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VRIJE TRIBUNE
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen voor deze rubriek (desnoods dras
tisch) in te korten. In zendingen onder pseudoniem of Initialen word i  niet geplaatst. 
Over het algemeen komen alleen brieven in aanmerking die reageren op een artikel 
uit VN en die binnen een week na het verschijnen van dat artikel worden Ingezonden.

DE NVSH DOET WAT ZE KAN, 
MAAR KAN TE WEINIG DOEN

TN Vrij Nederland van 21 maart publi- 
J- ceerde dr. Jos van Ussel, onder de titel 
De NVSH weet niet wat zij wil en wil 
niet wat zij weet, een artikel over wat 
door de redactie genoemd wordt: ‘een ern
stig meningsverschil over werkwijze en 
doelstellingen van deze organisatie’. Kort 
samengevat komt dat verschil van me
ning neer op het bestaan van, volgens 
Van Ussel, twee groepen, één die wil han
delen in plaats van praten, daarom er
gens wil beginnen en streeft naar het 
omver halen van zoveel mogelijk seksuele 
taboes, en één die de acties van die 
eerste groep te eng-seksueel vindt en een 
veel algemener maatschappijvernieuwing 
voorstaat.
Van Ussel hangt zijn beschouwing op aan 
een manifestatie die het gewest Rottter- 
dam van de NVSH, samen met een aan
tal andere organisaties, op 27 februari 
hield, de teach-in Seks-samen, waar zo
veel gepraat is over het plan tot het 
stichten van een centrum voor contact en 
gelegenheid. Ik zou geen reden gezien 
hebben om als voorzitter van het Rotter
damse gewest van de NVSH op Van Ussel 
te reageren als hij niet, in een beschou
wing die ik overigens voor een groot deel 
met instemming gelezen heb, tot een ka
rikaturale voorstelling van zaken komt 
die óf bewijst dat hij van allerlei feiten 
niet op de hoogte is, óf dat hij ze eenvou
dig negeert om zijn theorie beter te laten 
kloppen.
In grote lijnen is de tegenstelling die Van 
Ussel in zijn artikel schetst inderdaad op 
dit ogenblik in de NVSH wel aanwezig. 
Ze lijkt me een fase in het ontwikke
lingsproces dat de vereniging doormaakt. 
Gestart als organisatie die als voornaam
ste taak had de propaganda voor anti
conceptie, op zichzelf al een gigantische 
taak die nog altijd niet voltooid is, is ze 
nu in een stadium gekomen waarin het 
werkterrein zich kan gaan verbreden. Vrij 
algemeen wordt, onder de aktieve kader
leden, de maatschappijvernieuwing die 
Van Ussel voorstaat als uiteindelijk doel 
gezien. Maar er is nog lang geen duide
lijkheid over de vraag hoe die maat
schappijvernieuwing nu eigenlijk bereikt 
moet worden, en zelfs niet over die hoe 
een vernieuwde maatschappij er dan wel 
uit zou moeten zien.
De ‘linkse jongens (en meisjes)’ die Van 
Ussel noemt zullen waarschijnlijk zeggen 
dat een vernieuwde maatschappij socia
listisch zal moeten zijn, en als, al wat 
oudere, linkse jongen ben ik geneigd ze 
gelijk te geven. De vraag is alleen hoe je 
een socialistische maatschappij tot stand 
brengt in een land waar niet meer dan 
een 23 procent van het elektoraat stemt 
op partijen die je socialistisch zou kun
nen noemen. (Ik bedoel hier de drie par
tijen van het PAK plus de CPN.)
Van Ussel noemt de NVSH een ‘machtige 
strijdorganisatie’. Het mocht wat: ze
heeft ruim 175.000 leden, die voor het 
grootste deel via de Rutgershuizen zijn 
toegevloeid, d.w.z. in hoofzaak geïnteres
seerd zijn in de hulp die de consultatie
bureaus van de Rutgersstichting geven. 
Ze zijn niet alleen nog lang niet toe aan 
hét idee van maatschappijvernieuwing, 
maar zelfs nog niet aan de meeste ‘eng- 
seksuele’ idealen. Het aantal aktieve 
mensen gaat de duizend niet te boven, en 
dat is dan nog een geflatteerde schatting. 
De seksuele hervorming is, Van Ussel zal 
dat onmiddellijk toegeven, nog maar in 
een beginstadium, en de NVSH staat nu 
voor de taak met uiterst geringe middelen 
en mankracht een bijna onoverzienbaar 
terrein te bestrijken. Als bestuurders zien 
we heel goed dat we tekortschieten, dat 
we aan allerlei dingen niet toekomen, 
maar zo somber als Van Ussel het voor
stelt, met Rotterdam als voorbeeld, is het 
toch niet.
Van Ussel suggereert (hij deed dat ook 
als forumlid op de teach-in en werd 
daarvoor terecht door een verbolgen 
hoofdbestuurslid op de vingers getikt) dat 
een gewest als Rotterdam zich uitsluitend 
zou concentreren op één ideaal: het op- 
richten van een centrum voor contact en 
gelegenheid. Dat streven wordt dan als 
‘elitair’ gebrandmerkt: je bereikt er al
leen een klein bevoorrechte groep grote- 
stadsjeugd mee en de rest van de mensen 
blijft in de kou staan.
Daar zit heel veel waarheid in, maar het 
pleit niet tegen zo’n centrum. Ook de 
geboortenbeperking is eens een sterk eli
taire zaak geweest, het COC was of is 
dut, de commune-experimenten en de an- 
ti-autoritaire kleutercrèches zijn het. In 
een maatschappij van aan de beeldbuis 
gekluisterde loonslaven, opgevoed in een 
prestatiemoraal en met nauwelijks an
dere idealen dan een zo hoog mogelijk 
percentage loonsverhoging, is er geen an
dere weg dan het creëren van alternatie
ven, in de hoop dat zoveel mogelijk men
sen gaan zien dat die beter zijn.
Natuurlijk is het nooit de bedoeling ge
weest van degenen die het idee van het 
trefcentrum lanceerden, om daar een lou
ter sekscentrum van te maken. Hoe meer 
het een centrum wordt van voorlichting 
en van actie hoe beter. Maar ik zou be
slist niet mee willen werken aan een cen
trum zoals Van Ussel dat definieert: ‘een 
werkcentrum waar acties gepland worden 
die het stichten van een eng-seksueeJ 
centrum overbodig maken.’
Hij beweert dat een plan daartoe op de 
teach-in is aangenomen. Het is — geluk
kig — niet waar. Aangenomen is het idee 
een seksueel trefcentrum te stichten dat 
tegelijk het uitgangspunt zou zijn voor 
sociale en politieke actie.
Ik noem dat gelukkig omdat een centrum 
zoals Van Ussel dat schijnt te willen pas 
met recht elitair genoemd mag worden 
Het trekt enkel mensen aan die actie 
willen voeren, en de ervaring in een hele 
reeks organisaties heeft aangetoond dat 
die groep uiterst klein is. Wie een grotere
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groep wil bereiken (en ik heb het nu nog 
niet eens over de ‘massa’) zal iets anders 
moeten bieden. Bijvoorbeeld een centrum 
waar geprobeerd wordt een meer pro-sek- 
suele atmosfeer te scheppen.
Het trefcentrum, als het tot stand komt, 
is voor mij één van de middelen om het 
einddoel te bereiken. Van Ussel sugge
reert dat het, althans in Rotterdam, niet 
alleen het enige middel, maar zelfs het 
enige doel is. Hij ziet daarbij een massa 
feiten over het hoofd. Zo bijvoorbeeld, als 
hij wijst op de noodzaak van een wer
kelijke emancipatie van de vrouw, dat de 
teach-in Seks-samen niet alleen georga
niseerd werd samen met een studenten
organisatie, het Schoüerenaktiecentrum 
en drie organisaties van homofielen, maar 
ook met Man-Vrouw-maatschappij. Sa
menwerking en gezamenlijk optreden met 
die organisaties is wel degelijk een be
langrijk streven van de NVSH. Effectief 
optreden voor de vrouwenemancipatie is 
alleen mogelijk samen met organisaties 
die op dat terrein actie voeren.
Heel onrechtvaardig is Van Ussel in de 
volgende passage uit zijn artikel: ‘Te 
Rotterdam hangt geen condoomautomaat 
die voor iedereen bereikbaar is. Men vindt 
er geen centra waar men vlug en vlot een 
zwangerschapstest kan krijgen. Gelegen
heid voor een betaalbare abortus bestaat 
er niet. Toch gedraagt de NVSH zich als
of zij deze problemen niet ziet. Maar ze 
wil een centrum oprichten om samen te 
laten seksen. Het zou ook nuttig zijn na 
te gaan in hoeveel scholen seksuele voor
lichting gegeven wordt.’
Het spijt me dat ik het zeggen moet, 
maar dit is niet anders dan demagogische 
nonsens, zoals ik in vier punten zal aan
tonen waarbij duidelijk blijken zal dat de 
NVSH niet alleen deze problemen ziet, 
maar er ook, als dat nodig is, voortdurend 
aan werkt:
1. De condoomautomaten. Het is Van Us
sel blijkbaar ontgaan dat de verkoop van 
anti-conceptiva pas m.i.v. 1 januari van 
dit jaar vrij is. Inderdaad hangen er mo
menteel nog nergens anders dan in een 
aantal bars (zelfs sommige homo-bars) 
en studentensociëteiten automaten. Maar 
één telefoontje had Van Ussel kunnen 
helpen aan de wetenschap dat er al 
maanden geleden besloten is aan de Rot
terdamse Rutgershuizen automaten te be
vestigen, en dat alleen technische moei
lijkheden de oorzaak zijn dat ze er nog 
niet hangen.
2. Een zwangerschapstest is ‘vlug en vlot’ 
te krijgen bij iedere huisarts, maar ook bij 
de Rutgershuizen. Er is op dit gebied geen 
enkel probleem (en pok zelden grote 
haast).
3. Van Ussel weet blijkbaar niet dat er in 
Rotterdam een Stichting voor medisch- 
verantwoorde zwangerschapsonderbreking 
(Stimezo) bestaat, die ijvert voor de op
richting van een speciale abortuskliniek. 
Toevallig was ik een van de oprichters 
van die stichting. Omdat het hier over 
zo’n uiterst belangrijke kwestie gaat, 
waarbij het zaak is steun te krijgen van 
zoveel mogelijk richtingen, hebben de op
richters gemeend te moeten werken met 
een aparte stichting, en niet bijvoorbeeld 
als werkgroep van de NVSH. Wel doet 
het Rotterdamse gewestbestuur alles om 
de stichting te steunen.
4. De schoolvoorlichting. Het is aan het 
gewestbestuur van Rotterdam precies be
kend aan hoeveel scholen in het gewest 
er behoorlijke seksuele voorlichting wordt 
gegeven. Het zijn er niet zoveel, maar 
daar waar het gebeurt is dat werk van of 
namens de NVSH. Dat de voorlichting 
nog niet tot de verplichte leerstof hoort 
vanaf het kleuteronderwijs is niet onze 
schuld. Wel heeft het Rotterdamse ge
meentebestuur verleden jaar besloten de 
voorlichting op alle scholen in te voeren, 
waarbij de moeilijkheid is dat er vrijwel 
geen onderwijzer of onderwijzeres is (be
halve waar ze door ons opgeleid zijn) die 
de voorlichting geven kan. Het zal dus 
nog wel een jaar of wat duren voor ieder 
Rotterdams kind redelijk voorgelicht 
wordt. Tot zolang voldoen we als het 
enigszins kan aan iedere aanvraag voor 
schoolvoorlichting of training van onder-
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daan over z’n grote neus. Ik herinner me 
dat ik na de oorlog voor het eerst de 
Vierde Symfonie van Mendelssohn hoorde, 
het gevoel had of de hele wereld open 
ging. Ik was toen 19. Handel, Tschaikov- 
sky kwamen in de muziekgeschiedenis 
niet voor. En met geschiedenis was het 
net zo, die begon in de Heldische Vorzeit. 
650 voor Christus, het Groot Germaanse 
Rjjk. Het Christendom was in wezen een 
vreemde invloed en daardoor werden de 
goede Germaanse krachten onderdrukt. 
Totdat we in 1933 de draad weer opna
men. Jawel, dat geloofde je. Daarom, je 
komt na zoiets er niet zo gauw toe ooit 
weer dogma’s aan te nemen, of je achter 
een partijkeus te stellen. Ik voel nu het 
meest voor Nieuw Links, maar toch... 
Het enige wat geldt is het heilig respect 
voor de mens. Maar realiseer dat nu 
maar es.
Jawel, wé waren trouw aan onze kame
raadschap, en aan wat in het vaandel 
stond. We werden opgeleid voor een lei
dende functie in het Rijk dat gefundeerd 
zou worden als de hele rotoorlog voorbij 
was. Vandaar de verheerlijking van alles 
wat vocht tegen de Russen. Maar die 
toerden niet verward met Engelsen. Met 
de Engelsen was voor ’iO een enthousiaste 
uitwisseling geweest. Jongens van erg 
conservatieve Britse kostscholen waren 
naar Keulen gekomen en Duitse jongens 
gingen naar Engeland. Traditie was iets 
heiligs.

BLOND
M’n haar is nu bijna zwart met grijs 
maar ik ben blond geweest. Iedereen was 
platina blond op die school. Er was een 
vrij domme jongen, die kon in de klas 
nauwelijks mee, maar hij werd gehand
haafd, hij had zo’n Arisch hoofd. Ik werd 
voorbereid voor een functie in de kunst. 
Jawel, minister van cultuur... Ik had 
niet zo’n groot talent voor piano maar je

wijzend personeel (vla de uit de NVSH 
voortgekomen Stichting voor voorlich
tingskunde en communicatie).
Zo wordt er wel degelijk getracht op zo
veel mogelijk terreinen tegelijk dingen te 
doen. Om nog een paar voorbeelden te 
noemen: sinds kort werkt het gewestbe
stuur mee aan de oprichting aan een 
(landelijke) werkgroep van sadomaso- 
chisten (ik hoop dat Van Ussel deze 
broodnodige zaak niet al te elitair vindt) 
en deze maand start het overleg met een 
projectgroep van de sociale academie die 
de mogelijkheden onderzoekt om een an- 
ti-autoritaire kleutercrèche op te richten.

En tenslotte wordt er, op gepaste tijden, 
druk getheoretiseerd. Ook dat is nodig, 
o.a. om klaarheid te krijgen over het di
lemma dat Van Ussel opgeworpen heeft. 
Maar ik meen dat zulk theoretiseren niet 
de enige taak van een NVSH-bestuur mag 
zijn. Er moet concreet iets gedaan wor
den, waarbij we ons ervan bewust moeten 
zijn dat wre wel altijd, met welke actie 
dan ook, in het begin niet meer zullen 
bereiken dan grotere of kleinere elite
groepen.
Niemand zal overigens dankbaarder zijn 
dan ik als Van Ussel, of een ander, ons 
een methodiek aan de hand doet waar
door we, bijvoorbeeld voor het verspreiden 
van betrouwbare voorbehoedsmiddelen, in 
één klap het hele Nederlandse volk be
reiken, inclusief misdadige gemeentebe
sturen dit het ophangen van automaten 
in de buitenlucht verbieden.
Rotterdam PETER VAN BETTEN

NASCHRIFT VAN DR. J. VAN USSEL 
Mijn enige bedoelin gwas het initiatief 
van één afdeling van de NVSH te gébrui
ken om te komen tot meer bezinning over 
het NVSH-werk. Er zijn nl. heel wat per
sonen die menen dat in de slotrede van 
de NVSH-voorzitter dr. G. J. Smit (Stu- 
diecongres Utrecht 1969) mooie woorden 
staan, maar dat de daden uitblijven.
Het is spijtig dat PvE niet vóór of tijdens 
de discussie gezegd heeft dat men ‘nooit 
de bedoeling had om een louter seks
centrum op te richten.’ Verrast door het 
verzet tegen een engseksueel centrum 
zeiden sommigen dat het voorstel slechts 
als lokmiddel bedoeld was terwijl ande
ren beiveerden dat men toch een engsek
sueel centrum wilde. Resultaat: veel ver
warring
Ik ben niet de enige die meent dat de 
seksuele hervorming vastloopt wanneer 
ook geen aandacht besteed wordt aan 
wijzigingen in de maatschappij. Dr. G. J. 
Smit sprak het officieel NVSH-standpunt 
uit: 'Het zal dus niet meer gaan om in
passing van seksuele hervorming in de 
bestaande structuren, maar om aanpas
sing van de bestaande structuren aan de 
seksuele hervorming.’ Het is een goedkoop 
trukje de engseksuele acties goed te pra
ten door te wijzen op de onbereikbare 
'grote omwenteling.’ Vandaag kan in Ne
derland een grote consensus bereikt wor
den over acties om de geboorteregeling, 
de seksuele voorlichting, de abortus, de 
unjziging van het rolpatroon man-vrouw, 
de oprichting van crèches e.d.m. te bevor
deren.
Het is mogelijk dat bestuursleden van de 
NVSH-Rotterdam mij onjuiste informa
ties gaven. Toch is het niet ‘demagogisch’ 
of ‘onrechtvaardig,‘ maar gewoon de 
waarheid te schrijven dat er geen con
doomautomaat hangt 'die voor iedereen 
bereikbaar is’ (men moet nl. een bar bin
nengaan). Men moet NVSH-lid worden 
om gemakkelijk een zwangerschapstest 
te bekomen (te Londen maken affiches in 
de metro reclame voor instellingen waar 
men een vlotte zwangerschapstest kan 
bekomen). Er bestaat nog altijd geen ge
legenheid voor een betaalbare abortus. 
Waarom geen teach-in organiseren om 
het ontbreken van seksuele voorlichting 
aan de kaak te stellen? 80 percent van de 
bevolking is er voor. Maar wat wordt ge
daan om deze door het volk gewilde voor
lichting reëel mogelijk te maken? De 
NVSH-uitgeverij publiceert een heel duur 
en onverkocht boek van Aad Verhoog en 
H. Baaij en zal een map met prenten voor 
de (elite)-prijs van f250 brengen. Maar 
een voorlichtingsboekje voor de leeftijd 
van 8 tot 13 jaar ontbreekt.
Aan het verspreiden van voorbehoedsmid
delen wordt reeds 90 jaar gewerkt. Waar
om niet van het gunstige klimaat profi
teren om een algemene mentaliteitswij
ziging door te drukken? Waarom geen 
gezamenlijke acties om de misdadige ge
meentebesturen op hun verantwoorde
lijkheid te wijzen? In een verslag (uitg. 
door het Wetenschappelijk Bureau van 
de NVSH, 12-7-68) van de Organon-en- 
qpête (Van Keep, 1966) staat dat ruim 
300.000 Nederlandse vrouwen de pil ge
bruiken. Van hen wordt slechts 13 per
cent door de Rutgersstichting geholpen. 
De laatste alinea van dit verslag (door 
H. de Haan) luidt: ‘imponerender dan 
het aandeel van de Stichting in de hulp- 
bij (slechts) 9 percent van de NVSH. 
propaganda en wat daarvan verwacht 
wordt. Aan de NVSH had (slechts) 16 
percent zijn kennis over geboorteregeling 
te danken. Informatie over de pil kwam 
bij (slechts) 9 percent van de NVSH. 
Daartegenover staat dat ‘40 percent meer 
van de NVSH wil horen en lezen over de 
pil. Er valt dus nog veel te doen op dit 
gebied.'
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WERK EN OPNAME UITVOERENDEN ARTISTIEKE EN TECHNISCHE BEOORDELING

Willem Breuken 
eert ICP 003

Lunohcon- G errit Doem», Henk Lieman, 
Hannes de Groot, en P iet van 
der H aar draaien de draaior
gels Pipo, Snotneus en Punt- 
kapje

Het vertrouwde beeld stort ineen en de muzikale wereld ligt 
overhoop: wat op deze plaat uit de drie alleraardigste Amster
damse straatorgels opklinkt lijkt meer op een duivelse sabotage- 
act dan op de aan alle passanten vertrouwde klanken; het is al t  
ware een musica negativa, en dat was dan ook de bedoeling van 
Willem Breuker. In een wereld waarin muziek steeds meer tot 
versiering van de gevestigde orde en opvattingen wordt gede
gradeerd leek het Breuker noodzakelijk een muziek te compo
neren tégen welke men moet luisteren, want pas dan beginnen 
de meeste mensen überhaupt te luisteren. Breukers muzikale 
oorreiniger is dan ook niet bedoeld als een aanvulling op de 
aanbiedingen van de muziekbeurs. Je moet de plaat (ƒ 12,—) be
stellen bij Instant Composers Pool, Zeist, 5 Laan van Dillenburg, 
Giro 6789553. Gewoon doen, — het is de meest originele muziek 
die ooit op een straatorgel werd gespeeld.

Willem Pijper
sonata’s voor fluit, 3 piano’s 
en viool, sonatina’s 2 en 3 voor 
piano

Jolle de Wit, fluit; Nap de 
Klijn, viool; Hans Dercksen 
en Hans Henkemans, piano

Donemug DAVS 6904

Van sommige andere platen uit de Donemus-serie waarop de 
meest uiteenlopende soorten Nederlandse muziek dwars door 
elkaar geflikkerd zijn, onderscheidt zich deze Pijperplaat in de 
eerste plaats door een redactioneel verantwoorde keuze en in 
de tweede plaats door het feit dat hier niet alleen de Neder
landse nationaliteit van de componist van belang lijkt te zijn 
maar ook de muziek. Hoewel juist de kamermuziek van Pijper 
de zwakke kanten van deze componist duidelijk naar voren 
laat komen (zie de Sonata voor 2 piano’s en de Sonatina Nr. 2) 
is het zeker niet onbelangrijk met deze kant uit Pijpers oeuvre 
nader kennis te maken. De plaat biedt hiertoe de gelegenheid, 
alhoewel de vertolkers zorgeloos heenspelen over veel details, 
die nu bepaalde tot het essentiële van kamermuziek behoren.

Pierre Boulez
'Le Marteau sans Maltre’

Jeanne Deroubaix, alt; 
Severino Gazzelloni, fluit; 
Georges van Gucht, Claude 
Ricou, Jean Batigne, slagwerk; 
Anton Stingl, gitaar;
Serge Collot, altviool; 
o.l.v. Pierre Boulez

Harmonia Mundi HM 30682

'De Hamer zonder meester’ kan nu al als een historisch werk 
worden beschouwd. Had Boulez’ ‘Polyphonie X’ de eerste fase 
van de seriële muziek ingeluid, ‘Le Marteau’ stond aan het begin 
van de tweede fase (1954). De teksten die aan 4 van de negen 
cyclisch met elkaar samenhangende stukken ten grondslag liggen, 
zijn geschreven door de Zuidfranse dichter René Char, uit de 
oorlog bekend als de antiduitse (en antigaullistische) verzetsheld 
Général Alexandre. Het werk zelf is, alhoewel Boulez’ liefde 
voor sommige Stravinsky-achtige technieken hier voor de eerste 
keer opduikt, één van de meest overtuigende en boeiende vocale 
composities uit deze eeuw, die men gerust met Schoenbergs 
■Pierrot Lunaire’ mag vergelijken. De uitvoering is niet alleen 
perfect, — ze is in veel meer aangepast aan de sfeer van muziek 
en tekst dan de Véga-opname die Boulez zo’n jaar of 12 geleden 
heeft gedirigeerd.

Concert Collectif 
Groupe de Recherches musi- 
cales (Mache, Ferrari, Malec, 
Bayle, Philippot, Carson, Ma- 
rie, Canton, Parmegiani)

Philips 836.894 DSY

Orkest o.l.v. Charles Bruck, 
Ensemble Instrumental de 
Musique Contemporaine o.l.v. 
K. Simonovie

(Ingezonden mededeling)

De naam ‘collectief concert’ hebben de auteurs ten onrechte ge
bruikt. Want feitelijk heeft elke auteur een grondmateriaal 
(‘Séquence de base’) aan een ander auteur afgestaan, die het 
dan in zijn compositie heeft verwerkt. De werkwijze is dus die 
van Diabelli en Beethoven, al zijn de resultaten geen klassieke 
variaties. Wat mij bij deze plaat opvalt, is dat de rond Pierre 
Schaeffer in de Parijse ‘Studio de Recherches’ verzamelde com
ponisten tot nu toe niet in staat gebleken zijn, het eigentijdse 
materiaal op een zelfstandige manier in hun werken toe te 
passen. De resultaten klinken dan ook minder collectief dan 
uniform De opzet van de plaat is schijnradicaal.
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Te huur

K A N T O O R R U I M T E N
Medio 1970 komt in Amsterdam circa 18.000 m2 kan
toorruimte gereed, welke in units v.a. 400 m2 gehuurd 
kan worden.

•  C.V.-aardgas 
0  airconditioning 
9  parkeerruimte/parkeergarage 
£  ontvangsthal met portiersloge

hlacobouw
Plein 1940-'45 nr. 5, Amsterdam, telefoon (020)-110822 b.g.g. 
(020) -265178.

klampte je eraan vast. Ik was niet gewel
dig in sport. Ik ... m’n toelatingsexamen 
voor de NSB school in Arnhem was niet 
denderend. Ik was 13, moest van een dak 
springen op een brandweerzeil. Vreselijk 
hoog. Maar al die jongens deden het. Ik 
zie me nog staan, zo hoog. Ik werd ge
hoond, je was een lafbek. In diepe wan
hoop heb ik me van het dak geworpen. 
Godverdomme. Sorry, al die vloeken ... 
dat komt, je raakt geëmotioneerd, er ra
kelt wat los.
Wat ik nooit zal begrijpen... vader 
woonde in de Jodenhouttuinen, had Jood
se vriendjes. Hü was de Sabbathgoy, ging 
voor 2, 3 centen het licht aansteken. Z’n 
oudste en jongste broer zijn met joodse 
vrouwen getrouwd, die zijn allebei hier 
gebleven. De jongste broer werd naar 
Vught gebracht en mijn vader heeft 
sindsdien dat gezin onderhouden.
Ik ben met een joods meisje verloofd ge
weest. Later besefte ik dat het voor mij 
het afreageren was van m’n schuldgevoel. 
Ik was 22 toen ik merkte, dat ik ook op 
een man verliefd kon worden. Jawel, die 
heilige eerbeid voor de vrouw werd ons 
ingeprent. En Meine Ehre Heisst Treue. 
Für Unsren Führer. Tot in de dood. Zoals 
de katholieke bidprentjes hebben van Je
zus zo droegen wij het portret van Hitler, 
dat droeg je op je hart.
Mystieke verhalen van soldaten waarbij 
de kogel was afgeketst op dat portret 
verwonderden ons nauwelijks. En zijn le
ven was een heldendicht: de eenvoudige 
korporaal die zo artistiek was, die zich 
opofferde voor het volk, die een groot 
architect had kunnen worden maar zich 
helemaal wijdde aan het volk, aan het 
Bauplan des Reiches. Roken, drinken de
den we niet, net als de Führer.
Als we een hond zagen aaiden we die, want 
de Führer hield van honden, en van de 
natuur. We groetten als we onder elkaar 
waren niet met de arm gestrekt, maar zo 
met de kromme arm, zoals Hitler deed.
Ik ben in '53 na mijn staatsexamen HBS 
in Amsterdam gaan studeren. Duits, om

dat ik dat vloeiend sprak en ik wou bij 
voorbaat leraar worden. Ik was in ’60 
klaar. Maar van wat je op de universiteit 
leert daarvan heb je voor dit vak maar 10 
percent nodig. Om te weten wat die gab
bers dwars zit, Marx of Els van de bu
ren ... om maar iets te noemen, daar is 
geen leraar voor opgeleid. Daarbij, er is 
geen degelijker troep mensen dan leraren, 
een beetje levendige figuur houdt het niet 
zo lang uit. Ik speel heel veel piano, daar 
gaat veel rotzooi in weg en ik doe veel 
aan toneel. We hebben in Hilversum ons 
eigen theater met 260 zitplaatsen. Ik ben 
voorzitter van die bende, ik speel zelf 
vaak en regisseer. Het daadwerkelijk be
zig zijn met mensen helpen geeft zelfver
trouwen. Ik sta soms drie keer in de week 
op het toneel, wat je daar niet in uit
leeft! Dan kom je wel weer fris voor de 
klas. Ik heb wel contact met m’n leerlin
gen maar vroeger méér. Er komen gere
geld oudleerlingen bij me maar ik heb al 
gezegd van deze generatie komt er nie
mand. Jawel, het is een nieuw soort men
sen. Ik ben daar niet onverdeeld enthou
siast over. Ik vind .. het blijft vaak bij 
kreten. Ze hebben het over Honger in de 
wereld en bedelen bij hun vader om een 
bromfiets. Als ik zou voorstellen om het 
communistisch manifest te vertalen dan 
zou daar toch weinig belangstelling voor 
zijn.

SLECHT LES
De golven zijn bij ons op school ook heel 
hoog geweest, tot practisch aan een be
zetting toe. Maar de dialoog is steeds 
open gehouden. Je moet praten tot het 
uiterste. En er zit een heleboel waars in 
hun protest. Ze krijgen slecht les. Ik heb 
er 32 in de klas, dat is te veel. Je wordt 
gedwongen tot autoritair optreden. Een 
jongen zei, Ik wil dat u ons vormt. Dat is 
redelijk ... maar in die beperkte tijd en 
ruimte kan dat niet. Ik vind godsdienst, 
filosofie, psychologie, alles wat met ons 
leven en de wereld te maken heeft be

langrijk, ik wil dat graag als achtergrond 
van de literatuur brengen. In de HBS 
klas hebben wij een hele tijd over be
wustzijnsverruiming gesproken. Aan het 
eind van de les komen ze met vragen. Ze 
zijn anders dan 15 jaar geleden, veel 
schranderder, weten meer, ze zijn killer 
maar erg practisch. Faust kon ik 10 jaar 
geleden nog helemaal lezen, nu moet ik 
er fragmenten uit pikken.
Op die school in Keulen is de Faust op
gevoerd door 7 jongens, ik zat in het 
engelenkoor. Het is een groot succes ge
worden. Die zeven jongens waren een jaar 
of 5 ouder dan ik. Ik geloof dat van de 7 
niemand meer leeft. Steeds kregen we 
berichten, die was hier, die daar gesneu
veld. Prachtige jongens, heel sterk in de 
leer. Van nature voortreffelijke officieren. 
Ik luister veel naar muziek. We hebben 
twee piano’s gehad. Ik speelde veel samen 
met Lotus (Schipper). Ze was een heel 
superieure vrouw, begaafd, erg mooi, don
kere ogen, m’n zoontje dat daarnet even 
binnen kwam, lijkt erg op haar. Ze was 
m’n collega, lerares Frans. Toen de jong
ste zes weken was stond ze al weer voor
de klas, de baby bracht ze met z’n zusje 
naar de crèche. Ze heeft... toen ze vaak 
last had van hoofdpijn ging ze voor een 
onderzoek... Ze is een tijd opgenomen 
geweest. De dokter zei tegen mij, het 
duurt geen jaar. Hersentumor. Ze is toen 
naar huis gekomen, ze is nog naar Parijs 
gegaan, dat wou ze graag en daarna ging 
het heel snel. Maar nooit een klacht. Ze 
kon op het laast haast niet meer slikken, 
ze zei, toen ik haar es een glas water gaf, 
wil je ook een slokje. Want dat vroeg ze 
altijd als we samen wijl. dronken.
Eb- loopt een scherpe scheiding in m’n 
leven tussen wat daarvoor en wat daarna 
kwam. Ze is in ’65 overleden.
Sinds drie maanden ben ik hertrouwd met 
Annelies. Ook een collega, lerares Oude 
Talen. Ook een bijzondere vrouw. Ze geeft 
haar hele baan op. Terwijl ik niet zo’n 
aantrekkelijke figuur ben om mee te le
ven.’ BIBEB

machteloos ls, wordt gemakkelijk onder 
de voet gelopen. Vandaar overal en altijd 
de bewapening. Maar deze simpele en re
delijke gedachte leidt In zijn consequen
ties tot een logica van de waanzin, tot 
situaties waarin de veiligheid niet meer is 
gegarandeerd, maar die ook tevens een 
aanfluiting zijn van onze cultuur, waarin 
de waarde van de mens zo centraal staat. 
De SALT verdienen onze aandacht, om
dat van het al dan niet slagen ons voort
bestaan kan afhankelijk zijn. Maar ook 
omdat ze tonen waartoe de technischs 
ontwikkeling leidde. De belangrijkste on- 
derhandelingen van onze tijd, van de be
langrijkste twee staten, over het grootste 
belang van de wereld, d.1. de vermijding 
van een thermonuclealre oorlog, komen 
er op neer dat men de handhaving van de 
vrede verzekert door afspraken, die er toe 
dienen de mogelijkheid open te laten 
(voor beide partijen) om de misdaad van 
het beginnen van de oorlog te beantwoor
den met de misdaad van de massale ver
delging van de burgers van de aanvaller. 
Ook vroeger heeft men wel dezelfde me
thoden gebruikt. In menig geval werden 
bij verdragssluiting gijzelaars uitgewis
seld, koningszonen of -verwanten, die aan 
het vreemde hof bleven als pand voor de 
behoorlijke tenuitvoerlegging van het 
overeengekomene. Diezelfde methode van 
‘borg staan’ wordt in onze tijd ook gehan
teerd door de steden open te houden voor 
de ‘vergelding’ door de aangevallene. 
Destijds, nog niet zo lang geleden, kon 
men propageren om door overeenkomst 
een moratorium te bewerken, zowel be
treffend het anti-raket-stelsel, als de 
proeven met de MIRV’s. Een inspectie 
betreffende deze afspraak zou mogelijk 
zijn geweest door verkenningssatellieten. 
Het is aannemelijk dat de tijd voor die 
mogelijkheid voorbij is. Amerika ligt 
blijkbaar vóór in de ontwikkeling van de 
veelkoppige raketten, waarvan de atoom
wapens zelfstandig hun doelen opzoeken. 
Men spreekt er over dat reeds dit jaar de 
MIRV’s operationeel kunnen zijn. En ver
schil in technische ontwikkeling leidt er 
gemeenlijk toe, dat een 'test ban’ politiek 
niet meer haalbaar is. Degene die achter
ligt wil immers inhalen, en wenst niet de 
toestand te bevriezen in een voor hem 
inferieure positie. Vandaar dat in Ameri
ka stemmen zijn opgegaan voor een uni
lateraal Amerikaans moratorium. De 
aanbeveling van de Senaat om spoedig tot 
een bilateraal moratorium te komen zou 
’n jaar geleden belangrijker zijn geweest. 
SALT moet slagen, zo kan men zeggen. 
Het zou de eerste maal zijn — als men 
afziet van het ruimteverdrag — dat de 
supermachten beperking aanvaarden van 
het recht van onbeperkte bewapening. En 
dat is geen kleinigheid. SALT is van fun
damentele betekenis als eerst stap naar 
verdergaande wapenbeheersing en wapen- 
beperking. Door deze stap te zetten zou
den de supermachten openlijk tonen, dat 
zij zich bewust zijn geworden gezamenlijk 
in het slop te zijn geraakt en daar slechts 
gezamenlijk uit te kunnen komen. Be
wustzijn daarvan is van de grootste be
tekenis. Dat men zich aan Amerikaanse 
zijde meer en meer daarvan bewust is 
gew-orden, kan blijken uit het bovenge
noemde uitvoerige rapport van Nixon, 
evenals uit de rede van minister Rogers,
13 nov. 1919, waarin hij SALT aankondig- 
de. In beide teksten komt geen onvertogen 
woord tegen de Russen voor. De tech
nische ontwikkeling van de wapens heeft 
de Koud-Oorlog-tegenstanders in een 
levengevaarlijk dilemma gebracht, waar
van zij zich slechts door coöperatie 
kunnen losmaken. A|s die coöperatie zou 
slagen, zou de weg open zijn voor volgen
de Stappen. PROF. MR. B. V. A. RöLING


