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Bij de voorplaat: 

De wereld zit gelukkig vol 
problemen. Een gerede aanleiding 
om eens hij elkaar te gaan 
staan en het allemaal rustig 
te bespreken. Een terloopse 
bijdrage tot de meningsvorming, 
die we deze maand als 
vlag gebruiken om de 
lading te dekken. 

Eerlijkheid en egoïsme 

Het is van belang dat ouderen trachten aandachtig te luisteren als jongeren 
wat te zeggen hebben. Ik heb het daarom verheugend gevonden dat de 
redactie van 'Ego' in het eerste nummer heeft geprobeerd om onder de titel 
`Eerlijk Egoïstisch' onder woorden te brengen wat vele jongeren in deze tijd 
als hun levenshouding zien. 

Ik heb niet de indruk dat alle oudere lezers het genoemde artikel erg 
aandachtig hebben gelezen. Ik meen althans in de verschillende reacties die 
ik heb beluisterd vele misvattingen te bespeuren. Als ik het goed begrepen 
heb meent de redactie dat het egoïsme één der sterkste drijfveren is van het 
menselijk handelen maar dat vroegere generaties dat altijd weer hebben 
willen camoufleren achter leuzen als vaderland, de partij enz. enz. 

Ik zou me daar niet tegen willen verweren eenvoudig omdat ik meen dat° 
er een groot deel van waarheid in schuilt. Zoals het m.i. ook waar is dat de 
Tweede Wereldoorlog een gruwelijke ontmaskering is geweest van vele van 
deze leuzen. 

Wie dat in alle hardheid en eerlijkheid constateert vindt mij aan zijn kant. 
Maar wie werkelijk in eerlijkheid wil oordelen zal bij deze generaliserende 

waarheid niet kunnen blijven staan. Verder kijkend zal hij bemerken dat 
hoezeer ook voor honderden opgaat dat ze slechts in naakt egoïsme het vege 
lijf hebben gered, het daarnaast ook waar is dat anderen, en soms zelf dezelf-
den op een ander moment, datzelfde vege lijf hebben gegeven in trouw aan 
een ander die ze op het beslissende moment uit innerlijke aandrift niet in de 
steek konden laten. 

De mens is egoïstisch ja, maar dat is niet de hele waarheid. En daarom 
klopt de conclusie van de redactie niet als zij vaststelt dat de jongeren van 
vandaag in alle eerlijkheid alleen maar egoïstisch willen zijn. 

Ik ben daar'nog zo zeker niet van. Het is de moeite waard een bepaalde 
zinsnede uit het artikel van de redactie hier letterlijk aan te halen. Zij schrijft: 
`Daarom noemen we dit blad Ego. Ik met mijn eigen verantwoordelijkheid. Ik 
met mijn eigen liefhebberijen. Ik met mijn eigen plichten. Ik met mijn eigen 
verlangens.' 

Ik heb een beetje het gevoel dat we er met elkaar ingevlogen zijn. De-„, 
redactie omschrijft hier nl. onder de titel 'egoïsme' een levensgevoel dat niet 
met egoïsme te maken heeft. 

Egoïsme betekent, ik heb helaas geen woordenboek bij de hand, het na-
streven van eigenbelang desnoods ten koste van anderen. 

Bedoelt de redactie dat? Of bedoelt ze veeleer het nastreven van de ont-
plooiing van de eigen persoonlijkheid, maar gebonden aan de onontkoombare 
verantwoordelijkheid en verplichting (ik gebruik hier dezelfde woorden als 
de redactie), die men heeft tegenover de naaste, de ander? 

De jongeren van vandaag weigeren zich in te laten met allerlei collectivi-
serende slogans. Akkoord! Maar weigert de jongere ook de reële samen-. 
werking met de concrete ander die hij op zijn levensweg ontmoet? Zover ik 
de jongere van vandaag ken streeft hij inderdaad eerlijk en zakelijk het eigen-
belang na maar hij erkent dat dit eigenbelang zijn grens behoort te naderen 
waar het werkelijke schade aan de ander dreigt te berokkenen. Ik beweer dat 
de jongere van vandaag drommels goed inziet dat een welbegrepen eigen-
belang in deze gecompliceerde wereld zelfs de erkenning van de rechten 
van de ander eist. 

We groeien m.i. langzaam naar een wereld die niet meer romantisch over 
naastenliefde preekt maar waarin ik zakelijk en nuchter de ander in mijn 
levensplan opneem, omdat ik het eenvoudig zonder die ander niet meer red-
den kan. Het is een koele maar wel hechte basis voor 'naastenliefde'. Voor-
lopig zullen we het daarmee moeten stellen. 

De redactie van Ego heeft eenvoudig een verkeerd woord gebruikt voor 
het door haar aangeduide levensgevoel. 

Jammer dat zovelen daar ingevlogen zijn! 	 H. LIPS 
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De jazz offert 

zijn goden 

fi ?owell 

Plaats: The Blue Nate, een Parijse 
jazzclub in de Rue d'Artois, een kleine 
zijstraat achter de grote Champs Ely-
sées. 

Tijd: kerstnacht. De meer precieze 
tijd wordt duidelijk uit het volgende ge- 
sprek op het podium van de musici. 

Pianist Bud Powell: Hoe laat is het? 
Bassist: Tien over half vier. 
Powell: Hoe laat is het? 
Bassist: Tien over half vier. 
Powell: Hoe laat? 
Bassist: Tien over half... 
Bud Powell richt zich met de zachte 

verstarde glimlach, die niet van het ge- 
zicht wijkt, tot een jongen uit het pu- 
bliek, vlak naast zijn vleugel: Hoe laat 

ca is het? 
Antwoord: Tien over half vier. 
De glimlach blijft, maar niets wijst 

erop dat Bud Powell het ditmaal begre-
pen heeft. 

Opnieuw tot de bassist: Hoe laat is 
het? 

Tien... over... half... vier. 
Geen reactie. Bud Powell zit roerloos 

achter de piano. Hij heeft zojuist drie 
nummers gespeeld. Halfautomatisch, 
voor de hand liggende akkoorden ge-
grepen. Hij loste de combo van drum- 

ener Kenny Clarke af om kwart over 
drie. Straks, na het optreden van Bud 

gaapowell, komt Kenny Clarke terug. Een 
Wlalf uur ligt daartussen. 

Dertig minuten moet Powell spelen; 
een routinewet waaraan hij kan gehoor-
zamen zonder een beroep te doen op 
zijn bewustzijn. Tot kwart voor vier, 
dat weet hij. Bud Powell grijpt de arm 
van de jongen naast de piano en kijkt 
op diens horloge. Het schijnt hem niet 
te helpen. 

Hij vraagt opnieuw: Hoe laat is het? 
De bassist herinnert zich de wet: Vijf 

minuten voor kwart voor vier. 
Nu knikt Bud Powell vaag en zijn 

glimlach krijgt iets dankbaars. Hij be-
gint te tellen: one, two, three... Zijn 
vingers vinden de toetsen, het thema 
(What is this thing called love) wordt 
onmiddellijk herkend. Bassist en drum-
mer volgen. Zij verwonderen zich niet. 

Wij wel. Wij zijn uit Holland met veel 
verwachting naar The Blue Note geko-
men om er met graagte twintig gulden 
per consumptie neer te tellen, ook voor 
ons een zeer uitzonderlijke uitgave. Ter-
wijl we erheen reden heeft een vriend  

mij nog verteld, dat Bud Powell zijn 
belangrijkheid als jazzpianist niet in de 
eerste plaats ontleent aan zijn virtuosi-
teit of techniek maar aan de hele nieu-
we manier van spelen, die hij introdu-
ceerde. Nieuwe muzikale schema's, op 
basis van een soort spontane meetkun-
de, die het begrip van velen vóór hem 
te boven gingen maar die door de men-
sen en musici van zijn generatie wel 
begrepen werden. `Bud Powell is de 
eerste en meest betekenende pianist van 
de bebop', zegt Knaurs gezaghebbende 
jazz-encyclopedie. 

Er is intussen veel met Bud Powell 
gebeurd. Hij is verslaafd geraakt aan 
verdovende middelen. We willen daar-
over geen schande spreken. Zij die op-
genomen zijn in de driftige kermis van 
de jazz met nachtclubs, slopende tour-
nees langs plaatsen waarvan de musici 
de namen niet weten, de spanningen 
van de volledige inzet, telkens weer, 
moeten over een taai gestel, een sterke 
geest beschikken, willen zij zonder 
kunstmatige verdoving leven. 

De jazz offert niet aan zijn goden, de 
jazz offert zijn goden. Helaas. Er zijn 
critici, die de jazz een kwaad hart toe-
dragen en in dit soort verslavingsver-
schijnselen een machtig wapen vinden. 
Wij willen hen niet volgen. Wij hopen 
alleen dat de nieuwe generatie wil le-
ren. De dope geeft geen andere, onbe-
reikbare inspiratiebronnen. Zij leidt er 
toe dat de jazz zijn grootste scheppers  

verliest en de musicus zijn menselijk-
heid. 

Bud Powell heeft zojuist zijn laatste 
nummer beëindigd. Hij blijft nog even 
op zijn pianokruk zitten en lijkt nu erg 
gelukkig. Straks zal saxofonist Don Byas 
iets aardigs tegen hem zeggen en Kenny 
Clarke zal hem vriendelijk op de schou-
der slaan. Hier is hij geborgen. In Parijs 
mag hij werken. In zijn geboorteland, 
de Verenigde Staten niet. Daar zal hij 
onmiddellijk na aankomst in één van 
de inrichtingen voor verslaafden worden 
opgenomen. 

Bud Powell draagt een feestmuts en 
de serpentines hangen over zijn schou-
ders. Hij viert hier `reveillon' — kerst-
nacht — met de modernisten van The 
Blue Note, net als alle andere Parijze-
naars elders. Met al de traditionele 
feestartikelen. 

De Amerikaanse gitarist van Kenny 
Clarke heeft tijdens een knappe solo 
onverstoorbaar vriendelijk, de serpentines 
van zijn instrument gehaald, die gie-
chelende jazzfans daarop richtten. 

Daarna hebben de obers balletjes uit-
gedeeld, zo groot als knikkers, in aller-
lei kleuren. Daarmee moet gegooid 
worden. Bij tientallen vlogen ze tussen 
de snaren van Bud Powells open vleu-
gel. Enkele kwamen er op de toetsen 
terecht. Bud Powell gooit ze nu terug 
in de richting van het publiek, glim-
lachend, met kleine vrouwelijke geba- 
ren. 	ANDRE VAN DER LOUW 
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MISJA MENGELBERG 
. . . improvisatie . . . 

— een naam, die verklaard wordt door 
het feit, dat de componist alle elemen-
ten der muziek in series of reeksen 
vastlegt; dit samenstel van reeksen 
vormt de basis, waarop hij zijn com-
positie opbouwt. 

Deze seriële muziek is al een we-
reldrichting geworden; — om enkele 
namen te noemen van de belangrijkste 
vertegenwoordigers: 	in 	Duitsland 
Stockhausen, in Frankrijk Pierre Boy-
lez, in Italië Luigi Nono en Luciano 
Berio, in Zweden Bo Nillson, in 
Henri Pousseur en in Nederland Pete 
Schat. 

Nieuwe begrippen 
	

(*1 
Binnen deze nieuwe richting rijzen in-

tussen nieuwe vraagstukken, ontstaan 
nieuwe begrippen. De componisten zoe-
ken naar nieuwe klankeffecten op de 
verschillende instrumenten, — de uit-
voeringstechniek verandert; pianisten 
spelen niet alleen met hun vingers, maar 
ook met de vlakke hand, de vuist, de 
onderarm en elleboog, — zij tokkelen 
aan de snaren in de vleugel en slaan, 
onder het instrument liggend, tegen de 
zangbodem 

Zo ontstaan ongewone geluidseffecten 
die soms haast elektronisch aandoen 
(met de elektronische muziek heeft de 
reeksen-muziek trouwens veel aankno-
pingspunten), — er ontstaan klank-
structuren, die zo ingewikkeld zijn, dat 
ons geijkte notenschrift nauwelijks meer 
toereikend is om ze te noteren; men 
zoekt naar een andere wijze van no-
tatie en komt daarbij tot een vorm, 
die meer van een abstracte tekening 
weg heeft ... 

Nieuwe ruimte voor een nieuwe r 
0 

* * * * * * * * * * * 
De Duitse componist Karlheinz 

Stockhausen dirigeert in Keulen 
uitvoeringen van Ich' (Originales 
musikalisches Theater), waarbij 
uitvoerende musici als toneel- en 
mimespelers fungeren en toneel-
spelers als musici; — waarbij het 
publiek actief aan het creatieve 
gebeuren deelneemt en o.a. door 
het gezamenlijk opdreunen van 
de laatste nieuwsberichten onder 
elektronische geluiden voor een 
verbijsterende 	klanken-orgie 
zorgt . . . 

Stockhausen zegt: 'Ik ben com-
ponist, maar ik betrek de visue-
le wereld erbij. Ik gebruik ruim-
te, tijd en beweging.' 

In Nederland is het de (inmid-
dels zo ongeveer opgedoekte) 
groep van de MES (= Mood En-
gineering Society), die een soort-
gelijke muzikaal ritueel nastreeft. 
In haar programma staat: 'muzi-
kaal theater: het ritueel in een 
door het publiek opgetrokken 
ruimte: het theater.' 

* * * * * * * * * * * * 

`Of wij willen of niet, wij behoren 
tot deze tijd', heeft een schilder, Henri 
Matisse, gezegd. Een tijd, waarin (naast 
de vorderingen op het terrein der ruim-
tevaart en megaton-bommen, die ons 
bezighouden of niet, maar in elk geval 
algemeen bekend zijn) met even onge-
hoorde snelheid een merkwaardige ont-
wikkeling plaatsvindt binnen een kunst-
vorm, die eigenlijk altijd achteraan komt 
in het verwerken van stromingen en 
invloeden: de muziek. 

Na de Tweede Wereldoorlog waren het 
aanvankelijk voornamelijk poëzie en 
schilderkunst, die — dikwijls in een sa-
mengaan — de aandacht opeisten; daar-
bij sloot muzikaal alleen de jazz on-
middellijk aan, geneigd als men was 
zich vooral te laten meeslepen door 
instinctieve mogelijkheden, door primi-
tieve menselijke uitingsdrift (de opval-
lende naoorlogse belangstelling voor de 
volksmuziek en voor de kindertekening 
ligt in dezelfde lijn). 

De andere richting in de muziek, 
welke wel met twee even absurde na-
men als 'serieus' of 'modern-klassiek' 
te boek staat, bleef daarbij achter, maar 
thans lijken de rollen enigszins omge-
draaid! 

Waar de dichterlijke richting der 50-
ers al veilig kan worden vastgelegd 
in de literatuur-geschiedenissen en de 
beeldende kunst zich gedeeltelijk in `zé- 

Pas nu 

De basis voor deze nieuwe muziek 
werd al in het begin van deze eeuw 
gelegd, voornamelijk door de Oostenrijk-
se componisten Arnold Schijnberg en 
zijn leerling Anton Webern. Wonderlijk 
genoeg lijkt het, alsof pas in onze tijd 
de enorme waarde van hun ideeën en 
vondsten juist wordt geschat; — pas in 
onze tijd heeft men de consequenties 
van hun werk durven aanvaarden en 
heeft men op hun gedachten voortge-
bouwd. 

Schënberg heeft de muziek bevrijd 
van een psychische overbelasting, waar-
onder zij rondom de eeuwwisseling ge-
bukt ging (laat-romantiek, over-emotio-
naliteit) en waardoor er nauwelijks meer 
vrije creatieve uitingsmogelijkheden be-
stonden. Hij brak daartoe definitief met 
de grondslag, waarop het muziekbesef 
tot dan toe had berust: de toonsoort — 
en werd aldus de schepper van de a-
tonale, toonsoort-loze muziek. 

In geestelijke zin bleef Schënberg 
echter toch geheel aan het verleden ge-
bonden; binnen het keurslijf van zijn 
nieuwe compositietechniek (12-toon-sy-
steem) uitte hij zich eigenlijk volko-
men traditioneel en het is pas Anton 
Webern, die erin slaagt een geheel 
nieuw geestelijk klimaat met de nieuwe 
techniek te verbinden, — een zeer be-
langrijk moment, dat niet minder dan 
een esthetische breuk met de traditie 
heeft veroorzaakt. 

Webern, wiens revolutionaire beteke-
nis voor de muziek wel is vergeleken 
met die van Mondriaan voor de schil-
derkunst, wordt daarom door de compo-
nisten der allernieuwste muziek als hun 
onmiddellijke voorganger beschouwd. 

Webern is de man, die de klank heeft 
weten vrij te maken uit de overbelasting, 
waaraan zij ten prooi was en waarin 
ze teloorging. Hij bezat een uiterst 
gevoelig oor voor de waarde van de 
klank-op-zich, voor de pure schoonheid 
van de ene enkele toon. Zijn muziek 
geeft vorm aan de stilte, — zijn werk 
beweegt zich veelal op de grens van 
de stilte en waar stilte stolt tot klank. 

Uit deze vrijmaking van de klank is een 
herwaardering van de klank gegroeid, 
die geleid heeft tot het ontstaan van 
een geheel nieuwe muziek, die men se-
riële muziek of reeksen-muziek noemt, 

* ro' bevriest, neemt de ontwikkeling van 
die 'serieuze' muziek de laatste jaren 
een vlucht van verbazingwekkende om-
vang. Er is zelfs een volkomen nieu-
we, andere muziek ontstaan, — een 
muziek, die aan andere wetten gehoor-
zaamt en van de kant van de toehoor-
der/schouwer een geheel andere bena-
dering vraagt. 
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— een naam, die verklaard wordt door 
het feit, dat de componist alle elemen-
ten der muziek in series of reeksen 
vastlegt; dit samenstel van reeksen 
vormt de basis, waarop hij zijn com-
positie opbouwt. 

Deze seriële muziek is al een we-
reldrichting geworden; — om enkele 
namen te noemen van de belangrijkste 
vertegenwoordigers: 	in 	Duitsland 
Stockhausen, in Frankrijk Pierre Bov'-
lez, in Italië Luigi Nono en Luciano 
Berio, in Zweden Bo Nillson, in Belgi, 
Henri Pousseur en in Nederland Peter'''.  
Schat. 

Nieuwe begrippen 

Binnen deze nieuwe richting rijzen in-
tussen nieuwe vraagstukken, ontstaan 
nieuwe begrippen. De componisten zoe-
ken naar nieuwe klankeffecten op de 
verschillende instrumenten, — de uit-
voeringstechniek verandert; pianisten 
spelen niet alleen met hun vingers, maar 
ook met de vlakke hand, de vuist, de 
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Zo ontstaan ongewone geluidseffecten 
die soms haast elektronisch aandoen 
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reeksen-muziek trouwens veel aankno-
pingspunten), — er ontstaan klank-
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* * * * * * * * * * * 
De Duitse componist Karlheinz 
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Men denkt over de constructie van 
een nieuw soort piano ... Men zoekt 
naar mogelijkheden tot ruimtelijke weer-
gave van het geluid, een vorm van 
stereofonie dus. Pianostukken krijgen 
luidspreker-versterking, — musici zitten 
zo ver mogelijk uiteen om aparte klank-
decors ten opzichte van elkaar te ver-
krijgen, — Stockhausen schrijft `Grup-
pen ftir eirei Orchester', waarbij drie 
verschillende orkestgroepen — gelijktijdig 
door drie dirigenten geleid — zich op 
verschillende podia bevinden, waartussen 

(-- .)het publiek plaats neemt, van alle kan- 
\-- ten door geluid omsloten. 

Improvisatie wordt een steeds be-
langrijker element in deze muziek, —
de musici krijgen op deze wijze een veel 
actievere rol in het creatieve proces 
toebedeeld. Men spreekt van aleatorische 
muziek (alea = dobbelsteen), — toe-
valsmuziek, waarbij het toeval (geluiden 
uit de zaal, etc.) een belangrijke rol 
speelt, niet als element van willekeur, 
maar doelbewust in het klankgeheel ge-
integreerd. 

Logisch gevolg 

Het is een logisch gevolg van dit 
toevalselement, van deze creatieve vrij-
heid voor de uitvoerders, dat de com-
ponist steeds meer tot het besef komt, 
dat de toehoorder hierbij niet een uit-
sluitend passieve taak mag hebben. Het 
gewone kijkkast-toneel moet verleden 
tijd zijn, wanneer men conseauent op dit 
pad verder gaat. Zoals de schilder een 
ruimtelijkheid wil suggereren, die als het 
ware buiten het doek wil treden, zo 
blijft het muzikaal gebeuren niet meer 
beperkt tot het één-richting-verkeer van 
mensen-op-het-podium en mensen-in-de-
zaal. 

Door deze eigentijdse ontwikkelingen 
worden er langzamerhand andere eisen 
gesteld aan de bouw van theaters en 
concertzalen! Ik citeer een door de MES 
opgesteld manifest: 'Als uitgangspunt 
voor de bouw van nieuwe zalen kan 
ons inziens alleen de lege ruimte die-
nen. Gefixeerde punten, zoals vaste po-
dia, dito stoelen en balkons, orkestbak-
ken, ja zelfs in- en uitgangen dienen 
te worden vermeden. Daarentegen moe-
ten alle samenstellende delen van zo'n  

zaal mobiel zijn: podia, stoelen, akoe-
stiek, belichting, in- en uitgangen van 
publiek en acteurs moeten voor iedere 
uitvoering of serie uitvoeringen weer 
anders gerangschikt kunnen worden. 
Ook een concertzaal dient uit variabele 
elementen te worden opgebouwd om bij 
voorbeeld werken voor verspreid opge-
stelde groepen instrumenten en muzikale 
theaterwerken te kunnen uitvoeren. Eerst 
dan vervult zo'n ruimte zijn dienende 
functie: de zaal kan afgestemd worden 
op de eisen van het kunstwerk in plaats 
van andersom. De dictatuur van het 
kijkkasttoneel, de vaste podia, de feo-
dale rangschikking van stoelen en bal-
kons is voor vele theatermensen en 
componisten onaanvaardbaar geworden' 

In Nederland, waar in bijna alle gro-
te steden nieuwe theaters en concert-
zalen gebouwd zullen worden, houdt 
men met de eisen van deze tijd in geen 
enkel opzicht rekening, waardoor men 
de reeds gerealiseerde en nog uit te 
voeren ontwerpen (kopieën van het kijk-
kasttoneel) tevoren al als eerbiedwaar-
dige musea kan beschouwen. 

Gevraagd: nieuwe ruimte voor een 
nieuwe muziek! TON HARTSUIKER 

Nieuwe muziek leidt tot nieuw schrift. Dit is een partituur van Misja Mengelberg. 
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Er is wat beters groeiende 

Er gaat een bezetenheid van dat alles 
uit. Als hij weer gaat zitten, is het niet 
in de gemakkelijke stoel, maar op de 
rechte stoel achter het bureau. Daar 
kan hij beter met een plotselinge bewe-
ging het hoofd naar voren brengen en 
met een stuk felle overtuiging in zijn 
ogen kracht geven aan zijn betoog. De 
drie sterren met de balk vallen niet 
meer op, het verschil tussen burger en 
militair bestaat niet meer. Wat hij zegt 
raakt burger- en militaire sector tege-
lijk. 

Op zijn bureau ligt het eerste num-
mer van 'Ego'. De kolonel Haex heeft 
het gelezen, beroepshalve als chef van 
de afdeling 'Voorlichting, vorming, 
prychologische oorlogvoering'. Hij las 
ook de impressie van een avond in een 
garnizoensplaats, die onder de titel Wat 
beters graag' de middenpagina's vulde. 
Hij is zinnen tegengekomen waar hij 
zich kwaad over maakte. Hij heeft een 
sfeer aangetroffen die hij een verteke-
ning van de werkelijkheid vindt. 

Hij heeft er geen rode strepen bijge-
zet. Hij heeft ons geen boze brief ge-
schreven. Hij is weer doorgegaan met 
zijn werk. Werk, dat een antwoord wil 
zijn op die kreet Wat beters graag'. 
Een klinkend en afdoende antwoord. 
Over vijf jaar hoopt hij daarmee ge-
reed te zijn. 

Maar nu reeds zou hij een perspec-
tief biedend voorschot op dat antwoord 
kunnen geven. Hij heeft het ons gege-
ven, toen wij zijn commentaar vroegen 
op de 'Ego'-impressie van een avond in 
een garnizoensplaats. Een voorschot, 
dat begon met een krijtje, dat zakelijk 
en nuchter een schemaatje op het bord 
tekende. Bovenin stond de C van com-
mandant. De bataljons-, de compagnies-, 
de pelotonscommandant. 

`Zijn dienst duurt 24 uur per dag. Hij 
moet o.a. de krijgstucht handhaven, 
maar hij heeft ook de verantwoordelijk-
heid van de ouders overgenomen voor 
de jongens die onder zijn bevel zijn ge-
steld.' En de kolonel Haex verdeelt op 
het bord de 24-uur-dienst in een perio-
de van dienstverrichting en een periode 
van niet-dienst-verrichting, vrije tijd voor 
de Inilitair. 

`Vrije tijd mag dan betekenen, dat je 
geen dienst hebt, het betekent niet 
een periode van leidingloosheid. Als er  

in de vrije uren alleen maar doelloos 
geslenterd wordt in de stad, is de com-
mandant daar verantwoordelijk voor. Zijn 
leiding is onvoldoende geweest. Wat 
hij te bieden had, kon niet opwegen te-
gen de attractie van het zoeken naar 
avontuur.' 

Dat is duidelijke taal. Het geeft ook 
een richting aan waarin aan de vrije 
tijd inhoud kan worden gegeven. Maar 
het zijn slechts woorden. Gemeenplaat-
sen, zou je haast zeggen, wanneer de 
kolonel Haex zelf niet onmiddellijk er-
aan toevoegde: 'Ons programma van 
actieve vrijetijdsbesteding moet zo at-
tractief zijn, dat de jongen er het slen-
teren voor opgeeft. Op dat punt zijn we 
in het verleden wel eens te kort ge-
schoten.' 

Gesprekken kort weergeven is gevaar-
lijk. Accenten komen vaak verkeerd te 
liggen. Beelden worden scheefgetrokken. 
En als we slechts de woorden van de 
kolonel Haex neerschrijven, die hierbo-
ven staan, zou het lijken, dat hij het 
`slenteren' als de meest voorkomende 
vrijetijdsbesteding van de militair be-
schouwt. Het zou ook de schijn wekken, 
dat hij dat doelloze gedrentel als alleen 
maar een probleem in de militaire 
dienst ziet. 

Zo is het niet. Integendeel. Hij komt 
er voor uit zijn stoel om bezwaar te 
maken tegen de tegenstelling die wij in 
ons vorige nummer zo nadrukkelijk leg-
den tussen de vaak hooggestemde woor-
den van meerderen in de diensturen en 
aan hun lot overgelaten militairen in 
de vrije uren. De 'slenteraars' vormen 
niet de meerderheid. En het gehang in 
de straten van de binnenstad wordt 
evenzeer door jongens in burgerpak be-
dreven. 

De kolonel Haex loopt weer heen en 
weer voor het schema op het schoolbord. 
`Er zijn jongens die de opleiding en de 
opvoeding niet hebben gekregen die hun 
inzicht hadden kunnen geven in wat er 
in de wereld en het leven aan de hand 
is. Zij hebben de informatie niet gekre-
gen die hen in staat moet stellen een 
verantwoorde keus te maken voor de 
richting die ze willen inslaan. Dat 
is een fout van ons, hun ouders, hun 
onderwijzers.' 

Het is weer harde taal en ditmaal 
schieten de woorden op een doel dat 
meer is dan alleen maar de militaire 
dienst. Het gaat om het totaal van de 
jonge mensen die onbeschermd wor-
den blootgesteld aan de maatschappij. 
Onbeschermd, want niet op de hoogte 
gebracht van wat er werkelijk te koop 
is. Ze hebben de woorden 'democra-
tie', `dictatuur,' vrijheid,"totalitaire 
staat' geleerd, maar de inhoud is hun 
nooit exact duidelijk gemaakt. 

De militaire dienst is een mogelijkheidki ) 
om de fout te herstellen. En daar 
ligt, geloven we, de reden voor de fel-
heid, de bezetenheid waarmee de kolo-
nel Haex doorborduurt op het schema 
dat hij op het schoolbord tekende. Want 
in dat schema ligt de mogelijkheid om 
de fout, gemaakt tegenover jonge men-
sen, inderdaad te herstellen. 

`Het is een programma, dat veel 
vraagt. We zouden het liever aan an-
dere instellingen overlaten, waar dit 
werk meer op zijn plaats is. Zolang de 
fout echter niet elders wordt hersteld, 
zullen wij het doen.' 

In Hilversum is sinds enige jaren het 
Centrum voor Militair Leiderschap. Ie-
der, die een commando heeft in het le-
ger — officieren en onderofficieren —
zal er in de loop van de tijd als cursist 
heengaan om bij de troep in staat te 
zijn het hiaat in de ontwikkeling op te 
vullen. 

Op het bureau van de kolonel Haex 
ligt een stapel kleine boekjes. In een-
voudige schema's zijn daarin vermelcák 
`Grondslagen voor het dagelijks leven"' 
aan weerszijden van het ijzeren gordijn.' 
De titel is wat omslachtig, maar het 
boekje verstrekt basis-informatie  Over.  k

, 
 

democratie en dictatuur, die eigenlijk al 
in de geschiedenisles op school had moe-
ten worden gegeven. 

`Wij verstrekken de informatie,' zegt 
kolonel Haex, 'meer niet. De jongen 
moet zelf zijn oordeel vormen,' en met 
een ondeugend lachje naar het blad op 
zijn bureau: 'De ego moet zelf kiezen.' 

`Tot diep in de nacht wordt er vaak 
op de kamers gebekvecht na de discus-
sie die in de diensturen rond dit boek-
je is gevoerd,' zegt de kolonel Haex er 
nog bij als bewijs voor zijn stelling, dat 
de 'slenteraars' een minderheid zijn. 

Het is niet bij theorie gebleven. Er 
zijn in de afgelopen jaren experimen-
ten uitgevoerd om de militair tot acti-
viteit te brengen, tot zelf handelen, zelf 
denken, zelf beslissen. Grondslagen voor 
een modern leger, maar evenzeer kern-
punten in het burgerleven. 

`In Assen hebben we de kazerne Open-
gezet. Wij vinden, dat wij voor een ac-
tieve vrijetijdsbesteding van het louter 
militaire milieu moeten overschakelen 

Aan een van de wanden in de kamer van de kolonel J. C. E. Heer hangt een 
schoolbord. Op zijn bureau in het gebouw van de Generale Staf ligt altijd een 
krijtje. Twee dode dingen, die op de binnenkomende bezoeker weinig indruk zullen 
maken. 

Wie, in een gemakkelijke stoel, een kwartier heeft zitten praten met deze oficier, 
begint respect te krijgen voor dat krijtje en het schoolbord. De kolonel zelf is dan 
al uit zijn stoel gekomen, heeft met enkele forse lijnen een schema op het bord gezet 
en loopt heen en weer voor het bord, terwijl hij het schema toelicht. 
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op de gemengd civiel-militaire sfeer. We 
hebben tegen de sportverenigingen in 
Assen gezegd: maak voor je wedstrijden 
gebruik van onze accommodatie. We heb-
ben in de kazerne competities gekre-
gen waaraan burger- en militaire teams 
deelnamen. Militairen die in de muziek 
liefhebberden, hebben we in het plaat-
selijk orkest ondergebracht. Jongens die 
wilden leren, zijn naar de plaatselijke 
avondschool gegaan. Halen ze er het di-
ploma, dan krijgen ze van ons het les-
geld terug. Wij hebben ze ten slotte uit 
de maatschappij gehaald en we willen 
ze er beter in laten terugkeren dan ze 
eruit gekomen zijn.' 

Het experimentele stadium is voor-
bij. De succesvol gebleken methoden 
zullen bij alle onderdelen van de Land-
macht ingang moeten vinden. 'We reke-
nen vijf jaar nodig te hebben om het 
overal volledig voor elkaar te hebben,' 
zegt de kolonel Haex. 

Hij zit weer achter zijn bureau. Voor 
hem ligt 'Ego'. Het krijtje ligt ernaast. 
Enkele kamers verder is het bureau van 
de chef-staf. Tot deze maand bezet door 
generaal Le Fèvre de Montigny, die de 
stoot gaf tot het programma, dat schuil-
gaat achter het eenvoudige schema op 
het schoolbord van de kolonel Haex. 

De generaal Le Fèvre de Montigny 
is inmiddels opgevolgd door de generaal 
van der Wall Bake, die, zo vertelt de 
kolonel Haex, heeft gezegd: 'Als ver-
antwoordelijk commandant heb ik de 
taak gekregen de gevechtswaarde op  

peil te brengen en de soldaten na hun 
diensttijd weer als bruikbare, zo moge-
lijk betere Nederlanders aan de burger-
maatschappij af te leveren.' 

Vanavond zullen er weer jongens door 
winkelstraten slenteren, militairen en 
burgers. Maar voor het krijtje en het 
schoolbord van de kolonel Haex is het 
experimentele stadium voorbij. Het vijf-
jarenplan is begonnen. De wens naar 
`wat beters graag' was in feite bij voor-
baat vervuld. Mocht het resultaat uit-
eindelijk toch niet zijn, zoals wij het 
zouden willen zien: de kolonel Haex 
leent graag zijn hijtje om de ander de 
mogelijkheid te geven andere wegen aan 
te wijzen. Hij heeft dat al eens eerder 
gedaan om de informatie zo volledig 
mogelijk te doen zijn. 'Wij bieden slechts 
de mogelijkheden. De ego moet kiezen.' 

Het is een aantrekkelijk uitgangspunt 
voor het programma, dat de kolonel 
Haex ons uittekende. Aantrekkelijk ge-
noeg om er zelf ook wat aan te doen, 
wanneer je in dienst bent. En als bur-
ger zou je er beslist wel eens een oogje 
op mogen slaan. 

Set leger is het enige maatschappe-
lijke instituut in Nederland, waar we de 
gehele jeugd de gelegenheid geven op 
basis van objectief informatie-materi-
aal zijn keus te maken,' zegt de kolo-
nel Haex. Als dat over vijf jaar inder-
daad ten volle gerealiseerd is, is iets tot 
stand gebracht dat die gehele jeugd 
aangaat. 

Alleen verknoeid werk? 
Het artikel van Rob van Kamp over 

de verhouding Nederland—Indonesië in 
het aprilnummer van EGO is simplifi-
cerend. Op zich zelf heb ik daar geen 
bezwaar tegen: het is nu eenmaal nood-
zakelijk. Maar de manier, waarop het 
bij Van Kamp gebeurt, stuit me tegen 
de borst. 

Zo vind ik de vergelijking moeder-
land—kolonie met vader—niet begre-
pen-)zoon af gezaagd en gezien het le-
zerspubliek van EGO een goedkoop mid-
del om aan te spreken. Het grootste 
bezwaar heb ik echter tegen de ten-
denz, die achter het hele artikel zit. 

Nederland heeft door zijn 'trotse va-
derhouding' alléén de schuld van de 
gespannen verhouding met Indonesië; 
Nederland als vader ,had wijzer moe-
ten zijn .Deze foute opvoeding kan als-
nog goed gemaakt worden door Nieuw-
Guinea te 'geven', sorry, Van Kamp 
heeft het over 'verliezen' en de verlo-
ren zoon grootmoedig (financieel) tege-
moet te komen. 

Bij de hele redenering van Van Kamp 
zet ik vraagtekens: 
— heeft Nederland een trotse vader-
houding ingenomen? Velen zien bij Ne-
derland bij voorbeeld elementen van 
kruidenierspolitiek, wat toch wel heel 
wat anders is. 
— heeft Nederland alléén de schuld? 
M.a.w. zijn bovengenoemde houdingen 
alléén bepalend of is soms de houding 
van Indonesië doorslaggevend geweest 
of misschien de hele samenloop van 
omstandigheden, inbegrepen de houding 
van de VS, de Sowjet-Unie, de binnen-
landse toestand in Nederland, in In-
donesië, enz., enz. Heeft Nederland ooit 
de mogelijkheid gehad alléén de schuld 
te hebben? 
— Moest Nederland in 't geval, dat het 
inderdaad zelfstandig iets kon verande-
ren aan de verhouding dan maar toe-
geven door Nieuw-Guinea bij wijze van 
propje te 'verliezen' of als een snoepje 
te 'geven' met alle bekende pedago-
gische gevolgen van dien? 
— Een kardinale vraag: Kan men het 
verantwoorden zo maar een half sub-
continent over te doen aan een land, 
waarmee het niets anders gemeen heeft, 
dan dat het in het verleden samen Ne-
derlands Indië gevormd heeft ,en waar-
van de bevolking totaal anders geaard 
is? (De Indonesiërs zijn Aziatisch, de 
Papoea's Australisch van kom-af.) Mag 
men mensen wegschenken? 

U ziet: een groot aantal vragen, bo-
vendien nog uit ie breiden met betrek-
king tot de te voeren politiek, en nog 
veel meer antwoorden. Iedereen moet 
zelf tot eigen antwoorden trachten te 
komen (er bestaat literatuur genoeg 
over) en zich niet in de luren laten leg-
gen door het versimpelde, zedeprekende 
verhaaltje van Van Kamp. A. Nieuwland 
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En nu Danny? 

LONDEN — Hij is tenger, heeft lichte 
ogen die zijn gezicht jongensachtig ma-
ken. Hij praat vlot, heeft humor. Ieder-
een, die langs ons tafeltje in de BBC-
canteen loopt groet hem. Iedereen kent 
DANNY BLANCHFLOWER, de meest 
besproken en gewaardeerde profvoet-
baller van de laatste twee seizoenen. 
aanvoerder van Tottenham Hotspur. het 
team dat vorig jaar met kop en schou-
ders uitstak boven de andere Britse 
clubs. 

Geen wonder! Zeven jaar lang bouw-
de Spurs'-manager Rowe aan zijn ide-
aal: een clubteam, sterker dan het na-
tionale elftal, dat het Engelse voet-
balprestige op het continent zou uitden-
ken. Zeven jaar lang zocht Rowe alle 
Britse velden af om rond uitblinker 
Danny een winnend team te formeren. 
Voor bijna een miljoen gulden kocht hij 
spelers om Danny's spel aan te vullen, 
af te ronden. NORMAN (voor f 180.000 
van Norwich City) werd de stoere spil 
om Danny's lichaamskracht aan te vul-
len, BOBBY SMITH (voor f 160.000 van 
Chelsea) de vierkante middenvoor om 
Danny's passes met doelpunten af te 
ronden, DAVE MACKAY (voor f 320.000 
van de Schotse club Hearts) de verde-
digende half, om het aanvallende spel 
van Danny te compenseren, CLIFF  

JONES (voor f 350.000 van Swansea) 
de rechtsbuiten om de throughpasses 
van Danny te belopen en JOHN WHITE 
(voor f 220.000 van Falkrik) de binnen-
speler om met Danny de schakel tussen 
voor- en achterhoede te vormen. 
Die spelers met keeper BILL BROWN 
(voor f 160.500 van Dundee United) 
en uit eigen kweek voortgekomen krach-
ten als achterspelers BAKER en HEN-
RY en linksbuiten DYSON, startten vo-
rig seizoen de competitie met elf ach-
tereenvolgende overwinningen... 

Vertrouwen 

Engeland kreeg vertrouwen. De mana-
gers Rowe en Nicholson hadden met 
veel geld, geduld en voetbalkennis een 
team samengesteld dat elk stadion vol 
deed lopen, dat in korte tijd roem ver-
wierf binnen en buiten de grenzen, dat 
door Hongaarse, Spaanse en Portugese 
clubs stukgeslagen Britse voetbalhege-
monie zou herstellen! 
Zonder veel moeite werden de Spurs 
kampioen van Engeland (acht punten 
voor op nummero twee) en veroverden 
de beker. De eerste 'double' in de 
twintigste eeuw! 

De naam van aanvoerder Danny 
Blanchflower werd een begrip, een ide-
aal. Zijn populariteit groeide na elke  

wedstrijd, na elke televisieuitzending 
van Sportsview' waarin hij als presen-
tator optreedt. Dagenlang werden over 
hem krantekolommen volgeschreven 
toen hij weigerde hoofdpersoon te zijn 
in een 'Dit is uw leven'-televisieuitzen-
ding. 

Men ging Tottenham Hotspur een won-
derteam noemen. Danny zei in een tv-
uitzending: `We zijn geen wonderteam, 
er zijn bij ons geen mysterieuze krach-
ten aan het werk. We spelen eenvoudig 
voetbal. We houden van directe acties 
zonder eindeloze combinaties. Wij pro-
beren niet, zoals tegenwoordig vele con-
tinentale ploegen doen, de bal in bezit 
te houden en hem desnoods tot in de ei-
gen verdediging terug te spelen onder 
het motto: zo lang je de hal in bezit 
hebt kan de tegenstander geen doelpun-
ten maken. Wij spelen op de aanval, 
met dieptepasses en korte combinaties. 
Wij schakelen geen vijf spelers in als 
het ook met twee kan. Dat spel past 
bij het karakter van ons volk. Karak-
ters moet je niet proberen te verande-
ren...' 

Mannentaal 

Dat was mannentaal. De mannen van 
Rowe en Nicholson zouden rechtstreeks 
doorstoten naar de finale van de Euro- 

Zo zag Nederland vorig jaar Danny Blanchflower. De Spurs speelden toen een wedstrijd tegen het Amsterdams elftal. Tussen een haag van Blauw Wit-
junioren kwam Danny (links) het veld op. Rechts Allen, die voor de wedstrijd tegen Amsterdam was opgesteld in de kampioensploeg van de Spurs. 
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Griezels zijn we 

Houd je van griezelen? Of — speciaal 
voor meisjes — vind je graag iets 'eng'? 

Ik herinner me een sprookje over een 
jongen die het griezelen niet kon leren. 
Hij bracht drie nachten door in een be-
toverd kasteel vol met zwarte katten, 
rammelende geraamtes en moordzuch-
tige geesten, maar griezelen leerde hij 
niet; totdat hij ten slotte, terwijl hij sliep, 
door zijn vrouw met een emmer ijs-
koud water vol wriemelende vissen werd 
gewekt. 

Er zijn mannen die onder bepaalde 
omstandigheden graag die jongen na-
doen, maar geloof me, zij spelen vals! 
Je kunt ze soms vinden, 's nachts op 
een kille bovengang, wanneer iemand 
een vreemd geluid in huis heeft ge-
hoord. Zij lopen dan geforceerd rustig 
naar beneden terwijl een angstig meisje 
of vrouw hen bewonderend nakijkt. 
Maar hun handen zijn klam en vaak 
kun je hun vingers zien trillen! 

Wanneer je nu het lijstje met de films 
bekijkt die ons wekelijks geboden wor-
den, met de aanbevelingen: fascine-
rend, sensationeel, onvergelijkelijk en 
super-dynamisch (wat dat dan ook mag 
betekenen) dan is er één kreet die te-
genwoordig steeds vaker in verschillen-
de vormen terugkeert: 

IJzingwekkend afgrijselijk 

ondragelijke spanning... 

Is het niet wat vreemd om iemand, 
bij wijze van ontspanning, een hele 
avond te laten rillen en klappertanden; 
om hein te noodzaken een nacht lang 
elektriciteit te verbruiken niet zijn bed-
lampje, terwijl hij bevend en met een 
wit gezicht hardnekkig probeert aan 
iets anders te denken? 

Er bestaat een film, `The house of 
war' (De man met de wassen beelden). 
Bij het noemen van de titel vertrekken 
de gezichten en ieder haast zich te ver-
tellen hoe erg hij, of — meestal - zij 
het gevonden heeft! 

De namen Trankenstein' en <Peter 
Cushing' zijn algemeen bekend, en ieder • 
kan je voorlichten omtrent vampiers 
e.d., wezens die men in het dagelijkse 
leven toch niet zo heel dikwijls tegen-
komt. Dit alles lijkt nog vreemder, 
wanneer wij de moeite nemen wat lec-
tuur uit vroeger eeuwen door te blade-
ren. 

Natuurlijk, er is genoeg geweld te 
vinden; maar dat verlekkerde gesleep 
met geconserveerde, mensenbloed drin-
kende lijken; met mensachtige wezens 

voorzien van vliegepoten of — nog er-
ger — van vliegehersens en met baden 
vol zwavelzuur, waarin binnen enkele 
minuten je geraamte, keurig gebleekt, 
komt boven drijven, dat is iets wat wij 
(behalve misschien bij Edgar Allan Poe 
en enkele van zijn volgelingen) toch 
nauwelijks vinden. 

Ook morbide 'grapjes' in de trant 
van: 'Mevrouw, uw zoontje is overre-
den."Oh, schuif hem maar onder de 
deur door', kon ik in geen enkele tekst 
van vroeger terugvinden! 

Zijn wij dan werkelijk zulke liefheb-
bers bij uitstek van het walgelijke, het 
tegennatuurlijke geworden? 

Of is dit de oorzaak van onze huidige 
voorkeur voor gruwelen: dat er zo wei-
nig meer te gruwen valt! 

Het hedendaagse bestaan is zo gepo-
lijst, zo netjes geworden om te zien, 
dat een klein kind het zonder gevaar 
kan bekijken. Het toepassen van een 
lijfstraf of het volvoeren van een dood-
vonnis , het bedwingen van een krank-
zinnige en het slachten van een koe, al 
het afstotende wordt zorgvuldig aan on-
ze blikken onttrokken. 

De produktie van kunstmatige lede-
maten wordt steeds meer vervolmaakt, 
en in Amerika is men zelfs begonnen 
de lijken te permanenten, op te maken 
en te parfumeren, voor de begrafenis, 
om vooral niets weerzinwekkends te to-
nen, en om de gedachte aan de eindeloze 
onbekende leegte, die wij dood noemen, 
zoveel mogelijk af te weren. 

In dit beschutte, voor het oog zo vei-
lige leven, met z6 weinig brute tafere-
len dat wij met één moord tientallen 
voorpagina's vullen, schijnen wij toch 
iets te missen... 

Let op het aantal pockets met grie-
zelverhalen, in elke catalogus tref je ze 
aan; zie de populariteit van een gruwel-
tekenaar als Charles Adams en bedenk: 
wij willen beven van angst en rillen vol 
afkeer, wij kunnen niet zonder grieze-
len; en de generatie die deze prikkel 
niet geboden werd, verschafte zich een 
surrogaat in verhalen en films. 

Op het voorgaande is veel kritiek mo-
gelijk. Je kunt mij voor overdreven en 
hysterisch uitmaken, maar ik raad je 
één ding: Wantrouw allen die zo luid 
roepen nooit bang geweest te zijn, want 
zij zijn 6f doortrapte hypocrieten, of lie-
den, zó bot, dat zij alle fantasie missen, 
en elke geestelijke belevenis voor hen 
onmogelijk is! 

KITTY VAN DER HAGE—RENS 

pa-cup, daar twijfelde bijna niemand 
aan in  Engeland. Wat gaf het dat 
Burnley in de volgende competitie 'van 
dit seizoen z6 ver wegliep, dat ze voor 
de Spurs onbereikbaar werden. Totten-
ham concentreerde zich op de Europa-
beker-finale. 

Die finale werd begin deze maand in 
Amsterdam gespeeld tussen een 
Spaanse en een Portugese ploeg. Be-
nefica uit Lissabon sloeg alle illusies 
d -- met opzet natgemaakte? — 

e bodem in. 
Te over me aan dat tafeltje in de 
BBC-canteen zit de 36-jarige Danny 
Blanchflower. Voor iedereen die ons 
Pt heeft hij een kwinkslag. Zijn 
namis ook deze maand nog volop in 
het nieuws, door de Britse bekerfinale 
van de  Spurs tegen Burnley en door de 
interland 	Nederland—Noord-Ierland. 
Danny is captain van het Noordierse 
nationale team. 
Maar dan? De competitie is zo goed 
als afgelopen, de bekerwedstrijden be-
eindigd. Volgend jaar zijn er geen Euro-
pa-cupwedstrijden voor Tottenhem Hot-
spur. Zeven jaar lang hebben Rowe,
Nicholson en Blanchflower gebouwd aan 
hun droom. Men zegt dat Rowe en Ni-

c
holson na die twee keer 45 minuten 

dat Benfica in Londen speelde plotse-

ling jaren ouder zijn geworden. En Dan-

n
y, de 36-jarige die enkele maanden 

geleden door zijn enorme wilskracht en 
uithoudingsvermogen zijn team voor-
ging in elke strijd? Hoe oud is hij nu? 
Hij lacht veel, daar in die BBC-canteen. 
Als hij het doet trekken kleine, maar 
scherpe rimpels naar zijn ooghoeken, 
rimpels die de aandacht vestigen op 
aan de slapen grijzend haar... 
Hij praatte vlot, veel en vrolijk niet me 
over.., televisie! 	JAN DASSEN 
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Een goed gevoerde reclamecampag-
ne en klinkende namen kunnen veel 
doen voor een film. `L'année dernière 

Marienbad' (Verleden jaar in Ma-
riënbad) bewijst het. 

Reeds voor de feestelijke première 
in ons land werd Marienbad met veel 
tam-tam aangekondigd. In filmrubrieken 
werden bij voorbaat artikelen over het 
werk gepubliceerd. De bekende Franse 
scenario-schrijver Alain Robbe-Grillet 
en regisseur Resnais (van 'Hiroshirna, 
mon amour') hadden hun klinken;-  na- 
men 	

na- 
men aan Marienbad verbonden. 

Om de campagne volledig te maken 
verscheen gelijk met de première Ma-
rienbad in boekvorm. Het is nutt,.0,,n 
eerst het boek te lezen en dan d 
te gaan zien. In het boek is niet a'i..een 
het scenario van de film opgenomen, 
maar ook een uiteenzetting over de voor-
geschiedenis van Marienbad. 

Na het lezen van het boek, de ver-
halen vooraf en de recensies ben ik met 
grote verwachtingen de film gaan zien. 
Het was immers een nieuwe filmtaal, 
die in Marienbad werd verkondigd. 
Toen ik de bioscoop weer verliet be-
hoorde ik tot de groep 'nee-roepers'. 

Uit de discussies over Marienbad is 
wel gebleken, dat je of een groot be-
wonderaar, of een felle tegenstander 
bent van dit filmwerk. 

Barok 

De film speelt zich af in een barok 
hotel, omgeven door al even barokke tui-

Het communisme is een 
systeem, dat dwang betekent, onder,,;ik-
king, ontmenselijking en rechteloosheid. 
De communisten passen gewelddaden 
toe, zij deporteren; zij executeren; zij 
houden concentratiekampen in stand met 
miljoenen gevangenen erin; zij bedrie-
gen; zij liegen. 

Deze en andere citaten willen ons een 
beeld geven van het communisme in 
praktijk. De idee van een kliek van 
partijhoofden, die naar willekeur en uit-
sluitend voor eigen plezier over mil-
joenen mensen heerst. We zijn dank-
baar voor onze vrijheid en hebben diep 
medelijden met de onder zo'n dicta-
tuur levende mensen. 

Hoe verban-9d staan we echter te  
kijken, als een Rus ons vertelt dat hij 
nu omgekeerd met ons zo'n medelijden  
heeft. Dat wij arme mensen maar te  
leven hebben onder de dictatuur van 
het groot-kapitalisme, dat toch alle ver-
kiezingen beheerst. Maar, belooft de  
Rus ons, eens zullen we jullie daarvan 

Vergeten rg n 
 
we bij onze beschouwing van 

Eenvoudige handleiding Marip f 
hij ome Johans vrolijke goocheldoos 

Beste knaapjes, 
Goeiendag, jullie hebben zojuist ome Johans vrolijke goo-

cheldoos gekregen. Dat heeft je ouders een paar lieve centen 
gekost

' 
 maar je kunt er dan ook lol mee hebben. Met deze doos 

kan je de artiest uithangen op het verjaardagsfeestje van je 
vriendje. Ome Johan zal je precies vertellen hoe je het moet 
doen. 

Als je komt, zoek je eerst een lamp op in de buurt van het 
feestterrein. Ome Johan gebruikt zelf meestal de gangverlich-
ting. Daar schroef je het lampje van los, je doet er een cent 
onder en draait het hele geval weer vast. Dit is zeer nuttig. 
Ome Johan vertelt straks wel waarom. 

In de doos vind je een stevig rond stokje. Dat is de toverstaf. 
Als je hem beetpakt, merk je dat hij aan het ene einde een 
stuk zwaarder is. Daar zit lood in. Als je nu een knaapje bij 
je hebt laten komen die verkeerd blijkt te willen (en daar 
moet je altijd op rekenen) geef je hem met het zware eind 
van het stokje een klap in zijn nek. 

Als eerste nummer kun je het beste Al doen. In het rooie 
vakje zie je een paar zwarte kokertjes met haakjes eraan. Je 
laat een jongetje bij je komen en vraagt of hij een hele don-
kere kleur wil noemen. Je zegt erbij: 'Het liefst zwart of 
bruin.' Als hij iets anders zegt gebruik je de toverstaf. Hij 
moet zich dan omdraaien en jij hangt hem met het haakje Al 
van achteren aan z'n jas. Je zegt: 'Even opletten' en je hoort 
BOEM. Als die jongen dan weer kijkt, hebben alle kinderen 
zwarte gezichten. En zijn jas is een beetje bruin. Een sterk 
trucje. 

Dan neem je B1 ter hand. Dat is de rubber hamer die on-
derin de doos zit. Je doet net of het een echte hamer is en 
gooit hem in het publiek. Ze lachen natuurlijk, maar kijk uit 
dat ze de hamer niet in d'r lui zak steken. Hij heeft geld ge-
kost. De hele doos trouwens, want ome Johan moet ook leven. 

Je gaat verder met A2. Die is iets moeilijker. Je vraagt aan 
iemand van het publiek een sigaar te leen. Die leg je in het 
kistje dat in het blauwe vak zit. je doet het deksel dicht en 
zegt: 'Hij is weg.' Soms is er een jongen in de zaal die het niet 
wil geloven. Dan mag hij in het kistje komen kijken. Je laat 
het hem rustig pakken. Als hij het deksel opendoet, valt de 
bodem er uit en tegelijk met de bodem een zware steen, die 
je er natuurlijk van tevoren in moet doen. Die jongen zal dan 
voortaan wel een beetje minder nieuwsgierig zijn. De sigaar 
valt er natuurlijk ook uit, maar terwijl die jongen staat te trap-
pelen en aan zijn tenen te voelen, kan je die rustig opzij 
schoppen. Stuur hem na de voorstelling s.v.p. aan ome Johan; 
zijn adres staat onderop de doos. 

Nu komt er een aardigheidje. Je grijpt een hamer van tafel 
en gooit hem tussen het publiek. Ze denken dan dat het weer 
de gummihamer is, maar deze keer heb je een echte genomen. 
Dat is natuurlijk wel om te lachen. Die hamer moet je thuis 
wegpakken. Bij de duurdere dozen zit'ie erbij, maar dat kon 
je vader zeker niet betalen. 

Nu komt A3, het slotnummer. Het is een bril, zie je wel? 
Een hele leuke bril, want je ziet er alles dubbel mee. Je zet 
iemand die bril op en knipt een gat in zijn bloes. Nu ziet hij 
er twee, snap je wel? Je zegt: 'Hokus, pokus, daar gaat'ie' en 
pakt de bril weer weg. Hij denkt dat je één gat hebt heel ge-
maakt en begint hard te klappen. Jij buigt, vraagt een bank-
biljet van honderd gulden te leen, en bedankt vriendelijk voor 
de belangstelling. 

Als ze nu de spullen willen bekijken om te zien hoe alles 
gaat, loop jij hard naar de gang. Je doet de lamp aan (met die 
cent, weet je nog wel?) en er komt onmiddellijk kortsluiting. 
Dan is het meteen lekker donker om moordenaartje te gaan 
spelen. 

Voor die honderd gulden koop je maar weer nieuwe goo-
cheldozen. Ome Johan staat altoos voor jullie klaar. De groeten. 

KEES SCHOONENBERG 
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verscheen gelijk met de première Ma-
rienbad in boekvorm. Het is nutt

i
i# 

eerst het boek te lezen en dan d 
te gaan zien. In het boek is niet d..een 
het scenario van de film opgenomen, 
maar ook een uiteenzetting over de voor-
geschiedenis van Marienbad. 

Na het lezen van het boek, de ver-
halen vooraf en de recensies ben ik met 
grote verwachtingen de film gaan zien. 
Het was immers een nieuwe filmtaal, 
die in Marienbad werd verkondigd. 
Toen ik de bioscoop weer verliet be-
hoorde ik tot de groep 'nee-roepers'. 

Uit de discussies over Marienbad is 
wel gebleken, dat je of een groot be-
wonderaar, of een felle tegenstander 
bent van dit filmwerk. 

Barok 

De film speelt zich af in een barok 
hotel, omgeven door al even barokke tui- 

	 • 
Het communisme is een 111 

systeem, dat dwang betekent, onder,. ,ik-
king, ontmenselijking en rechteloosheid. 
De communisten passen gewelddaden 
toe, zij deporteren; zij executeren; zij 
houden concentratiekampen in stand met 
miljoenen gevangenen erin; zij bedrie-
gen; zij liegen. 

Deze en andere citaten willen ons een 
beeld geven van het communisme in 
praktijk. De idee van een kliek van 
partijhoofden, die naar willekeur en uit-
sluitend voor eigen plezier over mil-
joenen mensen heerst. We zijn dank-
baar voor onze vrijheid en hebben diep 
medelijden met de onder zo'n dicta-
tuur levende mensen. 

Hoe verbaasd staan we echter t e  
kijken, als een Rus ons vertelt dat hij 
nu omgekeerd met ons zo'n medelijden  
heeft. Dat wij arme mensen maar te  
leven hebben onder de dictatuur van 
het groot-kapitalisme, dat toch alle ver-
kiezingen beheerst. Maar, belooft de  
Rus ons, eens zullen we jullie daarvan 
bevrijden. 
Vergeten we bij onze beschouwing van 

9 

systeffii, 

mensen 

Eenvoudige handleiding Man-- ca 

 

bij ome Johans vrolijke goocheldoos 

Beste knaapjes, 
Goeiendag, jullie hebben zojuist ome Johans vrolijke goo-

cheldoos gekregen. Dat heeft je ouders een paar lieve centen 
gekost, maar je kunt er dan ook lol mee hebben. Met deze doos 
kan je,  de artiest uithangen op het verjaardagsfeestje van je 
vriendje. Ome Johan zal je precies vertellen hoe je het moet 
doen. 

Als je komt, zoek je eerst een lamp op in de buurt van het 
feestterrein. Ome Johan gebruikt zelf meestal de gangverlich-
ting. Daar schroef je het lampje van los, je doet er een cent 
onder en draait het hele geval weer vast. Dit is zeer nuttig. 
Ome Johan vertelt straks wel waarom. 

In de doos vind je een stevig rond stokje. Dat is de toverstaf. 
Als je hem beetpakt, merk je dat hij aan het ene einde een 
stuk zwaarder is. Daar zit lood in. Als je nu een knaapje bij 
je hebt laten komen die verkeerd blijkt te willen (en daar 
moet je altijd op rekenen) geef je hem met het zware eind 
van het stokje een klap in zijn nek. 

Als eerste nummer kun je het beste Al doen. In het rooie 
vakje zie je een paar zwarte kokertjes met haakjes eraan. Je 
laat een jongetje bij je komen en vraagt of hij een hele don-
kere kleur wil noemen. Je zegt erbij: 'Het liefst zwart of 
bruin.' Als hij iets anders zegt gebruik je de toverstaf. Hij 
moet zich dan omdraaien en jij hangt hem met het haakje Al 
van achteren aan z'n jas. Je zegt: 'Even opletten' en je hoort 
BOEM. Als die jongen dan weer kijkt, hebben alle kinderen 
zwarte gezichten. En zijn jas is een beetje bruin. Een sterk 
trucje. 

Dan neem je BI ter hand. Dat is de rubber hamer die on-
derin de doos zit. Je doet net of het een echte hamer is en 
gooit hem in het publiek. Ze lachen natuurlijk, maar kijk uit 
dat ze de hamer niet in d'r lui zak steken. Hij heeft geld ge-
kost. De hele doos trouwens, want ome Johan moet ook leven. 

Je gaat verder met A2. Die is iets moeilijker. Je vraagt aan 
iemand van het publiek een sigaar te leen. Die leg je in het 
kistje dat in het blauwe vak zit. Te doet het deksel dicht en 
zegt: 'Hij is weg.' Soms is er een jongen in de zaal die het niet 
wil geloven. Dan mag hij in het kistje komen kijken. Je laat 
het hem rustig pakken. Als hij het deksel opendoet, valt de 
bodem er uit en tegelijk met de bodem een zware steen, die 
je er natuurlijk van tevoren in moet doen. Die jongen zal dan 
voortaan wel een beetje minder nieuwsgierig zijn. De sigaar 
valt er natuurlijk ook uit, maar terwijl die jongen staat te trap-
pelen en aan zijn tenen te voelen, kan je die rustig opzij 
schoppen. Stuur hem na de voorstelling s.v.p. aan ome Johan; 
zijn adres staat onderop de doos. 

Nu komt er een aardigheidje. Je grijpt een hamer van tafel 
en gooit hem tussen het publiek. Ze denken dan dat het weer 
de gummihamer is, maar deze keer heb je een echte genomen. 
Dat is natuurlijk wel om te lachen. Die hamer moet je thuis 
wegpakken. Bij de duurdere dozen zit'ie erbij, maar dat kon 
je vader zeker niet betalen. 

Nu komt A3, het slotnummer. Het is een bril, zie je wel? 
Een hele leuke bril, want je ziet er alles dubbel mee. Je zet 
iemand die bril op en knipt een gat in zijn bloes. Nu ziet hij 
er twee, snap je wel? Je zegt: 'Hokus, pokus, daar gaat'ie' en 
pakt de bril weer weg. Hij denkt dat je één gat hebt heel ge-
maakt en begint hard te klappen, Jij buigt, vraagt een bank-
biljet van honderd gulden te leen, en bedankt vriendelijk voor 
de belangstelling. 

Als ze nu de spullen willen bekijken om te zien hoe alles 
gaat, loop jij hard naar de gang. Je doet de lamp aan (met die 
cent, weet je nog wel?) en er komt onmiddellijk kortsluiting. 
Dan is het meteen lekker donker om moordenaartje te gaan 
spelen. 

Voor die honderd gulden koop je maar weer nieuwe goo-
cheldozen. Ome Johan staat altoos voor jullie klaar. De groeten. 

KEES SCHOONENBERG 

10 



De barok spreekt duidelijk uit deze Marienbad-opname. 

gerekt marionettenspel 

nen. Een meesterlijke rij-opname door 
het hotel - het camerawerk van Sacha 
Vierny is gruwelijk knap - opent de 
film. We zien de gasten, die in het la-
byrint van gangen voortschrijden en 
ongeëmotioneerd converseren. 

De gehele film door vangen we flar-
den op van die koele gesprekken tussen 
de filmfiguren, die door Alain Robbe-
Grillet gekarakteriseerd zijn als 'Leven-
de gevangenen in een gouden kooi'. 

In dit geheel blijkt de 'nieuwe film-
taal' niet meer te zijn dan een sterk 
do 	voerde montagestijl, die al eerder 
bek,,d werd als de Nouvelle Vague. 
Die Nouvelle Vague is duidelijk naar 
voren gekomen in het meesterwerk 

ima, mon amour'. 
e eigen Louis van Gasteren heeft 

de Nouvelle Vague gebruikt in Het 
Huis. Het is een methode van vertellen, 
waarbij men niet chronologisch te werk 
gaat, maar waarbij men zonder aankon-
diging (bij voorbeeld door 'n flash-back) 
heden, toekomst en verleden pal op el-
kaar plakt. Van Gasteren heeft deze 
methode eens verdedigd met de opmer-
king, dat de menselijke geest ook niet 
in chronologische volgorde denkt. 

sKopple' gebruiken 

Deze filmtaal van de Nouvelle Vague 
komt men dus ook weer in Marienbad 
tegen. Men heeft het tijdsverloop echter 
zo zeer door elkaar gemonteerd, dat het 
niet een film is geworden, waar men 
zonder moeite naar kan kijken. Je moet 
`het koppie gebruiken'. •  

niet te veel, dat we in de 
enrplaats met mensen te doen heb-
ben, Mensen die dagelijks de communis-
tische partij danken omdat ze nu te 
eten hebben. Mensen die ook hun idea-
len hebben, die een staat willen opbou-
wen waarin niet de een bij de ander 
in dienst is, maar waar allen te zamen 
als gelijken in dienst van de staat zijn. 
En ze offeren zich graag op voor die 
staat. 

Oneindig veel Russen hebben zich in 
de Tweede Wereldoorlog doodgevochten 
voor de staat. Krijgsgevangenen zeiden 
berustend dat ze toch maar mest wa-
ren op de velden der toekomst. Als een 
Rus dus van zijn buurman merkt, dat 
die zich niet voor de staat opoffert, zal 
hij dit als verraad beschouwen en de 
politie waarschuwen. 

Het is een mentaliteit die wij, opge-
groeid met idealen van individuele vrij-
heid, moeilijk kunnen begrijpen. Maar 
dat wij hier heel anders over denken, 
betekent niet dat alle Russen die geen 
partijleider zijn, er nu ook maar zo over 
moeten denken. De meesten menen in 
vrijheid te leven te midden van een 

Het draait in Marienbad om een wat 
vreemde liefdesaffaire. Een man meent 
een vrouw een jaar geleden op dezelf-
de plaats te hebben ontmoet en zegt, 
dat hij deze tweede ontmoeting met 
haar heeft afgesproken. De vrouw weet 
zich niets meer te herinneren. De koele 
minnaar probeert de even koele vrouw 
weer alles voor de geest te brengen. 

Hij vertelt haar o.a., dat zij tijdens 
de ontmoeting van een jaar geleden een 

onder kapitalistische dictatuur zuchtende 
wereld. 

Hierdoor moeten we er natuurlijk wel 
voor zorgen, de Russen heel duidelijk 
te maken dat wij er geen prijs op stel-
len door hen 'bevrijd' te worden. En als 
dit niet kan op vreedzame wijze, dan 
zonodig met wapens. 

De staat die wij hiermee verdedigen 
is voor ons niet meer dan een manier 
van samenleven van individuele men-
sen. Een organisatie waarin jij en ik 
en die meneer daar ons eigen persoon 
kunnen zijn, en die daarom altijd onder-
geschikt moet zijn aan de persoon van 
jou, mij, en die meneer daar. 

Waar onze democratie wetten heeft, 
hebben we ze alleen gemaakt om onze 
samenleving niet in het honderd te la-
ten lopen, en te zorgen dat de een niet 
de ander van zijn vrijheid berooft. Wan-
neer we ons dit bewust zijn, hoeven we 
niet meer uit angst voor eigen zwakte 
alles bij de Russen in een kwaad dag-
licht te stellen. We kunnen dan rustig 
en zelfbewust het communisme tege-
moet treden. 

ROB VAN KAMP  

hak brak tijdens de wandeling door het 
park. In een volgend beeld zien we dan 
inderdaad die hak breken. Deze hande-
ling twee keer te moeten 'zien' vind ik 
hoogst oninteressant. De film zit vol met 
deze 'gebeurtenissen'. 

Een ander voorbeeld: de man vertelt, 
dat de vrouw zich een jaar geleden toen 
en daar omdraaide. En werkelijk: in 
het beeld, dat dan komt zien we, dat de 
vrouw zich omdraait. 

Marionetten 

De personen in het hotel wisselen 
onmenselijk-literaire zinnen met elkaar 
uit. Ze reageren als marionetten en het 
lijkt of de bespeler van de marionetten 
de voorstelling probeert te rekken. De 
film begint en eindigt zonder dat men 
er achter komt, wat de makers er pre-
cies mee wilden. Ik kan alleen maar zeg-
gen, dat ik een zekere beklemmende 
sfeer heb gevoeld, maar dat was dan 
ook alles. 

Of nee: toch niet alles. Er was ook 
nog dat spelletje met lucifers, dat zo'n 
ijzige filmfiguur met iedereen speelde 
(en van iedereen won). Wie zich in een 
weekend eens mocht vervelen, kan met 
dat fascinerende spel de tijd zonder 
twijfel doden. Je verwacht echter meer 
van een film dan een handleiding voor 
een simpel spelletje. Daarom riep ik 
`nee', toen ik de bioscoop uitkwam. 

TOM WEERHEYM 

De ciné-roman 'Verleden jaar in Ma-
rienbad' werd vertaald door Jan Blok-
ker en is verschenen in de Reuze Meu-
lenhoff pockets). 
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de voorstelling probeert te rekken. De 
film begint en eindigt zonder dat men 
er achter komt, wat de makers er pre-
cies mee wilden. Ik kan alleen maar zeg-
gen, dat ik een zekere beklemmende 
sfeer heb gevoeld, maar dat was dan 
ook alles. 

Of nee: toch niet alles. Er was ook 
nog dat spelletje met lucifers, dat zo'n 
ijzige filmfiguur met iedereen speelde 
(en van iedereen won). Wie zich in een 
weekend eens mocht vervelen, kan met 
dat fascinerende spel de tijd zonder 
twijfel doden. Je verwacht echter meer 
van een film dan een handleiding voor 
een simpel spelletje. Daarom riep ik 
`nee', toen ik de bioscoop uitkwam. 

TOM WEERHEYM 

De ciné-roman 'Verleden jaar in Ma-
rienbad' werd vertaald door Jan Blok-
ker en is verschenen in de Reuze Meu-
lenhoff pockets). 
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`Wanneer wij in een niet al te grote 
provincieplaats aankwamen en daar 
door de straten naar ons hotel liepen, 
verschenen er vijandige gezichten ach-
ter de horretjes. Je kon duidelijk van 
de gezichten lezen, dat ze ons als onge-
wenste gasten beschouwden. Ik beeldde 
mij in dat een zorgzame moeder haar 
kinderen waarschuwde voor dit satans-
gebroed.' 

Dat hoorde ik van een in het vak ver-
grijsde acteur, die het toneel nog in zijn 
meest primitieve omstandigheden heeft 
gekend. Zonder de opleiding van een to-
neelschool was hij zijn carrière begon-
nen bij een gezelschap, dat zoals bijna 
alle kunstondernemingen in die tijd, in 
particuliere handen was. Geen pensioen, 
geen sociale voorzieningen en amper 
geld om te leven. 

Acteurs werden gecontracteerd voor 
één rol of voor een gedeelte van een 
jaar. De directies kozen voor het reper-
toire de allerlichtste stukken, die het 
`deden' bij het publiek om zeker te zijn, 
dat in ieder geval de onkosten konden 
worden gedekt. De kreet 'Moeder haal 
het wasgoed binnen, daar komen de ko-
medianten aan', was gemeengoed in die 
dagen. 

Wij, geboren en getogen na de Twee-
de Wereldoorlog, kunnen ons dit alles 
nauwelijks voorstellen. Het beeld van de 
toneelspeler als een 'maatschappelijk 
mislukt individu' is ons onbekend. Ac- 

Ton van 
Duinhoven 
. . . te laat 	. . 

teurs zijn precies als metaalarbeiders, 
typografen en bouwvakkers, 'mensen 
met een c.a.o.' Zij krijgen engagementen 
voor een heel jaar. Of ze nu veel of wei-
nig optreden, elke maand ontvangen zij 
een vast salaris. 

Subsidies van de overheid aan toneel- 
1sc h 	hebbenin de loopder ja-

ren zo'n omvang aangenomen, dat 
`lachertjes' niet meer uitsluitend het 
repertoire hoeven uit te maken. Men 
kan het financiële risico van een arti-
stieke daad nemen. Het toneel heeft een 
gewaardeerde plaats gekregen in onze 
samenleving. Waardering in cultureel 
opzicht, maar ook in materieel opzicht 
(het wasgoed kan blijven hangen, moe-
der) 

Wat dat materiële betreft: in de kunst 
is, vooral door radio, televisie en film 
in Nederland voor enkelen zelfs een 
zeer goede boterham te verdienen. Dat 
is fijn voor de acteurs en actrices, maar 
is door dit alles het toneel een bezit ge-
worden van het Nederlandse volk? 
Heeft het toneel de vruchten geplukt 
van de mogelijkheden, die er na 1945 
zijn gekomen? Is de culturele waarde-
ring bij het publiek een juiste waarde-
ring? 

Herbert Joeks werd bekend in Neder-
land toen hij in de film 'Fanfare' die 
heerlijke Giethoornse kruidenier op het 
doek zette. Hij bleef bekend, omdat hij 
bijna iedere zaterdagavond samen met 

appen   gene 
trend. 

Een ander voorbeeld: Ko van Dijk is 
een groot acteur. Hij heeft een aantal 
creaties op zijn naam staan, die hoogte-
punten in de Nederlandse toneelgeschie-
denis zijn. Maar vraag het publiek, wie 
Ko van Dijk is en het zal zeggen: Mimo-
sa, Koek en ei, of in het gunstigste ge-
val: de man, die voor de televisie in 
`De ring' en in 'De Vader' speelde. 
Rollen, die Van Dijk 'in zijn vrije tijd', 
als 'schnabbel' deed. 

Dat zijn gevaarlijke symptomen. Hei, 
publiek wordt lui gehouden. Het hoeft. — 
niet naar de schouwburg te gaan om 
toch mee te kunnen praten over onze 
acteurs en actrices. De spelers hebben 
een mogelijkheid gekregen en  (niemand ~ Ek . 
zal het hun misgunnen) voor een extra-
beleg op de boterham en een wijd-
verbreide populariteit, die op de duur 
alleen nog maar meer extra-beleg kan 
opleveren. 

Het is een teken aan de wand, dat 
Ton van Duinhoven en zijn vrouw Ina 
van Faassen onlangs een half uur te 
laat op het toneel van een schouwburg 
verschenen, omdat de opnamen van hun 
televisieshow vertraging hadden onder-
vonden. 

De 'actieve cultuurpolitiek' van na de 
oorlog dreigt zijn doel voorbij te schie- 
ten. Het wasgoed kan blijven hangen en 
bezorgde moeders waarschuwen hun 
kinderen niet meer voor <dat satansge-
broed'. Dat is winst. De acteur en de 
actrice hebben eindelijk de plaats ge-
kregen, die hun toekomt. Maar het to-
neel dreigt opgesloten te worden in de 
enge afmetingen van de beeldbuis... En 
is dat niet een te hoge prijs voor de 
veiligheid van moeders wasgoed? 

JOHN VAN DE REST 

Ko van Dijk 
. . . meer dan 
Mimosa . . 

(7))  
André Meurs in het radioprogramma 
`Tierelantijnen' is te horen. Herbert 
Joeks kan veel, maar het is toch merk-
waardig, dat hij door zijn optreden voor 
de massa-media bij het publiek beken-
der is dan bij voorbeeld Paul Steenbeu-
gen, die tot de allergrootsten van het 
Nederlandse toneel moet worden gere- 
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André Meurs in het radioprogramma 
Tierelantijnen' is te horen. Herbert 
Joeks kan veel, maar het is toch merk-
waardig, dat hij door zijn optreden voor 
de massa-media bij het publiek beken-
der is dan bij voorbeeld Paul Steenber-
gen, die tot de allergrootsten van het 
Nederlandse toneel moet worden gere-
kend. 

Een ander voorbeeld: Ko van Dijk is 
een groot acteur. Hij heeft een aantal 
creaties op zijn naam staan, die hoogte-
punten in de Nederlandse toneelgeschie-
denis zijn. Maar vraag het publiek, wie 
Ko van Dijk is en het zal zeggen: Mimo-
sa, Koek en ei, of in het gunstigste ge-
val: de man, die voor de televisie in 
`De ring' en in 'De Vader' speelde. 
Rollen, die Van Dijk 'in zijn vrije tijd', 
als 'schnabbel' deed. 

`Wanneer wij in een niet al te grote teurs zijn precies als metaalarbeiders, 
provincieplaats aankwamen en daar typografen en bouwvakkers, 'mensen 
door de straten naar ons hotel liepen, met een c.a.o.' Zij krijgen engagementen 
verschenen er vijandige gezichten ach- voor een heel jaar. Of ze nu veel of wei-
ter de horretjes. Je kon duidelijk van nig optreden, elke maand ontvangen zij 
de gezichten lezen, dat ze ons als onge- 	een vast salaris. 
wenste gasten beschouwden. Ik beeldde 	Subsidies van de overheid aan toneel- 
mij in dat een zorgzame moeder haar gezelschappen hebben in de loop der ja-
kinderen waarschuwde voor dit satans- ren zo'n omvang aangenomen, dat 
gebroed.' 	 'lachertjes' niet meer uitsluitend het 

repertoire hoeven uit te maken. Men 
kan het financiële risico van een arti-
stieke daad nemen. Het toneel heeft een 
gewaardeerde plaats gekregen in onze 
samenleving. Waardering in cultureel 
opzicht, maar ook in materieel opzicht 
(het wasgoed kan blijven hangen, moe-
der) 

Wat dat materiële betreft: in de kunst 
is, vooral door radio, televisie en film 
in Nederland voor enkelen zelfs een 
zeer goede boterham te verdienen. Dat 
is fijn voor de acteurs en actrices, maar 
is door dit alles het toneel een bezit ge-
worden van het Nederlandse volk? 
Heeft het toneel de vruchten geplukt 

Herbert Joeks werd bekend in Neder-
land toen hij in de film 'Fanfare' die 
heerlijke Giethoornse kruidenier op het 
doek zette. Hij bleef bekend, omdat hij 
bijna iedere zaterdagavond samen met 

Dat hoorde ik van een in het vak ver- 
grijsde acteur, die het toneel nog in zijn 
meest primitieve omstandigheden heeft 
gekend. Zonder de opleiding van een to- 
neelschool was hij zijn carrière begon-
nen bij een gezelschap, dat zoals bijna 
alle kunstondernemingen in die tijd, in 
particuliere handen was. Geen pensioen, 
geen sociale voorzieningen en amper 
geld om te leven. 

Acteurs werden gecontracteerd voor 
één rol of voor een gedeelte van een 
jaar. De directies kozen voor het reper-
toire de allerlichtste stukken, die het 
`deden' bij het publiek om zeker te zijn, 
dat in ieder geval de onkosten konden van de mogelijkheden, die er na 1945 
worden gedekt. De kreet 'Moeder haal zijn gekomen? Is de culturele waarde-
het wasgoed binnen, daar komen de ko- ring bij het publiek een juiste waarde-
medianten aan', was gemeengoed in die ring? 
dagen. 

Wij, geboren en getogen na de Twee-
de Wereldoorlog, kunnen ons dit alles 
nauwelijks voorstellen. Het beeld van de 
toneelspeler als een 'maatschappelijk 
mislukt individu' is ons onbekend. Ac- 

Ton van 
Duinhoven 
. . . te laat . . 

Ko van Dijk 
. . . meer dan 
Mimosa . . 

Dat zijn gevaarlijke symptomen. Hei 
publiek wordt lui gehouden. Het hoeft —
niet naar de schouwburg te gaan om 
toch mee te kunnen praten over onze 
acteurs en actrices. De spelers hebben 	, 
een mogelijkheid gekregen en (niemand',  
zal het hun misgunnen) voor een extra-
beleg op de boterham en een wijd-
verbreide populariteit, die op de duur 
alleen nog maar meer extra-beleg kan 
opleveren. 

Het is een teken aan de wand, dat 
Ton van Duinhoven en zijn vrouw Ina 
van Faassen onlangs een half uur te 
laat op het toneel van een schouwburg 
verschenen, omdat de opnamen van hun 
televisieshow vertraging hadden onder-
vonden. 

De `actieve cultuurpolitiek' van na de 
oorlog dreigt zijn doel voorbij te schie-
ten. Het wasgoed kan blijven hangen en 
bezorgde moeders waarschuwen hun 
kinderen niet meer voor 'dat satansge-
broed'. Dat is winst. De acteur en de 
actrice hebben eindelijk de plaats ge-
kregen, die hun toekomt. Maar het to-
neel dreigt opgesloten te worden in de 
enge afmetingen van de beeldbuis... En 
is dat niet een te hoge prijs voor de 
veiligheid van moeders wasgoed? 

JOHN VAN DE REST 


