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Gouverneur overleeft aanslag

WALLACE VERLAMD
LAUREL, 16 inei (AFP, AP, Reuter, UPI) — Gouverneur

George Wallace van de Amerikaanse staat Alabama, die gisteren
tijdens zijn verkiezingscampagne in Laurel, Maryland, werd neer-
geschoten, zal vrijwel zeker in leven blijven. Waarschijnlijk echter
zal hij levenslang verlamd zijn doordat een van de kogels, die op
hem werden afgevuurd, zijn ruggegraat trof. „De kansen op herstel
zijn niet groot", zei dr. James Galhraith, een van de artsen die
Wallace behandelen in het Iloly Crossziekenhuis in Silver Spring
bij Laurel. „liet zou hoogst ongewoon zijn indien onder deze om-
standigheden een algeheel herstel zou volgen." Wallace*6 echt-
genote, Cornelia, zei dat haar man „vanaf zijn middel naar beneden
toe geen gevoel heeft."

De aanslag op de 52-jarige Geor-
ge Corley Wallace gebeurde gister-
avond om negen uur Nederlandse
tijd. De gouverneur voerde een zeer
actieve campagne in Maryland,
waar vandaag een voorverkiezing

wordt gehouden voor de aanwijzing
van de Democratische kandidaat
voor het presidentschap. Algemeen
werd verwacht dat Wallace in Ma-
ryland zou winnen en zijn belang-
rijkste rivaal, Hubert Humphrey,
achter zich zou laten.

Wallace had in Laurel een grote me-
nigte toegesproken. Hij deed dat, zoals
zijn gewoonte was, vanaf een spreek-
gestoelte achter een kogelvrij scherm.
Ht) verliet dat na zijn rede om zich
naar zijn auto te begeven. Zijn ent-
housiaste aanhangers riepen hem ech-
ter toe dat hij naar hen toe moest
komen.

Comelia Wallace, de 33-jarige «d-.tgenote van gouverneur Wallace, knielt huilend neer bij haar op de grond
gevallen man.

Kabinet
wil BTW
verhogen

DEN HAAG, 16 mei — Het kabinet
vil met ingang van 1 januari 1973 de
omzetbelasting verhogen. De omvang
van de verhoging zal bij de opstelling
va» de. begroting voor 1973 worden
bepaald. Minister Nelissen en staatsse-
cretaris Scholten van financiën hebben
dit dinsdag tn een brief aan de Tweede
Kamer meegedeeld.

De verhoging van de btw is nodig
voor het dekken van de offers, die van
de schatkist worden gevraagd voor
drie fiscale regelingen, die de regering
wil invoeren. Het zijn een regeling, die
het zelfstandigen mogelijk moet ma-
ken een oudedagsreserve te vormen,
dan een regeling voor de begeleiding
van spaarloon op het terrein van de
belasting- en premieheffing en ten
slotte fiscale vrijstelling van een be-
perkt bedrag aan inkomen uit vermo-
gen.

De vrijstelling van een beperkt be-
drag aan Inkomen uit vermogen, die
voor de eerste tweehonderd gulden aan
rente- en dividendinkomsten zal gel-
den, zal de schatkist op ongeveer 75
miljoen gulden per jaar komen te
staan. Ook deze vrijstelling moet op 1
januari 1973 ingaan.

De voorgestelde fiscale tegemoetko-
ming voor spaarloon houdt in dat een
uniform belastingbedrag zal worden
geheven van vijftien procent dat de
werkgever zal moeten betalen. Boven-
dien zal het spaarloon buiten de pre-
mieheffing sociale verzekering vallen.
Op deze wijze wordt bereikt dat de
werknemer een netto bedrag aan
spaarloon krijgt dat voor tien jaar
wordt geblokkeerd.

Ook wordt door deze regeling be-
reikt dat de kosten voor de werkgever
duidelijk herkenbaar zijn als loonkos-
ten.

Door de vaste heffing van vijftien
procent wordt een faciliteit gegeven
van ongeveer de helft van de belasting
die normaal betaald zou moeten woi-
den.

Ten slotte stelt staatssecretaris
Scholten voor met ingang van 1 ja-
nuari 1973 de eerste tweehonderd gul-
den aan rente-inkomsten voor de in-
komstenbelasting vrij te stellen. De
maatregel geldt niet alleen de rente
van spaartegoeden maar ook die van
obligaties, dividenden e.d. De grens
van vierhonderd gulden „vrije" neven-
inkomsten wordt, indien tweehonderd
gulden aan rente en dividenden wor-
den vrijgesteld, in feite verhoogd tot
teshonderd gulden.

Het offer voor de schatkist van deze
maatregel wordt geraamd op ongeveer
75 miljoen gulden.

• Wat je ook van de Shell mag zeg-
gen, het personeelsbeleid gaat er
razend srel. Nauwelijks daalt het
peil van de' Groninger aardgas-
bodem of het bedrijf gaat zijn per-
soneel inkrimpen.

Revolver
Wallace trok zijn jas uit, waaronder

hij een geel vent droeg, en liep naar
het publiek dat zich achter een afzet-
ting bevond. Terwijl hij handen druk-
te, trok de 21-Jarige Arthur Bremer
een revolver (kaliber .88). Over de
schouder van een vrouw heen rirhtte
hij het wapen op de gouverneur en
vuurde snel verscheidene schoten af.
Wallace werd driemaal getroffen.

Ook drie omstanders werden ge-
raakt. onder wie Nicholas Zorvas. een
agent van de geheime dienst die een
schot in de nek kreeg. Hij moest een
spoedoperatie ondergaan.'Zijn toestand
wordt ernstig genoemd. De twee ande-
re (licht) gewonden zijn kapitein E.
Dothard van de politie van de staat
Alabama en mevrouw Donna Thomp-
son, een medewerkster van George
Wallace.

De gouverneur viel bloedend neer.
Zijn tweede vrouw, de 32-jarige Come-
lia Wallace, knielde bij hem neer.
waarbij haar gele japon met bloed
werd bevlekt. Met spoed werd haar
man per helikopter overgebracht naar
het ziekenhuis Holy Cross. Daar
kreeg hij direct een bloedtransfusie.
Vijf artsen voerden een spoedopenatie
uit. Na enige t(jd werd meegedeeld dat
een inwendige bloeding tot staan was
gebracht

Afgetuigd
De man die de schoten afvuurde, de

21-jarige Arthur Bremer uit Mllwaukee
(Wisconsin), werd door de omstanders
afgetuigd voordat de politie hem kon
ontzetten. HQ werd naar een ziekenhuis

gebracht, waar na een onderzoek werd
meegedeeld dat zijn toestand goed
was. Om veiligheidsredenen werd hij
naar een onbekende plaats overge-
bracht. H() is vandaag voor een recht-
bank gebracht.

Als Wallace overlijdt kan de ver-
dachte tot levenslang worden veroor-
deeld. Als Wallace blijft-leven,ii de
maximum straf ticry Jaar gevangenis
en een boete van ' 30.000 dollar. Als
echter de agent van de geheime dienst.
Zorvas, het leven laat, kan de dader
ter dood worden veroordeeld.

Bevredigend
Toen Wallace de operatiekamer na

vijf uur verliet, noemde een woord-
voerder van . het ziekenhuis zijn . toe-
stand „bevredigend." Een kogel die
zijn borst was binnengedrongen is ver-
wijderd. De chirurgen besloten een an-
dere kogel, die bij de ruggegraat zit,
voorlopig nog te laten zitten. Over een
paar dagen zal men de situatie op-
nieuw bekijken.

In de late avond verscheen mevrouw
Wallace op de televisie om allen te
bedanken die van hun medeleven blijk
hadden gegeven.

•

Zie verder pag. 7
Artliur Bremer, de jongeman die op Wallace vuurde, wordt weggeleid door
een agent van de FBI. Gisteren al verscheen hij kort voor de rechter.

NAM WIL WEL BETALEN

Bodemdaling
kost Groningen
vele miljoenen

GRONINGEN. IK mei — De provin-
cie Groningen moet in de komende ja■
ren honderden miljoenen guldens uit-
geven in verband met de te verwachten

bo<iemdaling door de aardgaswinning
in Slochteren. Dit heeft ir. H. van
Wijngaarden, directeur/hoofd-inge-
nieur van Provinciale waterstaat in
Groningen meegedeeld op een le-
denvergadering van de Nederlandse
vereniging Water, land en ruimte in
Haren. Deze uitgaven betreffen alle
waterstaatkundige werken, die moeten
worden uitgevoerd om de gevolgen
van de gaswinning op te vangen.

ï>e Nederlandse Aardoliemaatschap-
pij (NAM) heeft in december van het
vorig jaar een rapport uitgebracht
waarin de te verwachten bodemdaling
werd voorspeld. Daaruit bleek onder-
meer dat in het jaar 2050, wanneer de
maximale bodemdaling een feit zal
zijn, deze kan variëren van vijf centi-
meter tot één meter in het gebied van
het Groningse gasveld. Zo zal de stad
Groningen bijvoorbeeld in 2050 onge-
veer negentig centimeter zijn gedaald.

De NAM verwacht dat in het zuidelijk
gasveld van Groningen dit jaar voor
het eerst bodemdaling meetbaar zal
zijn.

Ir. Van Wijngaarden ging speciaal
in op de gevolgen die de bodemdaling
zal hebben voor de waterhuishouding.
Volgens hem zal het dan noodzakelijk
zijn de dijken te verhogen aan de
noordkust, de bestaande hoezemge-
malen uit te breiden of geheel nieuwe
gemalen te bouwen, de bestaande boe-
zcmkanalen te verhogen en verzwaren,
kanalen te verbreden en te verdiepen
en beschoeiing aan het gewijzigde wa-
terpeil aan te passen. Zou men het
huidige boezempeil handhaven, dan
zou dit leiden tot een kleinere door-
vaarthoogte onder de bestaande brug-
gen. Daaruit vloeit voort, dat de door-
vaarthoogte van die bruggen moet
worden verhoogd. Ook de kaden langs
de kanalen moeten worden verhoogd.
Bovendien ls het waarschijnlijk dat
vanuit de provincie Drente een nieuw
afwateringskanaal moet worden ge-
graven naar het Lauwersmeer.

Ir. Van Wijngaarden zei verder, dat
ook de hellinghoogte van de scheeps-
werven aan he tWinschoter Diep moet
worden herzien. Hetzelfde geldt voor
de positie van grondduikers en gas- en
waterleidingen die door de kanalen lo-
pen.

De provincie Groningen heeft bij het
ministerie van economische zaken als
concessieverlener aan de maatschappij
die namens Shell, Esso en DSM het
aardgas in Groningen wint, duidelijk
gemaakt, dat zij er ook op moet staan,
dat de concessiehouder betaalt voor ds
aanspraken die de provincie Groningen
in verband met de bodemdaling eal
doen. Ir. J. M. P. Bongaerts, directeur
ran de Nederlandse Aardoliemaat-
schappij, die de lezing van de heer
Van Wijngaarden bijwoonde, zei dat

de NAM aangesproken zou Kunnen
icorden ah er inderdaad sprake is ean
een onrechtmatige daad. Hij wees erop
dat de NAM zelf met een rapport over
de bodemdaling is gekomen daarbij
opmerkend dat in Art rapport is uif-
gegaan van de maximale gevolgen
van de bodemdaling. „Als wij moeten
betalen" aldus ir. Bongaerts, „dan
tullen wij dat ook doen."

Bonden vrezen
ontslagen bij
defensie

UTRECHT, 16 mei. — Het mlnlste-
rie van defensie onderzoekt of een In-
krimping van het bentand burgerper-
soneel mogelijk Is om de exploitatie-
kosten van de krijgsmacht te drukken.
I)e directeur burgerpersoneel, M.
Burggraaff, heeft dit onlangs bekend
gemaakt in een gesprek met d« vakor-
ganisaties.

De commandanten hebben de op-
dracht gekregen de mogelijkheden
binnen hun eigen dienst na te gaan.
Het is de bedoeling op deze manier
gegevens te verzamelen die de mlnis-
ster van defensie nodig heeft voor de
oordeelsvorming over het rapport van
de commissie — Van Rijckevorsel. De-
ze commissie heeft geadviseerd tot een
dusdanige verlaging van de exploi-
tatiekosten. dat er geld vrijkomt voor
investeringen in de kwaliteitsverbete-
ring van het defensie-apparaat.

Ondersoek
naar matiging
topsalarissen

irrRKCHT — De Stichting van de
Arbeid gaat meewerken aan een on-
derzoek naar de traag in hoeverre in
de salarissen van hogere en topfun<»
tionarissen dit jaar de matiging is
doorgevoerd.

Dat gebeurt naar aanleiding van een
verzoek van minister Boersma van so-
ciale zaken, dat hij in het bijzonder
heeft gericht aan de centrale werkge-
versorganisaties, om medewerking te
verlenen tot het bijeenbrengen van ge-
gevens over hogere en top-salarlssen
in het bedrijfsleven. De Stichting van
de Arbeid heeft drie werkgevers- en
drie werknemersvertegenwoordigers
aangewezen om het onderzoek in sa-
menwerking met het ministerie en met
het Centraal Bureau voor de Statistiek
uit te voeren.

Destijds
—
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Meer produkties en voorstellingen
Gielen en Friedrich in
leiding Ned. Opera

Van onze verslaggever

FRANZ STRAATMAN

AMSTERDAM, 18 mei — Ook al
wil het nieuwe operagebouw nog
maar steeds niet verrijzen, toch
heeft Michael Gielen uiteindelijk
definitief „ja" gezegd op de vraag
of hij chef-dirigent wil worden bij
de Nederlandse Operastichting. Met
hem doet ook de chef-regisseur
Götz Friedrich zijn intrede; beide
benoemingen gaan in op 1 septem-
ber 1973. Hiermee is de top com-
pleet, sinds Maurice Huisman in no-
vember 1970 de leiding overdroeg
aan Hans de Roo die algemeen di-
recteur werd, maar nu uitdrukke-
lijk wordt aangekondigd als inten-
dant.

Met de oprichting van eigen kap-
pers- en kostuumateliers en van een
maandelijks opera-magazin in grote
oplage krflgt de Nederlandse Opera-
stichting een duidelijk gezicht. Wat nog
ontbreken zijn een eigen huis en
een orkest. Intendant De Roo laat wat
dat laatste betreft geen twijfel be-
staan over zijn ideeën. „Een orkest
dat alleen operamuziek speelt is geen
juiste oplossing." In een onlangs uitge-
bracht rapport over het Nederlands
orkestenbestel liet hij al als lid van de
commissie van opstellers weten meer
te zien in een intensieve samenwer-
king met het Amsterdam Philharmo-
nisch Orkest, het Utrechts Orkest en
de Radio-orkesten. In het komende
operaseizoen begeleiden de radlo-en-
sembles al acht van de dertien produk-
ties.

Een ander teken dat de Nederlandse
Opera in zijn volwassen Jaien aan-
landt is de vergroting van het aantal
produkties: van tien dit seizoen, via
dertien naar eenentwintig in het sei-
zoen '73/74. Ook het aantal avonden
wordt flink uitgebreid, waarbij in
'73/'74 meer operaprodukties in dezelf-
de periode te zien zullen zijn; op het
ogenblik worden de produkties achter
elkaar afgewerkt. De Intendant wil
ook komen tot meer voorstellingen in
Utrecht, Rotterdam en Eindhoven;
Venlo en Nijmegen hebben aanvragen
ingediend. Samenwerking met buiten-
landse opera's zal worden bevorderd
om tot kostenbesparing te komen. Met
de Schotse opera is al een contract
gemaakt voor een gezamenlijke pro-
duktie van „Un ballo in maschera".

Het repertoire voor het komende sei-
zoen loopt van de oudste tot de aller-
nieuwste werken: van een herhaling
van het daverende succes „De Kroning
van Poppea" van Monteverdl (weer
onder leiding van Leonhardt) tot de
nieuwste opera van Bruno Maderaa,
Satyricon, een opdracht van de Neder-
landse Opera. Nieuw voor ons land ls
ook Mozarts Idomeneo, die alleen als
concertuitvoering bij het Concertge-
bouworkest heeft geklonken waarin
Elly Amrling soliste zal zijn. Driemaal
zal een opera ln een Nederlandse ver-
taling gaan: Janaceks Aus einem To-
tenhaus, Schönbergs Erwartung en
Bartoks Blauwbaards Burcht. Voor

MICHAEL GIELEN (46) is geen
onbekende voor Nederland; lui
leidde al verscheidene produkties
bij de Nederlandse Opera, terwijl
men her- nok aan het werk kon
zien als tdirigent bij het Con-
cert gebo: Orkest. Alhoewel hij
veel naam heeft gemaakt met uit-
voeringen van eigentijdse muziek,
wil hij geen specialist zijn. „Ik diri-
geer voor de helft oude en voor de
andere helft nieuwe muziek. Men
kan zich als uitvoerend kunstenaar
niet verder ontwikkelen als men
zich niet regelmatig met de mee-
sterwerken uit het verleden con-
fronteert," zei hij eens. Zijn opera-
ervaring deed hij onder meer op bij
de opera'a van Wenen, Stockholm
en Stuttgart. Hij is op het ogenblik
dirigent van het Nationale Orkest
van België in Brussel.

GÖTZ FRIEDRICH (42) is sedert
1953 ononderbroken werkzaam bij
de Komische Oper in Oost-Berlijn;
hij is daar thans Oberspielleiter. Hij
regisseerde werken van Monteverdi
tot en met Porgy and 'Bess, deed

het seizoen '73/'74 staan onder andere
al vast de Norma met als soliste
Christine Dcutekom en een nieuwe Ne-
derlandse opera van Hans Kox.

Eveneens een nieuw project voor
Nederland is het organiseren van eni-
ge weken gewijd aan een componist of
stijl. In januari 1974 is Monteverdi als
eerste aan de beurt, waarin Karnon-
court de Orfeo uitvoert met Concentus

film- en tv-produkties, en publiceer-
de ondermeer een artikel over de
humanistische idee in Mozarts Zau-
berflöte. Nederland zal zijn werk
spoedig leren kennen: in het ko-
mende Holland Festival maakt hij
Verdi's Fa'staff, waarbij de muzika-

le leiding in handen is van Michael
Gielen.

Waaruit bestaan de werkzaamhe-
den vun de beide chefs bij de Ne-
derlandse Opera? Intendant Hans
de Roo: „Zij zullen per seizoen
twee nieuwe werken uitbrengen en
een aantal herhalingen verzorgen.
Verder worden zij sterk betrokken
bij de opbouw van het repertoire en
de keuze van de bezettingen. Het is
dus geen kwestie van dat ze van
tijd tot tijd eens even komen kij-
ken." Over het feit dat beide Duit-
sers zijn, zegt De Roo: „Dat is toe-
val. We hebben gezocht naar men-
sen van wie ive menen dat ze wat
kunnen.".,Götz Friedrich zal zijn
taak in Amsterdam vervullen naast
zijn functie in Berlijn.

Musicus. Ook staat een scènische uit-
voering van de Conbattimento geno-
teerd.

Tot slot ondergaat de Opera Studio,
een oefenterrein voor jonge zangers en
zangeressen, schaalvergroting in het
komende seizoen doordat er zes pro-
dukties worden uitgebracht die op ver-
schillende plaatsen in het land te zien
zullen zijn.

Gctz Friedrich en Michael Gielen

Joni Mitchel
vooral voor
Amerikanen

LATER IN HET afgelopen week-
einde, op zondagavond, trad de
Amerokaanse zangeres Joni Mit-
chell in het Concertgebouw op.
Haar faam heeft nog niet tot in Ne-
derland gereikt, want de zaal was
maar ten dele gevuld en dan nog
voor het merendeel met Amerika-
nen die de Amsterdamse vibraties
zijn komen opsnuiven.

De activiteiten van dit meisje zijn
niet om van achterover te vallen,
maar wat meer belangstelling is toch
zeker gerechtvaardigd. Haar capaci-
teiten liggen vooral op het vlak van
zeer vaardig componeerwerk. Het aan-
tal Instrumenten waar ze knap inge-
wikkelde muziekjes uit tevoorschijn
tovert is niet onaanzienlijk.

De hoofdmoot van haar songs zijn
liefdes- en levensballaden, ze begeleid-
de zich afwisselend op de piano, de
gitaar en de dulcimer (een soort viool
die door te tang in de zon hangen een
klankkast heeft gekregen die over de
heie hals reikt, je bespeelt hem als eon
steelgitaar).

Haar ijle hemelse stemmetje, waar
ze af en toe fors uithalend de hoogte
mee induikt, is niet bepaald mijn kop
thee en ik ben niet de enige die het
daar behoorlijk moeilijk mee heeft.
Maar zingen kan ze wel en de liefheb-
bers in de zaal hadden een reuze
avond, ze heeft zowat twee uur op het
podium gestaan, haar liedjes met ver-
'egen gegiechelde verhaaltjes inlei-
dend. Een innemende verschijning ze-
ker en bepaald de moeite van het aan-
kijken waard.

Ze werd vooraf-eg." an door een an-
':n"rßvawae.
i:r.i-"sitie i z'jn makke!i k uit

> :r rcxn a's je eenmaal dai. ene
ürrad.'e in handen hebt. Mij was het
wat te veel van hetzelfde: een kruising
tussen James Taylor en Van Morrison
in een poëtische bui, die met z'n teks-
ten vrij platgetreden paden bewandelt.
Twee aardige composities moet ik hem
beslist nageven: één over een vriend
die naar India vertrok en „These
Days," wat al door Nico ten gehore
werd gebracht toen ze hier optrad.
Browne is overigens een uitstekend
conferencier. De liedjes die hQ tussen
zyn olijke verhaaltjes door zingt vind
ik voorlopig z'n zwakste punt.

GERTJAN VAN OMMEN

JONI MITCHEIL

Minister installeert raad

BASISONDERZOEK NAAR
TOEKOMST VAN PERS

DEN HAAO, 16 mei. — Minister De
Brauiv, heeft maandagmiddag de raad
tan bijstand van stichting onderzoek
massacommunicatie j/einstalleerdf die
verschillende op het gebied van de
massacommunicatie werkzame grave-
ringen en universiteiten tot elkaar wil

De mediacljfers en — gegevens kun-
nen nu op een centraal punt worden
gebundeld. De stichting wil een Insti-
tuut zijn, dat binnen het breder kader
van massacommunicatie wetenschap-
pelijke adviezen verstrekt over deelge-
bieden.

Minister De Brauw, zei te ervaren
hoezeer een communicatieprobleem de
overheid belaagt en hoe de overheid
met een haast onneembare barrière
wordt geconfronteerd. Ook wees hij op
de noodzakelijke herstructurering van
de universiteiten en het daarmee ver-
bonden pakket van maatregelen op
wetgevend gebied.

Als men hierbij betrekt de wens van
betrookkenen meer Inspraak en de
noodzaak om de betrokkenen een hel-
der beeld te geven, dan ontstaat een
spanningsveld, dat de communicatie
moet overbruggen,aldus dé minister.

De directeur van de Nederlandse on-
derneming voor uitgevers marktonder-
zoek, dis. p. J. Noordhoff zei dat ra-
dio en televisie een deel van de infor-
matieve taak van de pers hebben over-

genomen of, ander» gezegd, een taak
hebben gekregen in het brede terrein
van de massacommunicatie, waardoor
de economische bestaanszekerheid van
het gedrukte communicatiemiddel is
en wordt bedreigd.

„Wij kunnen niet volstaan met het
kijken in een glazen bol of in het kof-
fiedik om te bepalen welke de toe-
komstige mogelijkheden zijn voor de
pers ■ en wij zullen door middel van
diepgaand onderzoek naar de plaats
van dit communicatiemiddel mede
moeten bepalen wat rijn toekomst zal
zijn." Direct daarmee hangt een on-
derzoek samen naar de behoefte aan
informatie en naar het aanbod aan in-
formatie, dat door de pers wordt gebo-
den. Dit onderzoek zal weinig kans
hebben ln de openbaarheid te komen,
:.iaar veeleer een intern beleidsinstru-
ment blijven. Aan basisonderzoek, dat
inzicht zal moeten geven in hoe com-
municatie tot stand komt, wat com-
municatie nu eigenlijk ls, waar haar
beperkingen liggen en waar haar mo-
gelijkheden, komt de onderzoeker, die
werkt in opdracht van de producent

van het gedrukte communicatiemiddel,
nauwelijks toe, aldus drs. Noordhoff.

De chef afdeling kijk- en luisteron-
derzoek Nos, drs. P. Hendruksen die de
vier continue onderzoekprojecten, die
sinds een aantal jaren voor radio en
televisie bestaan belichtte, ging in op
kritiek, die zich richtte op de hoogte
maar meer nog op de besteding van
het budget dat door de Nos voor pro-
gramma-onderzoek ter beschikking ls
gesteld.

Persoonlijk zou hij ook graag een
accentverschuiving In het kflk- en luis-
teronderzoek verwezenlijkt willen zien]
in de richting van het kwalitatieve on-
derzoek. Hij meende een duidelijke
ontwikkeling in deze richting te con-
stateren. maar geloofde dat er bepaald
grenzen te stellen z\jn aan het ar-
beidsterrein van het onderzoek of de
onderzoekinstantie, zonder dat hij wil-
de suggereren, dat deze grenzen al be-
reikt zijn. Onderzoek naar vragen, die
meer fundamenteel raken aan rol en
betekenis van de omroepmedia in de
samenleving lijken hem te behoren tot
de opdracht van universitaire institu-
ten.

Popconcert
BUITEN DE COMPETITIE draaide

ook Concert voor Bangladesj. een re-
portage van het door George Harrsion
georganiseerde popconcert — augustus
vorig jaar — dat inclusief de daarvan
verschenen grammofoonplaat al vier-
eneenhalf miljoen gulden heeft opge-
bracht voor Bangladesj.

De film is niet zo spectaculair als
Woodstock en niet zo dramatisch als
Gimme Shelter, maar toch zeer geniet-
baar en zuiver. Met uitstekende mu-
ziek van Ravi Shankar, George Harri-
son, Hingo Starr, Billy Preston, Bob
Dylan en Leon Russell. Ik laat voor
het gemak maar even de vraag in het
mijden of je ter leniging van mensen-
leed mag genieten van fijne muziek,
zoals dat ook in Cannes luidruchtig
werd gedaan.

Fellini
EN OOK AL BUITEN mededinging

Fcllini's Roma. een niet helemaal
overtuigende show over Rome en zijn
inwoners. Minder buitensporig dan Sa-
tyricon, voor Fellini zelfs wat ingeto-
gen (een van de opmerkelijke kwali-
teiten van de film overigens), maar op
de exploderende momenten naar mijn
mening niet barok genoeg en op de
overpeinzende ogenblikken een tikkel-
tje oppervlakkig. Ik kan niet zo snel in
twee woorden uitleggen wat er zo al
aan schort. Vervelen doe je je niet, ik
ben er echter bepaald niet zo van in
extase geraakt als onze Belgische col-
lega René de Borger, die iedere dag
goed is voor een kalenderspreuk en
opmerkte: „Na Fellini kunnen de an-
dere cineasten hun koffers pakken,
naar huis keren en leren hoe te knik-
keren."

Onderzoek naar
de kerkgang

AMSTERDAM, 16 mei. — Het insti-
tuut voor praktische theologie aan de
Vrije Universiteit stelt een onderzoek
in naar de kerkgang. De laatste jaren
is een sterke daling van het kerkbe-
zoek geconstateerd.

Het instituut wil weten waarom men
wel (of nog wel) of niet (niet meer)
naar de kerk gaat en wat kerkgangers
en ex-kerkgangers positief of negatief
aan de huidige kerkdiensten waarde-
ren en beleven.

Het instituut wil graag zo uitgebreid
mogelfjk worden geïnformeerd over al-
les wat in en rondom de kerkdienst
een rol speelt. Een van de mogelijkhe-
den hiervoor is dat degenen die kerk-
diensten bezoeken of dat hebben ge-
daan aan het instituut hun ervaringen
meedelen. Op basis hiervan kan men
dan weer verder onderzoek verrichten.

leder die op dit punt wil helpen
wordt gevraagd te schrijven over zijn
ervaringen, belevingen en kritiek. Ver-
melding van leeftijd, kerkgenootschap,
beroep en opleiding wordt op prijs ge-
steld. De brief kan ongefrankeerd
worden verzonden aan instituut voor
praktische theologie aan de Vrije Uni-
versiteit Antwoordnummer 2941, Am-
sterdam-1011.

Een waslijst kijkplezier,
maar vooral veel ellende

CANNES, 16 mei — In vogel-
vlucht vandaag een waslijst van
films. Een zeer selectieve greep uit
drie etmalen kijkplezier, maar voor-
al ellende. Misschien dat de provo-
cerende aanwezigheid van enkele
Amerikaanse oorlogsbodems, pal
voor het Festivalpaleis, toch hun
atmosferische invloed hebben op
het filmfeest.

Groucho Marx was niet de enige die
op dit festival werd gehuldigd. Ook
John Huston kreeg een gouden lijstje
ter ere van deze veteraan werd diens
laatste film Fat City vertoond. Onbe-
grijpelijk dat dit buiten de competitie
gebeurde, want Fat City is zonder
meer de beste Amerikaanse film dia
hier te zien is geweest en een van de
betere van Huston. Het gaat over een
bokser die het nooit helemaal heeft
kunnen maken .Als hij wanhopig op
zijn oude dag probeert terug te'ko-
men. ontdekt hij een jong talent, waar-
In h(j zichzelf terugzoekt, zoals een
vader hoopt dat zijn zoon het beter
doet dan hij zelf. Dat lukt natuurlijk
niet.

Via de bokswereld is Fat City het
verhaal van hoop en mislukking in
ieder mens. een beetje een vervolg op
Hustons Misfits. Met Stacy Keach als
de oude en Jeff Bridges (dat wordt
een hele grote) als de jonge bokser
zijn de hoofdrollen grandioos verdeeld.
Fat City is een van die weinige films
op dit festival om naar uit te zien' Als
dit de Nederlandse bioscoop niet haalt,
moeten we toch maar weer eens de
figuurzaag en het ganzenbord uit de
kast gaan halen.

Beeld uit de Russische science-fidion-film „Solaris", lang, zwaar en nevelig,

Cannes ’72
door Peter van Bueren

Warboel
. HEEL EIGENAARDIG was de Rus-

sische inzending Solaris van Andrei

Tarkovsky, al was het maar omdat je
nooit en te nimmer een Russische
science-fiction-film te zien krijgt.

Erg lang, drie uur, met enkele juwe-
len van vondsten, maar geen grootse
film. Om de draad van het verhaal
over de raadselachtige planeet Solaris
heen, lopen zo onuitstaanbaar veel ge-
dachten, dat het een complete warboel
wordt. Het is behalve een ruimte-
avontuur een onderzoek naar de gren-
zen van de menselijke kennis, het door
elkaar halen van herinnering en he-
den, de schuld van de mens en zijn
wetenschappelijke vindingen. Om het
wat overzichtelijker, maar in feite wat
moeilijker te maken, wordt de niet af-
latende symboliek versterkt door af-
wisselingen in kleur en zwart-wit. Al-
les bij elkaar is Solaris te zwaar en te
nevelig, teveel tegelijk .Hoewel er sce-
nes zijn, die je niet licht vergeet.

Napalm
IN lEDER GEVAL van belang ls

Het proces van de Cattonsvllle Negen
naar het gelijknamige toneelstuk van
Daniël Berrigan. De zaak van do
priesterbroeis Daniël en Philip Berri-
gan mag bekend worden veronder-
steld. In 1968 verbrandden zij samen
met zeven kameraden de archieven
van een recrutencentrum in Cattonsvil-
le met napalm, om een houding aan te
nemen tegenover het napalm-gebruik
van het Amerikaanse leger in Vietnam
en om de discussie over de vraag:
„Wat doen wij daar?" tijdens het vol-
gende proces zo scherp mogelijk te
voeren.

Zonder nu te willen zeggen, dat de
film van Gordon Davidson over dit
proces een verbluffende indruk achter-
laat, komen de Ideeën van de Cattons-
ville-negen als debatstof duidelijk
over. Alleen al om die reden (alsof
dat niet genoeg is) een film die op een
of andere manier naar Nederland
moet.

Met Het proces van de Cattonvtlle
Neg-en werd de Semaine de la Crltlque
besloten, die meer Interessant dan
goed was.

Melodrama
TOCH IS SOLARIS, hoe mislukt

ook, duizendmaal interessanter dan
Chère Louise van Philippe de Broca.
Een hemeltergend melodrama rond
Jeanne Moreau die als wat belegen
taart een mooie jonge knaap ontmoet.
Dat geeft eindeloze, zij het voor de
hand liggende, problemen, die een paar
jaargangen van ieder willekeurig da-
mesblad kunnen beslaan.

Net zo treurig was De Olielampjes
van de Tsjechische meneer Huraj
Herz. Ook een drama over een ouder
wordend meisje, die de wereld om zich
heen met de jaren ziet versterven. De
goede bedoelingen van een-hypocriete
omgeving en menselijk onbegrip ten
spijt op z'n best een film die men zou

kunnen omschrijven als een minder
werk uit het oeuvre van Fona Rade-
makers.

Rotterdam
DE QUINZAINE van de onafhanke-

lijke regisseurs geeft eenzelfde beeld.
De interessante films zijn niet groots
en er zit teveel maaksel beneden elk
niveau bfl. De beste films van da
Quinzaine komen in juni naar de
Filmweek in Rotterdam en de keuze
die de organisatoren Huub Bals, Hans
Saaltink en Frank Visbeen hier ma-
ken, lijkt me gezien het aanbod voor
weinig discussie vatbaar. Het wordt
wel een week van niet altijd gemakke-
lijk toegankelijke films, daar tn Rot-
terdam, dat voorspel ik alvast maar.

Rotterdam
wil. spoedig
stadsgewest

ROTTERDAM, 16 mei — I»e Rotter-
damse gemeenteraad heeft zich gister-
avond duidelijker dun ooit uitgespro-
ken voor de vorming van een stadsge-
west o|> zo kort mogelijke termijn. Zo-
lang deze wens nog niet is gereali-
seerd zullen de duidelijke regionale ta-
ken van Rotterdam aan het openbaar
lichaam moeten worden overgedragen.

Een en ander is een uitvloeisel van
twee moties die de Rotterdamse raad
gisteravond heeft aangenomen .Een
motie van de socialistische fractielei-
der drs. A. Lems, waarin het college
van b en w wordt gevraagd voor sep-
tember 1974 minstens vijf bevoegdhe-
den aan Rijnmond over te dragen en
een motie van de woordvoerder van
KVP en PCG, p.o.*. Christiaanse,
waarin wordt geconstateerd dat alleen
het «tadsgowèst een oplossing kan bie-
der. voor de tx jtuurlijke problemen in
het Rijn""w<rt cn niet een wijziging
van de huldig: Rijnmond-wet of de
doorvoering van de nieuwe gewestwet
zoals de voormalige staatssecretaris
van binnenlandse zaken Van Veen, de-
ze bjj de Kamer heeft ingediend.

Tot grot<i verrassing van de Rotter-
damse college van b en w te plaatsen
wethouder mr. H. Polak zich lijnrecht
tegenover de beide door de raad aan-
genomen moties. Volgens de wethou-
der die voorturend tegenstander is
geweest van de overdracht van de be-
voegdheden aan Rijnmond, moet de
bevolking van het Rijnmondgebied
duidelijk gemaakt worden wie nu
eigenlijk de lakens uitdeelt ln het
Rijnmondgebied. Als enige mogelijk-
heid dat te bereiken ziet hij het over-
dragen van alle bevoegdheden diedaarvoor maar in aanmerking komen
aan Rijnmond. De wethouder liep hier-
mee het risico zich buiten het Rotter-
damse college van xen w te plaatsen
nu hij zich als enige losmaakt van de
lijn die het college tot heden heeft ge-
trokken waar het er om gaat de be-
stuurlijke problemen van Rijnmond zo
goed mogelijk op te lossen.

Wethouder Polak trok op het slot
van de raadsbijeenkomst zijn motie lnomdtt hij, zoals hij zei .inzag dat zijn
motie niet zou kunnen bijdragen aan
een werkelijke oplossing van de pro-
blematiek alhoewel hij volhield dat het
de enige consequente houding was.

PRIMEUR GRONINGEN

Mattheus-passie
in originele
bezetting

Van onze verslaggever

GRONINGEN, 16 mei — In de vol-
gend seizoen 103 jaar oude traditie
van .Wattheus-paMieuitvoerlngen In
Nederland zorgt de Groningse Rarh-
verenlging voor een primeur. Op SI
maart zal zij onder leiding van diri-
gent Johan van der Meer het werk
uitvoeren In Groningen In authentieke
bezetting, waarbij alle aandacht wordt
geschonken aan de retorische aspecten
en de uitvoeringspraktijken die daar-
uit voortvloeien. Een herhaJlng van
deze uitvoering vindt plaats op I april,
hoogstwaarschijnlijk In Amsterdam.

Het instrumentaal ensemble wordt
gevormd door het I/eonhardt Consort
uit Amsterdam en het Alarius Ensem-
ble uit Brussel, aangevuld met losse
musici d<e zich op baroktnstrumenten
hebben gespecialiseerd, in totaal een
orkest van dertig man vormend. De
dirigent streeft naar een volledig dub-
belkorige opstelling, zowel van koor
als van solisten. De sopraan- en alt-
partijen hoopt hij door jongens te kun-
nen laten zingen.

Dit project past ln een serie van
authentieke opvoeringen die door de
vereniging de laatste Jaren zijn ver-
zorgd. Zij nodigde bijna twee jaar ge-
leden Concentus Musicus, het bekende
ensemble uit Wenen onder leiding van
Harnoncourt uit ter begeleiding van
Bachwerken, ook een landelijke pri-
meur. Op 26 mei aanstaande komt het
Berliner Ensemble für alte Musik naar
Groningen om er samen met de Bach-
verenlging een concert te geven ter
gelegenheid van de driehonderdste
sterfdag van Heinrich SchUtz. In de
Groningse Nieuwe Kerk (aanvang
20.15 uur) zullen voornamelijk vroege
werken klinken voor bezettingen die
variëren van vier tot tien solo-stem-
men en van twee-tot zesstemmige ko-
ren.

Het ensemble uit Berlijn brengt on-
der andere oude blaasinstrumenten
mee zoals dulclanen, zinken, clarino's
en trombones. De solisten zijn allen
van Nederlandse bodem; onder hen
zijn Nelly van der Spek, Max van Eg-
mond en Marlus van Altcna.
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Een bankdieiedere spaarder iels
ie bieden heeft
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doorparleen enhart
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