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Ontmoeting

In het Coornherthuis heeft van 6-8 februari met de aankondiging
'Ontmoeting der levensovertuigingen' een bijeenkomst plaats gevonden voor
officieren V,IIl vcrsehillcllde levensbeschouwelijke richtiug. Er waren katholie-
ken, protestanten en humanisten. i'atuurlijk was ook het programma op het
onderwerp afgestemd, achtereenvolgens werd het woord gevoerd door dominee
Van der Poel, aalmoezenier Grocncndijk en raadsman Lips, terwijl genoemde
drie in de laatste zitting van de bijeenkomst, als forum samengevoegd. op
vragen en opmerkingen van de deelnemers ingingen.

Het is een heel bijzondere bijeenkomst geworden. waarin men nu eens
inderdaad naar elkaar heeft geluisterd en waarhij inCH vragende en sprekende
trachtte door te dringen tot de achtergrond vall de verschillende overtuigingen.
Een bijeenkomst waar niemand gelijk had, waar men het niet alleen accep.
teerde dat de ander anders dacht, maar waar men bovendien nog belang.
stellend was naar de vraag wát die ander dan prceies dacht en \vclárom.
liet is haast vanzelfsprekend dat in deze bijeenkomst ook een sfeer moest
ontstaan, waarin men elkaar als mcns waardeerde en waar het gewoon prettig
was om bij elkaar te zijn,

Een merkwaardig moment in deze hijcellkolllst was de ma.lIldagavond,
toen dit hele gezelschap geconfronteerd werd met twee vertegenwoordigers
van de provo's nl. helle van de \Vetering cn Bernard de Vries, Indenlaad
een merkwaardige avond. \Vie meent dat dat wel geleid moet hebhen tot
l~en geestelijke veldslag tussen officieren en provo's heeft het bij het verkeerde
eind. 0, zeker, cr was mcningsversehil op allerlei punten, ook trouwcns tussen
de twee provo's die daarvan allerminst ecn geheim probeerden te maken,
maar het verbazingwekkC'nd plezierige was dat bij Ilauwkcurig luistercn en
scherpzinnig doorvragen er verschillende momenten ontstonden waar mensen
uit zo verschillende werelden, wellicht tot eigen verwondering, moesten
constateren: maar daar denken we helemaal niet zo verschillend over!

Ook op deze avond groeide iets van begrip en wa!ll'(lering, zo zeer zelfs
dat tenslotte de twee provo's in de auto van de hoogst-in-rang-zijnde officier
naar het station werden gebracht. Ik ben ervan overtuigd dat die officier het
die avond op prijs stelde de hoogste in rang te zijn.

\Vaarom over dit alles eigenlijk eeH wooru in dit blad? Omdat het omge-
keerde van het hier beschrevene in de strijdkrachten, zoals trouwens overal,
ook aanwezig is. Hoe vaak ontmoet men niet het vooroordeel tegen dat wat
men nauwelijks kent, de controverse tegen het nieuwe, de afkeer van het
andere. Daarom zouden we deze bijeenkomst willen zien als eell teken aan
de wand. Eell teken van dat wat 6'Toeiendc is: de bereidheid te luisteren
naar het andere, het accepteren van een kritische geest, de losmaking uit het
isolement.

In zekere zin zouden de strijdkrachten een ideale ontmoetingsplaats kunllen
zijn. \Vaar komen zoveel mensen uit zoveel verschillende richtingen te zamen?
}'Iet wat meer vernicuwitlgsdrift, met wat meer durf en wat meer fantasie
zouden <1estrijdkrachten ook op dit gebied van grote betekenis kunllcn zijn.

Daarom meenden we melding te moeten maken vall deze olltmoeting in
Driebergen. RED.
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Import-Belg
Jan Mulder
1kt g('\\'C'{.klaal-( in Ikkii:; IWl'mt gro-

tere \'Orllll'll aan. De Iklgi.sehc yoelbal~
\lIpportcrs \'lh,len (lat Je macht \":1Il het
Bt,lgischc nationale ,"octhalcHtal. tlat
Il0.t:" ]lid zo heel !all!! gl'!t,t\<'11 in Europa
('Pil ge\Tt'l's<1e Ict(cnstander was, tanen-
dl' is. Hoe gClllaUt.lijk s]}cdell die Bel-
geil iJl dt~ jaarlijkse traditionele inkrlaJl(l
niet langs de Xedcrlandt'rs? De suprc-
lIlalit~ was oycr\\'el(ligl'ud. Jklgii;, met
('{'I! kt'rn "an .'\rllll'r1tTht+spclt'l"s. sloof
\Tijwd Ollshlith;ur langs Europa's \(ld.

11alt!rcH'11.
:\laar in het voorjaar "an het \'()l"ig

jaa! irwassecnic ."t,lt'dioncllr en hier.
brouwer "amlcllstock met zijn elik-
J.:nlep dl' ('t'rste dreun. In Iklgii; was
IIJt'tl uitgekeken op de talcnbol1c ",\mlcr-
lf'eht-gnJt'p. '\\"e \villcn ook f'l'IlS andt,-
relt een kalls g(,H'n: had \'andenstock
daarop gezcgd, 'Juist in de inlerbntl
tew 'IJ .\'t'derlamI. die toch om ".Keizers-
baanl'" is, kunnen wc OIlS zo iets permit-
terell: Die gok \'an de BelgeIl \wtt'ken-
de ('('Jl misrekeniug. Een jOlig ell mell
talclllHl1 Xn!criaIHis (,Iftal sloeg hard
lot': 3-1.

I kl was e('hlt'r nid de cnigt' klap.
Een paar lll;laJl(1ell later w£'nl België in
Florcnce door Bulgarije Ilil.l.(l'schakeld
\001' dt, finale-polllt, \'an hd wereltl-
kalllpi(J('ILSt'llap iu Ellgt'1alHl. De B(,lgt'll.
die zich al zt'ker in Engcland waandcn,
\it,h'll tIlssen wal t'l\ schip, D{, ('('rstt'
symplolll('n \':\11 Ol]J"]ISI 1Iorre\(lt'll 0111-
hoog.

Toch i" dl'z(' h'rng\'al \'an hUil natio-

nak plot'g nid dl' ('ui!.!!: l"I,dt'Jl vall hl'!
,I.!;I'IllOppel'. Bij Anderll'cht namelijk,
)!ro""icr in ilJ!l'matiolJal" _'Pt']I'1l ,iJl(\s
Ilt,t \oril.!;C st~izlwn Iwt't' .\'(,derlallt]l'rs
dil' \\'('ck-in-wt't,k-llit ill Iwt Ili,'lIwS zijn,
sp('I('r" die de lklgist'\ll' \ t'dt'ttt'lI iJl de
schaduw zdh'lL J ),' Limhurger Ih'rg-
holtz ''u dl' Croninl.(t'r '\11IIt1f'r ht'h\Wll
dkaar daar iu Bnl"st,1 ge\OIltI{'11.

Geen spijt

Jall ~f\lld{T; 'Ik sla 1111 \oor het
tW~'t'(k jaar OJldl'r COJltract hij ..\nder-
ledlt. Ik moet j{' :I,t'l.!;,l.(endat ik I'r
heit'maal gl'{'n spijt \'~1l1h(,IJ ,l.(f'halt dat
ik dit' spron,l.( naar het zui(I('n he"
,1.!;('waa,l.(t1.Anti<'rlt'l'lll is {'pn echte dnh,
t(' \'ergl'lijkI'Jl met lH't Illlidi,l.(e Aja.x hii
[1I11ie,lJaarolll \ollden we Ilt't zo gew('l-
di,l.(dal Ajax hi('1"op Anderh'chl \":L1lons
,er!oor. I';r i" OIIS hard .~pf'1 H'rwett'n,
maar ik \)('11 hd damme(' hl'Jt.maal nid
t'('ns. Aja:\: had dit, wedstrijd loch ook
graa!-( willcll witllH'll, Latpn we UOlt
maar ht,!'1 ('('rlijk zijn. Aml('r1echt speel-
tIl' gewoon \wit'r die avond. D{, voJgen-
dt~ kl,t'!" wint waarsdlijnlijk Ajax.'

.IaIJ .'llddt'r. 21 jaar, illl.!;elijfd in dl'
:\edt'r1alltlsl' strijtlkrachtl'll ondt'l' 1E',l.(l'l"-
llHlllnlt'l' -!,')U.')().12,,).I, heeft llt't contact
lilt'! het .\'ederlamlse \1ll'1hal niet hele-
maal \Tdon'n, Zo {,l'ns per week onder-
Ill"{'l,kt hij zijn dagt'lijkse rit \,1Il de
kaZl'llll' in Ossl'll{in,dlt naar Brussel mI'!
l'en l"t'isje naar Zeist. waar Jan ju hd
sporlcentl"lllll \all de Ki\\'Ü met dl'
,'\I'(1crlalltlse Illilitain' \'oetIKllpltlt'g zeer
hard traillt.
'Ik 11I'Jlhlii dat ik op dt'Zl~ manÎer op

de h()o~tc Illijl. 111 dat IlLiiitait"l, elftal
h('l'rst {'('H gewcldig gocdt' gel'st. Ik Iwh
('r 1Il1 alwef'1" verschilkIH1(, interlands
opzitten, Illaar \ooml op dit~ rt'Ïs naar
Maddra toen Wl' 1'0l'fllgai wipten. he-
merkte ik dal men in :'\etIeriand toch
wd heel amlers is dan in Bdgië. De
Bekt'n kllllll('1l zo \{'rn.lellli serieus zijn.
El'u lachje kan ('r voor Il('Iangrijkt~ wl'd-
strijden IlLaar hoogst z(,Jt1eJl af. De lei-
dt'rs \,lIl de militaire \l)cti>alplol'g zicn
dal g(,lnkkig andl'rs. Tmiller Zwarlkrllis
do<'l 1lt'I'I vaak met OllS mee, Tocn we
11;1afloop ,all die \vedstrijd tegen Por-
tllg:aI in het holel kwamen, dook hij \,lIl
\Tell,l.(d(, over de O\'l'twinniug met kleren

SPORT
J),- dl nUl ,Hm/dm. Slawl<1 .'.l.II.,.: r,," d,',
Ku!,/,'" (T'SV). .-\r-/II,',lwTI-! (DOS), HIII,-Iwl
(L\;ad. Jal! .\TlIlda (.\lIdn/n./.I), ,"m ril' '\'('.1,1.:"
(1-:xcd_,ior) ,'u I",iw', ZLcarll.:t'lIi,,'. \"OOT l'./.".T.:
Jlln~,rll (1-"dic'lOrln1), "L'en,tra (rou L\/i,ad),
(:maUml/tl,\' (.\" •.\C). "fllt I-.'I-!//lfmd (Td.,IIIT),
I',,!),. (Haa,/,'''! ,"1 (;rrW'''"IHI\ (SL\C).

{'n al aall iJl Ill't 7.\\'C'lllbad. .'foet je bij
ons Olll kOllll'n. zowl('11 ze (1('nkl'll dat je
g{'k IWllt )!('wordl'n. ~Iaar je kUilt toch
lIid altijd lllHlt'r hoogsp,lIl1ling' leH'n.
Dat I.!;aatzekl'!" I.'n kostl' \'an j(' Sjwl.'

'Heel goeie'

II('dt Jall ;-'[llitler al piallJlt'n om naar
;\{,dt,rland terull: It, kl'rl'n?

'0, TH't'. Tot C'II Blet HJG8 heb ik t'CIi
contract. \\'aarom ZOII ik. Er moet daJl
wt,l {'('Jl hl'el gOl'ic l\edcrlandse clnb
kOllll'll. Toen ik iJl militaire dienst ging
(,mi,l.( jaar juli), hei> ik ('t'n paar moeilij-
kl' lnaalllll'1l gehad. AIH1er1ceht had een
llÏt'lI\\,(~ traiJH'r aangt'lrokken. Hij zag me
nooit. want de I'er~te weken, toen
Allderll'chl al \olop in training was, lag
ik iu de kazenll'. Ik kwam !Iaast het
dftal It~ staau ('11 moest in het twcede
.'Ill'1L'II,

Ik kali llle ht'st \oor~telJell tIat hij me
lIid dil.'cl in hd t'l'l"stc elftal zette,
Bon'ndi.'1l raakte ik nog geblesseerd
ook. CdnHig kreeg' ik na mijn blessure
('{'H kans, omdal hd hij Anderlecht niet
zo gt,\\.t,ldig ging. Er werden punlt'll
H'rspeeld. :\a mijn rl'lltrf'C hen ik er
lIid lllCt'r naasl,l.(ezl't, XII loopt het weer
gl'SIlH'l'rtl. Eufill, jullie hehben in die
bencfidwt'dstrijd tegen Ajax zelf kultlleJl
zicn hoe g:ocd Berg!Joltz wcer is.
PUllllllY is wcer helemaal in iJl België.
Hij \ liegt er soms I,\Il,l.(sof er helemaal
).!t'en tegenstanders zijll, 1'1II11JllYhad het
\-orig seizoen \"(,('1 moeilijkll('dcn, ~fet
Sillihaldi - onze vorige trainer - kon
hij Ill'lelllaal niet opschieten, ~[aar ik
\'tllld wel dat Ilt't ook aan hem zelf lag.
Irij kwam bij Anderlecht als ('('11 grole
\"l'tldte. Ilij speelde immers in het
Xedcrlantls l,}ftal. Voor wij L(!.( het
.'\en anders. Ik kwam uit \\'VV. ('en
kJl'iu amateurcluhje uit Groningen. Ik
lllO('st hl'! niet à la minute \\-aarlllah'n.
.'Iij ga\-en ze dl' tijd om te gnwÏt'n.

\'ori,!.(e maand zijn PUlllmy el! ik in
f'ell lli(,tlwc nat getrokkeJl. Alleen zijn is
ook zo ong('z(,lIi~. \Vant in Croningl'lI
kom ik niet ZO\.(.t,1 ll1l'er. Ik rijd op en
ncer \':Hl Ossendrccht naar Brussel. Cl'-
Iukkig krijg ik van mijn commandanl
allt~ Jlwdewerkinl.!;. Anders was dit niet
\'01 \l' hOllden:

\\'l~[ JESSE
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'HET WASEEN
UITDAGING'
Tocn ik, nu alwcl-'r meer dan

twee jaar gc!l,den, \"Oor het feit
stond, dat ik waar moest gaan
muh'll dat geestelijke \/cr;.orgillg
vanuit een humanistische achter-
grond niet anl'ell llIogelijk was,
maar ook zinvol, voelde ik toch
wel een aarzeling. De aard van
het werk dat ik nu zou gaan

DOOR
H.J.VAN SANDWIJK

doen, was zo anders dan ik ge-
wend was, dat ik zelfs van ecn
gevoel van onzekerheid kan spre-
ken. Aan de andere kant stak cr
toch ook wel weer zoveel avontu-
riersaanI in mij, dat ik de uitda-
ging die dit nieuwe werk bete-
kende, aannam, en met .l-.'Taagte.
Ik kende het leger slechts van

mijn dienstplichtige periode, die
vlak na oe oorlog viel, en nu
weet ik dat het leger van uu
weinig meer dan de naam ermee
gemeen heeft. De dienstplichti-
gen van toen hadden die oorlog
nog vers in het geheugen, en dat
maakte ons nict cnthousiast, maar
wel vastheraden. De officieren en
het kader van toen hadden voor
het grootste deel gevochtcn, en
waren daar nog vol van, Ook bij
hen was de geest anders dan
nu,
Ik zeg 'anders', niet heter of

slechtcr. VI.-'d van dc huidige of.
ficieren en kaderleden hebben
die oorlog ook mceg(~lllaakt. maar
de twintig jaar die intussl.-'n ver-
liepen, hebhen ook de betrokken-
heid van deze mensen met de
prohlemen vcranderd, zodat ('r
nu een grotere distantie hl'st,mt.
liet zijn echter vooral de soldaten
van nu die anders zijn, omdat ze
de oorlog alleen kennen uit ver.
halen en \lit kranteverslagen, Zij
staan anders tegenover hd ver-
schijnsel oorlog. hun engagenlt'nt
is er vaak wel, maar is anders
gericht. Deze veranderingen
maakten dat ik mij onzeker voel-
de, en 11zult dat begrijpen.

Een nog nel principii'ler punt
kwam daar hij voor mij persooll-
lijk, Ik was afkomstig uit het
onderwijs, U zult nog weten dat
de leraar op school de man is die
het weet, De vragen die hij stelt,
zijn gl'('11 ('chte vragen. het zijn
sdlijnvragen, bedoeld of wel als
controle of de leerling het ant-
woord wcct. of wel als didacti-
sche procl,dé, eell heuristische
methode dus, maar in beide ge-
valk'n \••'eet de leraar het .1Ilt-
woonl zelf weL Nu was er edlkr
een nieuwe situatie ontstaan, die
van vragcn stellen W<llUOP nie-
mand het antwoord weet. Ik weet
ook wel dat ik soms les geef over
C('1l olldcrwerp waarvan ik wat
weet en de toehooniers niet, hij
voorbeeld als we ovcr hocdhisl1le
praten, ,Maar u weet intussen al
wel zoveel van onze werkwijze af,
dat u h('grijpt wat ik met de
amlere situatie bedoel.
De \Taag, "Hoe moet ik It~\'Cn?',

om Fans Janst~n Illaar te citeren,
kunnen wc niet zó maar beant-
woorden als de vraag: 'Hoe is de
suhjonctief van aller?' Dat laatste
alltwoonl weet ik, en dat ver-
sterkt mijn zekerhcidsgevoclcns.
Vat eerste antwoord, 'wl.-'et' ik
niet; we zullen samen over dat
anh,,'oord moeten dclibereren,
waarhij elk van de aanwezigen
een duit in het zakjc bn en mag
doen, die dezelfde waarde heeft
als mijn duit.
Uitgaande van de opvatting

(hH de Illl.-'ns wel een positief
antwoord kan ge\"en op die eerste
vraag, maar dan meestal vanuit
een andere achtergmIld start,
betekent, dat ik het antwoord
hoogstens voor Ille zelf heb ge-
formull'cnl, I.-'ntracht dat in mijn
leven te realiseren, maar dat houdt
niet in dat ik een beter heb dan
de deelnemers. Natuurlijk zou ik
nu kunnen gaan pmheren die
deelncmers te gaan uitleggen
waarom ik gelijk heb, en weer in
mijn leraarshuid kruipcn Olll
domllle leerlingen de regels nog
eens duidelijk te maken. Ik wist
echter dat dat niet juist zou zijn.
ik mag slechts als katalysator op-
treden voor denkprocessen die
beslist Ilict verlopen zoals het
mijne, en desalniettemin daarom
niet fout zijn, het omgekeerde
kan wel ('cns waar zijn,
IIoc is dit nu allemaal nu ruim

twee jaar geleden uitgekomen?
\\'as ik terecht ('en heet je han/.(?
Xeen, ik had niet hang hehoe\'ell

te zijn. O\"eral waar ik op mijn
vele reizen aankolll hestond, en
l)('staat Il()~. tI(, wil ell de wens
om mijn w('rk llIogelijk te maken.
:\atuurlijk moet dit niet ahsoluut
~ellOmell wordcn want hier CI1
daar mocst, en moet, n()~al een>;
wecrstan(l overwonnen worden;
prineipii.le weerstand van mensen
die dat (In~odsdiensti~ humanisme
waarddoos vinden en dat helijden
in woorden en daden, en ook prak-
tische weerstand van ('omman-
danten die lll't moeilijk vinden
voor ecn klein groepje menscn
1.-'('11afzonderlijk CV-uur uit t(~
trekken, Vat zijn dingen die ik
begrijp, al vind ik ze !lid leuk
maar cr is mij ook duidelijk ge-
worden dat een gesprek over
deze zakelI vaak waardevol is en
veel oplost. De medewerking is
vaak zelfs spontaan aanwezig en
ik hewaar uitsteh'mlc herinnerin-
gen aan hij('cnkolllst!.-'11met com-
mam!anlen die v(Jor mij veel de-
den. soms ondanks hun stelling-
lIame vanuit hun godsdienstige
achtergrond tegenover mijn hu-
nl,lIlislne.
Dok zijn er domÎtJ('cs en aal-

Illoezelliers die mij van het begin
af als collcga hehamlelden en mij
zelfs zu noemden, Dat \"ooral is
mijn groolo;te geluk gewl.-'I.-'st,en
het woordje gd uk is hier met
opzet gekozen,
Sommige aalmoezeniers en

dominees hebhen zoveel karakt('J"
dat ze over hun ernstige ('n prin.
cipiële bezwaren h'gell mijn
dienstvak heeu staptl.-'n, ('U mij
tegemoetkwallll'l\ tllll mij te hel-
pen mijn weg k vinden en mijr
leven lllogelijk te maken in dl.,
groep officieren en ondl'rofficie-
reil. waarin ik mij als heginneling
lang niet tlluÎSvodde, Ik hen er
dan ook hlij mee deze ('ollega's
1111('CIlSoffici('e1 te kunnen zeg-
g('n. ho(~zl'er ik het op prijs ski
dat ik hun collega mag zijn, CH

mij in alle nedcrigheid trots mt'!
met hcn te mogen wcrkcll.
En dan die deelnemers aan de

h'ssl'n, hol.-~hehlwn die gerea-
geenl op dit zo nieuwe soort
geestelijke verzorging? Hier ligt, in
dit antwoord, een krrein waarop
ik een grote \"oldocning heleefde
en nog skeds heleef. De wijze
waarop de dl,elll(,lllcrs reageerden
op mijn lcssl'n, is zo, dat ik nog
maar zelden terugdenk aan mijn
tijd als leraar. ="ahlllriijk heht II

hegrepen, dat dat niet is, omdat
ik het zo goed doe, want mijn



'r collega's zullen dit evenzeer
den.onden hehhen. :\een, cr is
s anders aan de hanel. Onder de

~Iitairen die bij Oll~ de lessen
weken, wordt de wijze waarop
i werken, en de prohlematit'k
~ ter sprake komt, gewaardeerd

waardevol. U weet dat de
~Inelllers zl'lf Illt'estal hun Orl-
'wt'rp hepalen, cn dat "...ij dan
:preksldder zijn. om op die
nier eell geregeld denkt'n mO-
ijk te maken C.q. te hevordC'-

4. Daarbij kent Ilwn natuurlijk
,c achtergrond. De illgehrachte

-Ierwerpen zullen niet zoveel
lt'rs zijn dan in andere, niet

lire groepen, hoewel daar
dicht specifiek militaire zaken
t of nauwelijks voorkomen.
g ik eens een greep doen, zo
ar, puttend uit mijn aantt'kc-
gen?
:eksualiteit, met alles wat
raan vastzit. Hassenproillemen,
wikkelingshlllp, oorlogsmisda-
crs, vreemde godsdiensten,
ffen in opvoeding, hoekhe-
~kingen: Jan Cremer, ds. Die-

-hof, \Volkers zijn veel ge-
19J; ('volutie, doodgaan en
,<1zijn. Fom .lansen, G3.
let zal uit dit lijstje duiJelijk
, dat de actualiteit Cl'n grote
speelt, t'n dat is !wed, want

vraag: Hoc moet ik len'u? van
begin speelt altijd mee, hij

olJ(lerwelll' Ilet gaat er vaak
niet een theorie te bedenken,

Ir samen te zoeken naar het
rum van ons handelen. omdat
de mensen steeds bezighoudt.

!!!!komtde vraag naar het waar-
VUil het soldaatje-zijn vaak

,0.1;. immers, de soldaat tracht
I rekenschap te geven van zijn

-keil en uoen in onze les. en
del1kt ('n dot'! nu eenmaal als
aat, Vaak zal hij dingen moe-
dot'n waarop hij zich in alle
wil bezinnen, en dan kan een

)rek met de raadsman waar-
)1 zijn.
r zijn nog heel wat opm('r-
~ell te maken over mijn werk,
r dat wil ik graag bewart'n.

.011 voor tI willen concluderen
als ik al met !-{ellll'llgdcgc-

ens aan dit werk hegonnen
dit nu is geëvolueerd tot l~lm

lel van dankbaarheid dat ik
mag dO{'Il, en een gevoel van
edcnheid. dat onze veronder-
ing dat er hehoefte aan ons
: hestond, zo waar is gebIe-
zodat ik weet zinvol werk te,.

'OVERGANG
WAS
GROOT'

Zaterdagavond df uur, zittend achter
de schrijfmachine, w('tende dat AnI t'n
Kees op dit moment de leiding hebh{'11
in het wereldkampioensdmp op de
schaats en ,.erondt~rstt'lIende dat ~én
van beiden de overwinnaar 7.al worden,
filosofeer ik zo'n heetje over de vraag
wat er in die beide jongens om moet
gaan. Ze zijn vriendell. maar toch ...

DOOR

A. ZOETEBIER

~Iaar dat is eigenlijk niet de bedoe-
ling, want dl~redadie van Ego heeft mij
gevraagd iets te vertellen over mijn
ervaringen als raadsman in het leger en
daar zit je dan met de vraag, wat er uit
die schrijfmachine op het papier moet
vcrs{'hijnen.

Allereerst komt dan hij mij de vraag
naar hoven, waarom hen je aan dit werk
begonnen, waarom doe je het eigenlijk?
Daar kom je natuurlijk nooit precies
achter, maar naast egoïstische motieven
is er misschien toch een bepaalde lijn te
ontdekken.

Achttien jaren lang heh ik gewerkt bij
het gevangeniswezen in een functie
waarbij het in de allen'erste plaats ging
om de mens zo mogelijk te begeleiden
in zijn onvrije situatie. Zot,kend, tasten(l
en luistert'ml tracht je dl' ander te
hegrijpen om hem zo mogelijk te hegc-
Il'iden en te stimuleren om aanknopings-
punten te vinden ten einde te komen tut
een vollediger ontplooiing van zijn mens-
zijn. Je ZUil ook kunnen zeggen: het
doorzichtig maken van je menselijke
situatie, het ontdekken van de kortslui-
ting om van daaruit je mens-zijn waar te
maken. Vanuit dit arlwidsmilieu voelde
ik mij wel aangdrokken tot de functie
van raadsman in het leger en ik heb dan
ook in HUM de sprong gewaagd.

i':1I, twee ell een half jaar later, moet ik
eerlijkheidshalve bekennen dat de over-
gang wel t'norm groot is geweest. Ik was
nooit in de militaire dienst geweest en
ofschoon we, te zamen met l'cn aantal
aalmoel'.eniers, wel l'en korte opleiding
hebben genoten in de legerplaats Xun-
speet, melde ik mij als een kat in een
HeenHI pakhuis. Cekleed in uniform.
getooid met onderscheidingstekens,
waarop ik met'nde geen reeht te heh-
heu, aangevuld met een emhleem dat
niemand kende, reisde ik de Noord-
Veluwe af van \Vezep tot de Harskamp

Olll mijn opwachting te maken hij tien-
tallcll commandanten. nooit geweten
hebbende dat cr zoveel kazernes, leger-
plaatsen en onderdelen waren. Van de
militaire organisatie snapte ik voorlopig
niets, met het gevolg dat allerlei blun-
ders niet uit konden blijn'll. ,\'elke ove-
rigt'ns op eell IJlezierige wijze werden
aanvitar<l.

Fundionerende in de Imrgersamen-
lcving, weet je natuurlijk wt'! dat er zo
iets als een leger hestaat, maar door
deze confrontatie kom je pas tot de
ontdekking welk een enorm instituut het
in onze maatschappij vormt, waarbij
allerlei vragen naar hoven komen, waar-
op ik deze keer niet venIer zal ingaan.

Gedurende de eerste maanden in mijn
nieuwe werkkring kwamen in de ge-
sprekken ecn aantal vragt'n steeds weer
naar voren en een aantal daarvan wil ik
u niet outhouden.

Is humanistische geestelijke verzor-
ging eigenlijk wel geestelijke verzorging,
waarhij als ondertoon doorklonk de ge-
dachte dat echte geestelijke verzorging
alleen maar godsdienstige geestelijke
ver.r.orging kan zijn. Scherp geformu-
IeenI, leidde dit bij afwezigheid van de
raadsman wel eens tot de opmerking:
ODeraadsman is er ,..andaag niet, nu kun
je t'chte geestelijke verzorging krijgen,
al.s je naa,r de dominee of de aalmoezc-
llIer gaat.

Discussies o\'er de al of niet gelijk-
waardigheid van godsdienstige en hu-
manistische geestelijke ver,wrging heb-
hCII geen zin, t'envOll{ligweg,omdat het
Ilitgangspllllt van een levensovertuiging,
zelf niet vathaar is voor hewijs of tegen-
bev•."ijs, Alhoewel wij, mensen, vele pun-
ten van overeenkomst vertonen, inter-
preteren wij de werkelijkheid blijkbaar
op verschillende wijzen en het getuigt
clan ook van een misplaatst superiori-
teitsgevoel om te vt'romlerstel1en de
waarheid in pacht te hehhen, eenvou-
digweg omdat de waarheid niet te
achterhalen is.

Vanuit (Iit standpunt vertrekkende
kan er dus ook nooit concurrentie zijn
met de godsdienstige geestelijke verzor-
.l.>ing.Bovendien vloeit hienlit voort dat
humanistische geestelijke verzorging
"'JOTalzin heeft ten aanzien van hen die
hewust of halfuewllst reeds in dezelfde
})elevingswereld staan.

Een ander punt dat dikwijls naar
voren komt, hetreft de vraag hoe de
humanist politiek is geïnteresseerd,
waarbij meestal hij voorhaat de associa-
tie humanisme-socialisme wordt ge~
maakt. :\11 hestaat cle humanist evenmin
als de christen en op grond daarvan ligt
het "oor de hand dat humanisten over
politieke vraagstukken verschillend den-
ken, VaO\vege zijn uitgangspunt, nl. de
mens, is het niet voor de hand liggend

Vcrcolg op pagÎtla 6
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VERVOLG - RAADSLIEDEN AAN HET WOORD

dat l~t'lI humanist zal skmmen op een
godsdienstig politit'ke partij. zoc1<tt er
voor hem overhlijvcn tIe politil'kc partij-
Pil die cn.'Ill'cns gehast'enl zijn op een
democratische gromlslag, nl. PvdA,

VVIJ, PSP en 1)'6G.
'Vaar hij op zal stemmen. is afhanke-

lijk van de vraag hoe hij zich de
organisatie van de- maatschappij VOOf-

stelt, waarhij on~rigells zijn keuze vaak
wel zal samenhangen met zijn persoon-
lijke omstandigheden. \Vat dat hl.,trcft,
vormt een humanist waarschijnlijk geen
uitzondering op de algemt'l1C regel. Het
Ilumanistisch Verbond is dus hepaald
niet gl'1lOmll'll aan l'en politieke partij
en lH'rht'rgt vogels van dh.erse plui-
mag(~.
Een derde PUilt dat altijd naar ,-oren

komt, is (Ie vraag wat de humanistische
geestelijke ver.f.Orgingop het slagveld bij
het sterven heeft te hicden. Het allt~
woord wordt daarhij mcestal mcleen
gegen'n, n1. 'niets', daarbij redenl'rend
valluit eigen H'rwachting, stelIcmie dat
cr na het sterven nog een hiernamaals of
l'euwig leven zal zijn. Uiteraard respec-
teer ik gaarne deze mening, ofschoon ik
met'U te mogen opllll'rken dat alle chris-
kW,'n hÎ<-'rbepaald 11Îd gelijk OH'r dl'n~
keil,
\Vat de humanist lwtn,'fl. het gaat

hem n'el meer om het Il'\'cn hier cu nu,

daarhij de dood waarschijnlijk ervarendl'
als l'l"n enorm prohlecm, maar desalniet-
{(-min ziet hij de sprcmg naar het eeuwi~
g/.' ien'n als ('en illusie. Xaannate hij
zkh zijn nH'lJselijke sjtllati{~ beter he~
wust wordt, zai hij ppnlpr in opstand
konwu ti'gen de dood ('Tl trachtell Ill't
len"11 hier en nu inhoud en vorm te
geH'u, heseffend{~ dat hij ten slotte de
npderlaag zal moeten incasseren,
Indien iemand vanuit deze le\'ells~

beschouwing lJIet de dood wordt geeoll~
fwntpcn1, ligt het voor de hand dat hij
ook hehoefte lH'dt aan een vorm van
g{'('stl'lijke bijstand die O\'en'l'nkolJlstig
deze sfeer hallddt. denkt pn leeft. Dat
deze visi(' ilmlersdenh:t'llth'll niet aan~
spreekt. is duidelijk. maar daar dient
onmidddlijk op te volg('I}' dat h(,t Olll-
gckt'l'nle eveneens het geval is,

Ten slotte dl' vraag: heli je humanist
als de voorgeschreven verklaring is inge~
leveni? Laat ik daar kort op antwoor-
dcn. l.)eze verklaring \wtekent niet IlWl.-'r
dan de minister JH'{,fthedoeld, namelijk
dat je de wens te kennen g('dt th'el te
willen nelllen aan de humanistische
geestelijke verzorging. Dl' vraag of
iemand als humanist wenst te wonlcn
aangelllerkt, dient door hell1 zelf te
woni('1J beantwoonl l'U vanzelfslHekeml
hehhen wij en allderen nipt het recht
om hetrokkene op grond valJ die verkla~

ring in tt' delen hij een hepaalde groe-
pering. Xaannate wij langer binnen de
strijdkrachten zullen werken, ligt het
\-oor de hand dat d('ze vragen lang~
zalllerhand naar de adltergrond zullen
gaan verdwijnen, maar toch meende ik
ze nog eens te mogen memoreren.
\\"at het praktische \vl'rk betreft, is er

ener.djds \vcl voldoening, althans wat
mij aangaat. Dank zij de soepele mede~
w(~rking van de staffunctionarissen lopen
de lessen j.{('estelijke \'erzorging \Tij
goed, waarbij ik besef dat dit organisa-
torisch af en toe mocilijkheden gceft,
omdat wij vanwege on7.e regionale func~
tic vaak niet parallel kunnen lopen mct
de godsdienstige geestelijke verzorgers,
Daarnaast schiet ik in esscntiële onder-
delen \'an mijn functie te kort, waarbij
ik o,a. denk aan de individuele \'erzor-
ging en het contact met de staffullctio-
nariss('Il, doch ik hoop dat dit in de
l1ahije toekom"t zal verbetercn, Overi-
gens is dit slechts een hoop, als huma-
nist weet ik met het rekking tot ue
toekotn"t hijzonder weinig met zeker-
heid, doch ik waag llt't erop met on~
zekerheden te levl.-'n,
Eén ding is sinds gisteravond evenwel

l'('n feit geworden, n1. K('{'s is wercld~
kampiol'll op de schaats, doch daarnaast
hoop ik dat hij t'n AnI vrienden zijn
gehlev('n, want (lat is onze ollontkoom-
llarc lotsverbondenheid,

?
.'.'..

Eli "" foor de ltlfltIl(' k•..cr! \\'1•.. lwclt di,' radio Lij ziel,,' .. , allemaal d(' lItut.s t/I.
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Hawkins en Young:
tenorsax-pioniers

JAZZ

Dl' saxofoon - {'n dan vooral de
tenofsax - is tegenwounli~ missehicn
wel h".t helangrijkste jazzinstrnment. In
de avant~garde spelt'U tenorsaxofonisten
(Coltranc. Alhert Aylcl", Arehic Shepp,
Pharoah Sanders) (1e hoofdrol, terwijl dl'
l('lloristen (Jok in kwantitalid opzicht
alle andere instrumentalisten "cr over-
treffen (prolll'l'r bij ,.oorhl'dd maar ('('ns
vijfentwintig lcnorislt'n ('n daarna vijfen-
twintig trompettisten uit de moderne
jazz op te 1l0Cmcll).
Toch heeft hd jal"t'n geduurd VOOf de

saxofoon in de jazz \'olledig was geac-
cepkerd. In d(, Xew Orleans-pcriocle
was het instrument vrijwel onhekend; cr
was in de standaard me!oc1iest'die van
kornet. klarinet en trol1lhone eenvoudig
geen plaats \"flOr. Pas in dl' loop van de
jaren twintig, topn de jazzorkesten groter
\\ter<l('n en t'r twee of meer rid1Jlazers
Illee gingen sp<'1eIl, det'd de saxofoon
zijn intT(,de, Op dat mOlllent Iwstond er
voor de andere instrumenten al ('cn vrij
algt'nwen aanvaanle jazzspeelwijzc, waar
jongc mllSici zich naar konden richten.
De beginnende saxofonisten lIit die tijtl
hadden echter geen outlere collega's van
wie ze kondell leren, t'll dat is op de
eerste jazzplatelHllet-saxofooll <lau ook
pijnlijk duidelijk te horen. Dat de tenor-
sax in een paar jaar van een ohscuur
curiosum tot }wt k'itleJl(le jazzinstrlllllcnt
kon worden, is te danken aan het haan-
hH'kt'nde werk van t't'n paar vindingrij-
ke pioniers.

Bewonderde grootmeester
Coleman IIawkins (geb, 1904) \\tas de
Perste van allemaal. Van Hl2.'3tot 19.'34
spet'lde hij in hd grote orkest van
Vldcher Ht'ntlerson elJ hij evolu(,t.'rde in
die periode van een onheholpen en log
speleude h('ginuer (met \'t'eI staccato.
effeden, die nu verschrikkelijk ouder-
\\tds aantlot.'n) tot een zelfverzekerde,
door i(,dereen hewonderde grootmeeskr.
Van '34 tot '.'39 oogstte I1awkins triOIll-
ft'll in Europa; kort na zijn terugk(.t'r in
de \'5 skeg zijn populariteit door de hit
Body mul soul tot ongekende hoogte.
Ook na de oorlog. toen de moderne jazz
opkwam. hleef 1hl\vkins tot de jazztop
l)(:'hor(,lI, Iloewel hij altijd zijn eigen, in
dp swingp('riode wortelende lIluziek is
hlijn'n spelell, hleek 1I<l\\'kins toch in
staat zich in het !!t>zelschap van jongt're
musici te handha\'t'IJ. Hij is ('t'n nlll die
zeltlzamc jazzmusici (lie lUln cn'ativiteit
zelfs na hun zt.'stigste jaar nog h('hb('11
welt'1l te hewaren.
In 1944 maakte Ifawkins \"Oor het

lIlerk KeYllolt' ('en "~ericplatt.'11met klei-
ne comho's (van kwartet tot septet),
waarop ('('11 groot aantal tnpmllsici uit
dit~ tijd meespeelden. Die npnamt'lJ zijn
l:.ort geleden opnieuw uitgehracht op de
Fontana-LP's Stdllg (68.'3 2,52 JeL) en
Caftill' (mn 280 JCL).
In IIawkins' handen klinkt de tenor-

sax als t'en ruig, zt't'r mannelijk instm-
ment. Hij hedt ('en krachtige toon, in

snel tellll)!) vaak nogal gromlllcrig en
vooral in de halhuls met een sensueel
vibrato. Zijn improvisaties 7.ijn groten-
deels gebaseerd op gehrokell akkoorden;
tlt' mC'1odische inventiviteit is niet zijn
sterkste punt. In ritmisch opzicht houdt
hij zich vrij trouw aan de heat; zijn
accenten kOIlH'n zelden op onn'rwachte
momenten. \Vat hij aan ritmisch raffi-
nement misschien mist, maakt hij echter
ruimschoots goed door de enorme ener-
gie, de geweldige drive waarmee hij
speelt. De ollverstoorbare zelh"erzekenl-
heid elJ de krachtige swing zijn de
aantrekkelijkste elementen in zijn mu-
ziek.
Op SU;;llg komen alle ,t~p('cten van

zijn spel goed tot hun recht. Ifawkins
speelt daar Ilwt voortreffelijke medemu-
sici, van wie \"tloral pianist Teddy \ViI-
son en drummer Sid Catlett hem enorm
lijken te stimuleren. Om venlel' een
illtlruk te geven: trompettisten als Hoy
Eldridgc en Buck Clayton. hassisten als
.lohn Kirhy en Slam Stcwart en dnnn-
mers als Cozy Cole en Denzil Best
maken deze LP tot een van de plezie-
rigste lIawkins-platl'n die ik h'n. Cattill'
is hdaas e('n shlk minder. lIawkins zelf
levert (laar nog wel heIlOorlijk werk,
maar de comho's waarmee hij moet
spelen. musiceren soms op een uiterst
lllid(It'lmatig" niveau. Vooral de zeven-
mansgroep. die vier stukken lang ('cn
soort dixieland pro!)('ert te produceren.
hlijft hent.'den de maat. De twet'dt~ kells
uit Ilawkins' KeYllnte-rt.'pert-oire is ken-
nelijk op Cattin' terechtgekomen.
Tot hd midden vall de jaren dertig

blet'f lIawkins' superioriteit op de tenor-
sax onl)('twist. Een enkele individualist
als de hlanke Chieago-man Bud Fret'-
man (wiens ht'daarde spel op de LP
SailInlu!! niJ!,ht lis1J Ir!! uit 19f12
Fontall<l 88.1 909 .lCY - tussen de
kermisachtige vocale capriolen \'an de
wat onder geworden Hoy Eldridge nau-
welijks tot zijn reC'ht komt) daargda-
ten, had it.'dere tenorist lIlaar i'i'n ideaal:
net zo spelen als Colelllan JIawkins.
Muzikale tegenpool

Omstreeks 1986 h\'am er edlter een
tenorist naar \"tIren, die hijna in alle
opzichten de muzikale tegenpool van
lIawkins was. Lester rOllng (geh. 1909)
had vanaf het hegin V:ln de jaren dertig
gespet"!d in tie orkesten van mensen als
King Olin'r en \\'alter Page, ;'\Jadat
Ilawkins (Ie fletcht'r IIelitlerson-l)and
had \"t'rlaten, nam YOllng in eerste in-
stantie :djn plaats in, maar dat enj.!<l-
gelllent zon niet lang dmen. Lt,"~terwenl
tot \"(,T\'elens toe hekritist,t'f(l. omdat hij
I1awkins' krachtig(' toon miste, en hij
\"t'rdween dan ook al spoedig uit de
hand. )'oung werd pas goed lwkent! als
lid van COllnt Basies orkest. waarin hij
van UJ86 tot W40 de ster.~()list was.
\",lllaf 1941 llt'eft Lester voornamelijk
als It'ider van ('ig('1l cOIn1Jo'sen als solist
hij Jazz at the Philharmonic-grot'pen

gewerkt. De vijftielI maanden die hij in
".14-'45 in het leger doorhracht, en voor-
al tie rassendiscriminatie die hij in die
periodt~ moest verduren, hetekenden
voor hem t'('n nachlmerrie, die hij nooit
helemaal te boven is gt'komen. Na de
oorlog heeft hij nog veertien jaar ge-
leefd. gekweld door \"erslaving- en gecs-
tdijke prohlemen, hetgeen uiteraard het
nin',H1 van zijn muzikale prestaties zeer
ongunstig ]leÏuvloedde.
Combo-opnamell llit Yotlngs gelukki-

ger jaren zijn te vinden op twee recente
LP's. Pre;:, (Vogue II\'T 4(016) hevat
sextetstukkt'll uit '.'38 en '44. Op Leaps
tI/!.(lill! (Folltana 88.'3 278 .ICY) is Lester
te horen met eelJ kwartet uit '4.'3en een
septet uit '44.
Young trok zich nicls aan van tie

muzikale conventies die in zijn tijd heer-
sten, t'n houwde een volstrekt eigen
manier vall spelen op, die de verdere
ontwikkeling van de jazz ingrijpend zou
bt.'Ïnvloeden. Zijn toon is licht. vrijwel
vibrato loos en Iwzit \"()Oral in de jaren
vóór '40 t.'eu unieke. je zou hijna zeggen
nohcle, glans. Zijn ritmische itleeL;n zijn
al even revolutionair; hij vervangt het
tradHione!(' stedge gehamer op de bt'at
door ecu ht't.'rIijk oubpalluen, tegelijker-
tijd nonchalant en virtuoos gejonglecr
met accentell op dt, \Teemdste momen-
t(,ll. liet akkoordelJschema lijkt hem
maar matig te interesseren; hij stredt in
de eerste plaats naar een vloeiende,
logisch verlopende melodische lijn, die
op zijn heste platen ('('11 ongeëvenaarde
vindingrijkheid verraadt. Een groot deel
van Youngs op\'attingen zou pas na het
ontstaan van de modeTll(, jazz erkenning
vinden. Toen werd duidelijk hoe belang-
rijk zijn rol als weghereider van de hop
was geweest.

Minder durf

Op de stukken uit '.18 speelt Lester
\"tltlmamt'lijk klarinet. ('pn instrument
dat hij later nog maar zelden ter hand
ZOIi nemell, maar dat hij hit.'r met min.
st('1lSzon'd allure },esppelt als de tenor.
De sextetopnamen uit '44 laten een
Young horen die wat luit'r, met wat
minder onstuimige durf speelt. (Hoewel
de hoestekst Ilt't tracht te venloezelen,
hevat Pre;:, ook drie stukken waarin
Lester helemaal nipt meespeelt; jammer,
want er was uit het heschikhare mate.
riaal een hetere selectie Illogelijk ge-
weest.) Ook uit Ll'llPS ugai".' wordt
duidelijk. dat Lester in '43-'44 nid meer
de allesdurver uit de Basit,-tijd was. Dat
verhindert overigens niet. dat hij in tie
kwartt.'tstllkken et'n zeer hoog niveau
haalt (o"a, ('('n schittert'lld", thema-para-
frase iJl SOlllctimes Fm 1Jappy!), De
septeh'ertolkingt'n zijn wat minder, maar
(lok daaruit hlijkt nog duidelijk, dat
Lester Young t'en van de weinige jazz-
musici is geweest die je met l'en gerust
hart gelliaal mag noemen.

BEr rVUIJSJE
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Het I'\cderlandsc hioscoopp.
heeft de laatste maandl.-'n kennisgel
met ecu nieuw artikel: de Itali
western, lIet is l'cn produkt dat va
de kwalificatie krijgt 'niet goed,
ook niet slecht'. De fotografie is
uitstekend, het verhaal daarer
waardeloos. De opzet hij het make
deze westerns is den'Hele als die v
Hercules-films. Alleen heeft m
zwaard plaats gemaakt VOO( het
wapen. De figuranten zijn ook et
met dien verstande dat de Hor
tuniek verknipt is tot ecn hroek e
leren H'St.

Italianen kuonen geen \'
maken. De Duitsers kunnell dat.
recht hlijft alle<"11\"oor1)('hollden a
Amerikanen.

Zij kunnen immers hogen - \\
western helreft - op een cultuur}

FILMBESPREKIN
,

sche achtergrond. De Far \Ves
vroeger het gebied Waar blankel
alleen kondt'n handhaven met kog
drank. De Indiaan, die zijn jachl~
vt~r1oren zag gaan bij de komst \
voortrekkers, vocht keihard tem
zijn hezittingen te houden. ~Iaar
het snelvuurwapen was zijn cenVI
pijl en hoog niet opgewassen. Ilo
hij ook was in het spoorzoekcn.

Ondergeschikte rol

De Amerikaanse western gl'
principe dus de strijd weer hlsse
kc en kleurling. Laler speelde (
diaan een on<krgeschiktc rol; i
plaals kwam ecn hlanke tegenstam

De westt'rn heeft als groll(lh
het got,tlc t'n het slechte. Bar
onder aallHlering vall l'en meestal
zwart gestoken 'leidt'r' terroriscn
stadje, waar dan op het hoogtepu
nctte, deanshav('n jongcman Ol
als de redder in de nood. Het
overwint het kwade, de hurgc
gerust gaan slapen. Vrouwen spd
ondergeschikte rol. zij zijn allt'en
\'ol'gd als keukenprinses, als onhe
koeienmeisje, als entouragt'.

In Duitsland denkt mell ook w
te maken. Dat geheurt dan met
van de hoeken van Kar! ~fay, dit
ger op geen enkele jongenskamt
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Bij de foto's

OmlN: Nieuw aSllf.'ct in de western: ill de
modder t:cdltende saloon-meisjes. Op de adltcr-
grond de 'gec~'telijke' rail de rOfle kapllell-
'1l'lIllen.
IAnks onder: V;allgo (Frarlco Nero)
Gehel'! links: Nogmaals Vjallgo, 'Ill met Ilt't
dooel en verderf zaaiende 'Sncll:llflrgeweer', CCII •
I:oorlopcr vtm de mitraillellr.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PETEH j. ~IOH£E
••••••••••••••••••••••••••••••••••

onder VOOT studenten in dc grocntijd,
Ceen vcrfrissend clement dus, deze
klauwende kluwen damesl die vijf minu-
ten later weer Sell(Xlllen fris (Ic klanten
moeteli opwachten.
Zeer gruwelijk is ook het ~Iexicaantje

schiden. De KI.m-Ieider heeft namelijk
de gewoonte gevangengenomen ~1cxi-
canen \"Tijte laten, mits zij een bepaalde
afstand hal<-'n.~Iaar voor het zover is,
zijn zij al dood. De Leider heeft (,CII
waarlijk Illeesterschot.
Ten ovcrvloede: het hoge aantal

dod<-'Ildat in Django valt. De eerste vijf
mÎnutt'1l kan men de trefzekerheid nog
leuk vinden, daarna wordt het echter
vrij eentonig en vervelend.
Een kleine opsomlllillJ{ uit het aantal

Italiaanse westerns dat in ons Jalltl
draait; evenwel zomler venlIdding van
wgissellrs, spelers of Italiaanse titel.
U\ota b<-'ne, voor een grotere markt
worden d('ze films in het Engels na-
gesynchroniseerd. En dat gesdIi<-,(ltzecr
slechts): Een handvol dollars; lJjango;
Een dollar met cen gaatje; Addios, EI,
Cringo; Een vrecmdeling in Sacramcnto;
Jim Hard, de <-'cl1zamerevolvern'clit<-'r;
Furie der Apachen. Vour de goede ver-
staander, het einde van deze Italiaanse
western-stroom is nog nid in zicht.
Zij nog vermeld dat de 44-jarige

Italiaanse regisseur Pasolini zal acteren
in <-'enserieuze w<-'stern,die als histori-
sche achtt'rgrond de ~fexicaanse revolu-
tie hedt.

In een van de niemvere Italiaanse
'westerns' loopt het dodental vcr boven
de hondenl. En dat is niet gering, als
men hedenkt dat al (lie doden vallen via
het wapen van éhl man,
Djaugo hed deze rolprpnt. Hij werd

geregisseerd door Sergio Corlmcci. De
cast hestaat \'oomamclijk uit Italiancn,
aangevIlId met Spaalls(~ fil-,'llrant<-'n,die
in de regel ~Icxicanen \'erheelden.
De held hed Django, ('en zeer

zwijgzame bij het Horse af vertolkte rol
van Franco Xero. Opva1k'IId is dat hij
de hele film door geen paard rijdt.
~tisschiell kan hij dat niet, misschien
ook is.ie bang voor dit edele dier, Hij
raakt betrokken in een wedstrijd in het
nitroeien van tW('C henden. E<-'IIgroep
Kil Klux Klan-aehtige mannen (kappen
over Iwt hoofd, hrantlend kmis tijdens
('('n optocht door een vrijwel verlaten
stadje) Iweft het gemunt op ~Iexicanen.
De strijd l.-'inc1igtaltijd in het nxmled
\"1111 de Klan. Totdat Django kn tonele
verschijnt.
~Iel zijn mitrailleur (n'rhorgell in een

doodkist) maait hij zijn teg-enstanders
w<-'g.Alleen de Klan-leider ontspringt de
dallS. Die wordt dan ook bewaard voor
later in Jlt't twecgeH'cht.
Opvallend verschijnsel

Opvallend \'erschijnsd en zeker uieuw
voor een wcstern is de rol van de vrouw
in deze film. Dat hlijkt uit <-'I.-'nmodder-
geH,'cht tussen zich prostituerende sa-
loonmeÎsj<-'s.Zij doen in de modder lIid

en. Old Shatterhand en 'Vinnetou
nll levcml gemaakt. E<-'n rt.,dcn te
r om ze te vergeten.
nerika produceerde westems van
e. Voorbeelden te over: High I'\oon
Cary Coopcr cn Grace Kelly; The
Country met GregOlYPeck en Jean
llons; Gunfight at the OK Corral
Burt Lancask'r, Kirk Douglas cn
uIa Flemllling. Een van de latere
-Ie Amerikaanse school is The Pro-
mals, alweer met Burt Lancaster.
hierboven geno<-'mde films zijn

-Itiveerde westerns, Ilct rauwe en
l werk is enigszins op de achter-
:1 g('c1rongen ten koste van 'het
ok',
.en ••• schieten

11W dus heeft zich ook op de wes-
markt gestort, Het puhliek raakte
-keken op de hody-builders, die llit-
nd hun krachten verkochten in
~insc werkjes, Men werd echter
van het zwaanlvechten; 't is ook
:unst telkens die ene fatale dodclij-
~ekmct het korte zwaard.
n toch het produktiepeil omhoog te
en - het gaat ten slotte om de
E'S - stapten de Italianen over op
chietwerk. Zonder zich iets van de
;e van het Verre 'Vesten in Ame-
aan te trekken, lanceren zij de ene
tfilm na de andere. \Vant daar
het hij: schieten, schieten en nog
schieten. Op een dode kijkt men
Laat staan als het er veertig zijn.
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VLIEGENDNAAR
DE ZON

Eind maart n'rtrekh'n drie De ic's
en ('CIl Corvair/Holls Royec I'ropjet V<1n

:\Iartillair Holland, voke1Jol.kt met va-
kantiegangers naar Atllt'Ill' . .\lalaga en
I'alllla. Dat is (lan l'eH hl'sclwitll'1I aan-
l()()pje voor ('('11 viiel-,'vakantil'S('izo('u dat
opnicuw alle records J.{aat slaall. In het
paas\\'('ekt'ÎIHlc gaan, na Iwt kleine 011-

n'rturdjc, alle rcmmen los. Op 24 Illaart
- Hij<iaga,'oml - gaat eerst cell COII-
eair Haaf :\Ialaga ('il op 2.5 lIlaart -
zalt'nlag \'llOr PaSl'n - staat 's morgens
\'foeg al het g:rote materiaal ,-an \Iartin-
air op hel platform van Schiphol: (,CII

De H \'oor Palmil. drit' De jc's "00]"

..\tht'III', \lalaga ('IJ DubroHlik. l'CII
COllvair voor Korfoe el! peil {w('(,d., COll-
vair voor ~Ialaga, dil' latn op dl' dag
nog CCIISto('nskn naar \Ialaga zal bren-
gen.

Op dat mOlllt'ut is hd vlieg\'akalllit'-
,'wizoen. dat tol iJl oktoher zal \'(Jllrtdll-
ren, lns;!;ehar,..;ten. Op datzelfd() momenl
worden ook ilO!! de laatste dllcht<->n ,'an
hd willterdie!.(yakantil'programma
Canarische eilamkll t'n Zuid-Spanje -
I!:I'maakt. ;\'id a1l1'('n "liegtuigelI van
\lartinair, 1l1aar e\'l'nZl'er machilles vall
dl' KL\t t'n van buitenlandse maat-
schappij('n als Adria Airways en ':-'lisrair
znllt'1l ('('U hele zomer lang, week in,
Wl'l,k uit, l'en massale luehtbrug slaalJ

JO

tllSS{'n XederlalHls zeeklimaal en het
zonnige ?lIidl'lI.
Een stij,l!ing ',.lil zl,ker 25 pd" ver-

geleken hij 1966, is uit dl~ door reishu-
f"('allS I)ij Iltcht,'aartJllaat~('happiit'tl gl'-
contracleen1e zitplaatsen af te Il'Zl'tl, Al
vroeg in dit jaar was duidelijk, dat die
geresern'en1<' zitplaatsen - ell cIc daar-
nwe \"t'rilaml houcl('Jl(le tienduizenden
,1!:1'H'sern'l'nle hol"lhl'd(lclI en hllnga-
lows in Zuid-Europa - alle I!:ehruikt
zullen worden, \\'ant het ni"lIwe jaar
was tlOg get'U week oud, toen cIc vakan-
tiegang('rs zÎeh reeds in ,l.,TTotestromen
voor hod.:ill.~('n bij de rei"hurl'<1us meld-
den,

In \'(Jrigt' ja reil hodtle men zich daar
niet o,'er k \'l'rwonden'll. liet paste
geheel iJl het patroon vall hO{)I!:l"lmjuJlc-
tuur, (lat toen iederc('11 hl'! gm'oel gaf,
(lat alles kon: vall ijskasten tot steeds
groter wordendL' au (o's. van t<,!('\'isietol.'-
sll'lIL'n tot riante dit'gvakantiL's, .l\a de
laatste vakalltit, is er het ('en ('11 ander
veraml('nl in Ill't totale l)("eld, Dl' ruimte
HJOr \oollsn'rhogingl'n b minder gewor-
dt'll, Ill'drij\/eu hehhl'll hUil ponrkn ge-
slotell, duizenden ontslagen zijn geval-
kn. de prijZl'u \,(JOr het lL'\"('llsOllder-
houd zijn \\'t'('r gl'stegen, \'(')('11 moeten
\'()or.t:iclitigcr omgaan mt'! hl'! geld dat
it,(\t>re maand in hp! loonzakje Haar huis

wordt gehracht. \\'at ligt (bil tlleer \"1

de ham! dan elat op Ill't ,'akantiebud
\vonlt hezuinigd Olll andere meer nOl
zakt'lijkt' uitgan'n mogelijk te hond(
\\'as in het f('ecls eereler door ('I'U ree
sie getroffeIl Engl'lanc1 al lIil't l'en
ruggang in cI(' vliegvakalllil'rein'lI
l'ollstah'('rd?
Er zullt'n elus OIlgt'lwijfeld zorgell

gl'Wt'cst hij de rcisllllreaus toen ze \'(
jaar hun zOlllerprogramma IHBï gin!
ophouwen. ZorgelI ,-ooral OH'r de vii
reizen. die in l'en tijd \.1Il teruggang
de t'ctJllolllic zo makkelijk als luxe zul.
worc1ton hcsehouwd, Dit, zorgen lij'
op dit m01llent OIl1lodig te Zijll gl'WC
Er wordt weer g('\-logen, er wordt \\'
)lIeer ge\"log('lI,

Uitstapje

\\'(' gaan dus w('('r vliegend met
k:tIltie dit jaar. \\'t' - dat zijn ZO'tl n
j,'jO,OOO .l\et:1er!am1l'rs. De lllel'nler!
h('('ft opnil'lIw voor Spanje gek02
Palma ('tl Barcelona vooral, maar
\lalaga, dat mogelijkheden hiedt
e\"('11in Cihraltar h' kijh'll of om ellt-
dagt'u uit te \r('kkell \'001' eell uitst,
llaar Tanger.
Altijd \\'l'('r Spanje op de el'

plaats, \\'aarolll? Omdat dl' dil'gtO(
teil vooral zonzol'kers zijII. Zon en ,\'a
te, Spanje hct'ft vall alle hestt'llln
gt'll JlU eenmaal til' naam dit, ZOII
warmte llt't 1II('('sl te kutllH'1l garantIe
liet is hm'('lllliell e('n van tIc dichlst
gdegt'n h('slt'mmingeu in het vlie~
kautit'\'l'rvoer. All{'('n Italii.~ kan op
laatste plint ml'l'COlIl'Url"{'rC'Il,maar h
- zeker tla de laatste ZOllll'r -
lIadet'1 niet di('zelfde garantie \001'
tc kUlltl(,1l gevell, :'\ietklllin mogen
stemmillgl'll :!Is Himiui - dit jaar'
het eerst ook met DC-S Y1iegtlligt"
1!l'1 programma opgellomell, e{'ll (I,
lijk hewij'.~ dat 11l't ('en fanlrid{'
stl'mming is - en "t'rona zich in
grote hl'lan,c:stl'lling v('rh('llgt'tl.
C:riekl'ulauc1. Zuiclslavii~ ('u ;\0<

Afrika trekkeIl eVL'IH't'IISvoldoende
t1erlalHlse toeristen Olll ook voor dit
Wl't'r een lallgdurig diegprol!:r:u'
,-enlntwtlorcl Ie maken, maar kllllllel
leidende positie van PallIla, Baree
l'lI :\falaga toch niel iJl'drl'igen, Dl'
tIl'r!allclse vakanti('gallg('r gaat \l'u sI-
hl'! liefst iu de ,l!wle kudde llH'('.
wooute is ook iu dit opzicht ('t'lI tWt
natuur,

Weekeindepiek

IJl' :\'(,derlaudsl' vakalltil'gangl'r J'
me('r vastgero('.~te gewoonte, "oor
I!:l'lllicldeldl' ;\('derianc1L'1 mol'! l'PIl
kantie Ilog altijd in Jll't we(,himie
ginnl'tl ('U l'imligen. Dat lle!t'kcut: t
filps Pil kdtingiJotsingt'lI op Antohah
afgl'iati('u tn'int'll ('11wat hl'! \"lieg"a
ti('\'('rHJer hetreft: t't'n l'oncentralil'
duchlen tUSSL'1lvrijdaganmd en m
(1a~!I11id(lag.
X('j'lII bij nlorbedd dil' De 8



panJe blijft nog altijd {in!

tillair: Yfiidagmiddag naar Himini,
,lagocliknd HaaT Palm<l, zakrdag-
lag Haaf Bar{'C!llJla, 7.ah'rdaga\"oml

Paillla Pil zOlldag nog ('cns Haal'
Ije. Of neem die zaterdag voor Pa.
waarop alll'l'1l ~fartillair al 's och-

s hinnen een uur ('eli De 8, dril'
ic's {'Jl hVl'(' COIl\"airs - dat zijn in
1 zo'n ,:).50 passagiers - moet 'vef-
l'lI', .').'50passagiers tegdijh'rtijd aan
ali"s in de n'rtrekhallell, gdijk Ilaar
platform. kgelijh>rtijd de Ylicgtui-
in. Dat hf'tek{'llt ook: hagage van

_p;l.ssag;{'f.S h'gelijk aall\\'('zig om aan
d gt'hracht te worden. lIpt houdt
IS iu: den ('11 drinkelI \'oor .'5.50
19iers \'rijwel op hetzelfde mOlllent

');lntry's ":lU de llIilchill(.' hreugclI;
,s dieghligell tegelijkertijd tan-

lor die w{'ekeinde-gewoonte, dit'
~ntrati(' \'an nauw aansluitende
lten stl,t'ds op {h'zelfde hestemmin-

is hij het puhliek {'Pil vcrkeen1
-101ltstaan vall de mensell die dl'

lkn uih"oerell. Ook vall de maat-
lpijen die nrantwoonlelijk zijn
dil' duchten. Tl' \f'f'l delikt llll'n
dat ('t'n chartermaatschappij al1t"cll
vakantit,v1l1chten uitHlt'rt, cn dat

'liegers ('Il stewanlt'sS('1l van die
schappij hUil hele 1evcn lIid andcr,~

dat IU'('11 l'lI w('er vliegen tussen
l'n1am l'IJ Palma.

sport - systeem
lar 1w('! wt'Ïnig v!iegtlligtoeristen
l. dat hllll vlucht ond('nl{'{'i is van
epI" gevarit'('nl in1t'rnatilJnaal trans-
çstCCJlI. Voor ZOH'r zij reizen met
,liegtllil.! van ('en lijnlllaabchappij
-KL~I hij \"Oorhedd) is het eeu

in(' die tllSSt'n lijudllchtt'll iJl
• ingezd Olll til' hongt'r mlar t1{~ZOIl

H'U stilleu. Reizt'll de tot'ris1t'n in
'ÎiPgtllig van ('('n ehartl'flnaatschap-
lan is Iwt ('eli machiut' die ku \H'
11 hier w('er Ilt't dit'~'1)rogralllllla
~Iartinair als Xet1('r!an<!s grootst"
?rmaat',.;ehappij als v(lor!lt'eld) tussen
J('ristiseh(, piekt'1l van het w('l'k-
ht'('n ('11 Wt'('r gaat tusseu Xeder-

en Cauada of ergells in dl' wereld
sche{'psi)CllJalllling aflost. EL'Il

ine die in til' toeristisch gezien wat
er winte'lH'riotIe naar alle l'onti-
n \'lil'gt Jllet kmtilan' vracht of allL'
11 vall tlt~ Europa-cup volgt lllt't
allers t'll supportt'rs aan hoord of
ht ingt'schak(,ld is hij ('en safari in
l, waarhij vlit'gn'lden wordelI 1)('-
11die sleehts op dl' IlWl'St gedetail-
~Ialldkaarkn zijn tl' \"indl'Il,
t is gm'd. daehtt'll \VI" om ook dit
t'('ns ont!l'r til' aalltlaeht te hrt'n.
rt, \'plen dt'llk('Il, dat de gnwi van
iegtOt'l"isllW ht't hwml op dl' plank
t hij dl' lucht\'aartmaatsc:happijt'Il,
hl'! lil.!t anders. Dl' luchtvaart, in
ren t\~'intig en jarl'n dL'rtig nog
~ L'en trallsportmogL'!ijklwitl \l)Or

_ppy few. hceft zt'if lllogt'iijkhedt'll

g(,ol)('l1(l \'1101'stl,('(b grott'n~ grot'pCl1. In
U11Zl'naoorlogse tijd \'an prijsstijgingen,
is til' \ver('ldluchtv;wrt de L']lige tak van
hedrijvigheid waariu tlit~nskll tegen fe-
Iatit'f s!t'l'tls lagl'rc tari{'H'1l konden
wonil'll \'('rll't'1lt1.

Massa. vervoer
De techllisc11e tJllh""iUt'lillg heeft het

mogelijk gemaakt l1l't 1I1cht\'('l"voer van
transporllllogelijkheitl \'IlOr ellk('lingell
lot ll1as,~a\.el-"-O(~rte dOl'n grOCiCll, af-
stamlt'u steeds kleincr te dOl'n worden,
J,!renzell te dot'lJ ven'agell t.'n \Toeger
tlllllereikharc plaatsen lwreikhaar te ma-
ken \oor hOlltlcrdtluizent1('Il. miljoenen
zl'1fs. De luchtvaart ht'cft kil slotte ook
zijn ervarillg, orgallisatit,. lt'c:hnischc uit-
rusting en hoog gt'kwalific('l'rd pel"sonel'1
in dienst gcstdd \.lIl Ill't massale toel"is-
1Ill'.

Eli ook dat is l'('n \'erlll'ugend ft'il. De
vaak zo lll'ftig en sarcastisch hekritiseer-
de !t'dlllisehc \'ooruitgane; \'an OIlZl'
twintigstc ecuw Iweft dan toch !Haar in
L'ukde jarl'tl tijds in dl' It'H'ns van
miljot'll('n een stuk vakantievrengde ge~
hracht, waarvan zij vijftien, twintig jaar
geleden uog niet komiL'n droml'lI. Een
verworvenheid voor die miljo{'IH'n, die
hun zo overrompelelltt in de schoot is
geworpl.'ll, dat ze niet ct'ns de tijd
kregell zich er verrast OH'r te verwon-
{lL'rt'n, maar hd 01l1llidt1ellijk als vall-
zt'ifsprckl'lld in hun leH'nspatronn op-
)lalnl'n.

De eer komt niet alleen de

luchtvaartmaatsdlappij{'n tot'. De reis-
hureaus Ilt,bhCll voor dl' afronding van
dezc ontwikkcling gt'zorgd. Zij wan'n
het, die aan dt, tedlllhclw n'rVOef1l10-
gdijkhl'den hl't landarrilngelllellt - de
14 dagen in het hott'!. dl' hungalow of
op hd kampterrein - toevoegdell. Zij
zijn hd, die voor iedere zomer tiendui-
zenden Cll Ilog n'ns tÎ('ll{1uizelHlell ho-
tt'lhedden in Zuitl-Europa resen'eren
kn hl'luJcve van Xt,tIt'rlandsc vakantie-
gangers. Zij tletaehefl'll persolleel in de
vakantie1wsit'nHllingpn om de tOl'risten
op te vangl'Il en met raad l'll daad
tt'rzijde Ie staan,

Dit wal"cn zo maar wat notities aa>l
de vooravllll{1 van ('('n ni('llw di('gva-
kanliest'Ïzoen. :'\lissehit'n dl' moeite
waard om ccns te o\'erdcllken, wanncer n
straks ergclls hij Barcelona of Himini
l'l'IlS t'{'ll gerccht krijgt opgl'diend dal
nid helcmaal oVl'rct:nkomt ml't u\\'
smaak. Er zijn cr z()vct'! dic dan dat
heel kleiIIe onvolkomcn detail aangrijp('n
\'oor ('cn klaagbrief naar hUil rl'isimrcfln
of de lnchtvaarhnaat'schappij. Als dro-
!Heil ol1\'cl"wacht wl'rkelijkhl'id worden,
kunnen sommige meJlM'n plotseling bij-
zOlHler \"t't'!eisl.'llt1 wonlC'n. Dat schijnt
ook ('('n tek(,1l van wekaart te :djn,

JA;>; IlHOUWEH

0" rd.I'! Infn ;'1(/r r,'rlrrkkl"1 :::c 1J;'
l1tdzrnt/('1l ('(1>1ScllÎ"I",I. Snar S"lIllk,
HaW;. (;rkkrn/WI(/ (On II0J.:H'c! l'l'rrkr,
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,Pan Arnold Szyfman' blies Pools
theater nieuw leven in

\VAHSCH:\U, 16 januari 19G7:
drolllllH'1l kUIlstenaars. partijhonzen eTl
thl'atcrlicflll'hllt'rs - Haar schatting dui-
zend menSt'll - hrt'ngcll Arnold Szyf-
Illall de laatste eer. De ('nigt, dagen
('('nier o\'crlc.den Poolse theaterdirectcur
krijgt ('('U staahiJegraft'nis. Hij is \'Ît'rCII-

taehtig jaar gewordt"n.
Aan het graf zegt de presidcnt \'all de

Po()lsc sC"hrijvcrsunie, Jamslaw IW:lszkic-
wicz: 'Szyfmans activiteiten hebht'lJ de
Poolse cultuur sterk heïll\"loed ... zijn
doorzettingsvermogen CII zijn sterke wil
hebhen op ons allen een dit,pc indruk
gemaakt.' Iwaszkicwkz zei hiennee geen
woord te veel. 'Pan doktol" Szyfman',
zoals de theaterdirecteur naar Duits
\"()orheeld ('Hen Doktor') werd ge-

KUNST
nocmd, was pen opmerkelijk man. Zt'stig
jaar lang \'t~rtolkte hij t't'n hoofdrol in
het Poolse theaterleven.

Dank zij zijn toedoen werd het he-
faamde 'Tcatr Polski', het Poolse tht'ater,
ge1mllwd en in tWt'C jaar tijds na oe
oorlo~ herl:Oll\vd. Dank zij Szyfman \'er-
ft't'S ook Hit het naoorlogse puin een
nit'lI\ve Grote Opera, 'Teatr \\'ie1ki'. De
ht'rboU\v van dit opera paleis was de
laatste artistieke daad van zijn leven. dat
et'n npecm'olging van tht'atergeheurtc-
nissen kan worden genoemd.

Eerz:uchtlg en energiek

Szyfman begon in Krakow, de tweede
str.d van Polen, eens de hoofdstad en nu
Ilog de cuIturde rivale van \Varschau,
Hij opende in een café, in de hinnen-
stad van Krakau, het caharet 'Figliki',
Dat geheurde minder dan t'en \veek
nadat het eerste Poolse cabaret. 'Zieliny
Balonik', Groene hallon, in hetzelfde
cafl~ door nJzies \"an de oprichters uit
elkaar was gespat. Szyfman ' ••..as t't"r-
zuchtig en energiek. AI!!auw werd het
middeleeuwse tllli\"ersitdtsstadjt, te klein
voor hem. lIij trok met zijn groep naar
\Varsdmll t'H zorgtie er zo \"oor dat de
Poolse cahardadiviteiten zieh naar de
hoofdstad wrplaatskn. Tientallen artis-
tieke IlIcdestandt'rs van de jt"ugdige
Aruold Szyfman - een vriend en he-
wondt'raar ,'an Lecm Sehiller - volgdt~n
hem naar \\'arschall, waar hij intussen
het caharet '~IOIllIIS'had 0Pl-:t'richt.

In Polen groeide in die tijd het aantal
caharets in cafl~sen kleine theatertjes in
sm,l h'mpo. Szyfman keerde op dat
ogenhlik (in i\'etlerlall{l vierde de zo
tragisch om het len'll gt'kolllPn Pisuisse
triomfen, in Duitsland de cahardière
Erika :\Ianll) cle eaharetkullst de rug toe.
Hij werd verliefd op de beeldschone
adrice :\Iarysia Prl:ybylko-Potocka. Deze
hdoofde - na cen aantal weigeringen
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md helll te trouwen als hij t'en theah~r
,'oor haar zon bouwell. Deze minder
fijne grap vatte Szyfman ernstig op. Hij
houwde het 'Tc'atr Polskï (l913), en
trflllwde ~fal)'sia.

In d~ Twet'de \\'erclcloorlog werd het
theater \"erWOt'st, zoals meer dan de
helft van de huizen ell gehouwen van
\\'afschan. Szyfmans liefde voor hd to-
Ileel en \,{lOr ~Iarvsia wat"l'n C\'CII\\'el
lIiet \"{'l"lIllmlerc1.IÜj zorgde ervoor dat
het theater iJl twee jaar tijd-s werd
herhouwd. In de winkl çan '46-'47
werd de SdlOlIwhurg Jlero}Jelld,

lIoe hij dat \'{lor elkaar heeft gekrc-
geil, zal \\'t'l altijd t'('U raadsel hlijven. In
ct'n tijd Jat dc Poolse overheil~ alleen
nog Illaar kon denken aan de herbouw
van de 11l1izell,wist Szyfman geld los te
krijgcil ,"oor het ht'rstd van zijn theater.

Onbegrijpelijke prestatie

Deze unbegrijpdijke prestatie tekent
de figuur Szyfman. Hij hezat veel in-
dO{,ll. was lastig en vasthouclt'nd als ecn
huldog. Bovendiell wist hij als t'en
grootmeester de nationalistische gcvoe-
lells van de Poolse overheid te bespelen.
liet huzarenstukje met de herbouw van
Teatr l'olski heeft ArnolJ Szyfman her-
haald. De ophoU\••..van de nieuwe Crote
Opt'ra ,,,as l'en (Jp('ratie clie nit'mand
voor mo~elijk hall gehouden. De Poolse
staat kon het geld voor dit amhitieuze
project niet mi.~st'lI.Toch kree}{Szyflll:ln
het miljoenenbedra~ van de regering
los.

Op 19 lIovcm!lt'r HJ(j5, dertien jaar
nadat ll11'tde houw was hegonnen, wenl
cic Opera ingewijd md Hossini's Barhier
van Sevilla.
:\fct dit werk wt'nl in het jaar 1832

('vene("lIs het oude, drie keer klei
operapaleis geopelld. Destijds wa!
italiaanse archited Antoni Corazzi
gast. In twaalf jaar tijd had Corazz
l'lassicistisl'ile, IJarokke I,ouwwerk
tooid. Voor IH.'t('erst sinds de opriel-
in 16:2,'5 had het Ponlsc operagezeb.
een dgt'n gehouw.

Troosteloz:e puinhoop

In die jaren was de Poolse 0

heroemd. Opera's vall ~Iozart. Ho~
Donizetti en ~Ieyerheer werdt'll ah,
lend met werken van Poolse camp-
ten, zoals Kmpinski, uitgcvoerd. 1
tlan honderd jaar later. in 19.'39, '
Corazzi's schepping door de Duits"
zetters in hrand gt'stoken. Lat
1~}44,hij de hombardementen op
sl'hau (I1itlef had hen,l gegeven de
v(llkomen te vt"rnietigen, hetgeell
vrijwel ges<:hi('cltle)vefallderdc hl't
leis in t'CIltroostl']oze puinhoop.

Szyfmans schepping hij w
Salllt'll met de Poolse ar<:hitect
Bohdan Pniewski en de \Veense
luidsdeskulldigc prof. KwÎet
uiterlijk sprekend op CorazzÎs
'Teatr \Vielki', Achtt>r de Illmen va
nieuwe opera verhergt zich t'venwe
van de modernste opera. en h:
schouwburgen van Europa.

Tussen het Schouwhun ..rpleill en
plein van de (h"crwinning, dak hi
oude centrum van \Varschan, staat
novemher 196.5de kchniseh \.olma"
opera ter wereld. In meÎ 1963,
'Tt'atr \\'ielkï al '"oor t'cn groot
gereed was, heh ik Szyfman een Ix
gebracht. Als t't'n hrot'dende kip w,
Szyfman - (lud, vitaal, seherpe
horstelige wl'nkbrauwl'n, tamelijk hi



•

Bil de foto',
Midden onder: Teatr Wielki, de Grote Opera, zoals deze in 1963. bijJuJ voltooid III:t
Sc1lOuwburg,,1ein van \Varscliau domillcerde.

Onder: De puinhopen can lu:t oude Teat, Wieki. na de Duitse bom"llrdementen In 1944.

Links: Een voorstelling van een Pool, operabalfet.

Links onder: 'Mallru', de ffligc opera van cle Poolse pianist Padercwski. cell van de wef'ken
die ill afwisseling met moderne ,tukken l(lorden opgevoerd.

voor mijn gevoel nogal van zich zelf
overtuigd - over zijn heiligdom.

Tijdens de rondleiding door het ge-
bouw verdween zijn aanvankelijke nors~
heid. Kinderlijk trots toonde hij zijn
schatten: de hellende zaal (capaciteit
2000 mensen), het luchtverversings-
systeem, de telefoons - overal waar
maar een nis was - de hydraulische
apparaten. de mechanische installaties,
de akoestische snufjes.

Zijn trots was terecht. De accommo-
datie van de kleedkamers, de repetitie-
zalen - ook voor ballet - de leslokalen,
de restaurants, gangen, halIcn en het
decoratelier van schilder Jan Kosinski,

bovenin de nok, doorstaan elke vergelij-
king. De bevolking van \Varschau voor-
spelde tijdens de bouw van de opera:
"Als Szyfman Teatr \Viclki eenmaal
heeft voltooid, zal hij sterven: De Pool-
se theaterdictator, de directeur en im-
presario, de grote animator, waar nie-
mand graag ruzie mee kreeg, heeft nog
iets meer dan een jaar langer geleefd.

Geweldig muzlekp~lels
Szyfman is dood. 1laar Polen heeft nu

geen man meer nodig die theaters
bouwt met geld dat er niet is. Polen
heeft een overvloed aan schouwburgen,
alleen \Varschau heeft er al meer dan
twinti~. Zelfs van de Grote Opera kan
gezegd worden dat het op zijn minst

dubieus is dat dit land zo'n geweldig
muziekpaleis bezit. Hoewel Polen op
muzickgebied een van de belangrijkste
landen is in Europa - vooral wat betreft
de modenÎe muziek - en hoewel de
Poolse theatertraditie buiten kijf is, pres-
teert zijn operagezelschap niet zoveel.
Dat komt hoofdzakelijk door het vertrek
van vele prominente operasolisten naar
het buitenland.

Operastad
\Vellicht heeft Szyfman met de bouw

van de Grote Opera meegewerkt aan het
herstel van \Varschau als operastad.
\Vellicht wordt de uittocht van opera-
sterren hierdoor een halt toegeroepen en
keren zangers en zangeressen naar Polen
terug. Nederland - dat moet gezegd
mist node een figuur als Szyfman is
geweest.

BOB VAN OPZEELAND
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De heksenvriend

In -De Kermishmid-, het laatste
,"crhaal lIit de hundel -De Kameleon-
waarmel' de schrijfster lll'lga Ruch-
S;Ulll'U enkele jaren geleden dehuteerde,
houdt de jongen Vincellt aan zijn liefde
H)Or de vrouw Carla uiteinddijk niet
,-eel meer dan zijn eigen braaksel over.
De feitelijke aanleiding daartoe is Carla
ml't lichaam.

Vincent nl. kent de vrouw Carla
slechts van gezicht, opgesloten als zij is
in kun glazen kassahokje, waar zij toc-
gangskaurtcn verkoopt voor de 8 ,Von-
ueren der \V('rdd. lIet gezicht \'tm

Carl" is mooi. ZÓ mooi zelfs dat de
altijd verlegen VinCf.'I1t op school over
-zijn mcid- durft te praten. Van het
teruggetrokken, nooit tot iets in staat
zijnde jongetje, is Vincent plotseling de
grote versierder geworden. Vincent blijft
dat tot en met de kassa, Zelfs nog even
in de kermistent, met om hem heen zijn
nieuwsgierige en aanvankelijk 0 zo ja.
loersc schoolvrienden. Totdat Carla,
aangekollllig<l en wel, ten slotte te <lui.
<lelijk wordt:

( ... )'Ilct gebrul 11(1111 toc, De 'WUI
cerdtCCCFl eell oge,dJlik achter hct gol~
eende. rose gordijn ell kwam terug met
een tlollkcrharig schepseltje op zijn arm,
dat glimlachte ill een groot hoofd en
wuifde met eclt slap handje, "Volmaakt,
zoals een schepsel wlmaakt kan zijn.
Het hoofcl is te groot, het hoofd is
normaal, liet zoals clat can u en dat van
mij. hct hoofd is cigenijlk een alledaags
mellscllhoo/d, Maar cercler. , . tientalu'1l
ma/eli kleiller clan iedere lUIdere vrouw,
1~1t toch compleet. Deertuig uzelf. \Vat
ik zei. ZO/IC/er pardon, \Velke jongeman
tI:il zich or.:ertuigenP'" (... )

Terwijl de gaat~dat~zien en de gaat~
dat.voelen.fjguren zich naar voren drin-
gen, tracht Vincent, met een als ge-
schenk bedoelde speelgoedbeer in de
hand, nog iets tegen Caria te zeggen,
Verder dan het noemen van haar naam
komt Vincent niet. Voor hem rest nog
slecht de vlucht. \Veg \'an zijn vrienden
die zich rot lachen, \••..eg van Carla die
betast \••..ordt, weg van de kennistent die
barst \'an het g<-jocl en gestamp, "'ég
ook van de jongen Vincent die eens
notic gehad moet hebben dat hij tot iets
in staat was.

Het mislukken, het uiteindelijk toch
wecr op zich zelf teruggeworpen wor-
den, van Vincent in -De Kennisbruid-
staat in-De KamcIeon- niet op zkh
zelf. Ook dc o\'erige verhalen worelen
gekenmerkt door mensen die het ten
slotte niet redden. Dat ondanks hun
inzet, hun wil, hun verlangen naar IlI'.oit.
evenwicht, geluk of hoe men deze drang
zich van hun isolement te ontdoL'n ook
wil nange\'ell, Het bijna voortdurend
Lewust of onbewust gevoelen VUileigen
onvermogell maakt hen bij voorbaat
kansloos. Anders gL'zegd: de figuren in
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hd \\/t'rk \'an Ilf'lga HUt"hsallH'1ldoell
in \\/l'Zl'1l niet anders dan hun eigen
\'l'rniding onderstrept'n, lIaar ('l1Igc
maanden gch'den uitgekomen hoek -De
}lekscnvril'ud- is daarvan opnieuw een
hewij.~.

-De Ilekscllvncnd- spel'lt in Som~
merell, een plaatsje in Drente. Frits,
kelner in het vervallen Ilotel~Cafi'~Hes.
taurant Groot.Sommer, \vcet zich vast-
gelopen. EllerLijds omdat hij tegen zijn
wil in toch maar zijn half-verlamde
mOl'dL'r hlijft verzorgen, en anderzijds
omdat hij zich realiseert dat hij zonder
1II('('rfutloos is, aan niets meer durft te
beginnen. Een situatie die Frits, gezien
het feit dat hij pas vierentwintig is, op
z'n zachtst gczegd llogal verontrust.

Dkhtbij Hotel.Café.Hcstaurant Groot-
SOlllml'r woont gravin Frieda in haar
kasteel. F'rits ontdekt haar wanncer zij
iets komt drinken en daarna naakt
zwemt in het natuurhad dat aan Jlotel-
Café-Hestaurant Groot-Sommer grenst,
Frits betrapt zich zelf erop dat hij zelfs
al plannen aan het maken is. Hij zal
Croot~Sommer werkelijk groot maken,
De naaktheid van de gravin is daarbij
nid Iwpalcnd. Een kwestie van liefde
zal het niet (kullllcn) worden, \Vél een
kWl'stie van geld. En dat bezit de gravin
in ruime matc,

Eindelijk wcer eens tot iets in staat
wil Frits alles zo snel mogelijk realiseren
L'n probcert hij de gravin te benadcren.
El'n tamelijk moeizame geschiedenis,
omdat de gravin M slaapt bf dronken is
óf op weg is zich te hedrinken, Ten
slotte vimlt Frits de gravin in een
keillersodëtiet in de stad. Van ecn ge-
sprek komt hijzonder weinig terecht, en
als de gravin hem ook nog begint te
verncderen laat Frlts de vrouw barsten.
Hij nt"cmt I.aar auto en gaat weg, Kort
daarna hoort F'rits dat dc gravin cen
paar uur na zijn vertrek stomdronken
onder de tram is gelopen en haar beide
benen mist. Frits schrikt even, maar
hesluit desondanks (of J'uist daardoor)
dan toch maar door te rukken. Frieda
trouwt Illet Frits. Groot-Sommer wordt
gesloten, vcrlxJUwd, uitgebreid, her-
opend, lIet commerdële succes, mede
door olie~aanboringcn en/of aardgas.
\"ollc1sten in de directe omgeving van
Sommeren, is l'en feit. Desalniettemin
doet Frits wat hij reeds lang wilde: hij
verlaat S()lnmercil.

Schijnbaar dodhcwust maar in wezcn
vlucht hij. \Vaarom? Hangt :lijn vcrtrek
samen met de kOlmt van de becItlhou.
wer Koster die een tijdje op het kasteel
woont cn daarna 1I1I."'tFrieda vertrekt?
Of hl'l'ft het noch met Frieda noch met
Koster te maken, maar werd zijn gedrag
dan toch bepaald door het Clipidoheeld
dat dc IJl'ddhouwer heeft meegenomen
cn jarell achtereen in dc hossen rond
SOmn1l'rCll heeft gestaan? liet beeld
•.•..aarvan de dOlllclingen zeiden:

(, , ,)'ALs dt! JwksclI 011/ d'r l

(itmseu, komt'u er ollgelukkeu tall.
dan cerliejd is, zal zi;n lief t:erlieze,
wie niet I)uliefd is, zal ;n t;uur Cll ,

raken voor eeu du;erg of een zlvijlt,
bultenaar 0/ eell bedelaar, De kind-
die ;u ZO'" llac1li ge1)Orefi [vorden,
beu wol/soren e1l horrelt:oetcn c,
stert:eudeu krijgelI 1I;et de kans in l
te ontslapen, tot aan de Dag des
deels zullen ze (1(111 't krepereu bli
(... ).

liet is zeer waarschijnlijk dat de
sen in ecn plaatsje als Sommeren de
affaire rond Groot-Sommer aan het
pidoheeld toeschrijven, Zij doen cl
zo lang, dat hct bijna gevaarlijk z
om daarvan af te wijken. lIet zo,
doorprikken V<ln de eigen bijgcl(
veiligheid hetekenen. Bij Frits kn
tIa) lijkt hetzelfde het geval te zijn.
wezenlijk verschil is echter dat zij
eigen bijgeloof doorhebben. Daa
nl. is het Cupidobeeltl voor he
duidelijk ecn symbool van de
mislukking. Ook al willen zij zich
soms het tegendeel wijsmakeu,
Frieda die de (owr)moed heeft on
bceld juist als een bron van mogeli-
deu te zien. Dat dit slechts een tijl
en uientengevolge een vcrgcefs ho
betekent, ligt onvermijdelijk in en t
de regels van -De lIeksenvriend-
gesloten.

Concrete overeenkomst
AI met al treft men dus ook in

Iieksenvriend-, gelijk in -De Ji
lcon-, weer menscn aan die O[
vemiclcnde manier het onvennog'
zich dmgen, Er is soms zclfs COl

overeenkomst tussen heide boeke
nOCIll in dit verband de op z'n
opmerkelijke grootmoeder van het
je PoUy in het verhaal -Danger"
-De Kameleon-. De gravin Frie(
de half-verlamdc moeder van Frits
beslist meer dan alleen manr sterk
ken aan die grootmoeder. Deson
onderscheidt -De J Ieksenvnend-
m.i. toch duidelijk van het eerste
van Jlelga Ruebsamen.

Haar fih'Uren zijn vcel actiet:e
worden. Frits en Fneda wiUen ko~
kost iets van hun leven maken. Al!!!!
k-dereen wordt daarvoor aangeg
Zij zijn sadistisch, drinken, sch
zijn wanstaltig in hun poging 1-
hebben, trappen, slaan, ctc. Ho
grijpelijk dergelijke reacties vanui
wanhoop ook mogc zijn, het had-
Heksenvriend- tot een dra.ak enle
cliché kunnen maken, De sl:hade
evenwel beperkt tot een l"rits die
hegin, in het gefingeerde briefje ar
zuster, even aan de -Frits- uit
Avonden- vun G. K. van het Hev,
denken. Voor de rest houdt
Ruchsamen Frits en Fricda volleo
de hand. Een voorbeeld hien'an



het juiste moment afkappen van Frits
lIleer hij met Fri('da (zonder henen)
r hed gaat, nf ht,t zeer schaars
chrijvcn van Frieda in haar rolstoel.
vooral ook de wijze waarop zij

geeft dat FTieda onder de tram is
olllen. Dat hoofdstuk eindigt md d(~
"Is:

... )'De tramconducteur kon c/lige
1I foe met zi;1I cer/uwl, de graclIl

:sf het coort(/all zOllfler ',eueu stel-

:n>n'!eer opvallend in -De Ilehen-
Il(l- is de afstand waarmee het
laaI geschre\.en is. Iielga Ruebsamen
oms niet te schrijven, maar slechts

I te 110teTf.'I1.Zonder dat dat overÎ-
" teil koste van de hetrokkenhcid van
)chrijfster gaat en haar figuren koud
'magertjes' worden. Ik deuk o.a. aan
~da die dronken is en zich in slaap
)eert te drinken:

moet spelen dan Anton en de genoemde
\TOll\\'). \Vat dan wel van de man
Koster te zeggen? Niets. Koster ver-
schijnt trouwens ook yollt'dig uit het
niets. Plotseling is hij er, even plotseling
ook gaat hij er met Frieda vandoor. De
heeldllOllwer lijkt door I1elga Huebsa-
men opgCf()('pen om het hock uit te
hla'!en. Hij slaagt daarin ook. In die zin
nl., dat -De Heksenniellc1- als een
nachtkaars uitgaat. Jammerlijk, maar
vooral ook onbegrijpelijk, omdat in te-
genstelling tot het zo vaag latcn van
Koster, IIelga Ruehsamt'1l hij de achter-
grondinformatie van Frits en Frieda
juist zeer functiollcel te werk gaat. Niets
is vulling of versiering daarbij. Zelfs de
beschrijving van het kasteel geeft de
lezer meeT visie op Frieda. Zo ook vangt
zij t'{'n paar pagina's nadat Frits een

opvallende zelfbespiegeling wcg heeft
gt'gcven, de kelner op door de lezer te
informeren over zijn jeugd. Direct blijkt
dat Flits niet quasi diC'lvinnig deed,
maar indenlaad zieh zeU zo heeft kun-
nen analyseren.

Hoc het ook zij, ondanks het slot dat
geen slot is, is -De I-Ieks('nvriend- m.i.
niet af te doen met 'de bevestiging van
een dehuut". Daarvoor is het boek te
helangrijk en toont Belga Huebsamen
zich te duidelijk een schrijfster die op
('en vaak zeer gave wijze mensen weet
te heschrijvt'n die ondanks de door hen
gekende verrotting en vernieling, toch
hij herhaling een tekt'u van leven zijn.

DreK ZAAL
-De Jhkscm:riend- is een uitgave

((m Em. Queriodo's Uitgeveri; N.V., te
AlIlsterc/alll.

Handtekening:

...... (maand van deelname).

Hoofdstraat 84 - Driebergen

wenst deel te nemen aan een Vonnings- en Bezinningsbijeenkomst van het
Humanistisch Verbond in het Coornherthuis te Driebergen in de maand

(volledig militair adres)

(1andmacht/luchhnacht)

(naam, voorletters, rang)

Hegistratienummer

Gelegerd te

Ondergetekende

Onderdeel

In het Coornherthuis worden regelmatig bezinningsbijeenkomsten gehouden
voor müitairen.
Er wordt daarbij gesproken over allerlei levensvragen. Daarnaast zijn el
boeiende programma's over hedendaagse kunst.
Iedere militair kan hiervoor uitzonderingsverlof krijgen.
Wie iets gevoelt voor deelname aan zo'n bijeenkomst vuIle het onderstaande
formulier in en sture het op naar het Coornherthuis.

HUMANISTISCH VORMINGSCENTRUM
-HET COORNHERTHUIS'

.. )'Frieda krccg de neigillg om fe
e'1. Ze had dat c(llJk, in draukperio-

was hct bijna OIl1lOudbaar, mnur
lukfe het 'lOOit. Op het /twtste

'lblik u:eigerdeu de Icater/wl(/crs het .
.dll grijnsde ell zuchtte, draaide zich
ersom iu luwr hed CII proheerde
. de zoceef..ite mllal te slapen. Ze
; tiaar de deur w(wf(lchfer Klaartjc
diellstmeisie Wil Fricda, D. Z.) was

-lwcTlen cn had zin om Iwar terug te
ICII. Het u:as 'war lliet duideliik of
was om het meisje uit te schelden of
iefkozell. Ze had zit! om te huilen.
~dlOnk zich zelf een lwterg/as hum-
iin ill, zonk lag, meellde bi; het
ker tea re/en dat ze tW tenminste een
• uur geslapelI had en zag op de

dat het tceer ti iet ltmger was ge~
t dali een half tlIlr. E'l zo giTlg dat

". Het colgcm/e glas zou goed ziin
, een twr( ... ).

•••
De I1ekscnvricnd- is een roman.
ans als zodanig wordt het boek door
Jitgcver gepresenteerd. In feite eeh-
is -De lleksenvriend- nid meer
('en lang verhaal over de kelner

,; en dc gravin Frieda. Op zich lijkt
het wél of niet onder de noemer
nan- kunnen brt'llgen van een hoek
zo belangrijk, ware het niet dat
~a HlIehsamen, door o.a. met vcr-
idene figuren aan te komen, wel
of IIlt'er een gooi lijkt te doen naar
roman. 1'..0 is er bij voorheeld Anton,
H1dere collega van Frits, en ook de
spelende vrouw van een sergeant-

lOr. De7.c beide figuren hebben nog
functie. Ze verduidelijken Frits, en
en zelfs min of meer hij tot de
ge van het verhaal.
lil de beeldholl\\'er Koster kan men
:chter moeilijk zeggen (en dat terwijl
~ell belangrijkere rol in het geheel
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'LAAT JE

NIET KISTEN'

Tom \Veerheym heeft met Paul con Solingen een boek samengesteld over het
onderwerp de dood. Velen werden door hen geïnterdewd. De eaak onthullende
verleUingen. meestal opgenomen met behulp van een bandrecorder zijn in hun boek
"IAat je niet kisten' te le-....en.Het boek bevat eerder opzienbarende fota's. Op deze
rogina maakt u wst kennis met enige geïntereiervdetl. llet hoek is juist voor de
Boekenweek - de vorige maand dus - verschenen.
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