen bij officieren
en onderofficieren en wie mij kent weet
hoc graag ik dat doel Dat kan natuurlijk
:"lid omdat ik ' avonds gewoon les moet
geven, cel-bezoek dol', ziekenhuis bezoe-
ken afleg en thuis moet lezen. Er wor-
den zoveel tijdschriften uitgegeven door
:èusterorganisaties, door de godsdienS'tig('
geestelijke verzorging, door instituten
waar filosofie, theologie, psychologie
en sociologie Il<'dreven ,,"ordt, er zijn
zoveel boeken dat ik amper aan unt-
spanning toekom.

El~dan de oefeningen! I loc graag zou
ik meetrekkell, hij de militairen zijn als
ze in het veld ploeteren, uitrusten,
wachtlopen. Ik geloof dat je daar, in hun
tent goed met elkaar praten kan. Ik zie
de godsdienstige l:()l1e~a'smeetrekken, in
het groene pak, in de ~Iunga, t'Il ze 'lijn
er hij als ze nodig zijn. Dat overkomt
mij zelden. ~Iijn groene pak ziet er uit
als dM van een filler. liet wordt boven-
dien door a1ll'n gewaardeerd als je er bij
kan zijn.
Maar ja ...

Proef geslaagd

Vijf jaar zijn wij nu bezig. ~a drie
jaar viel de officiële erh'1lIling en wij
werden vast aan~esteld omdat de proef
als geslaagd werd beschouwd. Dat heeft
de uitbreiding van het werk niet stop
gezet. ;'\og steeds groeien wij vast in tal
en last, l'n behalve het aantal bezoekers
aan de lessen groeit ook het aantal privé
~eva1len. Ik kan mij dan ook niet anders
voorstellen dan dat binnenkort het
aantal raadslieden weer wordt uitge-
breid, niet omdat de minister medelijden
lIJet ons heeft, dat zou dwaas zijn, maar
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omdat hij niet kan tolereren dat de gees-
telijke verzorging onder de maat blijft
door het te gering aantal geestelijke ver-
zorgers. Als ik mij daarbij het werk van
mijn collega in Duitsland voorstel be~
kruipt mij het gevoel dat die raadsman
helemaal nooit thuis is en toch het ge-
vod heeft tekort te schieten, want daar
hebben ze afstanden!!

Vijf jaar zijn we bezig en er is in die
vijf jaar geweldig veel gedaan. \Vat een
verschil als je op die vijf jaar terugziet.
De meeste commandanten kennen ons
en willen ons kennen. Zij sturen ons hun
orders ter inzage, zij nodigen ons uit
voor hun feesten en officiële gebeurte-
nissen, zij vragen ons advies als het een
van onze deelnemers hetreft en ze reke-
ken op ons bij vergaderingen waarbij de
andere geestelijke verzorgers ook aan-
wezig zijn. Tussen haakjes zij opgemerkt
dat er uitzonderingen zijn, maar laten
we daarover niet uitweiden. I\:atuurlijk
zijn wc slechts zelden aanwezig, maar
daarover hebhen we reeds verteld. Het
plezierige vind ik dat wc worden uit.
genodigd ell dat vele cOllunandanh'n
weten dat wij komen als er een gaalje
te vinden is in ons tijdschema. Als wij
er dan zijn \vorden wij volledig aan-
vaart1. \Vie de et.'r~t(~jaren heeft Illr'e-
gemaakt zal dat ook een verblijdend
\'ersC'hijnsd vinden.
Vijf jaar geleden ben ik bij het on-

derwijs weggegaan. Toen liet ik twee
Kweekscholen achter mij. Ik stortte mij
op een volledig ongewisse, nieuwe taak.
Elke man vindt dat leuk. Je zult maar de
kans krijgen om iets niCll\vs van de
grond te tillen. Het is moeilijk maar de
uitdaging die er in zit spreekt mij aan.
lIet is aardig gelukt, al zijn wij niet
tevreden, maar zou ik terugwillen? Soms,
als ik 's avoIUIs laat de auto in de ga-
rage heb ge'"J:ctt'n ik zak hondsmoe in
mijn stoel, denk ik aan het ongecompli-
ceerde leven van toen.

~atuurlijk, repetities, rapporten, exa-
mens, dat alles was toen, de zwarte
kant van het leraarschap, reden om te
zuchten, maar de moeilijkheden zijn nu
zo anders. Een overlijdensbericht bij ou-
ders gaan brengen, een stervende helpen
in zijn angst voor de dood, een barst in
('en huwelijk proberen te lijmen, dat zijn
dingen van c<-'nzó ander niveau dan die
repitities, dat ik soms terugverlang. 1faar
als je dan de ogen van de soldaat in het
ziekenhuis ziet oplichten als je de kamer
binnen1..uJllt,is dat allemaal voorhij.
En als ik dan denk aan de lessen,

waarbij wij soms zeer ernstig praatten
over andere zaken dan de Subjonctif, en
waarbij wij soms het gevoel hebben dat
wij elkaar verder helpen, de moeilijk-
heden, de vreugden, het verdriet te dra-
gen, dat het leven in en buiten dienst nu
eenmaal met zich brengt, dan wil ik niet
terug.

I\'een ik niet terug, ik wil mijn pen-
sioen halen als humanistisch raadsman
voor militairen.

6

Overwinning

Na een lange reis waren we op de plaats
van bestemming. Havelte. De zware,
groene drietonner stopte midden in het
Los. De volgende dag zou hij ons weer
komen halen - een geruststellende ge-
dachte. Twee dagen bi\'ak, één nacht.
Het is de moeite niet de blikken spinazie
te openen, daarom deden we het lllaar
niet en aten meegebrachte verpakte
'knappend verse' biscuit. lIet is de moei-
te niet water bij de melkpoeder te doen,
daarom deden \••'e het maar niet en
consumeerden onze meegebrachte blikjes
'heerlijk helder'. Het is de lnocitC nid
naar het dichtstbijzijnde vennctje te lo-
pen, daarom deden we het maar niet en
krabten we de laatste dag maar wat. Het
is allemaal de moeite niet, de moeite niet
waart!. Alleen het op batterijen open'"
rende scheerapparaat ging als een pele-
tonshoer van man tot man. Je kon het
zittend redden.
Twee dagen kamperen. De compa~rnie

te velde. Havelte, rustieke omgeving,
goede wildstand. Praehtige bossen, kle-
aal voor wandelingen,' stond er in de
folder. Nou, we hebben er gewandeld
hoor! Rul, los zand. Veel onvcrwaehte
greppels, omgevallen bomen en zwie~
pen(\(' twijgjes. Zeer hell\'elrijk! '1c1(',1:\1
voor wandelingen,' zei de sergeant.
Nadat onze hopman met veel moeite

een stukje bosgrond had gevonden waar
je tent horizontaal opzetten een onmo-
gelijkheid zou zijn, gingen we met veel
moeite onze tent opzetten. Dankzij der-
tig haringen en een veelvoud aan vloe-
ken en zuchten stond onze slaapplaats
eindelijk. Beter dan hardstikke scheef
konden we hem niet zetten.
\Vanneer dit stukje een beetje sehuin

geschreven of gedmkt is, weet u hoe het
komt: het meeste noteerde ik in de tent.
De plasgootjcs rond de tent \varen ook
\\'at diep uitgevallen. Ze konden gemak-
kelijk als loopgraaf, en in ieder geval als
liggraaf dienst doen. Nadat het één en
ander omtrent de galig van zaken was
uitgelegd, rijk geïllustreerd met verwij-
zingen naar de wet op de krijgstucht,
gingen \ve aan de wandel. De zon
scheen, het was tenslotte bijna zomer.
Het hos glinsterde cn toonde zich een

mstig gastheer. \Ve liepen in lange rijen,
uiterst links en reehts van het pad. Bij
een verrassingsaanval van de vijand (van
wie anden:) zouden wc niet allemaal in
één klap uitgeschakeld zijn. 1n één klap'
is eigenlijk een verouderde uitdrukking.
Het doet denken aau Dokktllll cn Bo-
nifatius (die er trouw('ns meer kreeg),
'met ~én explosie' zou men lUI Inoeten
zeggen.

\Ve loeren door de bosjes. \Vaar zit de
vijand? \Vat glinstert daar? \\'at beweegt
daar? Hoorde jij dat ook? Er zijn jon-
gens die verrukt 'Vietnam' mompelen en
aan de 'Bridge on the Rh'er Kwaî of
aan 'TIl<' g'IIIlSof Navarnnt-"denken. Ik
telde totaal acht vogc!IJ(..-stcn en 1ll('('I1-
de d(, SIX'chtgehoord te hebhen.

Bij een mooi stukje hei moesten we
halt houden. 'Halt,' zei de sergeant. We
moesten stoppen omdat het hier ging
beginnen. Eerste les camouflage. \Vat
Indianen met veren deden, moesten wij
met takken doen. Oef! De sergeant deed
het voor. Een takje hier, l'en takje daar,
wat bladeren overal, en wèg was hij. Bet
hos was een boom rijker. De bloeÎende
hei zat in zijn helm. Ik wenste hem een
bij.
Een soldaat wilde van de gelegenheid

gebruik maken. 'Kom mee jongens, gauw
naar huis,' zei hij. 11aar nee hoor, daar
was de sergeant al \••..eer. Xu was het
onze beurt. Een minuut of tien later
kwamen we helemaal groen en op som-
mige plaatsen fraai bloeiend uit de bos-
sages te voorschijn, Doordat je in het
hos niet up een tukje kijkt, kon je d(x)f
de bomen het hos nu veel beter zien.
Heel wat jonge, bloeiende twijgjes gin-
gen zo naar de knoppen. De fraaie tak.
ken droegen we als kippeveren. Dat is
niet zo'n pretje. Liever met een bloeien-
de zij in de hei, dan met een bloeien<le
hei in je zij.
Een jongen was zo goed gecamou-

fleerd dat tW('e vogeltjes in zijn helm
een nestje wilden bej:..rillnen,

\Ve moesten ons verschuilen. 'Ti<>n,
twintig, dertig ... honderdtien, wie niet
weg: is, is gezien. Ik kom!' We zaten in
een zorgvuldig op de staf uitgezocht en
op de kaart aangetekend stukje hei. Ik
zocht ("en heel zacht plaatsje en wilde
juist uitgebreid van dl' zon gaan gt-'nie-
ten, toen er vlakbij een fazant opvloog.
Een wijfje. Ik sloop naar de plaats waar
ze zoëven nog g:ezeten had en ontdekte
ecn nest. Elf grijszachtgroene eitjes la-
gen in het dons. Ze waren gloeiend heet.
Enkele schalen vertoonden barstjes.
Vandaag zou het gaan gebeuren. Ik was
vijand geworden. Langzaam stond ik op.

'Hee joh, ik zie je,' schreeuwde de
sergeant. Ik wenkte hem. Geïrriteerd
kwam hij aanlopen. '\Vat is er?' vroeg hij
kortaf. 'Een fazantennest. De eieren
staan op uitkomen. Als we hier hlijven.
komt de ouwe nooit terug: 'Nou èn,' zei
hij, 'en wat dan nog?' 'De jongen gaan
hardstikke dood zo, sergeant, kunnen we
niet even verderop gaan?' 'Ben je gek
man, ik heb ook mijn orders. Die paar
fazantjes. Later worden ze toch weer
opgevreten. Kom, verberg jel'
Hij liep weg. l\laar ook de andere

jongens d<-,denhun mond open. 'Niet zo
lullig hOOf, sergeant, \Ve gaan gewoon
effe verderop!' 'IIt-'c sergeant, moeten
die beessies soms verrekken?' Onze
meerdere kwam terug. Als mens. Hij
keek nog even in het nest en zei: 'Voor.
uit dan, we gaan verderop. Op een
voorwaarde jongens, mondje dicht!'

Even later lag ik op mijn TIIg in de
zon. Honderd meter verder. De Ko-
ninlijke Landmacht had de grootste
overwinning uit haar geschiedenis be-
haald. R. VAN VUURE



Heeft Indonesië nog recht op
ontwikkelingshulp?

\Veinig n<lagstllkh'l1 zijn zo !lauw
met de toekolllst van onz(' aardhol \'l'f-
Ixmden als dat van de o\'crbmgging van
de s1t'eds wijder wordende kloof tussen
dl' rijke eH de arme laudell. Er zullen
ook weinig problclllen zijn waarover zo
n'rschillend en vaak ook zo emotioneel
en \"C)()ringl'llonwn wordt geoordeeld.

Ofschoon ons land zich nog lIlaaI" Iw-
trekkelijk kort bezig hondt met hd
\"faag.~tllk van dl' derde \\'en,jd lwdt de
rq.{ering il{'t toch IlodiJ.! geacht wat tot
nu toe aan ontwikkelingshulp door en
namens de overheid gedaan werd, aan
{'('n kritisch oJlclerzod: h' on<1t'r\\'('r}wll.
Up haar ,"crzO(.k hrachten de i\'{'c1er-
Iandse universiteiten en hogesdlOlen een
rapport \lil OH'I" de doelmatigheid nm
het beleid v<In ministt'r Udink en zijn
\"oorgangcrs,

Moedige daad

lIet ,,-as van de regering een moedige
daad om aan wetenschapsmensen te
nagcu ('cm kritisch tt' kijkf'n naar het
IlO).! jeugdigc ovt,rll('id"iH'leic1. Er wa"
immers te verwachten dat o\"er een zaak
die zo g('voeli~ ligt opmerkingen ge-
maakt zoudt'n kmll1ell \\'ordeu dil' et'u
J"('gering nu eenmaal niet ,wigevallig
zijn.

Dit, kritiek is dl' regering in het in
maart ,-erSCllelll'1l 'evaluatit'rapP(Ht' Î11-

derdaad niet gespaard gebleH'n. Jammer
gelloeg echter heeft Zij' in Iwt dehat dat
o\'('r liet rapport g(' londeu is in de
Twpede Kamer \\'einig blijk gegeven de
lessen \'all de ontwikkelingseconomen ter
harte tc willen Jl('llH'n. \linistl'r C'dink
praatk \\'at wrukkerig o\'er el'n 'niet-
objectief' rapport.

Toch sJaat lwt voor lllij als l'ell paal

-'fini,lk, Ut/in/.;

hOH'n water (ht l'en aantal aanmerkiu4
gt'll uit ht,t welt.'nschappelijke a,kies tTU
hoogst aktuele \\'aarde heeft. Sterker
nog: als de regt'ring eerder op de hoogte
was geweest van de mening van dl'
unl\\"ikkc1ingsinstituten t'n er politiek rc-
kening mee had gehouden. dan hadden
et'n paar politieke Illoeilijkllt'dl'n \'an dl'
laatste maanden voorkolllen kunnen
worden.

Ik noem er twee.
lIet cvaluatierapport waarschuwt te-

gen een l'enzijdige economisc11c hulp\-er-
lening aan de ontwikkelingslanden, Het
laat el" in nid mis ft' verstane zinsslledt'n
get'n t\\'ijfl'1 aan hl'staan dat l'en niet
onaanzienlijk deel van die hulp ook ge-
rangschikt zou kunnen worden onder het
hoofd 'hulp a,lIl onze eigen industrie.' Zo
werkt het instituut van- de zogenaamde
'shopping Iists' in het yoordeèl van dl'
kapitaalgoederenindustrie - (Ic in<lllstriC
die machines t',d. produceert - van ons
land en vaak tegen de belangen ,-an het
ontvangende land in.

Dt'zl~ I)()odschappeulijsten, door onze
owrheid opgesteld, verplichten de ont-
wikkelingslanden onze hulp te hestt'den
in de vorm 'van aankopen van voorna-
melijk kapitaalgoederen, die, het spfl'ekt
yanzelf, door de industrie van het rijke
westell faiJri('{'t'nl \\'ordell. In dl.' praktijk
lweft dit al geleid tot het \'reemde \"Cr-
,"t_.hijnsel dat hroodnodige artikelen als
kunstmest en insecticiden voor Pakistau
('IJ India niet in Hlldoende mate te im4
porteren zijn.

Op zich is er natuurlijk weinig tegen
als wc l'n hulp kunnen geven én tll'
eigen industrie kunnen laft'n profiteren.
Dit mag echter nooit leiden tot een he-
nadeling y;1I1 de arme landen cu al

{'\Tlllnin tot et'l1 wegdringcll \'an dt, "~l~
dal{' hulp, lIi! oogpullt \'an \\'instge-
Wildheid \'oor het bedrijfslen'n weinig
interessant, door puur-l'l'onomische bij-
stand.

Helaas is dit in de ontwikkelingssa-
mell\\"erking tussen Xederland en de
Hijk:~dc1en gebt'lInt. Ach~eret'Il\'()I~('nde
kahllletten Ilt'hlll'll zlt'h met gereahseerd
dat op het idylische Curaçao een sociaal
probleem \.an de eerste orde - de yer-
paupt'ring door de werkloosheid - be-
staat dat et'uyoudig schreeuwt om socia-
le oplossingen. Een deugdelijke sociaal
\"('rJ't,kering""tt'b("l en e('11 t'apahell' {'n
goed uitgerush' vrije vakbl'Wt'gilig om
maar twee urgente behoeften te noemen,

Ommezwaai

De wetenschapsmensen waarschuwen
onk tl'J.!t'n tip wel Zt'("r s!t'rke nadruk (li('
onze ontwikkt'lingshulp aan Illdonesië
heeft in het totale ontwikkelingsprogrru-n,
Die nadruk is van nij recente d:ltum.
Soekamo die zich niet zo mocht \'cr-
lI('ugell in de sympathie van bedrijfsle-
yen en overheid was nog niet gewipt of
de guldt'ns stroomden naar de nieuwe
lllachthebhcrs. Get'n zinnig mens zal
kunnen ontkennen dat die plotselinge
ommezwaai in de aanwending van onze
hulp los te zi(-'n \'alt van de polilit'kc
olllwenteling in Illdont'sië,

Ons lancl zit nu voor de pijnlijke
vraag wat het md deze ontwikkelings-
strategie aanmoet nu duidelijk wordt dat
Indonesië zijn beloften over '\Tije verkie-
zingen in \Vest4Irian niet of nauwelijks
zal nakomen. GPV"er Jongeling heeft al
in de Tweede Kamer aangedrongen op
het stopzetten van de Xederlandse hulp.
}.tinister Udink \H'igenle. Onl\\'ikke-
Iings1lUlp en politiek moeten ontkoppeld
worden, zo zei hij!

Epn stelling die naar mijn mening in
lid algl'lllt'l'n juist, Illaar in dit geval
gdJruikt, onoprecht is.

Zowel Jongeling als Prof. \Vertheim
die ook de hulp \\'il staken, hij echter
vanwege de niet bt'paald zachtzinnige
wijze waarop men in Indonesië het te-
veel aan communisten heeft weggewerkt,
llt'eft gelijk: de hulp aan Indonesii.: is
politiek bepaald en mag dan ook politiek
beoordeeld worden.

Kijk. deze pt'rikdl'Tl had het kahind
kUllnen voorkomen wanneer bijtijds de
visie van de ontwikkelingsexperts in Den
Haag bekend \\'aren gewt'est. Allemaal
nakaarten kUil je zeggen. ] lelaas, op het
moment dat ik dit schrijf hoor ik dat de
T\\'t'ede Kamer motit's, waarin een ver-
dere waardering van de Xt'der!andse
ontwikkelingspolitiek door deskundige
buitenstaanders bepleit \\'ordt, heeft
\.er\\'orpen, Dat maakt mij niet erg op~
timistiseh ow'r de mogelijkheid in de
toekomst die grove fouten te vermijden
die we tot op heden ten aanzien van de
-"oord-Zuid politiek gemaakt hebben,

DHS. P. A. GILLE
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'Thomas Crown' . alweer een
goeie Steve McQueen

FILM.

Altijd geweld

111 zijn films is altijd geweld te dn.
d('ll. hehalve dan in Thomas CrO\\ll.
~IcQlIt.'en is vóór ge,n'ltl en dat ver-
klaart hij aldus: 'Er is geWOOn gcwt>ld
op straat ('11 ik g('inof niet dat wij dat
ll1neh'll v('nloezei<-'n. In een weekend
tijdells dl' opnamen van BlIllitt gdwur-
dt'll t.'r djf moorden in San FrancÎs('o. Ik
\'{'rtoon geweld op de manier zoals dat
volgens mij llmd vertoond ,nlrdell:

'Thomas f:nl\\"ll' dus, .\IcQueens laat.
ste ('U zijn best(' film, hoewd die kwali-
fkatie natllnrlijk weer kan opgaan als
zijn volgende film 'The ReiH'rs' În dl'
hioscopen komt. Die zal dan w('1 \\"('('1"

door iedef('('n als zijn heste \\'orden om.
schreven.

Sh'v{' ;..kQul't.'1l is Thomas CrO\\I1,
('eli .~('hatrijkt' zakenman, die maar {-{'n
d(lt'1 voor ogen heeft, de Ill'rfel'tc mis.
daad, waar geen druppel hiOl,tl hij mag
vloeÎen, Hij organiwert ('en hankroof.
zonder zelf n1('(' te doen, waarbij de bllit

is fel als de hvestie van de apartheid
tpr sprake komt. Uiteraard niet pro. maar
contra.

Illl'n van zijn
ook hij zijn,

hd('maal niet

lippeIl, dil'
hOl'wd er
waarin hij

Tillle.~ drukte onlangs een indrukwek-
kelld pro£ipi af ,'an deze lIlan. Verslag.
geefster .J udr KI('Ill('srm! volgde
,\IeQU('l'll e('n paar dagen op de "oet
tijdells dl' opnamen ,'an 'BuJlitf in San
Francisl'o. Zij typt'erde hem als volgt in
haar interview; 'Een magere man, hijna
vel over heen, el1 zijn wat lang, krullend
haar Yormt een goudell kader voor zijn
kinderlijk hlauwe ogell. Ilij lacht, met
preel('s di('zelfdt., mhh('rgrijns van op (,1_

kaar gedrukte
films hut -
/oais 'Bullitt',
lacht.'

l\lcQue('1l is in het gewone leven ook
de indringende persoonlijkheid dit, hij
!lil in films uitheeldt. llij Il('dt ('('11 zeel"
soda Ie inslag, 1elllllinsh' ('('lIS per jaar
collecteert hij ('eH vra{'htlading ,'oedsel,
klefl'll ('Jl J.!:l.'Il{'eSllliddek'lIhij elkaar voor
de :\avaj()-indianen in Fom COl"ners, Hij

lid wordt stl'eds moeilijker om ILI

het zien vall alweer l'ell nieuwe film ml'l

Sten- .\kQueen (:JH) als sdlitkreml
middelpunt no~ {'{'rJijkt, l'U nimlller 1-(('-
bruikk sliperlatieH'1l te \"Îndt'll. liet is -
Gok Hlor llid'kl'lllll'fS al op\"allencl - hn\.'
.\kQUt't'll zich volleerd en met dl' {'rV<l-

ring \,lH {'CB 'rijpe' acteur over het witte
doek beweegt. l£.dt'fl'l'1I wordt hd 1IU zo
langzamerhand duidl'1ijk dat tlaar ('en
man staat dil' met volledige inzet nUl
hed zijn pl'rsoonlijkhehl zijn talent aan
dl" i-!:0egemeente showt. Een tilen!, dat
t;lI al tot volle wasdom is gekOlllt'll, dat
nu al l't'1l rijpheid \'('rtoont, dat llleil al-
leen maar n'fW:ll,ltt hij aelenrs v,m

niH'all, \'an {'{'n tYPt' als llulllphrey Bo-
garf.

Ik heb lIle al ecnIef lovend uitgelaten
OWf Steve .\1cQlleen in zijn rol als Bul.
Iitt - de genadeloze poJitit'man die jacht
maakt op ('('11 III()Onieluar, 111'Th'l'nas
Crowll' moet hij (1(' opgejaagde spelen,
maar '\kQul'('n laat er geen twijfel aau
b('.~taall dat die 'opgejaagd(~ rol' iu we-
zen niets yoorst('lt. Hij is de HlS, ('11 ('eli
zeer slnwe lIog wcl, dil' zijn harl'1l noch
zijn strt'kell vprlit'st ('n de jagers telkens
het nakijk(,u get'ft.

lid Atll('rikaanse blad The :\('W York

,....6",%"'-!' ..••;-

\
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allemaal {'t'U amlere gehellrknis aange-
Vt'lI,Dat deze manier vall filll1t'n suggcs.
:ief werkt, behoeft ge<-'Il betoog. Het
verhoogt alleen maar hct kijkgenot, maar
\faal-:"l ook '''UI de t()(-',~l'h()uwt'r."lIeHe
reacties en l'en hoog 0pllemingsvcrmo-
gen. }ewison vCltoont dit maniertje ge-
lukkig niet altijd. Slechts hij mom(,llt~.u,
waarbij de film n'rschilleude kanh'n op-
kan, H'rtllont hij zijn split ."CH't~ll,Zo'n
ogenhlik b_v, is het mOIlH'lltvoorelat de
hank wordt beroofd. Alle vit'r dl! h;\Ilk-
ro\'Crs komen gelijktijdig in h{'eld, de
een in ('en telefooncel. de ander schrijft
{Tn cheque uit, de.

Zwoel schaakspel

De film valt duidelijk uiteen in t.hit'
partel!. liet eerste deel wordt beheerst
door de hankroof; het twcede deel (min-
der adie. waarschijnlijk om de toe-
SCholl'H'rwat op \'t'rhaal te laten komen,
liet als in el'n muziek-stuk) '-ertoont het
in actie komen van Faye DlInawar en
oH'rvim'it'Jl(1 het tierde deel dat de ro.
m,-lllt'c tussen de \ToU\\"(~lijkc(1t-tcctÎ\"e
l'n Thomas Crown hehandelt,

lIet kl"otischc) hoogtepuut is het spel.
It'lje schaak tUSSt'll FaYt~ Dunaway ell

Vlok nmr d•.' (lltTC(lt!) luHlkroof. (Faye DIIIIQ-
!I'(III ('Ii Sten' .\tc(luI'I'II.)

zo'n dikke twee {'Il {'eli half miljoen
dollar bedraagt. Dat is een vorstelijke
SOlllgdd, de hl'ie hanhn'reld is in rep
en roer. Een \'follwelijke ddedi\'c '-<In
de ver/.ekcringsmaatschappij wordt in-
gezet om deze lwrfectc roof op te lossen,
Zij (Fayo ))unaway - nog vers in ons
geheugen als het !J;angstermeisjeBonnie)
komt achter dl' identiteit van het super.
!ln'ju aehh'r de hallkroof, maal' zij ver-
liest bij die speurtocht haar hart aan
Thomas Crown.

De Hostollse advocaat Alan
lllan sdireef het verhaal.

H, Trust-
Hegisseur

:\orman Jewhon (van In the heat of the
night met Sidney PoHier) toonde al zijn
vaanli,.,dlt'it!{'Uklllllll'Uom dit verhaal te
verfiluH'll. Jewisoll lid al van zich horen
als hriljant televbie-regisseur, met o,a,
show..; mild J)alln\' Kan' ('11 IlUk Car-
lal1d. Hij is ccn ,~'aarlijk n~n~il'll.wer in
Hollywood eH mede door zijn inzichten
(,H gt'ïnspifft'rd wcrkt'n heeft Jewisoll el
toe iJijj.({,dragclIdat de Amcrikaanse film
niet allecn cOllullereil't'i maar ook artÏs-
tit.k verantwoord wenL

111Thomas Crown gehmikte Jewison
het eHed \-an het 'split sereen', dat is
het filmheeld in stlikken n'n1t.lcn zodat
tegelijkertijd zes of I1lct!r(SOlllShunderd)
heelden op hel doek verschijnt'll, die

De liefde ollt<1ekkclld; TIWr/itl." CrOWIl (-'IJ =iill
I:TOlIwdiike 1I..,.'ctin',

Sten:, .\1cQuecn_ Zo zwol'! t'U toch zo
ccht. dat Ilt't hijna on.Amerikaans aan-
dodo

Gaaf produkt

l'\ogmaals: alwet'l" Ct'lI originele film
met ster-acteur Stc,-e ~Ic:Quccn_ Een
7e{~1" gnaf produkt, dat doet vermoeden
,lat Iwt f10dderwnk uit Ilol1yw{lod zeer
resoluut bakzeil h(,dl 1ll0t'!PII hakn. Eli
terecht, want niets is zo kritisch als het
I.!;rotepuhliek.

PETER ]. ~IORéE
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Ot-' switch van Th('o van Duivenbode
\'an Ajax naar Feijenoord heeft in Am-
sterdam toch niet die eonsh'rnatic \'t-'r-
wekt, die men had verwadlt. De 25-
jarige linksachter Viln de drievoudige
landskampioen is daarover echter niet
teleurgesteld. Enige dagen na het beze-
gelen van de transactie vertelde hij: 'Ja
dan pas blijkt wie de werkelijke trek-
pleisters zijn van een elftal. Trouwens ik
heb nooit de illusie gehad dat ik tot een
van de 'lieverdjes' van het Amsterdamse
publiek zou behoren. Dat waren bij ons
altijd Johan Cruijff en Piet Keizer. 11aar
een excuus heb ik toch echt ",el; als
achterspeler val je nu ('t'nmaal niet zo-
veel op:
1'heo van Duivenbode begon zes jaar

geleden bij Ajax. Zijn voetballoopbaan
die zich daarvoor had afgespeeld in de
amateurclub De Spartaan, had nimmer
grote hoogtepunten gekend. Zijn broer,
de oudere Bas, timmerde .lls Vllistscher-
mer veel meer aan de weg dan 1'heo.
Toch zou die stap van De Spartaan naar
Ajax een goede blijken. Lees maar
waarom.

In de voorste linie

Van Dllivenbode: 'Ik begon in het
,",v('edeelftal als linksbuiten. Dat had ik
in De Spartaan ook al gespeeld. ~le('s1al
,vroette ik maar wat in de voorhoede.
Het was dus vanzelfspreh'nd dat ik ook
bij Ajax in de voorste linie begon. Aan

nwo ((lil DlIin,'lllwde

De
switch van
Theo
trainer Jannie van der Veen, die nu bij
De Volewijckers in dienst is, heb ik het
te danken, dat ik naar aC'hteren verhuis-
de. Eerst nog in het tweede elftal, Illaar
toen het met Ajax zo slecht ging - ik
meen in het jaar 1964-'65 - kreeg ik
mijn kans in het eerste. Ruiter was me
voor gegaan:
Van Duivenbode kwam ongeveer ge-

lijktijdig, met zijn C'ollega op rechts,
\Vim SlIurbier, in het Cl'rste elftal. ~Iaar
erg enthousiast was men allenninst over
het tweetal. De Engelsman \Tic
Buckingham die toen nog de Ajax-teu-
gels in handen had, kon maar geen slui-
tend geheel vinden. Van Duivenbode
herinnert zkh die malaise-periode maar
al te goed.

Opleven

'Buckingh,Ull was eigenlijk geen trai-
ner. De goede man ',,'as meer voor het
vak van manager in de wieg gelegd. Van
taktiek hegreep hij niet veel. Je ploeter-
de maar aan. Daarom kwam je nooit uit
de voeten. TltCn11khels Ajax onder zijn
hoede nam, leefden we weer helemaal
op.'
De komst van Hinlls ~Iidlels heeft op

het spel van Van Duivenbode veel in-
vloed gehad. Vooral op het tern'in van
de taktiek Eeerde hij veel van zijn
'meester:
Van Duivenbode, gemakkelijk pra-

tend: '~lichels l..-nccddeons, Dat mag ik
wel zeggt-'ll. In de Europa Cup deden
we ervaring op. Op één punt heb ik

waarschijnlijk niet aan zijn wensen vol-
daan; 'ik ben nooit een harde voetballer
geworden.'
In Amsterdam mompeIt men dan ook

dat Van Duivenbode daarom het nest
verlaat. Of zijn moeilijkheden met de
Ajax-coach de oorzaak van deze opzien-
barende s\viteh? De ontkenning is kort en
krachtig, ':\'ec per se niet, ik wilde me
verbeteren.'

Eerste contact

De Ajax-linksachter kwam in het be-
gin van de maand juni voor het eerst in
contact met Feijenoord. De Rotterdamse
landskampioen die naarstig zoekt naar
een vervanger voor de langzamerhand
op jaren geraakte Veldhoen, meldde zich
aan de deur in het Amsterdamse Buiten-
veldert. lIet was Gerard Kerkum die de
Rotterdammers vertegenwoordigde.
Van Duivenbode: 'Goed er waren in

het verleden wel eens {'ontacten geweest.
~faar erg serieus heb ik die niet geno-
men. Je verwacht niet dat twee groot-
machten uit het I\ederlandse voethal
overeenstemming bereiken, 11t'estal lig-
gen de prijzen te hoog, En dan nog een
belangrijk punt: je maakt je tegenstander
alleen maar sterker:
Feijl'noord heeft daarom voor de sla:l-

SPORT
kc linksachter zo'n tweeënhalve ton op
tafel moeten leggen..Maar officieel is dit
bedrag nooit genoemd.
'Van te voren had ik met Ajax afge-

sproken dat mijn prijs niet exorbitant
hoog mocht zijn. Tenslotte ging ik van
3000 gulden over van De Spartaan naar
Ajax. Dan zou ik het onsportief vinden
als ze je op een dergelijke manier de
weg versperden:
De transfer van Van Duivenhode, die

kort na het openen van de transfermarkt
tot stand kwam, zou niet de opzienba-
rendste worden. Tijdens het gesprek zei
hij al: 'Ik zie Ajax nog opmerkelijke
dingen gaan doen:
Zijn woorden kwamen uit. In de plaats

van Van Duivenbode kwamen tW{'t-'
man naar de \Vatcrgraafsmel'r; Reynders
van Go Ahead en Van Dijk van T",rente.
'Dat zijn natuurlijk aankopen waar je

van rilt', zegt Van Duivenbode, Dat
wordt volgend jaar weer een hevige
strijd om de landstitel Nu al durf ik te
zeggen dat het zal gaan tussen Ajax en
Feijcnoord. Een malle situatie eigenlijk
hier in Nederland, De macht van het
kapitaal gaat zkh wreken. Over een paar
jaar is het waarschijnlijk niet meer mo-
gelijk om '"an een competitie te spreken.
Dan wordt het een partijtje onderling
hlssen Ajax, Feijenoord en PSV".

Wnl JESSE



Het jongensuur

\\'anneer in 1965 de roman -Een
teneden lach- van Andreas Dumiet
verschijnt, is er over de auteur aan-
vankelijk niet veel meer bekend dan
dat deze in 1931 werd geboren, het
gymnasium bezocht, studeerde in
Amsterdam en Parijs, en gedurende
anderhalf jaar als archeoloog werk-
"'.aam was op een Grieks eiland.
Vormen dergelijke flaptekst gegevens
in het algemeen wel een redelijk
houvast voor lezer en kritiklIs om-
trent de IX'TSOOIl van de auteur, na
lezing van genoemd boek, kern-
problematiek: de vrollw die figuurlijk
('1\ letterlijk man wil worden (zijn)

• blijkt er duidelijk iets niet te
kloppen. Burnier mag dan wel in
'31 .~cboren zijn, gcstllclet>nI hehben,
c\'cntueel ook nog archeologie als
specialisatie hebben, een man kan
'het' niet zijn. Hetgeen klopt. En
wanneer in 1967 -Een tevreden lach-
bekroond wordt met de Van der
lIoogtprijs, komt cr dan ook geen
man maar een vrouw om de prijs
voor dit debuut in ontvangst te ne-
men. Een lesbienne, (voor de lezer
die dit diskriminerend vindt: er staat
leshienne, niet -pot-), van wie in het-
zelfde jaar de verhalenbundel -De
verschrikkingen van het lloord",n
wl':'chijnt en in 1969 dl' roman - lIet
jongensuur.
.\korens op dit laatste boek verder
in te gaan, moge ik opmerken dat
naar mijn mening persoonlijke hij-
zonderheden over een schrijver of
schrijfster vnI. van literair-hbtorisch-
essayistisch belang zijn en moeten
blijven. Het gaat in een boekbespre-
king in eerste instantie om het werk.
Valt dit werk evenwel zo duidelijk en
bl'IJfllend S.U1lCnmet de persoon, en
omgekeerd, dan behoort het perSOOll-
lijke detail, zoals hiervoor geschied-
de, ill de bespreking te wonl('n op-
genomen. Niet uit roddeloverwegin-
gen, maar uit de noodzaak de kritiek
('en zo groot mogelijke infonnatieve
waanle te geven.

Dat dit ten aanzien van Andreas
Burnier's werk niet al teveel gezegd
is, blijkt uit haar opmerking vooraf
bij het re<-'Cnteverhaal -La Argentina-
(opgenomen in de bundel \Verk van
Uil 4-, uitgave 1lanteau, Den Haag-
Brussel):

(.. ,) 'Zoals de kritiek terecht heeft
opgemerkt behoort dit werk (de
schrijfster d()e1t hierop Een 'eert!-
dell lach- en -De verschrikkingen ,-,au
het lloorden-, D.Z,) tot de literaire
kategorie der 'beketitenisliteraillur,
en is dus geheel autobiografisch, Alle
persoonlijke gegevens zijn hierin te
cÎlllicfl. Ik kan rwg lcel eecn :::.egge't
dat we ons rotschrokken toen lt-'C
betrapt tcerden door dat ItalÛlan~'e
jongetje (De verschrikk~n~e'l Wil het
tlOordell), maar ill die ti;d 01' de Zee-

di;k hehhell lce heel wat afgelachen
(Een tevredl'll lach) (... )

-lIet jongenStlllf- ~1)eelt in dl.' twee-
de wereldoorlog, de jaren '45-40
Hoofdpersoon is het meisje Simonc,
die, hoewel Jodin, uiteindelijk de oor-
log overleeft. Hoe, ,vaar ('n welkc
invlocd dit op haar ontwikkeling
heeft, luter zal hehben, heschrijft

Andreas Bumier in zes korte hoofd-
stukken, die wel met elkaar samen-
hangen, maar niet chronologisch op
elkaar volgen, Althans niet zoals men
r.ormaai gewend is. Het verhaal in
-Het jongcll~'ltIr- loopt als het ware
terug. Eerste hoofdstuk: Lichtstad
'4,!J, laatste hoofdstuk: \Vaterstad '40.

De gebeurtenissen op zich in -liet
jongensuur- zijn weinig verrassend.
~a hoeken zoals -bijvoorheeld-: -Het
hittere kruid- van .\farga .\Iinco en
-Bij shlkjes en beet jes- van Jan Bern-
lef, brengt het weinig kinder-oorlog-
nieuws. Zo weinig zelfs dat het soms
bijna genant is om te bemerken hoe
Andreas Bumier situaties geeft die
andere auteurs re(,ds eerder, bijna
identiek, beschreven hebben. Ik denk
o.a. aan: De confrontatie van Simollc
met 'haar' piloot, waarvoor men ook
ter('cht bn hij J. S. Hendrikson in
haar hoek -'''ees niet zo bnrgerlijk-,
het ,'erhaal -roti are cute-, en het
kaalk'Tlippen van moffenhoereIl, dat
Jan Remlef aan het slot van zijn
roman -Bij stukjes cn beet jes- ge-
bruikte,

Zonder dat dit als \'Crontschulcli-
ging voor Andreas BIlmier bedoeld is,
kan men zich overigens afvragen of
iedere volgende schrijver die de oor-
log, benaderd vanuit het kind, nipt in
dezelfde foltt zal vervallen. Hoe triest
ook, de oor1ogsell('IHlt' is dit'hé
geworden. Slechts J. Kozinsky met
zijn -Geverfde vogel- wist hieraan, in
het recente verleden, min of meer te
ontkomen).

Ondanks genoemde zwakke mo-
menten in -lIet jOIlg-ensuur-. wil ik
het hoek niet als een mislukking
b,'alifin'ren,

Evenmin wil ik be'wercll dat -1fet
jongensuur;.. in feite een '\'(,I7.amding
korte verhalen i••, in plaats van ('cn
korte roman, De bouw is er te gede-
gen voor, de andere hoofdpersoon, de
jongen \Vemer, in zijn 'vaagheid' te
duidelijk. Ik wijs in dit verband o.m.
op het (funktioned) gebruik van de
jongen \Vemer aan het begÎn zowel
als slot van llet boek. Ook het vcr-
werken van een bouwplaat tot een
soort kasteel, door het meisje, is niet
zomaar een toevalligheid. Eerder
immers fantas('ert zij de jonge, ge-
vangen prins Sancho als kameraad.
Bovendien maakt Andreas Bumier
haar hoek op eeu knappe manier
rond, door ook tegen het einde het
-jongensuur- te benadrukken, Ook al

BOEKBESPREKING

wordt dat dan 'weggedrukt' achter de
g)tnnastiekles (pag. 101)

(... ) 'Je llIag hier net ;::.0 hard lcer-
ken als je maar teil, je schiet enorm
Ol', liet enig:!, verve1elldcis, dat ;e
hier ook gYlllu(l.stiek kri;b't, wor jeHl-
gem en meisjes Clpart. De les begint
met iu de rij lopen, eH chm "welelI
de meisies voorop, l:an klei" lot
groot, eli achter het grootste mdsie
komt de kleiwdc jOllgen Iceer, Bij
oefellÎngeu op cle plaats stam, de
meisjes en jonge'L~. ook enigszins nUl

elkaar af. Ik ben Ol' ééll lUl het groot.
ste meisje, maar ik rek mi; uit, clriug
mi; achter llilcla elke keer, eu stel mij
dan coor dat ik voorste COII de jOll-
geus ben. Dat is IUltuurii;k onzin,
tt-'(Jllt ik zou ook bi; de jongens
achteraan moeten lopen, },ij .Maurits
en \Vemer en HIlgO, "war dat mlJl!
he.\"li.~t 'liet. Bij de oefeuingell ga ik
ook zo .\"tamt, dat ik mij kan voorstel-
len dat ik hij de jongetI .•• honr. Zo is
het het millst cernederend (, . .Y.

En, uit het begin, Simone probeert
op het jongensullf te zwemmen (pag.
13)

(... ) 'Nadat ik eeu roudje 'wd ge-
ZICOtll1llCn, kwcltll ik het tcater uit (,11:

luwr het diepe l)(ld te gCUltl, 'Hé, lcot
doe jij hier?' Ik lI.:enl stacmrie gehorl-
den, 'Ztcetllllleu'. '/let is rlll tliet VO(lr

meisjes, Je moel straks terugkomen'.
'Ik he}, een kaartje', :::ei ik, clltlccle df'
;eHlgcn opzij en ging weer te u:ater.
Even later floot cIe badmeester mi;
eruit, De jongen stond IlC/llsl hem, en
er kwameu andere belllllgstel1elldell.
Allemaal in zwemhroeken, :::al! ik, 'Ze
TIloet cruit, ze is een meisic', zei de
dikste ;ongen, 'Je hoort 'iet', zei de
'mdmeester: Je moet eruit, \Ve heT}-
hen nu het ÎOllgell.'wllr. Dat :zag ie
toch?' Vernederd kh'edde ik mi; weer
(Wil, De rotzakken (... r.

Al met al zou Illen -Het ion~ensuur-
dus toch wel min of meer geslaagd
kunnen noemen. Ook, en ik herhaal,
al vindt men er weinig verrassends in
cn is het hoek af en toe zelfs wel
ietwat onbenulli~ te Iloemen. -Min of
meer geslaagd, etc.-, waarom dan
toch een uitvoerige bespreking?

1i.i., omdat de laatste roman ,'all
Andreas BlIrnier de sleutel tot haar
tot op heden toe gepubliceerd werk
vormt. \Vaarbij ik aanteken, dat ik
pas tot deze konklllSie kon komen na
herlezing van dat andere werk. Doet
men dit, dan zal men nl. ontdekken
(althans die mo~elijkheid zit erin) dat
de funktie, en daannee de zin (voor
Andreas BlImier), van dit gehele oor-
logsverhaal 'slechts' is: zichzelf meer
identiteit te geven. En dat -Het jon-
gensnnT- in wezen zowel in -Een
teneden lach- als in -De verschrik-
kingen van het noorden- reeds z'n
aanzet had.
Uitgm:e(ll) X.V. Quericlo. DIeK ZAAL

\1



Een nacht op wacht bij
de 'Nachtwacht'
De ene hand smekend opheffen voor

je broodheer en hem met de andere
hand prnheTl'1l te wurgen, Dat is een
onzuivere situatie.
Onderhandelen met de overheid die

tot een dialoog bereid zegt te zijn en
tegelijkertijd revolutionaire adies onder-
nemen tegen die overheid, is even 00-

zuÎ\"cr.

Dit nu hebben de :\edcrlandsc heel-
dendl~ kunstenaars gedaan. lIet zijn
cigl'nlijk geen revolutionairen. Hun ver-
langens gaan niet VCT; hun doelstellingen
zijn vaak warrig. Ze komen voornamelijk
op voor hun eigen groepsbelang, maar
zijn zo verdeeld dat ze geen vuist klln-
Ul'U maken. Dat is jammer. Vooral om-
dat er llogal eens wordt gezegd dat de

Kunstenaars.missen
de boot

kunstenaars de voorhoede vonnen van
de maatschappij. ~lisschien vervelend
voor ZL':duidelijk is gebleken dat ze dat
niet zijn.
~adat de provo-beweging, de studen-

ten en de Socialistische Jeugd revolutie
predikten en in praktijk brachten hva-
men dali eill{lelijk ook de kunstenaars.
Op de ledenvergadering van dL' BL~-

roepsvereniging van BeeldL'nde Kun-
stenaars (de BBK), 25 mei, werd het
vercnigingsbeshmr ouder voorzitter~chap
van Cel' Lataster, vcrrast door een actic-
groep. Deze eiste in een motie dat tot
rc\'olutionaire actie zou wordt'n ovnge-
gaan,

Actiecomité

De groep krecg stcun van de meer-
derheid van de vergadering. Zij stelde
vast <lat er geen wezenlijk cultuurbeleid
in ~ederland wordt gevoerd en dat de
beeldende kunstenaar wordt gediscri-
minecrd. ;\og tijdens de \'ergadering
werd eL'n actit'comité gevormd, Voorzit-
ter Lataster weigerde in het actiecomité
zitting te nemen. Bij zou zich vrij hou-
dL'n om de dialoog md de overheid via
de Haad voor de Kunst te kunnen blij-
ven voeren.
Toch was hij natuurlijk al gecompro-

lllitte<'rd. Hij was voorzitter van de BBK,
die de re\'olutie had gesanctioneerd. Een
dubbelzinnige positit,. Hoc de actie ook
zou verlopen. liet zou een BBK-actie
blijven. lIet uitgangspunt was daarom
niet goed.
\Vat wilde de BBK? In een telegram

aan minister Klompé werd medeheslis-
singsrecht geëist. In moties eiste de le-

12

denH'rgatlering IO.'illlakingvan de advi.
serende Baad van de Kunst van het
CH~f-lllinisteri('. De raad zou moeten
worden veranderd in een instrnment van
zelfheheer van de kUIlsteIlaars. ~Iedebe-
slissing was hier al gei~caleerd tot hesIis-
singsH'c:ht. Dat bleek ook uit opgewon-
den uitlatingen van verscheidenc zich als
woordvoerders opwerpende kllllstL'naars
als Henk \\'illemse en Ernst Vijlhrief.
~Iaar ook - hoewel dat niet helemaal

lijkt te rijmen - eisten de leden voor het
ministerÎe van CR~I een positie gelijk als
die van Sociale Zaken en Financ:ii;n.
(OveJ'ÎgL'nsniet zo erg aardig tegenover
Klompé, want duidelijk is dat de kun-
stenaars CH:\I maar tWL'ederangs vin-
den). Ook verwierpen de kunstenaars
'elh- poginf.( om hen te degraderelI tot
vrijet ijdshest('dings-beamhten '.

Loonslaven

Dat laatste is opnwrkelijk. De heel.
dende kunstenaars willen niet worden
ingelijfd hij de hourgeois, bij <Ic gcre-
geldt, wcrkers, de burgerlijke loonslaven.
Ze prefereren een uitzonderingspositie
buiten en boven de maatschappij. Toch
wringt hi(~r ids. Ze len'n in een maat.

liet opplak keI. v(m ,mmf/eNen Iller de ciS!:'II
t;UIl cle kUIl.,tl'>WUT.Y.

schappij, gehaseerd op het principe:
'loon naar werken', In die maatschappij
wordt het vervaardigL'n van kunst niet
als werken beschouwd. Overigens zien
ook de kunstenaars zich niet als mensen
ingeschakeld in het arheidsproccs. Toch
willen ze een beloning. E('n van dc grie-
ven van de heeldende kunstl'naars is de
contra-prestatie-rcgding. De contra-pres-
tatie, geregelde overheidsaankopen van
wcrk, valt onder sociale zaken. Het
dwingt de kunstenaars tot een veredeld
soort steuntrekken.
Deze grief is begrijpelijk. Evenals de

verontwaardiging v:tn de kunstenaars
over }wt gebrek aan cultuurbeleid dit is.
~:Iaar helpt ('en halfslachtige actie als de
bezetting van de ~acht\Vachtzaal van
lwt Amsterdamse Rijksmuseum? \Vezen-
lijk schiet de BBK niets met zo'n actie
op. Het enige dat de 'nacht op wacht hij
de .:"Jachtwa<.'ht',zoals schilder en actie-
comité-lid \Villelllse zo beeldend dc- hc~
zetting noemde als resultaat 1'.011 kunnen
hebben is dat de BBK-leiding" zich gaat
hezinnen op doelstelling en taktiek.
Bij de bezetting van het Rijhmllsellm

hleef de doelstelling vaag; van de takti('k
deugde niets. Afgesproken was dat de
actit, geheim zou worden gehouden.
Overeengekomen was dat alJeen overdag
de 1'\aehtwachtzaal zon worden bezet. 's
Avonds en 's nachts zou gediscussieerd
worden in de vergaderzaal van het mll-
SL'um. Ook zouden enkele klein-kunst
pt'rsoonlijkheden, sduijvers L'n studen-
tenleiders worden uitgenodigd.

Toestemming
Het liep allemaal anders. De actie was

l'IIim op tijd gemeld aan burgemeester
Samkaldcn van Amsterdam. lIet Rijks-
museum was op de hoogte, De autoritei-
ten gaven hun toest('lllIning \.001' de 'be-
zetting'.
\\'('nl Samkalden ingelicht door Cel'

Lataster of door iemand anders van het
BBK-hestuur? Het lijkt el' wl'i op. Een
gesanctioneerde 'bezetting' is gt~cn he-
zetting. :\lisschien wilde de BBK eigen-
lijk geen rcvolutionaire daad stellen.
~foeilijk te achterhalen. Zeker is dat de
kllllstenaarsactie een soort hallet van
gemengde gevoelens is geweest.
De verhouding binnen dl' actiegroep

en die met de BBK.leiding verslechterde
al voor cr iets was gedaan zeer snt'i.
Versdll'idene kunstenaars waren niet in
staat op te treden als collectief, zoals
nadnlkkelijk was afj:wsproken, De disci~
pline, noodzakelijk hij alle revoluties,
onthrak volk()men.

Emotionele sfeer
Daardoor kon 11etook voorkomen dat

de 'hezetters' in emotionele sfeer beslo-
ten 's nachts in de ~achtwachtzaal te
hlijwn zitten. Zij wilden edlt bezetten.
Voor een deel ook wilden zij het BBK~
hestuur dwars zitten. En, dat is gelukt.
Al voor de stunt in het Hijksmuseum
hadden zkh mensen gedistantieerd van



de voorgl'1l0mell, uitgelekte actie. Ook
dat was te wijten aan optredell van emo.
tionele warhoofdl'n, di(~een persoonlijke
sho\\' wild('n maken van de gemel'n.
schappelijke zaak. -
De 'hroeders' uit de andere takken

van kunst hlt'ven weg. \'an studenten zij.
de kwamen 's avonds tal van jongeren.
De Socialistische Jeugd t'n t't'n groot
aantal relschoppers, die ook in lll't
Hijh11l1lseulIl\vilden waren present-voor
lid gebouw. Ze werden niet hinnengela-
teil.
;-.Jaéi'n nacht ontruimden de 'hpzd.

ters' zoet de zaal 'van Hemhrandt. E('I\
actie (waar enkele persfotografen flink
aan 1lehhen verdiend, want ook in het
buitt'nland was vra.lg Jlaar de foto's van
de ?\achtwake), was ten einde.

Sociale bewogenheid
"'at gehl'ur<!(' l'r toen? Dl' kunstc.

llaars \"l'rklaard('n zich solidair met de
verdaehtl'll in het ~taagdenhuis-mas.
saproces. Zij trokken later lIaar Krom.
Illt'nie om hun stt'llil te verlt'lll'll aan de
\'t'r\llifa-arl)eiders. \Vaarlijk een sociale
bcwogenheid die er niet om loog, maar
die toch niet hdemaal geloofwaardig
was. Daan'oor kwam die solidariteit met
stlldf'nt('n ('n arbeidt'rs te laat. Daarvoor
hadden de kunstenaars al veel eerder de
boot gl'mist. Toch waren deze hduigin-
gt'n nid helemaal wnder betekenis.

KUNST

Tt'nslotte, hekr laat dan nooit ('11geheel
nit opporttlllistis('he oogmerkt'll \'t'rklaart
m('n zich doorgaans niet .~olidair.
De kunstenaars hehhen - vrij knuppc-

lig: weliswaar - de strijd aangehonden
met de o\'erhcid die het cultuurbeleid
uitvoert. De afgelopen tijd is e\'(,Il\\TI
gebleken dat zij nog niet gef('('d zijn
voor deze strijd. Et'rst Illoeh'n zij onder-
ling: tot o\'ereensft>llIl1ling:komen o\"('rde
te voeren taktiek. Vechtl'n zij voor ver-
hetering van hun positie (t'el\ hurgerlijk
strt.'ven) binnl'n de normale kanall'1l van
de 'bourgeois-maatschappij', die zij zo
\"('rnfschuwelJ.of breken zij met de bul'.
g('rlijke overlwid pn zal het hard tegen
hard gaan.
Het ziet er naar uit dat de twee mo-

gelijkheden nog onderwl'Tp vall gesprek
won teil in de kunstenaarshand. Ook zal
aan warhoofdige exhihitionistische types
t'nige discipline moeten worden hijge-
bracht. En de doelstellingen moeten
\'enmclt,ft,u. \Vaut \\'at ZOII het hdeke-
n('n als de kunstenaars TIleer inspraak
krij.!.!;t'nin de Baad voor dl' Kunst en via
deze raad indired in het ovcrheidshe.
leid. Zij zonden wordm ingekapseld.
Althans degt.'ncn die voor l'en zitting in
dl' raad zouden worden l!Îtverkof('Il.

Openbare hearings
\Vant dt, overheid is tnt heel wat hereid.
~lilli~tl'r Klompé heeft rceds bevorderd
dat de Haad voor dc KUllst openbare
hearings gaat houden. De inspraak wordt
groter, de openbaarheid wordt - tot op

I.eh're hoogte, op Iwpaaltle nin'all's
gt'garalllkerd. Eell o\"('rwinning voor de
artiesten? X('('n. Tl'nminste geen gevolg
van de Remhrallclt.truc. AI vcel eerder
was er sprake van ('('n tegemoetkoming
van de eiselI der BBK.
~faar ('t'n democratie cn ('('n doorbre-

king \'tUl dl' huidige overheidsstrudunr,
waanW:lr de kunstenaars eigenlijk zou-
den mod('n stre\'en, brengt deze tege.
llloctkoming IJiet. De opellheichheloften
zijn kleine eOllt'('ssies,of anders gezegd:
inkapselillgsmi(1delen,
Zolan!-{de beddende kunstenaars nief

lwsdfen dat zij in de huidige maat-
schappijvorm altijd t'('11deel blijven \'tUl
lwt bourgl'ois.systcem, waarin het kun-
sft'naars-\'erz('t ('('n gptolereenl lachertje
is, kan geen Tt~volutieslagen.
Zolang de BBK niet (kzelfde motie-

\'en heeft als haar leden en zolang die
let1('n wrdedd blijven, kan zelfs geen
werkelijk effectievc adie worden ge-
voerd. ~faar vormen de kunstenaars el'n
eenheid en zijn zij het eens over \\(larlijk
re\'olntionaire doelstellingen, die het
fundament van de maatschappij Wkt'll,
dan nog knnnen zij niets hereiken als zij
zich isoleren van andere groepen die
hetzelfde doel nastreven,
Pas als dat gebeurt, kan ook de kun-

stl'naar weeT zijn plaats innemt'n in de
maatsdlilppelijke voorhoede. Het moet
me evenwel van het hart dat er binnen
de kunstenaars wereld wel bijzonder veel
moet H'randeren wil dit worden bereikt.
Tot dusverre heh ik me o\'er de kun-

stenaarsacties gegeneerd. En dat is jam-
Iocr.

ROB VAX OPZEELA~J)
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De sexuele revolutie:
niet praten maar doen

\Vat is er toch met de sex aan de
hand? Het regent televisie-specials,
weekhladkaternen en krantenkoppen
over 'DE SEXUELE HEVOLUTIE',
Een wonderlijke zaak. Er is voor elk wat
wils; sexwegwijzers voor de \TOltW in de
overgangsjaren, weggooi-brochures over
anti-autoritaire conununes. afwasbare
pockets VOOT de intelligente twiener,
veertig vieze tekeningen van dc cartoon-
ist \Villem en vonninj.{shijeenkomstcn
over 'Sex in een gistend perspectief.

Je ontkomt er niet meer aan. De aeh-
terliggende filosofie: 'meer naar ht'd
maakt meer gelukkig. \Vie niet vaak naar
bed gaat, Ill()f;'t het zelf lllaaT weten,
Allengs zal het licht in zijn ogen verflet-
sen, de aftakeling zet in en zelfs met
rauwe raapsteeltjes-sla is de ondergang
niel meer te ontlopen. Er is n0A:slechts
reddinA: voor mensen die llU ernst A:aan
maken met de sex. Uitstel zal niet meer
baten:

Et'n duidelijk overtrokken visie, maar
die kom je wel meer tegen als lwt om
H'chtvaardiA:ing van een revolutie A:aat.
Een revolutie zet immers pas door als zo
veel mogelijk mensen zijn gaan geloven
dat het uiteindelijke heil niet achter ze
maar voor ze ligt. De eindfase van de
s('xueie revolutie zal niet de sex-loze
maatschappij moeten zijn, zoals die van
de marxistischc de klassenloz(' is. \Vant
zonder klass('n rooien wc het wel, maar
zonder sex lijkt het all('maal behelpen.
:'\aar mijn mening is de eindfase van de
sexuele revolutie, l'cn samenlevinA:waar-
in het sexuele volledig harmonisc::hgeïn-
tegreerd is. Zover is llt't nog lang niet.
Dit artikel is er het hewijs van.
De sexuele voorhoede

Elke revolutie hedt zijn voorhoede en
zijn ac::hterban. Beide hebben hun func-
tie. Er zijn koplopers, die zo ver voor
zijn, dat Z(' als ze achterom kijken niet
meer kunnen zien waar de achterblij-
H'rs, die een veel grotere groep VOrnlt'll,
gebleven zijn. lIun devies luidt: 'Je kan
Illaar een ding tegelijk doen en wie naar
fora over sex op de t.v. zit te kijken, ligt
veelal niet met een aardig meisje in
bed.' Xiet praten maar doen. I\iet lezen,
discussiëren over sex, maar het gele('rde
in praktijk brengen.

Deze mensen hebben wel iets anders
te doen, dan dit stuk te 1l'Zt-'u.Ze heb-
hPll FanllY Hili al lang aan het Leger
des Heils meegegeven ('n het handboek
V,UlChesser aan e('n priester die vanuit
het celibaat in h(,d gestapt is. Scx heeft
\.oor hun gt'cn taboekarakter meer. Zij
vragen zich niet meer af, of het goed is
met iemand naar bed te gaan, omdat ze
zich ook niet meer afvragen of het goed
is met iemand een kop soep te eten. Ze
denken dat wat fijn is, ook wel goed zal
zijn. Ze zegg('n niet tegen een meisje dat
ze nog even een kopje koffie komen
drinken, want ze komen helemaal geen
koffie drinken. Ze komen gewoon wat
spelen, vrijen en plezier maken en zeg-
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gen dat ook. Ze lopen zÎl'h geen blauw-
tje, want ze kunnen zic::hgeen blauwtje
lopen. Ze vinden het doodnormaal al.•
e('n meisje er geen zin in heeft 0111met
hun naar bed te gaan, want ze hebhen
daar zelf ook wel eens een keer geen zin
in. Ze trt'kken niet hun beste pak aan
om ('('n mei<;je te verleiden, want ze
willen niet verleiden. Ze hebben geen
behoefte aan eell romantisch decor, aan
('en goed gesprek, een goed glas wijn,
een goeie plaat, want ze komen er toch
wel. Ze weten al lang dat het hart niets
met de liefde te maken hedt. Ze maken
ge('n slachtoffers. Ze kijken eerst rustig
f)f het meisje W,Ulrmeeze naar bed wil.
lell de pil gehruikt.

Ze veroveren geen nwisjes, die voor
de zoveelste keer voor ('en groepsreis
naar het zonnige zuiden geboekt hebbt~n
en hun dagelijkse remlllingen niet bij de
zonnebrandolie ingepakt hebbello Ze
gaan naar de Sneekweek om te zeilen en
niet om de hloemetjes buiten te zetten,
want daar hebben ze de Sneekweek niet
voor nodig. Ze vechtl'n niet voor het
sexl1e1e heil \.oor anderen. Ze word('n
n!d boos op mensen die hun lange haar
gek vinden, maar gaan alleen om met
mensen die ze aardig vinden zoals ze
zijn. lid zijn geen \\'('reldverheteraars,
maar rustige, vriendelijke, individualis-
tische mensen. Relaxed en tevredt'll mt;'t
wat ze hebben.
Gabrlëlle In het grote bed

Het is maar een kleine groep, waar-
over we tot nu toe schreven. Voor de
nll'este mensen is sex nog st('eds ('('11

groot taboe. De meeste mensen zijn niet
tevreden met wat ze hebben, al hebben
ze vaak 111('('rdan de jongens waar we
het net over hadden. De ('('n is gelukkig
omdat hij weinig heeft, de ander omdat
hij v('el heeft. Dc ('eu \••.il een ijskast
omdat het handig is, de ander wil geen
ijskast omdat hij bang is, dat het lang
duurt voor ('r iemand komt om zijn ka.
potte ijskast te maken. Ilet is fijn als de
revolutie in je 'mimI' zich \.oltrokh'n
heeft, maar e('n voorziening in elemen-
taire materiële ht'llOeft('n is ook niet te
verslIladen.

Pomografie!>oekjes met foto's van sex
in had, zijn waarschijnlijk het meest he-
gerenswaardig voor ult'nsen, die al jaren
op een had wachten en het nog stet'ds
moeten doen met een teil of ('en bad-
huis. En als je lJlet acht kinderen je
slaapkamer deelt is het makkelijker Os-
wald Kolle te lezen dan in praktijk t(~
brengen. Zo hebt 11 ook meer aan ('('IJ

hataljon fijne meisjes, dan aan een arti-
kel daarover. Zo lang de Dienst \Vel-
zijnszorg denkt dat uw welzijn het beste
gediend is met zangeressen op de Büh-
ne, valt er nog veel aan uw welzijn te
sleutelen. U zou het niet erg vinden als
ze van het toneel afkwamen.

Ik kan hier geen patentoplossingen
aan de hand doen, maar wel signaleren
dat de films, boeken, discussies over de

scx in onze samenleving beter gedistri-
bueerd worden dan de sex zelf. Als IJlen
u in de ('etzalen films over etende mili-
tairen ging voorzetten in plaats van ga-
mellen Illet piepers, zou 11 dat terecht
niet nemen. Uw belangstelling voor pa-
Il(;l-diseussieso\'('r 'Vnorbehoedsmi<hle1en
in deze eellw' door naar de vijftig op-
stomende psychiaters, theologen en art-
sen, zou waarschijnlijk verslappen als u
wist dat Gabriëlla zkh lag te vervelen in
uw riante henwlhed,

De sexIIele prohlematiek van de non is
niet opgelost met het in roulatie brengen
van de a<lngrijpende film 'La Heligieuse'
maar eerder met gemengde kloosters, De
film is dan ook niet progressief in de zin
V,lIl het bieden van alternatieven voor
hestaande ollvolkomenheden. ~lct het
verdwijnen van i\ijenrode. de Rijks.
luchtvaartsdHJol en de vcle kazernes,
kon een blad als Candalf weleens zijn
heste tijd gehad hebben. Het heeft dan
gefungeerd als plezierig zoethoudertje,
illaar ook niet als meer dan dat.

Sextiele revolutie is waarsc::hijnlijkniet
in de eerste plaats lIlecr onbevangen
o\'cr sexualiteit gaan spreken, maar
zo veel mogelijk Illt'nsen in staat stellen
in sexueel opzicht aan hun trekken te
komen. Sexuele revolutie is mime huizen
bouwen, langdurige lwrioden van schei-
ding van mannen en vroll\\'('n opheffen,
kortolll mensen in staat stellen sex niet
lang('r te zien als t'en hegerenswaardige
onbereikbaarheid, l!laar als <'en nOTlnale
vorm van tijdspassering. Sex kan pas
beter geïntregeerd worden en daardoor
minder belangrijk, als er meer en beten'
mogelijkheden voor zijn. Te veel en te
lang heeft de nadruk misschien op de
voorlichting gcleg('n.

D. NVSH en de fluitketel

Een van de instellingt'n die zich met
deze voorlichting bezig houdt en waar-
aan d(~ koningin haar goedkeuring g('_
heeht heeft is d(~ ~(-'(ler1andse Vereni-
,ging van SexIIele Hen'orming. Vroeger
een 'led \.erguisde emandpatiebewe-
~ing, thans een veel mind('r opzichtige
verschijning, Haar blad 'Sextant' wordt
waarschijnlijk te veel door mensen ge-
lezen die toch al weten wat er in staat.
Die menselI lezen hnn blad uit solidari-
teit en lllinder uit behoefte aan infonna-
tie ('n zouden kunnen overwegen het
maandelijks in de Iiteratllurboxen v,m
het Hoode Krnis te stoppen. Dan zou het
blad een stuk beter gaan functioneren.

De laatste afleveringen va" 'Sextant'
zijn stuk voor stuk themanummers, De
s('xualitt'it wordt niet vanuit een totaal vi.
sie hes<:hou\\.td,maar llIen besteedt aan-
daeht aan deelgebieden: Pornografie,
Prikkelmiddelcn, Geslachts"Zk'ktt-uen De
Vrouw. De essentie; pornografie blijkt
niet slecht te zijn en te mogcn, effectie-
ve prikkclmiddelen blijken niet te be-
staan, geslachtsziektcn nemen toe en zijn
in een vroeg stadium te bestrijden en de
VrollWis wel anders maar niet minder



A. GEESTELIJKE RAADSLIEDEN
B. VORMINGSLEIDERS

Het Humanistisch Opleidingsinstituut
verzorgt de scholing voor functies in de humanistische beweging.

In september a.s. begint ('en nieuwe cursus voor de opleiding van:

De cursus duurt drie jaar. Gedurende hvce jaar wnrden in de periode
september tot en met juni col!('gcs gegeven te Utrecht, 's zaterdags om de
veertien dagen V:ln 14.18 uur. In het derde jaar valt een stage. De cursus
houdt rekening met het feit dat de cursisten doorgaans ren dagtaak ver-
'mllen.
Vakken; humanistiek, filosofie, andragogiek/pe(lagohr:ipk,groeps\wrk, ken-
nis van het christendom en de bijbel, kennis van de niet-westerse reli).,r:ies
en ~'()c1ologie.
Vereisten: een middelhare schoolopleiding en enige jaren voortgezette stn.
die. Leeftijds6'TenZentussen 25 en 35 jaar. HlIm:lIlistische gezindheid.
Een commissie van toelating beoordeelt alle aanmeldingen.
:\Iogelijkheden bestaan voor het vervullen van vrijwillige of pmfes'"~ionele
t.'tken na afloop van de studie.
Cursusgeld: f 400,- gedurende de eerste twee jaar en f 200,- gedurende
het derde jaar.
Inlichtingen en aamm.ldingen (zo spoedig mogelijk) hij het Instituut, post-
bus 114, Oudegracht 152, Utrecht, telefoon (030).24641.

dan de man. Geen nieuws onder de zon
dus. De bestseller-rubriek '\Vij willen
wden' (:\Iijn linkeruorst is groter dan
mijn linker oog. Is dit normaal? en ik
kan geen orgasmc krijgen als de fluit-
kt'tel opstaat. \Vat kan ik doen?) heeft
ontegenzeggelijk een humoristische as-
pect (als humor - met Genestet - te
maken heeft met e('n lach cn een traan)
maar hiedt ecn te schralc tijdspassering
en wordt door de verkeerde menSen ge-
lezen.
Om de volgende nUlluuers van Sex-

tant vast de loef af te steken: "lletcro-
sexlIelen zijn niet minder dan hOinose-
xuelen en elk sexucel handek'n is toege-
staan als mensen er maar niet toe gc.
c1wong('nzijn, maar het zelf willen. :"icb
is onnatuurlijk.

Heb het hard een.

Het hart heeft afgedaan. Sinds het
g"etransplanteerd kan worden gelooft
geen mens meer dat het ids md lidde
te maken heeft. Uit wetenschappelijke
bevindingen was dit al veel langer be-
k(>nd. :\Iaar geen mens leek er aan te
willen. '11001' eens aan mijn linker kant
hoe mijn hart van liefde brandt: Vergeet
hd maar; er brandt niet.~. :\Ict (Ic ont-
mythologisering '-an het hart kan niet
gauw genoeg hegonnen worden. Snellere
hartslag bij verhoogde lichamelijke in-
spanning is ('en nonna Ie zaak. Dat kan
elke houthakker u vertellen. lIet is niet

zo zeer het hart, dat lwt besluit tot het
minnespel neemt als wel het koppie,
koppie. Et'n hart neemt ~eel1 lwsluiten.
Een hart tikt en mocht het dat sneller
gaan doen dan nonnaai dan komt dat
doordat de hersenen een seintje naar het
hart gegeven hebben dat er binnenkort
verhoogde activiteit te H.'rwachten valt.
Bij wijze van antwoord gaat het hart dan
sneller slaan, zodat ze boven weten dat
het bericht goed aangekomen is en de
koerier geen verkeerd hloedvat ingesla-
gen is.
Het klinkt niet aantrekkelijk maar we

moeten de feiten onder og('n zien, an-
ders maken we brokkel!. De henadruk-
king van de rol van het verstand hij
sexuele activiteitt'n is afkomstig uit d(~
underground-subcultuur. Dit is een van
de liedjes van de Amerikaanse avant-
garde popgro("P, 'The :\fothers of Inven.
tion' (de moeders van de uitvinding);

\Vhat's the ugliest part of yom
body?
Some say your nose, same say
your toes
But I think it's yom :\11:\0.

En zo is het. \Vat vies is, of wie lief is
maakt het koppie uit en niet de tenen.

Leesvoer

Het is niet meer tl'gen te houden. De
hocken hoeven niet meer op de hovenste
plank, nu de sexuele voorlichting haar
intrede heeft g(,da.U1in het basisonder.

,,"ijs, aarzelend maar on'H'erieghaar. De
boekjes zijn niet meer zo overdreven
keurig. \\'illem tekende geen erotische
prenten meer, maar gewoon 'veertig,
vieze tekeningen'. Sex met mes ('Il vork
evolueert naar sex uit het vuistje. De
rigide opdeling van de sex in de klassie-
kt. werken (Chesser, Van dt'r Velde, Kins-
!l'Y ete,) in sexualiteit voor, na, in, bui.
ten en voor mijn part onder het huwelijk
heeft afgedaan. Over mastmba tie hoeft
ook niet meer gepraat te worden; ('r is
niets tegen. De grote aandacht voor af-
wijkend sexueel gedrag neemt af evenals
de n"rabsolutering van het huwdijk. Het
gaat de goede kant op. Het wordt alle.
maal wat vrolijh'r ('n soepeler, minder
problematisch.
Ik zou hier ('cn paar boeken willen

aanbevelen. 'Dl' techniek van het verlei-
den' van Dr. Albert Ellis en Hoger O.
COllway is IIp-to-date, gezellig gesdue-
yen, niet k lllorali~iiseh en bevat han-
dige tips. Parkeer nooit uw auto in een
straat met twee-rÎchtingsverkeer etc. Een
,vat ouder werkje voor versierders is
Herbert Leupen's 'Toeten en Blazen',
meer geestig dan informatief. Uit de
rubriek Redweterij noteren 'vc: "Kuis-
heid is geen deugd, maar verkeerd he-
grepen eigen helang' ('n 'Duizenden zit-
ten naar elkaar te verlangen, zonder het
van elkaar te vermoeden. Zoek elkaar
eens op! Verder in dit boekje een uit-
rusting voor het gala.bal compleet met
quick-hilkh'n en hliksdlaar voor de we.
derspannige rits. Recenter is weer 'lIu-
lllan Sexual HesJlonsc' (ook in Xeder.
landse vert.) van :\lasters ('n Johnson.
Een goed leesbaar \'erslag over labora-
torium-waarnemingen van het sexueel
gedrag. ~Iet verschillende sprookjes
wordt voorgoed afgerekend. lIet ditoraai
orgasme bestaat hijvoorbeeld waarschijn-
lijk niet.
\Vie geelt'gen :-.11ulieswil over DE

"ROU\\' kan nog steeds terecht in het
Aula-pocketje van Buitendijk (De
Vrouw) of hij Simone de Beauvoir (La
deuxièmc sex, ook in het :\\'derl:mds
vert.). Zeer instructief is de :\'VSH-uÎt-
ga"e 'Variaties' met uitstekende foto's
van de verschillende houdingen die er
bij de geslachtsdaad mogelijk zijn. lIet
zijn er nog al wat. Ten slotte heeft het
ve('rtien.daags blad 'Aloha' (voorheen
IHhH'ek) ('('n komische sex-oricn'llfu.
hriek en voortreffelijke artikelen over de
laatste sexheleveniss('n en -inzichten in
de Amerikaanse underground.
Een paar :l(hi('zen tot slot. \Vie wat

worden wil zit niet stil. Vindt niets te
g(,k. lIet is geen noodzaak om smoon'er-
liefd op elkaar te zijn om met elkaar
naar bed te gaan. U moet het alleen
heiden wiJlen. Til er allemaal niet te
zwaar aan. Ik tikte dit stuk in mijn
hlootje, omdat het bloedheet was en ik
niet bang was dat de post met een
aangetekend stuk zou kOlnen.Die kans is
namelijk vrij klein, JA:-.JlIAASBHOEK

15



Shocking
Blue

TOBY RU~TZACHT
LIEVELING

•••",.j,
C ••••.••••_1'

De l'ol'l/lariteit wn de beat-groep 'Shocking Bll/e' stijgt snel.
Voor fotograaf Tom \Veerheym was dat de reden om eeus met
ze op stap te gaan. [11 Den Haag en omgeving werd het viertal
door hem irl allerlei standen vereeuwigd. Op de Lange Voorhout
werd geposeerd voor ecn schilder; Rob can Leeuwen durfde in
de dierentuin van "'assenaar best een leeuw cast te houden en
aan het eind con de dag bezocht <Shocking Bluc' het dieren.
kerkhof.
Belangrijker feit; met de verkoop van de platen gaat het ook
goed. Deze maand t/erschijnt een nieuwe: 'Venus',
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