


Twee jaar

Op 1 september 19601 is de humanistische geestelijke verzorging officieel
in de kazernes ingevoerd, we zijn er dus nu twee jaar en volgend jaar
september zal de proefperiode van clric jaren gedurende welke de humanisti-
sche verzorging is ingevoerd dus afgelopen zijn.
~len vraagt mij nogal eens: \Vat gaat er nu eigenlijk na die proefperiode

gebeuren? Ik \\fcet het niet, het overleg met de minister op dit punt moet nog
geheel beginnen. \\'ij hebben natuurlijk wel onze wensen en we koesteren
ook de hoop dat die voor een groot deel gehonoreerd zullen moeten worden,
maar dat moet allemaal in nadere besprekingen nog blijken. Voorlopig kun-
nen we dus niet veel meer zeggen dan: de eerste twee jaren zitten er op.
\Ve vonden dat belangrijk genoeg om cr ilJ Ego aandacht aan te wijden, de
hoofdlegeraalmoezenier en de hoofdluchtmachtpredikant zijn zo vricndelijk
geweest om hun mening te gevcn. \Vij zijn het met die meningen zeker niet
op alle punten cens maar dat doet er weinig toe, het lijkt ons voor de lezers
van Ego gezond, om eens een paar meningen van de 'andere kant' te horen.
\Ve plaatscn de stukkcn dus graag zondcr commentaar. \\'e hebhen verder ook
de mcning gevraagd van twee dcelnemers aan de humanistische geestelijke
verzorging. Hun stukken vindt men, evenals de eerder genoemde, in de
navolgende bladzijden.

Hoewel wij niet zulke liefhebbers zijn van vlagvertoon zou er wel reden voor
ons zijn om de vlag uit te steken. Per I augustus is 111. het aantal raadslieden
uitgebreid vall vijf tot zes. Een en ander uitcraard op grond van ons h1focien-
de declncmersaantal.
De nieuw benoemde raadsman is de heer \V. J. Stuyvcr uit Den Haag. Hij
is geen nieuwcling in de strijdkrachten, want hij was tot nu toe reserve-Ie lui-
tenant. Vele militairen zullen hem ook persoonlijk kennen, omdat de heer
Stuyver de laatste jaren als assistent van de directie in het Coornherthuis
heeft gewerkt en daar verschillende cursussen heeft geleid. 11ij is dus in
allerlei opzicht geen nieuweling in het vak.
De heer Stuyver heeft Breda als standplaats gekregen en het is de bedoeling
dat hij westelijk NOOl'd.I3rabant en Zeeland, wat de humanistische geestelijke
verzorging betreft, voor zijn rekening neemt.
Daarmede zal hij de taak van raadsman Van der Belt, die tot nu toe de

drie Zuidelijke provincies voor zijn rekening nam, aanzienlijk verlichten.
\Vij wensen de heer Stuyver vanaf deze plaats gaarne succcs bij zijn werk toe,
\vij hopen dat hij zelf bevrediging in zijn werk zal vinden cn dat er een be.
langrijk aantal militairen straks zal zijn die het de moeite wa:.ud vonden om
met de heer Stuyvcr kennis te maken. Dat zou al heel wat zijn!

Ondertussen lost de komst van de heer Stuyvcr onze moeilijkheden niet op.
De aanstelling van een zevende raadsman (en kort daarna van een achtste)
WH door de groei van het deelnemer-aantal en de ontwikkeling van ons werk
zeker gerechtvaardigd zijn.
\Ve zijn ervan overtuigd dat, indien \vij dezelfde faciliteiten en, verhoudings-
gewijs, dezelfde mankracht zouden krijgen als de katholieke en de protestant-
se verzorging, dat dan ons werk zich nog belangrijk zou uitbreiden.
En daarmede is de situatie na twee jaar wel duidelijk gekenschetst. Red.
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Bij de l:oorl'laat;

De Alpen hebben dit vnka"tic_
seizoen vele (Joden gemankt, Ou.
en'aren ~\l1,inisten trokkerl - wnder
dat zij de nodige erl:aring llUdden -
de bergen ili. De krOllten hebben
het ons haar/ij" verteld, Iedere dag
werd de lijst can omgekomen berg-
beklimmers langer. Een ram"iaar in
de AlpenJ Deze nOIl Ilad een betere
dag uitgeweid. Darm!! lo'röger zag
haar 01>de G/acier BlUllc iu Frank-
rijk.



Leo Horn. de allerbeste
lid L\cderlulll.lse topsdll'idsrechtt-rs-

korps is in Z('E'f korte tijd gevoelig uit-
gedund. XOg nid zo Iwel lang geleden
bezat dc Ki\'VB În Van der ~feer. (lom.
~Iartens en Van Leeuwen ('l'l1 aantal
scheidsrechters dat op de voctiJakelden
een geziene "gast" was. Vaak wt'nl op
hCIl et'Jl heroep gedaan, 0111 in het hui.
!t'nlanc1 wedstrijden te kOIllf'1l leide1l.
Karel van der ~fl'er was de ('ers tc (lie
('f de hrui aan gaf. Hij besloot zijn adie-
n' loop haan met L'ell aantal lezingen.
Zijn H'rtrek \J('tekelltie voor Leu Hom
tie tldillitien' doorbraak !laaf de top.
Hom olltpopte zich onbetwist tot 0111'.('
Il1'sk scheidsrechter dit, Xedl'r1and ooit
heeft gehad. :"adat het vorig jaar ~Iar-
tens en Van Leeuwen (de laatste helaas
.l!t'dwongcll door ('en ziekte) zich van de
intl'rnationalc lijst hadden laten schrap-
pen, stapte onlangs Leo Ilorn, na t'en
v(Jor helll zeer te1l'urstellenJ jaar '.1Il
de wlden. Hij besloot zijn imposantl'
,'•.edstrij<lenreeks. waarollder ontelbare
interlands, met de wedstrijd Ajax-Sofia.

Voor hem l'l'n niet zo geslaagd slot,
immers voor lIom had de finale V,Ulhet
were1d,.oetlmltoernooi in LOilden beslist
binllen handbereik gelegen. lIet heeft
geen enkele zin om de zaken nog eens
op te rakelen. Lt,o Ilorn hedt ,.olgens
sOllIluigen zijn motl(lje voorbijgepraat;
anderen meenden dat hij juist wet het
bekritiseren van de Intemational Board

(dl' commissie die zich helast met het
aanwijzl'n valI seheidsrt'chters) juist
!lt't,ft gehandeld. liet is hekend dat de
commissie lHl niet uit de jOllg~h'J\ be-
staat. De kritiek van Hom ::1<Ullende
'oudjes' niet en fIom zag zijn weg naar
Londen gehlokkeenl. Voor Ilt'm, maar
ook voor ons land een januuerlijke gang
\.an zah'll. Honl was stellig de lIleest
aange\veZl'1l Illall geweest om de filla.
Ie tussen Engeland ell \Vest.Duitsland
te leidell . .\Iaar genoeg daarover!
A,w Il('t hegin "'lil dit nieuwe seizot'll

ziju de nallwn Ix'kendgemaakt van Je
groep die dl' komende jaren de taak van
de grote n)()fgall~ers lIloct overnemen,
De \.olgclltle zes, "t'cr jonge scheids-
n'ciltt'rs, zijn door de hond op de intcr-
natiOll,l1e lijst geplaatst: DorplIlans,
Schalks, Van Han'Jls, Hoomer, Boo-
gaerts en Aalbrccht.

"lIet is jammer tlat wc hier iJl :\e-
dt'riand op dit moment gcell geboren
scheidsrechters meer hehben. Je weet
\\'el, mensen die het intuïtief aanvoelen.
.\Iensen, die nauwelijks richthjnen no-
dig hehben, Illaar toch een \\:edstrijd tot
~)en gezond einde brengen. \Ve hebben
ze niet meer, januner'. Dat zegt JooP
.\tartens, na zijn actieve periode aall-
gestt'ld tot lid van de scheidsrechters-
commissie en belast met het aanwijzen
van de scheidsrechters voor de duels in
het betaalde voetbal.
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'}let heeft natuurlijk weinig zin om
dit alleen lllaar te cOllstateren. \Ve zui-
len er iets aan moeten doen om dit ge.
hrek zo goed lllogelijk op te vangen .
.\It't'r uniformiteit in de opleiding is
volgens mij een eerste vereiste. De do-
('enten zouden eerst kadercursussen
moeten volgt'J\. \Ve hehben cr niks aan,
dat ze een bepaalde spelregel ill Lim-
burg anders interpreteren dan bij WlOr-
I)('eld in Amsterdam of in Croningt'll.
Op deze manier wek je twijfel en dat
kan Iliet. Zeker onze jonge top, Je
scheidsrechters die dus iu aanmerking
komen voor de intemationale wedstrij.
tien, moeten uitstekeml voorbereid zijn.
\\'e moden ze samen laten komen el-,
laten praten ou'r hUil en"aringen in het
buitl'nland. Zo en nid anders kweek je
goede referees. \Ve mogen onze goede
naam die we zo lang in Europa hebbell
gt>ll<ldtoch niet verliezen:

De lange JooP "Iartens, iu de loop
der iarell is hij er zelfs een beetje krom
vun gaall lopen - gemeentesecretaris
nUl Zeist - heeft nog veel met'r pijlen
op zijn hoog. In de twee jaar dat hij nu
al de eompetitiewedstrijdcn vanaf ck
tribune volgt en met argusogen de han.
delingen '.all zijn jongere collega's ga-
deslaat zijn hem nog meer fouten, bc-
leidsfouten dan, opge\.allen.

'\\'t~ hebben gewoon te veel scheids-
reehters '.oor het betaalde voetbal. ;19
staan er iedere week klaar om dertil!
wedstrijden te leiden. Zo'n stuk of tien
staan er eens ner drie weken naast.
Dat vind ik gewoon fout. Ze moekn
contirm in de slag zijn. Steeds maar
weer t'rvaring opdoen. Et'n schOl'uma-
ker die twee dagen van de week niets
dod, verlet'rt op den duur ook het
schoelllappen, lIetzelfde gaat ook op bii
scheidsrt'cilters. Aldocnuc leert men
bliift voor mij primair. Daarom heh ik
ai HlOrgestcld om het aantal terug te
hrengen tot 35, want je moet natuurlijk
altijd een paar in reserve houden voor
ziektegevallt'n e.d.' JooP .\Iarkns heeft
reeds een handjevol voorstellen bij ziin
commissieleden op tafel gegooid. Zijn
Illedeleden stonden t'chtcr nog niet open
voor ,jjn progressieve denk heelden,

'\Ve weten dat de taak van de
scheidsrechter in het heJellllaags voetbal
\Tel zwaarder is Jan een tiental jaren
terug. Daarom hameren ,ve er steeds
op dat ze niet mocten dralell met waar-
sdmwingell geven en als het al te bont
wordt direct spelers van het veld te
sturen. Ik ben werkelijk benieuwd wat
t'r dit komende seizoen yan terecht-
komt. Ik geloof wel dat die ellen langt'
T\'.uitzendingeu nit Engeland vau de
\Vereldkampioensehappen ons nu vecl
last zullen bezorgen. \Vant wat daar ge-
beurde, is met geen pen te beschrijven .
Overigens jammer dat daar nou geen
:-'=ederlatldse scheidsrechter was, Ik
vind wel dat we bij Jat soort gelegen-
heden thuishoren.' \VI}'I JESSE

3



De blues is weer 'in'

Zo'n anderhalf jaar gdt'den sprak ik
('f in EGO mijn teleurstelling ovt'r uit,
dat de hluesragc, die t01.'1I onder de En-
gelse tieners al vrij :IIgt'meen was, in
Nederland maar heel m()(~izaarn op
gang kwam: "Beatles, StOIlCS, Kinks,
Animals (.'n wat niet al maken voor-
lopig nog de dienst uit, terwijl ~Iuddy
\Vaters, 11emphis Slim en Howlin' \Volf
geen voet aan de grond krijgen.'

liet eerste deel van die stelling geldt
ook nu nog onverkort, al lIloet daarbij
wel worden aangetekend dat de t'erste
drie groepen die ik noemde, inmiddels
.11 aanlig zijn losgeraakt van de over.
heersende blues-invloed (\Vaters, \\'olf,
IIonker, Chuck Berry) die hun Ilmziek
vroeger kenmerkte. (Het 7Jet er zelfs
naar uit dat de heatmuziek zic.:h oot-
\vikkeIt tot een zelfstandige muziek-
vorm, die met de blues even weinig te
maken heeft als md de traditionele
pop-muziek, maar daar gaat het nu
niel om.)
'Vat de blues betreft is er in !'.'eder-

land echter eeu onmiskenbare opleving
aan de gang. Bluesplaten 7ijn op het
ogenblik ook buiten de speciaalzaken
voor "volksmuziek uit vreemde landen"
in ruime mate te krijgen. Kamen als
Jolm Lee lIonker, Sonny Boy 'Villiam-
son en ~Iuddy 'Vaters 7jjn door vele
tienerbcatfans in het dagelijkse spraak-
gebruik opgenomen, een ontwikkeling
die sterk is gestimuleerd door het feit
dat er van deze mensen goedkope pla-
ten in overvloed op de markt 7ijn (de
onvolplezen f 9,90-Chess International
Blues Serie). lIet American Folk Blues
Festival trok vorig jaar al zo'n 1500 be-
zoekers; dit jaar worden er waarschijn-
lijk drie festival-concerten in :L\ederIand
georganisl'erd.
Die plotselinge vraag naar bluespla-

ten heeft wel tot gevolg gehad, dat al-
lerlei materiaal van uiteenlopend kali-
ber en wisselend niveau ijlings onder
het veilige, goed verkoopbare etiket
'hlues' (of nog liever 'folk blues') op
de markt wordt gegooid. lIet gevolg
van dat lukrake beleid is dan bijvoor-
beeld dat in verwarring geraakte re-
ccnsenten gaan schrijven over "vroege-
re bluesminstreis' als Muddy \Vaters,
Lightnin' lI~ns en Big Bill Broonzy
(op dezelfde manier zou je Clifford
Brown, Louis Annstrong en Harry
James in één adem kunnen noemen als
"vroegere jazz-trompettisten"). In het
hieronder volgende overzicht van een
aantal hlues-Ip's uit de verbijsterend
grote produktie van de laatste tijd wil
ik proberen een deel vun de heersende
verwarring weg te nemen.

De blues als zelfstandigc muziekvorm
is waarschijnlijk in het begin van dezc
eeuw ontstaan in het zuiden van de Ver-
enigde Staten. De eerste blueszangl'rs
waren landarbeiders, die in hun vrije
tijd over hun dagelijkse belevenissen
zongen en zich daarbij vaak op een gi-
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taar 11egeleid<len. Celeidl,Jijkaan vonden
ze een vorm die zkh goed leende voor
hun bl'hOl,fte aan expressie: het drie-
regelige couplet, opgebouwd uit 'n l'l'n-
regdige mededeling, een herhaling
daarvan die er extra nadruk aan geeft,
en een slotregd (vaak een conclusie of
een pointe). De blues was oorspronke-
lijk pure volksmuziek; de zangers voc!.
den zich geen artiesten, het waren ge-
woon mensen die af en toe de hehoefte
hadden om wat te zingen. Uit die gro-
te groep anonieme 7.angers kwamen
langzamerhand mensen naar voren, die
met hun 7.:Ulg zoveel suc('es hadden, dat
ze cr geld mee konden gaan verdienen.
Soms sloten ze zich aan bij rondtrek-
kende theatergezelschappen of gingen
ze in hun eentje rondzwerven, om met
hun zang hier en daar een grijpstuiver
te verdienen.
Een aantal van deze landelijke blues-

zangers is oud genoeg geworden om de
hlues-rage van de jaren zestig Ilog mee
te maken. Van hen worden op het
ogenblik dan ook gretig platen ge-
maakt. Big Joe 'Vil/iams (geh. 1903 in
Mississippi) is een buitengewoon agres-
sieve zanger, die zijn negensnarige gi-
taar soms bijna woedend bespeelt. Op
"Tough times" (FontaJl<l 688 800 ZL,
opgenomen in 1961) kan hij ;rijn razernij
maar nauwelijks bedwingen als hij zijn
onplezierige jeugd (,,~lean stepfather")
of zijn schokkende gevangeniservarin-
gen ("Greystone blues") beschrijft.
SOli House (geb. 19()2 in ~1ississÎppi)
maakte in 1930 en in 1942 e('n paar pla-
ten en \venl daarna uit het oog verlo-
ren. Pas in juni 1964 slaagden drie hlan-
ke bluesenthousiasten erin hem op te
sporen. Huim een half jaar later nam
hij "The legl')Hlary Son House' (CBS
62604) op, een plaat waarop hij als een
verzwakt, zeer oud Jllan klinkt, maar
waarop hij nog kleurrijk gitaar speelt.
Ligl1tni'l' Ilopkins (geb. 1912 in Texas)
zingt minder heftig dan de meeste zan-
gers uit Mississippi. Hij maakt gevoelige
muzil.,k, waarvan soms een heerlijke,
verstilde rust uitgaat. Daarnaast schrikt
hij er niet voor temg om op elektrische
gitaar af en toe stevig boogiewerk ten
heste te geven. Op "Burning in L.A:'
(Fontana 688 SOl ZL, opgenomen in
19CiI-'62) komen de diverse aspecten
van zijn grote t.1lent (slechts weinig
blueszangers kunnen zijn rustige autori-
teit benaderen) voortreffelijk tot hun
recht.

Big Bili Broonzy \••..erd in 18H3 in l\lis-
sissippi gehoren, maar groeide op in
Arkansas. Zodoende moest hij de blues
uit de tweede hand leren, met behulp
van platen van Blind Lemon Jefferson.
Na een moeilijk begin werd hij één van
de populairste blueszangers van de ja-
ren dertig; hij liet 7Jch in die tijd re-
gelmatig door ja7.zgroepen begeleiden.
r-.,'a de oorlog maakte hij ook hij het
blanke publiek furore, maar nu als

'authentiek, primitief blues-volkszan-
ger', ('en hvalificatie die zacht gezegd
niet geheel in overeenstemming was
met zijn :H:htergrond en 7ijn vroegere
c:lrrière. 'Trouble in mind' (Fontana
HB8 2()(-jZL, opgenomen tussen'Sl en'S6)
laat deze handige, maar toch wel ple-
zierige artiest in zijn beidl~ gedaantes
horen: als shouter voor l'en krachtige
combo en als rustig volkszanger met
el'n (ollversterkte) gitaar,

De 'klassieke blues', die in de jaren
twintig onder de Amerikaanse negers
enorm furore maakte, had meer van
doen met show-business dan met folklo-
re. Deze muziek hoorde thuis in het va-
riété-theater. De zangl'ressen - in te~
genstelling tot de lamlelijke blues gaven
in de klassieke blues de vrouwen de
toon aan - waren populaire sterren,
met een positie die wel heel ver 1.If-
stond van de proletarische semi-be-
roepsstatus van de nWl'ste landelijke
hlueszangers uit die tijd.

De rage begon in 1920 met de plaat
"Crazy blues" van !\lamie Smith, een
vatiété-artieste, die betrl'kkeIijk \••'einig
affiniteit met de blues had. lIet duurde
echter niet lang voor I..angeressen als
Ma Hainey en vooral Bessic Smith de
toon gingen aangeven, Bessie Smith,
el'n kunstenares die een prachtig, ex-
pressief geluid paarde aan een indruk_
wekkend gevoel voor dramatiek, ver-
koc.ht in 1923 al meer dan twee miljoen
~ramlllofoonplaten, voor die tijd een
uniek aantal. Haar populariteit hegon
pas te dalen toen de gevolgen van de
,-~('onomisehe crisis voelhaar werden f'1l
d~ neger-platenmarkt ineenstortte. Bt's-
sie Smith liet zich hijna altijd door
jazzmusici begeleiden. Op "The Bessic
Smith story, volume I" (CBS 623ïï, op-
genomen tussen 1923 en '25) wordt haar
zang gevoelig en vindingrijk omspeeld
door de jonge Louis Armstrong. Volume
4 (CBS 62380, opgenomen tussen '27 en
'31) laat haar horen met topmusici uit
ciie tijd als Joe Smith (trompet), Char-
!ic Green (trombone) en .Tailles P.
Johnson (piano).
De blueszangers die in de jaren der-

til:!:bij het negerpuhliek de toon aanga-
ven - Broonzy, Leroy Carr, Tampa
Red en anderen - bleken na de Tweede
\\'ereldoorlog hun populariteit groten-
deels verloren te hehben. Veel negers
w:tren de traditionele blues gaan iden-
tificeren met de sociale misstanden die
ze juist wilden hestrijden. Er kwam
l'cn nieuwe generatie blueszangl'rs op,
artiesten die met hun agressieve zang:
en hun opz\wpende spel op de elektri.
sche gitaar beter pasten in de ongc-
duldige, verhitte sfeer van de naoorlog-
se jaren.

Deze bluesvorm bereikte een hoogte-
punt in Chicago van de jaren vijftig. De
Chicago-blues werd gekenmerkt door
een dwingend, soms obsl,derend rit-
me, heftige zang met af en toe hoge,
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gillende uitschieters en het zeer expres-
sief gebruik van instrumentt'n als de
mondharmonika en. de elektrist:he gi-
taar. Toch maken de meeste Chkago-
bluesplaten, vergeleken met de latere
rock 'n rail, ecn tamelijk sobere indruk.
Muddy \Vaters (geb. HJl5 in ~1issis-

sippi) is voortgekomen uit de landelijke
hlues (onder zijn oorspronkelijke naam
~teKinley ~forgallfjeld maakte hij, in
de periode dat hij nog op het land werk-
te, zelfs eeu paar opnamen voor het
volksmuziek-archief van de Amerikaan-
se Congresbibliotlwek). In 1943 wrtrok
hij naar Chicago, waar hij na {'cn paar
jaar het muzÏ<.'kvak inging. Langzamer-
hand vormde hij l'en vaste groep, waar-
in musici als Gtis Spann (piano, half-
broer van Muddy), Little \\'alter (mond-
harmonika) en Fred Below (dmms) een
helangrijke rol speelden. Op "The best
of :\Iuddy \Vaters" (Chcss PAR 208, op-
genomcn tussen '50 en '56) is zijn boei-
ende ontwikkeling van primitief hlues-
z,mger tot geroutineerde vedette uitste-
kend te volgen. \Vat er ook mag verall-
deren, Muddy \Vaters hlijft in al zijn
stadia een zanger met een fascinerende
persoonlijkheid, die je als luisteraar on-
barmhartig in zijn greep houdt.
SOllllY Boy 'Villiamsoll (wsch. geh.

1897 in Mississippi, overleden 1965)
werd pas na 1955, toen hij in Chicago
platen ging maken, bekend. Hij was
een meesterlijk mondharmonikaspeler
en ('('n aandoenlijk, af en toe met zijn
ouderdom koketterend zanger. 'Sonny
Boy \Villiamson in memoriam' (Chess
PAR 211, opg:euomen tussen '57 en '63)
laat hem horen met musici uit de Chi-
cago-dan (Spanu, Below, bassist \VilIie
Dixon, gitarist Matt :\furphy). Ondanks
een paar ollllodige uitstapjes naar het
pop-idioom is het een zeer behoorlijke
plaat met vertederende zang, die soms
razendsnel wordt afgewissf!lll duor
schrijnend harmonikaspel.
Hoteli,,' 'Volt (geh. 1910 in 1fississip-

pi) "is een ruig, agressief zanger, die
zich hij voorkeur door monotone gitaar-
riffs en nadrukkelijke drumpartijen
laat begeleiden. Op 'Roekin' tbc blues
(Chess PAB 233, opgenomen tussen '57
en '61) komen vooral de potente, een
soort ocrkra(;ht uitstralende facetten
van zijn zang tot hun recht. Daarnaast
is "Going down slow' (waarin \Villie
Dixon praat en \Volf zingt) een keihar-
de, niets toegevende terugblik: Tve
had my £un, if I never get weil no more'.
Van Muddy \Vaters' harmonikabege-

leider is ook eeu soloplaat op de markt:
'The best of Little \Valter' (Chess PAB
207, opgenomen tussen '52 en '56).
Little 'Va/ter Jacobs (geh. 1931 in Loui-
siana) bespeelt daarop vaanlig de har-
minika, maar komt als zanger kracht
en overtuiging te kort.
'Folk Festival of the Blues' (Chess

PAH 214, opgenomen 1963) bevat live
opnamen uit de Copa Cabana-dub in
Chicago. Ster van de plaat is Muddy

Bij{ lH/I 8,oollzic.

\Vakrs, die laat horen dat hij, wanneer
hij voor puLlk.k optrec..'c..!t,nog hdtiger
te keer gaat dan in de studio ('Got my
mojo working' is een onweerstaanbaar
stuk swingende opwinding). Amleee so-
listen zijn Howlin' \Volf, \Villie Dixon en
Buddy Guy (een jonge gitarist-zangt'r
die Muddy \Vaters in uitbundigheid naar
de kroon steekt). Ten slotte bevat de lp
!log één studio-opname van Sonny Boy
\ViIliamson, die met de rest van de
plaat weinig te maken Iwcft.
Er treedt een verrassend effeel op,

wanneer je onmiddellijk na de vorige
plaat de lp 'Hockin' with Chuck Berry'
(Chess PAH 031) draait. De begclci-
dingspartijen zijn wat minder vinding-
rijk, de zang is wat nasaIer en wat
,minder geëmotioneerd, cr doet af en
toe een braaf koortje mee, en onge-
merkt zijn we van de 'authentieke
hlues, de eenvoudige expressie van de
simpele negerzie1' beland in de 'vulgai-
re, commerciële roek 'n roll, die alleen
\"OOT geldelijk gewin wordt gemaakt.'

BERT VUIJSJE
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Het begin was niet veelbelovend

Dat de Humanistische Geestelijke Ver-
zorging zonder veel moeilijkheden haar
plaats in de krijgsmacht zou kunnen in.
nemen, was, en dat werd al gauw dui-
delijk, l'cn fictie. lIet installeren van
iets geheel nieuws in een zo ogenschijn-
lijk steeds met de moderne tijd mee
veranderend, maar in wezen oerconser-
vatief instituut als een leger, levenlc
ecu reeks prohlemen op. De oplossing
)(.ck pas na verloop van vrij lange tijd
gevonden: de felle tegenstanders accep.
teerdl'll het hestaan van de IlV met
duidelijk waarneeinbare tegenzin, mnar
verborgen hun aanvankelijk openlijk ge-
uite protest onder de militaire plicht
de onaangenaamste dingen grootmoedig
te accepteren als dc superieuren daar-
toe het bevel hadden gegeven. Een sta-
tus quo, die de 'voorstanders zeker niet
hevredigde, maar die ;dj op hun beurt
weer grootmoedig aanvaardden; een aew
('t'pterell, dat gevoed ''''enl door de
hoop dat die weerstand op de lange
duur wel zon slijten.
Bij mijn opkomst in april '64 was er

V<lnde JlV alleen achter de s('hemlen
nog maar sprake, zodat ik gedwongen
was nw, als nietwkatholiek, onder domi-
nees volgelingen te scharen, vooral 0111-

dat het v(~rhaaltje (één van de vcle,
wrteld door al afgezwaaide lichtingen),
dat je toiletten of gangen moest schoon-
maken als je niet llaar CV ging, op
waarheid bleek te berusten, .

Bevredigend was dat bijwonen "all
die prot. GV natuurlijk niet, omdat nou
eemnaal alle problemen dil' ter sprake
kwamen niet ''''enlen benaderd vanuit
het standpunt dat we alles - leven en
wereld - moeten pogen te verstaan
met een beroep op de menselijke ver-
mogens zonder uit te gaan van de voor-
stelling van \'cn persoonlijke god', of
zoals dat lakr door het Humanistisch
Verhoud '\lerd gdofllmleerd 'van een
bijzondere openharing', maar <'Ik pro.
hleem werd in ('cn bepaald vakje on-
dergebracht ,met een dogma van de
kerk op een kaartje eraan vastge-
hecht. Elk gesprek was daarom volgens
mij gedoemd dood te lopen.

Ileel heminnelijk hoorde de dominee
de mensen, die proteskerdcn tegen dat
zich beroepen up God aan, maar "all !le-
grip was geen sprake. H('L,I duidelijk
manifesteerde zich tijdens deze hijeen.
komskn de 'dakloze' groep; de mensen
dus die uit overtuiging niet mee kOIl-
den gaan met het christelijk geloof.
~fet de nadruk op dat laatste woord.
\Vat (Ie Ilumanistisehe Ge('stelijke

Verzorging inhield, zullen velen van hen,
tocn daarvan sprake was, niet heh-

ben geweten. Maar ze zullen gewoon
de installatie van die IlV in militaire
dienst hebben gezien als een nieU\vemo-
gelijkheid om met elkaar te communiw
('eren op basis van hun eigen denkbeel-
den t.a.v. de benadering van onderwer-
pen dic te maken hebben met leven en
wereld. De grote aantrekkingskracht
moet ook ge,veest 7jjn dat die HV he-
lemaal niets met het christelijk geloof
te maken had. Die ervaring heb ik ten-
minste.

De eerste GV-Ies van 'de humanis-
ten,' zoals de bezoekers van de IlVw
lessen al gauw zouden heten, begon niet
veelbeloveml voor oe raaosman die de
Simon-Stevinkazcme in Ede onder zijn
'pastorale wijk' had: ik was namelijk
de enige bezoeker van die eerste les.
Nu moet onmiddellijk gezegd worden
dat de installatie van de IlV in mili-
taire dienst niet overdreven duidelijk
wenl aangekondigd. Eu tocn er einde~
lijk voor de troep een order, waarin
sprake was van die nieuwe mogelijk-
heid, werd voorgelezen, ontnam het een
ieder geducht de lust zich hiervoor aan
te melden, omdat er ge,,,'erkt moest
worden met een verklaring.
En hier rakt'n we dan het heel tere

punt, dat ook al vaak in EGO ter spraw
ke is geweest. Een it.'der kent ook ge-
voeglijk de achtergrond en de reden
van het an'epterell van deze eigenlijk
'liet te accepteren maatregel. Maar
desalniettemin wil ik graag duidelijk
stellen dat dit l'én van de helangrijkste
oorzakelJ is geweest dat de JlV zo
uiterst langzaam op gang is gekomelI.
Veel militairen hegonnen er Illaar niet
eens aan, omdat ze wisten dat er hij
hun ouders nog geen sprake van zou
zijn dat hun minderjarige zoon er een
eigen mening t.a.v. het geloof of liever
gezegd ten aanzien "an een Ievensoverw
tuiging op na hidd. Ecn andere fador
was de administratie, die te maken
kreeg met nieuwe formulieren iets
waaraan de sma's en hun dis~ipelen
maar heel moeilijk konden wennen ..
Als dan eindelijk die verklaring was

getekend en in de admÎnistratie was
opgenomen, eerder mocht je de HV-les-
sen niet hezoekcn, hll'ek nog een ande-
re factor spelbreker: het geringe aan-
tal raadsliedcn. Iloe deze menscn het
klaarspeelden om al de kazernes die
ze voor geestelijke "erzorgiJ~g "dn de
daarin gelegerde militairen kregen toe-
gewezen, af te rijden binnen een roos-
ter, dat met heel veel algebra moet
7jjn samengesteld, is me een raadsel.
~Iaar ze waren er telkells weer, Dat ze
soms voor niets kwamen, omdat de l>ew
zoekers van de I IV -lessen niet tijdig ge~

uoeg op de hoogte waren gebracht van
een veranderd tijdstip, noodzakelijk ge.
worden door b.v, een oefening hij een
ander onderdeel, heb ik altijd als on-
wil van de commandant gezien om de
IIV in militaire dienst te accepteren.
Een onsympathieke indruk in dit ka-

der maakten ook de verschillende rapw
porten CC tijdens welke de cut sprak
met een h.\'. van de prot. CV naar de
1IV overgestapte militair . .Niet direct,
maar wel heel duidelijk indired gaf die
cdt dan te kennen, dat hij die stap niet
zo gelukkig vond.

Dit alles heeft uiteindelijk toch niet
kUllnen verhinderen dat die groep daar
in Ede STIeluitgroeide. Aanvankelijk ge-
lokt door de koffie, die de bezoekers
van de HV-lessen kregen aangeboden
- voorbeeld van goede puhlie f<-'-
latiolls - maar "crder toch wel in de
eerste plaats door de cnthousiaste "er~
halen over de prettige sfeer bij deze
hijeenkomsten, Zij die het bijbelwoord
te erg misten, vielen vanzelf wel weer
af, tot grote vreugde van dominee of
aalmoezenier, die verontrust het hezoe-
kersaantal van hun lessen 11adden zien
dalen.
Toen ik in november '64 naar Enne-

10 - de parate hap - m'crging, draai-
de de HV nog niet helemaal zoals !l<'t
moest, maar iedereen was een hc,etje
gewend aan het idee dat die HV he-
stond en dat was bcIanglijk. Naar idee
van de raadsman in Ermelo (hr. Zoe-
tenhier) nodigden we r.-k. L'n prot. mi-
lit.'liren bij de UV-bijeenkomst uit, wat
leidde tot hevige maar heel fijne dis-
('ussies; zonder dat we overigens 'ziel-
tjes wonnen .. :
Voor elke les kozen we gezamenlijk een
onderwerp 0111 te hepraten, hij de he-
sprl,king waarvan steeds werd uit~e-
gaan van het - voor mij sympathieke
- standpunt dat wc verantwoording
voor 0I17.e daden niet aan ('en god had~
den af te leggen, maar aan ons zelf.
De mcns moet uitgaan vall zich zelf, OUlw
dat de mens voor de mens toch al-
tijd het hoogste wezen blijft. Voor mij
is dan ook het waardebesef van de
enkeling, dat het humanisme voorstaat,
doorslaggevend.
Toen ik juni '65 afzwaaide, was de

Humanistische Geestelijke Verzorging in
de strijdkrachten - zoals dat dan heet
- een duidelijk waarneembaar feit ge-
worden. En toen ik in septemher ter ge-
legenheid van één jaar IJV in dienst,
voor de AVRO een intervicw met
Hoofdraadsman Lips maakte, kon deze
dan ook vertellen dat duidelijk l>cwew
Z('tl was dat die BV bestaansrecht had.

nOB KLAAS~IAN.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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'Selectie' een storende factor
'Vie het leven itl de kazl!mc

cllÎge tijd ean nabij heeft gadege-
s[llj!,cn, beier 'lOg alln Jen lijve
oruierconden, tceet dat het hoofd-
accent ;n dat lecen gelegd wordt
op de fysieke k(mt can de me,,!>.

•.\Iaast deze fysieke kant be-
slaat er, ju het zich steeds t.:eT-
der automatiserende apparaat dat
het leger is, een toenemende
vfllag ,war min of meer gespecia-
liseerde tec1Ulici, u:aartxm een
grotere mate Valt geeste/iike ;11-

sp(lIltlillg gevergd wordt. De op-
leiJiug tot het kit/weil verrich-
ten t.:an deze arbeid komt ec1Jter
voor de gewone' soldaat ju

hoofdzaak fleer op het aanleren
CaJl geautomatiseerde bewegin-
gen en handelingen.

Mensen met wulere helan{!,stel-
iingell dan tecJltlische komen hier
niet aan hun trekken en dat is
begrijpelijk. liet leger heeft een
bepaalde taak te t:-ervullen en
voor die taak zijn vrijwel alle op-
leidingerl, die niet tec1ltlisch ge-
richt zijn, zo goed als onbruik-
baar.

En dan staat er op het le~."ro-
gramma uaast exercitie, veldloop,
oefeningen, sport, ollderhoud,
plotselillg eerlS per week één Wir
Cee.\telijke Verzorging. In mili-
taire krillgen doorgaans afge-
kort tot GV.

Eén uur per tceek zich, onder
leiding va'l een geestelijke, of, ill

011S geval, van eetl 'raadsman'
bezighouden met kwesties van
levemlJeschoutcelijke aard, vI,
praktischer, met politieke ol so-
ciale actuele problemen. De
vraag in hoeverre er belangstel-
ling bestaat t:oor dergelijke ge-
sprekken is niet zo belangrijk -
veel belmigrijker is de zekerheid
dat cr interesse voor ZOIl moeten
bestaan.

Mijns inzietlS is dan ook de
waarde eatl ele CV-lessen 'liet
hoofdzakelijk het praten over pro-
1Jle771ctl,trIaar het scheppen van
een klimaat, tvaarin de deelne-
mer pro1Jlemen gaat zien en hij
i.p.e. zijn traditionele erl Clwk
eeuzijdige stOflliprmt een bredere
kijk op de dingen krijgt. lIet mi-
litaire leeen stelt zijn eigen spe-
cifieke pro1Jlemen, problemen, die
daarbuiten Iliet of twutceli;ks be-
staatl, maar die regelrecht voort-
komen uit deze situatie - en
het opmerkelijke is hoe u;cinig
OflllencCTpell er op de CV -les-

sen beharldcld lI;orc!etl, die dallr-
mee in t:erbOflll staalt.
ZOIl dit 'liet een con de reclenen
zijn, waarom weÏlligen de behOfI-
delde onderwerpen interessant
dndeu, nl. alleen diegetlen tcier
gebied t:an belang~.telli"g zo groot
is, dot zij ook bIliten de door ell
in zij" door hem hier en nu be-
leefde levenssitlwtie ontstalle en
voortkomen<le problemen, bitl1leu
hUil belevingsllorizofl betrekken.
En 1111 bevindt zich de Ï Iuma-
IIi.'>tische Raadget:er' ilJ <leze
merku:aardige. (um de eue kma
gelukkige. maar ook gevaarlijke
situatie, dat de melIsen, die llaar
zij'l CV -les.'ien kome", meestal
tot de laatstgelloemde categorie
behoren.

Dit selectiewoces is te danken
aan de vooncoarde, die de minis-
ter wn Defensie gesteld heeft
voor het bestaan t:an de lwma.
nistische geesteli;ke t::erzorging.
Zi; moeteu kUIl/ICIi aantalIe", dat
er t::oldoelllie belangstelling be-
staat en daartoe moet iedereen
die deze . lessen wenst bij te u:o-
flell een verklaring omleriekenell,
of indien hij milllierjarig is, door
zijIlOluiers loten ondertekenen.
Deze gerillge moeite tcerkt selec-
tief, zodat alleen mensen, die er
werkeli;k prijs op stellen en ook
humanistisch georiënteerd ziin,
komen. Men~'en, die beu;ust ('eli
keuze gedaml hebben.

1Jaamaast is het gebrek (WIl

dwallg door de meerderen uitge-
oefelul om de lessen bij te wonen,
eelt extraselatie. 'Vil' vlllulaag
geell zin heeft, gaat tliet. Het re-
sultaat van dit alles is duidelijk:
de deebwlllers zijn over het alge-
meen niet zozeer intelligenter dan
wel keuze-bewuster, tcat niet in.
hotuit dat niet velen betcu,,,t kie-
zeil voor de katholieke of de pro-
testalltse GV. lIet gaat hier Iliet
om de illlagillaire, gemidclelde
deelnemer. Het gecaar dat sc/wilt
in dit selectieproces i." ook dui-
deli;k: het is hel bezu;aar dat de
mogeliikheid zeer reëel is. dat de
fllllllanisteli-in-dienst een, in de
ogen vall anderen, elite-groep
tcordt, een clubje t:-alJ intellec-
tuelen of semi-intellectuele", en
zodra men heil zo ziet is de
JulltulIlistische CV zijn doel ver
misgelope'l.

Juist de humanistische GV moet

opemtaall t::oor iedereen, onge-
acht geloof of levenshouding, ill.
telligelltie of milieu; zij moet
educatief werkeu op elk lIiveau,
de mens betcust makerl van zijn
mens-ziin eu t:atl zijn keu::e-
plicht. E'l het is aan dit selec.
tie-proces te tcijtelt, dot de lIGV
zijll grote ka liS om ecu deel t:a/l
het volk te bereikeu dat uit zich
zelf nooit IIaar het lImllallistisch
Verbond toe zou gaall, olltgaat.

De toe~talld zoals die /lU is
biedt deze kam niet en dat is
iammer. Maar binnen het raam
can lie door de regering vastge-
stelde bepalingen, waarbii we cr
OIiS maar lIeerleggen, dat er een
geselecteerde groep deelnemers
js, wcrkt de HGV in de militaire
dietl.\t aan zijn doel: door ::iju
ondcru;erpen zo te kiezen dot er
ee/l duidelijke pro- en cOlltra-idee
kan bestalw, die J!.eell t:all. beide
flit een t:(J.<;tstlumclen als onfeil-
baar gcaccepteerd dogrllll kan
u;orden t::encorpcn. lIet is altijd
zo, dat de cCHlclusie is: lIier zijll
de argumenten HW de pru.groep,
daar die van de contra-groep
doe IIU maar ie keuze.

Of dit alles 1111 slaat op Zuid-
Vietnam, de r(J.<;sellciiscrimitllltie,
op de provo of op het seksuele
let:ell r;lm de mens, de cOIlclusie
=al op zi;1l hoogst zijn: IK denk
er zo ot:er. Irl flOeverre er door
de behmuleli'lg van de diverse
ollliencerpen ook eell keuze ge-
dluw worelt, is natuurlijk moeilijk
/IQ te glUlU. Waarschijnlijk is dit
ook niet het gecal, maar het
heeft ill elk get:al de argumenten
t:an de tegerlpartij acw bod loten
komerl. En dat is al heel wat.

Aan de discussie, die op de
HGV gevoerd u;ordt, fleemt maar
liefst 70 pct. Wil de aall1cezigeu
aan TICt gesprek deel. Dit is een
verheugend hoog percentage. Nog
verheugcnder zou het zijn als dü
percentage bereikt kali worden
:OIuler 'selectie'. Pas dan zou er
over een absolute 1caarde gespro-
ken kunnen worelen, lill is deze
slechts relatief. Of er ook over een
blijvende waarde gesproken zou
krm'len worden, is tu:ijfelachtig.
Te midden van het licTwmelijkc
geweld t:an het militaire leven
verzillkt deze geesteliikc verhef-
(ing snel ... te snel. ,\1. D.
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Terry Sa/(was als sergc(/fl/ GoftlJ

FILMBESPREKING

Ilobcrl 511(lIO tllrrkcommaml/lut lIesder.

Henry Fmula
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BATTLE OF
THE BULGE
Eind 1944 - het zuiden van Kcdcr~

land is al bevrijd. In het noorden hoopt
en verwacht men een snelle opmars
van de geallieerde legers. In septem-
her '44 lanceert ~Iontgomcry Gperatiorl
Market Gart/lm met dc luchtlanding('u
bij Arnhem. Na een verwO('t1emaaT uit-
zichtloze strijd worden de geallieerden
teruggeslagen. J Iet noordelijk front
wordt gestabiliseerd. Generaal George
Pattoll beraamt een doorbraak HaaT
het Saargehied. Van de Duitse kant
\!'!orden geen offensieven meer \'('f-

wacht: de vijand is uitgeput en heeft
zijn halHlcn vol aan de offensieven van
de Russ('n in het oosten.
Tenminste - dat denken generaal

Eisenhower cn zijn staf in Versailles.
Hitier denkt er anders over en citeert
in een bespreking van het Oberkom-
mando der \\'ehrmaeht (OK\V) de
spectaculaire ovcrwinning van Freclerik
de Grote. Eén onverwachte doorbraak,
pOlwert hij, is wat we nodig hebhen.
En dat m(x't zijn plan '''acht am RJlCin
zijn. De generaals buigen zich over het
plan: een geconcentreerde aanval in de
Ardennen. Ze ontdekken vele zwakke
plekken, Veldmaarschalk van Rundsk'dt
komt met het plan Martin te voorschijn.
Veldmaarschalk 1fodel pousseert plan
llerfstmist. Generaal J(){]J propageert
plan Kerstroos.

Hitier - eigenzinnig als altijd - ne-
geert de tegellwerpingen van zijn gene-
raals: 'Vacht am Hhein wordt op 16 de-
cember 1944 gelanceerd, na in alle stil.
te te zijn voorbereid. Doel: de verove-
ring van Antwerpen en daardoor llt't
halveren van het geallieenlc front, De
6rIe SS.Panzerdivisie van Scpp Dietrieh,
de 5de Panzerdivisic van Hasso van
Manteuffel en de 7de divisie van Ernst
Brandenherger moesten over eeTl breed-
te van iets meer clan honderd kilometl'r
een verrassingsaanval uitvoeren. 250.000
manschappen, 1900 stuks zwaar geschut
en 970 tanks stonden in de nacht
van de 16de december 1944 klaar om
aan te vallen. Toen de aanval een feit
was en de bedreiging duidelijk werd,
ging er een schok van angst door de
pas bevrijde Zuidelijke delen v<m Ne-
derland. Zouden de geallieerden het
houden ... ? 'Ve weten nil dát ze het ge-
houden hebben, maar beseffen nauwe.
Iijks dat het weinig gescheeld heeft of
Hitier had na ruim vijf jaar uitputtend
oorlogvoeren toch nog kans gezien het
getij te keren.
Deze laatste militaire stuiptrekking

van Nazi.Duitsland duurde van 17 de-
cemher '44 tot 23 januari '4;:). Die
maand rond de jaarndsseling is een
van de meest precaire cu zeker cic
meest dramatische geweest in de oor-
log aan het westelijk front. In Chester
\Vilmot's The Struggic for Europc (Col-
lins/1952) vinden wc er een uiterst be-
trouwbaar feitelijk verslag van. Maar

het leende zich ook tot dramatiser
en romantisering. JoilIl Tobnd sch.
BlJUie: Thc story 0/ the Buh!.e en
chael Tahoe een soortgelijk, Illaar k
nelijk minder nauwgezet verhaal
Battle 0/ the Bulge, J7\'aar dit laa
hoek maakte regisseur Ken Annakin
Cineramafilm met de:r.elfde titeL
Cinerama is niet zo maar een f

op een nóg groter doek dan 70 milliJ
ter of Cinemascope. Cinerama hiedt
regisseur (door het aparte registra
en weergavesysteem: drie camel
drie projectoren) de mogelijkheid
publiek mee te slepen in een gewel(
optische illusie. Diepte wordt fasd
rend reëel, snelheid wordt werkelijk
vaarlijk, overzichten worden eehl
norama's. ~Iaar daaruit volgt mt>~
al, dat Cinerama zich minder ](
voor close-ups, voor tweegesprekker
interieuropnamcn. De regisseur, die
nerama als medium kiest, moet
bij dit medium passend onderwerp
lederen. Een slagveld bij voorbeek
daan"oor bijzonder geschikt. ~faar
stafbesprekingen die aan zo'n
voorafgaan, niet. Hegisscur Am13
heeft in zijn Battle 0/ the Bulge,
te "•."einig actie, snelheid en panOT[
zitten - en veel te veel dialoog en
filosofeer.
En dat laatste punt tekent een all

re essentWle tekortkoming van An
kins film. Oorlogsfilms kunnen wc fI

weg onderverdelen in twee categorie
de soort die niet meer wil zijn I

een achtergrond voor een avontur
verhaal, dat evengoed in het \Vi
\Vesten of in D()llk~r Afrika zou kun
spelen, en de soort die pretendl'Crt
hechte basis van authenticiteit,
historie te hebben. Tot die laatste Cl

gode hoort Battle of the Bulge.
Zonder twijfel sdlOtelt Annakin

('cn aantrekkelijk - zij het oppervl
kig - avonturcnverhaal voor. Als
het zo willen en kunnen zien, hoeven
er weinig meer aan toe te voeg
amusement, zoals er zoveel is - all
op een ander formaat. Maar de An
kin die ons in de historische hetrOl
baarheid van zijn film wil doen g!
ven, faalt glansrijk. Toegegeven:
detail uit zijn film is juist of (zo
gedramatiseerd is) zou juist gewt
kunnen zijn. Maar het is het totaal,
niet deugt. Annakin wil ons een bI.'
geven van 'de' slag in de Ardenr
Daarvoor kiest hij het Cinerama-pre
dé. Uitstekend: dat geeft hem de •
gelijkheid een dergelijk groot strij<
nl'cl in vogelvlucht te tonen. Maar
doet niets van dat alles. Hij gehn
zijn Cineramacamera's 0111 kleine c
nietjes van l'cn aantal officieren ,
te leggen:

• Kolonel Kilcy (Henry Fon(
wiens waarschuwingen van een op h
den zijnde aanval vall de Duib
steeds in de wind worden geslagen;



e P(JtIzereenheid in cU!Ardennen, gereed caor de aancal.

SS~},fP. hebben letterlijk (Ie 'bordjes

Koioneillessler (Robert Show), die
meer gelooft in de Endsieg van
Duitse vaderland, maar zijn twij-
overwint bij het zien van nieuw
~rieel;
Conrad (Hans-Christian BIeeh),die

oorlog beu is en lIessIer doorziet
,wat hij is: een oorlogsmaniak;
Sergeant Guffy (Telly Selavas), die
de valreep zijn liefde voor een
lsschone (Pier Angeli) ontdekt en
, prompt verliest;

Kolonel Pritchard (Dana Andrews),
Kiley niet wil geloven en hem wiI
1 overplaatsen;

Luitenant Weaver (James Me-
ur), die door de slachting van Mal-
y heenrolt en daardoor zijn lafheid
~st en een echte held wordt.

_ klopt allemaal precies in details:
)or \Volenski (een uitstekende rol
Charles Bronson) eist van kolonel

(;crhallgen'.

Hessier dat de Amerikaanse krijgsge-
vangenen niet zullen worden mishan-
deld, zoals in :\falmédy is gebeurd. In
werkelijkheid was het Majoor Hal Mc-
Cown die deze eis stelde aan Ober-
stunnbannführer Jochen Peiper. Evenals
zijn film-alter~ego HessIer, was Peiper
een door de wol geverfde tankcomman-
dant, die in Rusland had gevochten en
speciaal door HitJer voor \Vacht am
Rhein naar de Ardennen terug werd
gehaald. \Vant regisseur Annakin heeft
hier een portret willen tekenen van
Peiper.

Zoals Peiper destijds geeft HessIer
in de film ook zijn woord van eer dat
de Amerikaanse krijgsgevangenen niets
zal overkomen. Maar ánders dan in
werkelijkheid laat Annakin zijn film-
held vero:ltwaardigd naar zijn bevel-
voerende generaal opbellen om op ho-
ge toon te eisen dat massamoorden
als die in Malmédy niet meer zullen
voorkomen. 'Ik kan er niks aan doen:

antwoordt de generaal, 'het was deSS..:
De SS - in het filmjargon van IloIly-

wood zijn het de <Bad Guys: degenen
. die het áltijd gedaan hebben. Je kunt
nóg zoveel lieve en aardige Duitse sol-
daten op het witte doek smijten, als
je er maar voor zorgt dat er één schurk
in voorkomt en dát moet een SS'er zijn.
Annakin heeft hiennce echter op een

klein maar zeer illustratief punt de
waarheid verdoezèId: alhoewel Hessier
een Totenkopf op zijn pet draagt, wordt
nergens gezegd, dat ook hij, Hessler/
Peiper een SS'er is: bevelhebber vall
de Ie SS-Panzerdivisie.

Zo zitten er meer kleine, maar teke-
nende onjuistheden in de film. Een
paar uit vele: De Amerikanen beletten
de Kampfgruppe Peiper (Hessier, in de
film) hun benzinedepots te bereiken
door een gordijn van vuur te leggen
over de weg. Juist. Maar in werkelijk-~
heid Wist, de Kampfgruppe Peiper hele-
maal niet dat ze zo dicht bij de depots
waren. In de film trekt Hessier daar
doelbewust op uit. En HessIer sterft
(als een held!) in zijn tank, terwijl
zijn bemanning vlucht. Peiper ontsnap-
te in werkelijkheid en werd na de oor-
log tot de strop veroordeeld - een von-
nis dat gereviseerd werd. Hij werd
vrijgelaten en ging in Stuttgart wonen.
lIet zijn kleinigheden, maar ze zijn
controleerbaar. De tientallen details die
niet controleerbaar zijn, moeten we
evenzo kritisch bekijken.
!lofaardit zou op muggeziften lijken,

als Annakin niet in een veel belangrij-
ker aspect had gefaald: lIitlers \Vacht
am Rhein was een all out poging om
met inzet van al zijn krachten de
impasse te doorbreken. Annakin toont
in Battle of the Ruige een tactische
schennutseling, die nota bene door het
kloek en moedig optreden van een hand-
je vol Amerikanen uiteindelijk wordt be-
slist. Geen moment geeft hij ons de
illusie dat hier wérkeJijk iets belang-
rijks'aan de hand is.
Darryl Zanuck verfilmde Tile Longest

Day, de landing in Normandië op D.
Day naar het boek van Comelius Ryan
op brecdoc'Cld. Ken Annakin verfilmde
Battle of the RuIge onder meer naar
het boek van John Taland op Cinera-
ma. Zowel Ryan als Toland hebben nu
een bestseller over de laatste dagen van
Berlijn geschreven (Ryan/The Last
Battle en Toland/The 1000 Days), Het
wachten is op de regisseur die van
deze beide boeken op een nóg groter
formaat een nóg minder betrouwbare
film zal gaan maken.

Maar Annakins 'Battle' blijft .- daar-
voor in het Cinerama - aardig kijk-
spel. Een spel echter, dat we niet
serieus mogen nemen.

HENK j. MEIER
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Na 2(000) jaar

Vraag con de redactie 1;011 'Ego':
mijrl IIIeflÎIIg' als "liet-/II/monist' cn.;er
illJlOllcl, eorm CII plaats con de JIIWW-

uistische geestelijke verzorging, nu de
raadsliedelI twee iaar in de krijgsmachf
aau het werk zijn.
Daar zit je dan achter ie schriiftafel

met cle wens con de JlOofdredactcur:
niet het bekcruIe, vricflCleliike, weltcil~
ierllle stukie. maar een Zllkeliike ana-
lyse plus het aangeven van de Imufen,
tCOmeDor ICel 0/ geen waartlering 1JestlUJ.t
cn waarom.

Jeruz:alem en Athene

De vraag naar de inhoud kan, als ik
het goed zie, niet los worden gemaakt
vun de reeds bijna 2000 jaar durende
confrontatie van het christelijk dcnkt'1l
en handelen, dat zich beroept op Gods
openbaring in Jezus Christus, en de
humanistische levensovertuiging, die ge-
kenmerkt wordt door het pogen om le-
ven en wereld te verstaan met een
beroep op menselijke ven1logens en
zomll"r uit te gaan van een bijzondert'
openbaring. llistorisch is die confronta-
tie waarschijnlijk hegonnen hij de ont.
llloeting van de apostel Paulus met de
geest van het Griekendolll op de Areo.
pagus te Athene (Handelingen 17). Zij
heeft zÎl'h '''(Xlrtgezet via apologeten,
kerkvaders, scholastische thcologen, rc-
naissance-figuren en reformatoren naar
de moderne tijd. Een voortdurend pro.
ces van aantrekking en afstoting, waar-
door het oude jl"ruzalem en het antiekl"
Athene heide hun stempel hebben gezet
op de Europese cultuur, waardoor de
'waarden van het westen' hun voml
heLben gekregen,
Dit proces van aantrekking en afsto-

ting heeft na de Tweede "'crcIdoorlog
nieuwe vormen aangenomen. Na de de-
monie en de barbarij van nationaal.so-
cialisme en oorlogsgeweld is het zelf-
vertrouwen van vele christenen er niet
op vooruitgegaan. Bovendien worden de
christelijke kerken zkh hoe langer hoc
meer bewust van hun oorsprong: Je-
flIzalem ligt niet in Europa; het evan-
gelie was in de loop der (:cl1wentc veel
een Europese zaak geworden, vandaar
in onze jaren de terugkeer van de ker.
ken naar hun joodse (Aziatische!) af-
komst; vandaar haar groeiendc mon-
diale visie (bij voorbeeld in de oecume-
nische beweging): Goc! heeft de wereld
licfg"ehau (Johannes 3: Hi). Dit alles
betekent een innerlijke afstand nemen
van veel humanistisch geestelijk gocd,
dat voorheen binncn de kerken een
plaats kon vinden.
Anderzijds is in onze eeuw de 'mens-

v.-ording: dl.' 'mondigheid' van de mens
zeer ver voortgeschreden. De daarmee
samenhang"ende secularisatie geeft in
vele opzichten een zuiverder, eerlijker
beeld: louter traditioneel-christelijke
waarden en kerkdijke autoriteit (para-
derende mannenhroeders!) •.•.erdwijnen

JO

gelukkig hoe langer hoc meer, zodat
de mens van heden in onze sterk ge-
functionaliseerde samenleving ze1fstan.
diger, maar ook onbeschennder komt te
staan.
In dit zuiverder, eerlijker beeld past

m.i. l"en georganiseerd humanisme zeer
wel. \Vie zich op grond van hun zorg
om het 'humanum,' het terrein der ,va.

door. ds. A. v. d. Poel
Hoofd luchtmachtpredikant

re nwnselijkheid, dat moei/.•'lam ver-
oven! moet worden, als 'humanisten'
organiseren (mede omdat men het
christelijk geloof niet 'redelijk' genoeg
acht, omdat men de Openbaring, waarop
de christen zijn belijdenis uitspreekt,
als een oncolltroleer1Jaar gegeven be-
schouwt, omdat men zich niet tot de
kerk aangetrokkeIl •.•.oelt als men hij
christenen te veel verschil tussen ge-
loof en leven constateert), dragen bij
tot Vl'rheldering van de situatie.
In dat opzicht acht ik de intrede van

de 'raadslieden' in de Xederlandse
krijgsmacht en hun humanistische gees-
telijke Vl'rzorging ecn positieve zaak.

Reacties

Een mell;'lg over de inhoud van de
humanistische geestelijke verzorging te
geven valt niet mee. Ik heb getracht
met hulp van een aantal collega's me
zo goed mogelijk te oriënteren binnen
de sector van de krijgsm•.'lcht, waarill
ik zelf werkzaam ben; heb geluisterd
naar reacties van militairen, die Gevo-
uren van de raadsman bezoeken, Ego
lezen en deelnemen aan vonningscursus-
sen op het Coornherthuis,
Hier volgen een aantal losse opmer-

kingen, die uiteraard geen samenvatten-
de conclusie kunnen opleveren, maar
die m.L ,vel •.•.oeren tot een algemene
indruk.
'De humanistische geestelijke verzor-

ging is een positieve zaak, in zoverre
zij zich keert tegen nihilisme, mate-
rialisme, geestelijke apathie en ont-
waarding van de mens: 'liet is beter
dat mell 'iets' hoort, dan geheel nihi-
list is: 'Positief is: de mens serieus
nemen - ook zeker de niet-christelijke
mens: 'Uit de aard van de zaak is het
tOt~te juichen dat aan mensen, die met
problemen te kampen hebben, voorlich-
ting en steun gegeven \\'ordt door me-
demensen, maar de humanistische gees-
telijke verzorging zul niet kunnen terug:-
grijpen op God, die in Christus ons de
u:aarachtige mem voor ogen stelt:
Over 'Ego': 'liet grijpt te hoog voor

de soldaat' (dat zal ook wel van dit
artikel gezegd worden! - v. d. P.).

'De artikelen zijn wel heel goed van in-
houd: 'Ego is ecn goed blad: goed
opgezet, uitgevoenl en geredigeerd. lIet
wordt echter weinig of niet gelezen.'
Op een school •.•.oor resef'.'e.officieren:

'Het blad. Ego wordt vrij goed gelezen
en doorgaans ook vrij goed gewaar-
deen1. Men acht de aunpak goed aan-
sluitend hij de henaderingsmogelijkhe-
den van de militair en de typografische
uitvoering uitnodigend om van de in.
houd kennis te nemen. Dit laatste blijkt
een helangrijke rol te spelen.'
Over het Coornherthuis: 'Over het al-

gemeen is het oordeel van kt"rkelijk
meelevende militairen, dat zodra het
op essentiële vragen aankomt, men hen
in de mist laat staan. De eenvoudigml
vinden de stof vaak te moeilijk: 'Uit
de reacties, die ik verneem omtrent de
conferenties (over het algemeen vrij
gunstig) valt mij •.•.oornamelijk op de
waardering, die blijkt te bestaan voor
in de programma's voorkomende ~XCl1r-
sies, die ml't'stal de hasis voor een IJe-
paald gesprek vormen, alsook de ,vaar-
dering voor programma's op het geblClI
van de kunst. Bewust kerkelijk mee-
levenden nemen op ons ondenIl'cl uiterst
zelden deel aan conferenties in I.:t
Coornherthuis; voor zover dit het geval
is, vindt men het 'wel aardig', maar
er wordt nogal eens vernomen, dat de
diepgang van de besprekingen vrij ge-
ring geacht wordt; men schuift in de
discussies huns inziens kerkelijke opvat-
tingen wat te gem.akkelijkter zijde.'
'De manier waarop het Humanisme

gepropageerd wordt, roept nogal ecns
wat scepticisme wakker; zo van: 'is
dat nu alles?' 'Vcrhandeling was zo ('e-
rebraal, dat een hoofdofficier(1) biecht-
te, er niets van te snappen.' 'De aard
•.•.an de materie brengt mee, dat popula-
risatie lIiet eenvoudig zal 7ijn: de hood.
schap is zo vrijhlijvend; de hroJlJll'J1
(b.v. Sartre en jaspers) zijn de mili.
tairen vrel"md: 'Er zijn goede reac-
ties wat de sfeer betreft. ~faar men
mist er wat ((x)k de buitenkerkelij-
ken!): hesef van achtergrond, roeping,
genade: 'Zakelijk valt er voor cle pro-
testanten te leren van de methodiek
der humanisten.'

Vorm en plaats

Heeft het georganiseerde humanisme
zijn vorm reeds gevonden? Eén van de
readies bij mijn oriënteringspuging stelt
de zaak heel scherp: 'De liumanisti-
sche Geestelijke Verzorging als organi-
satie met bepaalde pretenties is te ge.
foret'erd: het is een imitatie van th"
kerk door iets wat geen kerk wil zijn.
Betcr ware: verzorging van mensen,
die zich niet aan het evangelie willen
binden. Dat is ruimer, l'erlijker en he-
ter, dus positiever.'
Zonder deze uitspraak gelll'c1 over te

willen nemen, geloof ik toch, dat de
huidige vorm van humanistische adi.



Bezinning moet leiden
tot eigen patroon

viteit té veel hepaald wordt door de
'strijd' tegen (,ollfessioneei l"ederland,
dat lang: weinig bereid bleek <-'cnni('t
godsdienstige levensheschOllwing als mo-
rcel \'olwaardif.{ tc aanvaarden. In een
strijd is mcn maar al te zeer geneigd
de methoden (ook de kwalijke!) van de
ander o\'er te fll?mell.

Binnen de kerken hebben intusscn
grote veranderingen plaatsgevonden. Er
is vooral ond('r de jongeren een grote
behoefte ontstaan de ander over be-
staande scheidingen heen te zoekcll.
liet woord 'discriminatie' is waarschijn-
lijk de lelijkste uitdrukking uit het ge-
hele kerkelijke woordenbock geworden.
~Iaar het is een woord, dat we uit hu-
manistische mond nog vaak horen. Te-
recht of ten olJTechte?
.\Iijns inziens wordt van humanistische

zijde te veel vergeten, dat zowel de
protestantse als de rooms-katholieke (en
joodse) geestelijke verzorging zich ook
eerst wáár hehben l11och.'11maken voor
zij tot hun huidige, nu trouwens ook
weer ter discussie staande organisatie-
vorm zijn gekomen. Zij hadden niet al.
leen te maken met 'dc kleine terreur
der ll<-'utraliteit' (prof. Banning) maar
ook met tegenstand uit eigen kring,
Daarbij een groot gebrek aau de ll\e('st
elementaire fadlitdten: vervoer, ruim-
te voor hijeenkomsten en \'oor gesprek-
ken onder vier ogen.

Er was niet ('('liS zo lalig geleden
t't'n tijd, waarin krijgsmachtpredikanten
enorme rayons te verzorgen hadden,
waarbij het aantal kilometers van de
raadsman aIlIlODomini l!)(jG in het niet
verzinkt; aanbevolen lectuur in dat op-
zicht is bij voorbeeld het boek 'liet Licht
achter de .\Iuur' van ds. J. van Dorp. Dat
alles is <-'l'rstgeleidelijk aan verheterd.

Discriminatie, ten onrechte dus? Of
toch terecht? \VaarnH'e wc komen aan
het gcvodige punt van de 'verkla-
ring.'

Autogrammenjagers t

liet is duidelijk, dat cr in de huidige
proefperiode voor de humanistisch(~
geestelijke verzorging een zo ohjedief
mogelijke norm moct zijn om de behoef-
te aan deze verzorging te hepalen. liet
is even duidelijk, dat die lIorm moeilijk
ontleend kan worden aan de cijfers
van de laatste volkstelling of het aan.
tal leden van het lIumanistisch \'('r-
bond. liet is cvcn duidelijk, dat die
Ilorm ook niet ligt in het percentage
'buitenkerkelijken' (een lelijk woord,
overigens), omdat slechts ('cn gering
aantal van hen formeel 'humanist' in de
zin van het georganiseerde na-oorlogse
humanisme mag hetcn.

Blijft over de 'verklaring'. Op mijn
vraag: 'hoe de gevraagde 'verklaring'
voor militairen, die aan de geestelijke
verzorging, uitgaande van het Huma-

Vervolg op 1Jagina 12

.Het ceel gelloegen wldoe ik
aau een cerzoek t;"ancollega U'1S
om mijn stem te laten horen bij
de f1ceede cerjaardag Clln de hu-
manistische geestelijke verzorgilig
iu de Nederlwl(lse strijdkrachten.
In tegellstellillg met wat merl ZOIt
vertL'achtell bij de verjaardag C(W
ecu jonge kleuter (cerd mij ge-

door. P. G. M. Schoonebeek
HoofdIe geraa Imoezen ie r

t:raagd 'geen t:;T;emlelijk weltcil-
leud (coorc!je' te schrijcell, maar
1.'1.'11zakelijke allalyse i1l de trQ/lt
{;all: schrijft ti maar eens pre-
cies hoe u ocer OIlSdenkt!
Om dali toch maar met een

r:rieflliclijk u:oord te beginnen: ik
cerheu{!, me oprecht, dat wc er
eell peUlT jaar ge/cc/erl dit kleine
broertje bij hebbeu gekregetl. lIet
(L"aS tcel el'en {CemICII; hij h(J(!
eetl beetje am/ere kleur dali wij
geu:e,u/ (careIl en ook speelde een
zekere angst een rol, dat hij mee
;:;ou gmm ervell t:an OIIS (:ader-
lijk erfdeel. Maar in eell tijd.
ICClllr;nhet OTlgeloof eell stempel
was gaart drukkeu op een "iet
ollbclmlgrijk deel Wil onze be-
(;olkillg, (WS het oirbaar 0111 de
JiIl11l1ll1i~tische.geestelijke t:erzor-
ging in de strijdkrachlcll in te
L:oerell.
De Jwmalli:.tische beleeging

heeft irt vele opzichten cell be-
langrijke ill1Jrcng ill de vormge-
cillg Wil ons huidig maatschap.
pdijk le(;clI, een ÎIl1Jreng, {L'Cwr
de gehele sameniedllg nm pro-
fiteert. Dit u:a.s (;{lil het begin af
aan ons illz;cht. eell reden leaar.
om u;jj graag de eerste luHluwis-
tisclle, geestelijke t:erzorgers heb-
ben uitgenodigd hun introductie-
cursus op on;:.e 'cllaplaÎII-sc1lOol'
te kOl/Wil meemaken. Degenen
aan lcic de uitvoering eau de illt.
mallistisclle, geestelijke verzor-
ging zou tcarde'l opgedragel.,
stom/en (xlitcr voor een schier
onmogelijke taak.
Als tcij na twee jaar zien tcat

zij erc(m gelllaakt hebben, dan is
een [coorel CWt waardering en ge-
luktcens zeker op zijn l'lcllltS. Ik
deuk liier cooral a<1IIdie a"'pec-
teu, die vooral onder 1/Ii;'1 aan-
dacht ;::,ijn gekomen: een zekere
(onmisbare) strijdvaardiglieid, ecu
mlrltal goede publikaties, eert t.:er-
IlOlIdingspatrooll tot de gods-

dieustige collega's, dat, gezien de
omstmuligheden, over het alge-
meen t.:oorzichtig eu t.:erstml(lig
was.
Ik moet eerlijk zeggen. dat ik

wat betreft de illllOud Wil het da-
gelijks lcerk in de orulerdeleu ell
op het Vorlllillgscelltrum weinig
of uiet op de hoogte ben. Ik kali
deze slechts reulell uit ellkele pu-
b/iJ.:aties. maar heb alle verlrou-
weil, dat OIlZCttL'ee;arige een ge-
zonde, liumwlistische jOllgen is.
'Vat ik mij ill deze !lcee jare'l

wel ('CIIS heb afgevraagd is of
ons t.:riell(ijc tcel doe/matig ge-
kleed is. Is zijn pak hem lliet
te groot eu belemmert dat hem
niet om gezond uit te groeien?
Hij heeft duidelijk hetze/fde pak
allll (Jis zi;'l ttcee grote broers.
Ik kml me heel goed t:oorstel-
lell, dat er veel fantasie coor
nodig zou zijn geweest van de
a(lIIt:ang af een allder pak uit te
denken, maar na ttcee jaar wer-
kerl is er misschien ot.:er te deu-
ken.
Ik herillTlCr me eert gesprek,

enkele jaren geledell, met de
Spaanse ambassadeur, die een
geestig ohsert;,er teas. lIij tcerkte
(Wil eell bock over Nederlcmd cu
lcijdde daarin aatll/acht lUW de
hUIIl(mistische, geestelijke verzor-
girlg ju de diverse mlUltschaP1le-
lijke orgallen. lIij zei: 'llumanis-
me in uw laml Zlll altijd ecu
eigell karakter hebbell, dat IJ

IlergellS terugcindt. Nederland
is een 110tie, die uit eeu gods-
die listige ret.:olte is geboren en
die godsdielistigheid zit jullie zo
in het bloed, dat het kruipt ook
als het niet gaan kali. 1let 11U-
1I/(lIIisme hier is gewoon een der-
de kerk.'
Ik laat deze cultuurhistorische

hesc1lOfllcillg voor zi;n rekelling.
'Vel hebben wij gezien, dat de
humanistische, geestelijke verzor-
ging in 0I1z.c voetstappen is gaan
lopen, Ollzerzijds is daar geen en-
kel bezu;aar teJ,:eu, maar men
kan nageli of dit tOell niet de
zU:(lkke stee is getCee5t in het
moeizaam tcerk van de afgelo-
pen jaren. De craag mag ge-
steld u:orden of het niet anders
hili.

De vormgeving en Icerkmetho-
de t.:Ollde godsc1ienstige, geeste-
/i;ke t:erzorging zijlt in eeu lange
traditie tot stand gekomen. Ze is
gcbaseerd op eerl feitelijke t:Oor-
afgawIlle geloofsopt:oeding en op
een z.cker kerkt.:erband. De t;"afl

Vervolg op pagina 13
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Paspoort in duplo

Lex Oudshoorn en zijn vrouw .\Iandy
uit de roman - Paspoort in duplo -
van Jan Dernlef zijn nog lllaaT net in
hun hotel in het plaatsje Hamshorst
aangekomen of Lex schrijft met zijn
vinger op het raam van de hotelkamer:
MarÎze... Als i\landy binnenkomt, veegt
Lex het woord weg. ~fandy heeft niets
gezien, op het raam staat nl. ook ill-

derdaad geen letter meer. Maar voor
Lex is cr niets .•••'cg. Integendeel. Daar-
voor was het schrijven op het raam te
veel een uittekenen, een tegelijkertijd
overal strelen van de vrouw 1la!ize die
hij t"ens in Ramshorst ontmoette, die
hij in (.'OI)(:rcto nid IIlCl'r hezit, de hin-
nenkomende .\Iandy is er het oh zo le-
vemle bewijs van, maar die hij nog
wel als ,,'oortdurende obsessie aamvezig
weet.
.\Iarizc leeft in hem, in Ramshorst,

aan de rivier en in de bossen der om-
geving, dan een hele tijd niets, L'n op
verre afstand ),fandy. Ook al ligt zij in
datzelfde Ramshorst in dezelfde kamer
als Lex iedere avond en nacht van hun
vakantie vlak naast Lex in bed. Ook al
kan zij niet in slaap komen, rookt zij
vcel, is zij geïrriteerd. Lex constateert

Vervolg van pagina 11

nistisch Verbond., \vemen deel te ne-
men?' bvam bij voorbeeld het volgen-
de typerende anhl,loord: 'De gevraag-
de 'verklaring' werkt in het algemeen
gesproken verwarrend.

Een vcekuldig misverstand is: men
meent, dat de 'verklaring' niets te ma-
ken heeft met 'indeling' hij de huma-
nistisehe verzorging. ),fen wil dan al-
leen wel eens horen, wat daar verteld
wordt, komt na een paar keer naar de
predikant, waar dan door het kader be-
zwaar tegen gemaakt wordt. Ook ah
hetrokkenen pogingen doen dit te wij-
zigen, blijkt dit in de praktijk hijna
onuitvoerbaar, :t.(,ker in de enkele
maanden, dat men hier is. De (nog al
pens wisselcnde) kaderleden, die de re-
kruten moeten inlichten, weten er zelf
soms niet goed wijs uit te ,'/Orden, het-
geen de verwarring groter maakt.
Ook met de CV.kaarten is cr nog-

al eens verwarring bij de Jiverse
squadron-administraties. Om de verwar-
ring zoveel mogelijk te beperken, ge-
ven de aalmoezenier en de predikant
in het eerste lesuur een toelichting op
de CV-mogelijkheden, maar toelichting
vooraf dezerzijds is uiteraard uit oog-
punt van objectiviteit niet mogelijk, al-

12

het, laat het \'oor Je rest maar. Van-
uit Lex gezien een hcgrijpelijke ••rcae
tie" op dit buitengeheuren. Hij imJllers,
is in weZL'nnkt met !\tandy, maar toor
~Iarize naar Hamshorst gegaan, Voor
vakantie, heet het. Lex moet bijkomen,
is wat ovcrspannen. !\Iandy hoopt dat

BOEKBESPREKING

Lex opknapt. E('n hopen dat in - Pas-
poort in duplo - steeds duidelijker een
wanhopen \vordt.
In het begin neemt Lex ~fandy over-

al mee heen, laat haar het stadje zien,
maakt eeu hoottoehtjc met haar, zit
met haar in een cafó, dwaalt IllL't haar
door de bossen. I let valt ),fandy op hoe
goed Lex de weg ''''eet. Praten doen zij
weinig, alleen maar rondlopen en kij-
ken. ~Ieer teleurgesteld dan moe Wt'i-
gert :-.Iandy op een gegeven og('niJlik
\veer lllee te gaan. Lex laat haar. Hij

thans minder wenselijk. Bij verwarring
met CV-kaarten wordt zo lang uitge-
zocht tot de kaarten :tjjn, waar ze he-
horen. Hit'rin gaat op tie duur heel wat
tiid zitten.'

'De 'verklaring' brengt de raadsman
tot wat men in confessioncJe kringen
als 'zieltjes-winm'rij' zou kUllllen hetite-
Icn.' 'Hoewel ht't voorstelbaar is, dat
de positie van de humanistisdlC 1-:"t'es-
telijke verzorging dit thans niet zo een-
voudig maakt, was het dunkt mij toch
gcwenst, dat de raadsman de schijn zou
vermijden er voornamelijk op uit te zijn
\'t'rklaringcn te ver:l'.amclell t'n dan na-
derhand zich llOg maar weinig aall d,
geestelijke verzoring gelegL'n te laten
liggen.'

Uit het bovenstaam!e blijkt, dat de
protestantse geestelijke verzorgers in
de sector van de krijgsmacht, waarin
ik werk, weinig gelukkig zijn met de
wijze waarop in de praktijk met de
'verklaringen' worJt gehandeld. Inder-
daad zou, zoals hoofdraadsman Lips in
et~n reet'nt nummer van Ego bepleitte,
'de kwaliteit zelve van de verzorging
moeten bepalen tot wie de militairen

gaat wel alleen, met 11arize die overal
staat en gaat. Zijn gehele handel en
wandel is. Hij herinnert zich hun eerste
ontmoeting, hun slapen in het bos, hun
luisteren naar diercngeluiden, en ook,
langzaam maar zeer duidelijk het ver-
raad dat ~Iarize met een andere man
aan hem pleegt. Daarna was er nog
even ecn opflikkering (van liefde),
Illaar alles was te bezoedeld om 1I0~

een mogelijkheid in zich te dragt'n.
Dit opnieuw te ervaren, is voor Lex

Illeer dan een simpele herinnering. Het
is l'en aanvankelijk vreugdevol dansen
met ~Iarize op een voor een ieder, ze-
ker voor )'tandy, ongrijpbaar koord,
Illaar len slotte uitlopend op t'en lij-
densweg met als definitief t'indpunL
1larize, juist zonder dat hij haar ook
nog maar één kt'cr ontmoet, opnicu\'•.'
lettt'rlijk en figuurlijk doorgeprikt. Eens
heerlijke realiteit wordt tot een voze
farce. Anders gezegd: Een ideaall)(~e1d
(wereld) is niet meer, ondanks de zo
romantische omgeving van Ramshorst.
Hetgeen nog is, en ook "meegenomen"
zal moeten worden, is de Lex die zich
naar zijn hotel sleept, waar ~Iandy al
in !led ligt.

zich zotl(len wenden.' Mijn vraag: hoe
kan men bij dit zeer aanvaardbare uit-
gangspunt tot een ook administratief
verantwoorde, zo o!Jketicf mogelijke
plaatsbepaliJlg komen? lid antwoord op
deze VTaag:heb ik niet; maar wie weet
ligt het klaar als de 'proefperiode'
voor de humanistische geestelijke ver-
zorging voorbij is!

VerlanRlIjst

Tot een werkelijke ontmoeting tussen
christendom en humanisme is het in
onze krijgsmacht nog niet gekomen. Er
:rijn contackn; wij gaan (zeldzame uit-
zomlering daargelaten) correet met el-
kaar om. ~1aar de wezenlijke vragen,
waar raakpunten voor eeu echt gesprek
liggen, zijn nog niet aan de orde, vra-
gen als: waar ligt het echte humanum,
iu tie mens zelf of in dl' Zoon des :\fen-
sen, Jezus Christus? Is God dood? In
hoeverre loopt het sociaal en politic~
engagement van humanist en christen
parallel?

~fóll:e de tijd niet vcr meer zijn, dat
we deze vragen niet alleen samen aan-
durven, maar ook aankullnert.

DS. A. v. d. POEL



' .. ,Doe jij het licht even uit," zei ze
zacht.

lJi; knikte en liet zijn bellen op de
grond zakken. Een ogenblik bleef hij
zo zitten en staarde naar de hotelka-
mer in het glas ell teeer had Ili; - en
UIl veel sterker - het gevoel dit alle-
maal al eens eerder meegemaakt te
hebbell. JIij sloot zijn ogen. Orlbegrijpe-
lijke beelden schatert cen ogellblik door
hem 1Ieen, projecteerden zich op het
donkere scherm cml zijn gesloten oog-
leden, zonder zin cn samerl1Jallg. JIi;
.<;tondop en coelde een stekende pi;tl itl
Zijtl achterhoofd. JIij had te veel gedron-
ken. In het donker ~trompelde hij naar
het bed terug, ~tootte met zijn krliei!rl
t('gen de rand erl viel voorocer op de
verende matras. Mandy draaide zich
op haar zij en sloeg haar armen om
hem 1l£'cn. lJi; begon haar uu:hties in
haar hals te bijterl. Het deed pi;tl maar
ze :.ei niets. sloot haar ogen en ook
toen h;; in Jwar ktt.:am hield ze de
woorden tegen die ze tegen de ander
teel had gezegd.

'Lex, lieve Lex: fluisterde ze.
'Mijtl eek/lOomt;e: flui.sterde hij te-

rug, zijn lipperi tegen haar oorschelp
drukkend. 'Eekhoortlt;e,' zei hi; llOg
eens, zacht mllDr nadrukkelijk, alsof
hij een u;arhtwoorduitsprtlk (... r

Aluus het slot van - Paspoort in du-
plo - ofte wel - eekhoorntje in triJo. -
Kort voordat Lex nl. naar I\tandy te-
rugkeert, heeft ;\Iandy een avontuurtje
met een in Hamshorst oni:mot'te man.
Ook hij nocmt haar een eekhoorntje.
Handelingen tussen de man en 11andy
zijn identiek aan de hiervoor geCÎtf'er-
de tussen Lex en ),Iandy. Enige ver-
schil echter: als de man eek-
hoorntje - in haar oor fluistert, zet
;\tandy haar tien nagels in zijn mg ten
teken dat zij blij is met die naam. Te
concluderen dat het nu dus wel Mandy
7..•'11 z.ijn die op het hotelraam een naam
zal tekenen, en dez(' wegveegt als Lex
binnenkomt, lijkt Tllij wat voorbari!!.
Dat Lex evenwel met Mandy volledig
opnieuw z.al moeten beginnen, is een
onontkoomhaar feit. En wel: zonder
~Iarize, maar vooral zonder (realiseer-
bare) herinneringen. lIet enige dat hem
erbij kan helpen, is zijn nieuwe iden-
titeit. .. Of Lex Oudshoorn daarnlOr
ten aanzien van ~lalJ(ly een nieuw
"paspoort" :I'..al krijgen, laat Bernlef
open. De basis is er wel. Lex heeft zich
dank zij zijn Ramshorster pelgrims-
tocht ontdaan van de Lex die hij niet
(meer) was, die hij, in ieder geval, niet
meer kan en kon zijn. Bovendien, de
nu andere Lex, behoeft niet hij voor-
haat kansloos te zijn. 1':iet ieder "du-
plicaat" is uiteindelijk vals.

Teneinde misverstanden te voorkomen,
moge ik direct opmerken dat een der-
gelijke interpretatie één der vele is. Of
het de juiste is, laat ik gaarne in het
midden. Of het de moeite loont deze of

andere interpretaties aan - Paspoort
in duplo - llIee te gevl-'n? Ja, al was
het alleen maar omuat Bernlef in
voorgaande werken als - Onder de
homen - en - Bij stukjes en heet jes -
hij herhaling Illeer suggereert dan er
letterlijk staat. Desalniettemin is het
zeer wel voorstelbaar dat men - Pas-
poort in duplo - leest, en zonder meer
wel,llegt. Oorzaak van deze (overigens
bel,lrijpelijke) \vat passieve houding is
m.i. dat Bernlef in - Paspoort in du-
plo - SOIllS wel wat te vcr gaat, soms
tegen de kitscherige damesromantiek
aanleunt. Voorlx'e1den: Lex ontmoette
Marize voor dl' eerste lilaal in café -
De 'Vente1trap - (sic!). ~Iamly gaat
met haar vriend naar zijn knmer, pas
nadat zij zich samen in - De \Ventel-
trap - hebben zitten opwannen. De-
zelfde - 'Venteltrap - waar Lex zkh
kort tevoren heeft zitten te bedrinken.
omdat ~Iarize definitief tot het verle-
den behoort. .\Iandy en Lex gaan een
avond naar de bioscoop. In d{~zezo don-
kere mimte denkt Lex aan ~lariw,
voelt .\tandy op haar been een man-
nenhand ... Ja, inderdaad, de hand vaT'
de latere eekhoornzegger. Op zich zelf
misschien een treffend en rijk contrast,
een duidelijke illustratie hoe dichtbij en
tegelijk zeer ver vall elkaar Lex l-'n
.\fandy in die bioscoop zitten, en daar-
buiten in het restaurant, of 's morgens
bij het ontbijt in het hotel, etc., zijn,
maar wel allemaal een tikkeltje te veel
opgelegd.

Storend in - Paspoort in duplo - is
bovendien de eindeloze reeks van flash-
backs. Een begrijpelijk procédé in
deze roman, maar m.i. zijn de associa-
ties vanuit het heden naar het verle-
den te veelvuldig. Je wordt als lezer
soms doodop van het omkijken. '\'aar-
door dan toeh elke k{'er weer opnieuw
kijken ofte wd doorlezen? Doordat
Bernlef zich veelal telkens op het mcr
ment dat hij uitglijdt weer direct her-
stelt. Anders gezegd: hij weet zijn ro-
lIlan ondanks alles toch boeiend te hou-
den. Het is nl. op z'n minst opmerke-
lijk dat hoewel je als lezer in - Pas-
poort in duplo - al vrij snel w<-"Ctdat
Lex ten opzichte van .\Iarizc is afge-
gaan, je toch benieuwd bent (en vooral
blijft) hoe de schrijver dat uiteindelijk
in zijn geheel zal waannaken. 'Vaar-
door Lex als mens afgaat, is niet zo
relevant, hij is er een te sterke navel-
staarder voor, liever nog: een kind dat
gelooft in hetgeen hij ziet, doet, zegt.
Zich niet of nauwelijks realiseert het-
geen de ander (Marize) ten aanzien
van hem ziet, doet, zegt.

Al met al is - Paspoort in duplo -
ondanks bij voorbeeld het functioneel
gebmik van een andere schrijver Hem-
co Campert); Mandy leest op bed zit-
tend - Liefdesschijnbewegingen -, het
niet storend hanteren van voetnoten
(zie eventueel ook - Liefdesschijnbe-

wegingen -), en de sluitende psycholo-
gie, een matig geslaagde roman. Bl-'rn-
lef lijkt in zijn ontwikkeling als schrij-
ver heuauwenu dicht hij een niemands-
land te zijn aangekomen. Daar {'en-
maal binnen, lijkt mij, gezien zijn 'Hoe-
gere werk (vooral zijn eerste verhalen-
bundel - Stenen Spoelen - dient m.i.
vermeld) en ook gezien sonunige ge-
deelten uit - Paspoort in duplo -, een
definitief 'verdwalen' overigens nog
zeer onzeker. DICK ZAAL

- Pa.<q)()orti'l duplo - i's een uitgave
van Querido N.V., te Amsterdam.

Vervolg van pagina 11
Jwis-.lÎt-rekrutcn st(J(m reeds in-
doctrine. De godsdienst is daar-
cllbocetl een nog 1)ri; algemeen
(Wllt:aarde grorulu:aarde, een
metafysische dimelIsie die de
godsdiellStige, geestelijke 1)er-
ZO'Tger gemakkelijk een COtll-

mUllicatiece flmetie doet 1)cr(;ul-
lell .

Ik meen dat een bezilltli1lg op
de eigen aard eau de htll/uwis-
tische verzorging z.al moeten lei-
den tot cell eigen plltroOlt. Hct
heeft m.i. l/:eÎnig zin om met
enkele mensen het hele land rond
te reiWIl om iedere u:eck ill alle
ofllierdelell een lesje te geeell.
Daar is /lallr mi;rl mening niet
zo ceel mee gewOIltlen.

De illtrlumistische, geestelijke
verzorging UIl meer kracht heb-
bell. naarmate W zich meer spe-
cialiseert op I:ormingsteerk Ctl
zich bepaalt tot de metlSetl, die
werkelijk JlUmatJi~tisch geïnteres-
see"l zijn; het zoeken naar zo-
vccl mogelijk klanten zal de tot-
!>tatllikoming call een overtuigen-
de "mctie 1){m de Jllwuwistische,
g('e!>telijke eerzorging in de krijgs-
"wcht irl de weg ~1a(ltJ.

Het zou m.i. beter zijn de leei-
Ilige kmchten I:,an de Jwmallis-
tische, gee.s1eliike verzorging 01'
enkele plaatsen kwaliteitswerk te
laten doen, dlm ze de onmense-
lijke opdracht te ge1)ell om ocer-
al te Zi;I1. De ktt.:alîtatieee toeleg
zal dan llOodzakeli;k - en 011-

zerzi;ds zonder bedenking - de
kU:(lntitatiece uitbreiding oproe-
pen. Het is vooral ook de::.e kwa.
litatiel:c inbretlg, die cen verri;-
kitlg kan ge1)erl (lan het geheel varl
de gee~telijke cerzorging ill de
strijdkrachten.

P. SCHOONEBEEK
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Pools toneel in ons land miskent

'Paar'Jen voor de z'••..ijncll werpen'
een ocr-Nederlandse uitdrukking, die wel
niet zonder rec..l('ndiep is verankerd in
onze taalschat.

Er is afgelopen zomer ,"'cer eells met
paar'lt~1l gegooid. Dit gebeurde tijdens
het Holland Festival. De zwijnen waren,

KUNST
om deze oneerbiedige heeldspraak door
te ,'oeren, het I'\('derlandse theater-
puhlil'k en de recensenten.

liet Festival bevatte ten minste t\Vt'l'

\"oorstellingl'n van \verel(lfoOllaat: 'liet
len'Jl van 10seph' door het Poolse Teatr
I\'arodowy, het nationale theater, en
Calderons tragedie 'De standvastige
prins' door het Laboratoriumtheater uit
\Vrodaw, het voormalig Breslau.

Verbluffend onbegrip

Over een van deze opvoeringen is
nauwelijks iets zinnigs geschreven of
gezegd, althans niet door de dagblad-
recensenten. 'De sL1.ndvastigc prins'
vau de 1Îe-eeuwse toncelschrijver.dich-
ter de Spanjaard Pedro Calderon (de
la Barca Henao y Hiano) is in ons
land ontvangen met verhluffend onbe-
grip. Dat kwam niet door het stuk zelf,
ook niet door de bewerking van de
Poolse dichter-toneelschrijver Juliusz
Slowacki, maar doof de voor :\ederland-
se begrippen nogal ongehmîkelijke op-
voering.

Sduevl'n Franse en Scandinavische
scribentl'n na kennismaking met het
Laboratoriumtheater onstuimige kritie-
ken in de trant van; 'Dit is pas thea-
ter'; 'de bdangnjkste toneelvcrnieu-
wing van de laatste t\vintig jaar,' in
ons land wemelden de recensies van
banaliteiten als: 'de banken in de zaal
waren nauw ('11 ongemakkelijk' en 'de
atmosfl'cr was bedompt.'

Dat het stuk in de Poolse taal werd
gespeeld - hoe kon het ook andefs -
is hiervoor geen excuus. De taal was
gl"en barrière. Zowel de voorstellingen
van het Teatr l\'arodowy als van het
Lahoratoriumtileater waren min(ler ge-
richt op het woord dan op het geba~'lr,
de beweging, de mimiek. Bovendien is
hij Holland Festival-manifestaties in
\'oorgaaJl(le jaren nooit gebleken dat de
taal ernstige bdetsels vormde. Spaanse
stukken en toneeh ••.erken in andere,
\.oor ons weinig gangbare talen heh-
hen veel succes gehad en zijn hoo!-(J?:L'-
waardeerd - ook door de =,,'ederlandse
critici. !\Iaar het Laboratoriunltheatcr
bracht iets geheel nieuws en is 'wat
de hoer niet kent eet hij niet' ook !-(een
oer-i\ederlands gezegde?

Grote verbijstering
Het onbegrip was zelfs zo pijnlijk dui-

delijk, dat al na de eerste voorstelling
in het Amsterdamse Frascati de Pool-
se regisseur-oprichter van het Labora-
toriumÛ1eater, Jerzy (Sjors) Crotowski,
zich geroepen voelde l'en pl'rsconferen-
tic te heleggen. llij wilde hiermee ken-
nelijk iets ondernelllcn tegen de grotc
verhijstering \.an de daghlad-tollt'elhe-
sprekers. Of hij hierin slaagde blijft l'CIl

vraag. Als een docent, geduldig maar
toch ictn'at gefrustreerd, vertelde Cra-
towski wat Illl precies toneel is, puur
theatcr, zonder franje. \Vant dat is de
artistit"ke ('ssentie van Crotowski's ('x-
periment. Hij volgt de weg terug naar
het tom'el in zijn oervorm. liet theater
met al zijn moderne technische hulpmid-
delen en foefjes, zijn eonformismen en
clichés wil hij zuiverelI. Om dit te
bereiken gaat hij nogal radicaal te
\I,.'erk. Schijnwerpers, sehmink, decors
en muziek "jjn afgeschaft als anti-
theatrale elementen. Grotowski staat op
het standpunt, dat 'de heperktheid van
het toneel moet worden aanvaard.' De
bamI tussen tOl'schouwers l'll actl'urs
moet zo direct en stevig mogelijk zijn.
liet puhliek moet deel hehhen aan het
rituele geheuren. De plaatsing van de
toeschouwers - bij ieder stuk anders
- is erop gericht de afstand weg t('
nemen hlssen speler en kijker. In \Vroe-
law, in 'het theater met de dl'rtien
rijen' hedraagt de afstand tussen 'to-
neer en de zaal vaak nauwelijks twee
meter.

liet Laboratorimntheater experimen-
teert met de toeschouwers. Het pu-
bliek, in feitl' de 'proefkonijnen," is
daarom nooit talrijk, gewoonlijk tussen
de tachtig en negentig man. In zekere
zin is Crotowski een purist. Ilij staat
lijnrecht tegenover bij voorbeeld de
Tsjechische toneel vernieuwers, die ge-
hruik maken van fill1l, geluids-, projec-
tietechnieken, draaiende tonelen en al.
Ie lIlogelijke moderne snufjes om )wt
totale th(.'ater muziek, declamatie,
daus, film, TV - vorm te gevl'n.

111 (Ic grot{' steden t:Orl Polen Moeit het stuti{'lItentolll:-c1. Een scène flit een l:oorstcllilJg calJ hct
'Var.tcllmu(' .~hl{lelltent1lf:ater STS 'Het bellOort alles aan 011$'.



l1umlct t'fm SllIlke~I!(,(lTe met iu de titelrol tIe
flcteur Sttm;,dfllv 1Jrcjdy/.!flllt. O,/merkelijk i,~
'Ii,'r II(."t modemi' decor"

Ascetisch toneel
liet Laboratoriumtheater kreeg pas

na de Poolse okloberre\'olte in 1956 ge-
legt'nheid zich te ontplooien - eerst in
Opaie, later in \Vrodaw. Vermoedelijk
is het ontstaan uit een protesthouding,
een protest tegen de Tweede \Vereld-
oorlog, de stalinistische tijd in Polen
van voor 195G en tegen de mechanisa-
tie, de automatisering en de stormach-
tige ontwikkeling van de TV en de film
als massa-vcrstrooiingsmiddelen. Alleell
al uit concurrentieoverwegingen I)estoll<l
voor Grotowski en zijn medestanders
de noodzaak te zoeken naar de verschil-
len tussen theater, TV en film. De
mensen van het Laboratoriumtheater
bc:-chouwen de actieve rol, die het pu-
bliek kan spelen bij toneelvoorstellingen,
als het meest essentiële verschil. I\Ïeuw
kan het streven om de toeschouwers
'mee te laten spelen' niet worden ge-
noemd, In de middeleeuwen geheurde

niet anders. Daarom is de typering
\~xperimenteel' voor het spel van het
Laboratoriumtheater ook niet juist. liet
brengt ascetisch toneel mét en nid
\'bór het publiek.

Overigens is ook de bctekeni<; van
de komst naar ons land van het Tealr
i\arodowy onderschat. Hoewel in dit
geval de meeste re('ensies lovend wa-
ren, kwam het feit, dat Teatr I\"arooowy
uit \Varschau et'n top-gezelschap is uit
een van de belangrijkste Europese to-
l1l'dlanden, slecht uit de verf. Een aar-
dige hijzonderheid was dat het Poolse
nationale gezelschap naar ous land
kwam met een stuk, '•...aarvan iedereen
de inhoud kende en dat vermoedelijk
geschreven is naar allalogie van eell
zestiende-eeuws schooldrama van de
Amsterdamse jezuïet-pedagoog Cornelis
r.rocus. Deze is de auteur van 'Comoe-
(lia Sacra Jozeph.' Dl' vader van cl,
Poolse literatuur !\fikolaj Rej (1505-
1568) haseerde waarschijnlijk op dit
drama zijn mysteriespel 'lIet leven vall
Joseph (de zoon van JaC'oh uit de stam
van Juda)', het eerste 'volwassen' dra-
matische produkt van de Poolse litera-
tuur.

Versimpelder versie

Hoewel de inhoud van het stuk, {'tm
\'Crsimpelde versie van het bijhelver-
haal, nauwelijks van grote kwaliteil kan
worden genoemd, ,,,'as het spel dat het
Teatr Narodowy, onder leiding van de
jonge Poolse regisseur Kazimierz Dej-
merk, in :Nederland vertoonde van uit-
Zonderlijke klasse. Vooral de karakter-
stilering, de mimiek en de pantomi-
miek waren ill<lrukwekkend.

Polen is met Frankrijk, Tsjechoslo-
wakije en Groot-Brittannië beland Hall
de top van het Europese toneel. De
Poolse hoofdstad \\'arschau hedt 22
theah-'rs, waarvan de helft voor toneel.
Krakbw, de tweede stad van Polen he-
zit meer schouwburgen dan Amster-
dam. De bloei van het Poolse toneel
zette in tijdens de Hussischc overheer-
sing in de negentiende eenw, de perio"
de van de Poolse romantiek. De tsa-
ristische dictatuur en de daarmee sa.
mengaande discriminatie van traditie en
taal waren voor auteurs cn acteurs ne-
gatieve impulsen, die leidden tot verde-
re ontwikkeling van het tOllcelleven.
'\Iaar deze impulsen deden zich ook gei-
den in de tijd van de Twecde \Vcrcld-
oorlog en in die van de stalinistische
onderdrukking. liet Poolse volk is a1tij{
sterk betrokken geweest bij het thea-
terleven. Deze verbale expressie leemIe
zich bij uitstek voor uiting, oproeping en
beleving" van patriottisçhe sentimenten.
In tijden van \'er.let en onderdrukking
- en het Poolse volk heeft die etteliik,
malen gekend in de historie - bloeide
het toneelspel als een van de laatste
bolwerken van geestelijk protest.

Theaterrepertoire

Le i\'è~re (de nikker) van dc Franse
toneelschrijver Jean Genel; pro(hlkties
van Genels promotor en voorbeeld
Jean-1'aul Sartre; werken van Achani,
Arthur ,\lilJer, Ionesco, Bertold Brecht
eu vele andere westerse auteurs vor-
men voor een goed deel het Poolse
theaterrepertoire. Sinds de Tweede \Vt'-
reldoorlog is Polcn een voorpost ge-
\veest van het \Vesten - althans op cul-
tureel gebied. I'\og steeds bezoeken
Sowjet-tocristen \Varschau als ze kennis
willen maken met de nieuwste wester-
se stukken.

Naast moderne toneelstukken worden
ook klassieke drama's opgevoerd. lId
Teatr I\"arodowy uit \Varschau en h(.'l
Teatr 1'olski, het Poolse theater, hehhen
vrijwel uitsluitend klassieke werken op
hun repertoire. Oude Poolse mysterie-
spelen, maar ook drama's van "-Iolière,
G. B. Shaw, Shakespeare l"n Pirandel-
10. De "modernen' worden onder meer
opgew)erd door het \Varschause 'eigen-
tijdse theater' en het 'dramatische
theater.' Eeu vergelijking met Xeder-
land? - Zelfs de \Vest Side Story was
maanden eerder in Polen dan in ons
land.

Van ('cn tOlwcltraditie kunnen we in
Xe<lerlaml niet spreken. Juist daarom
zou hl't nuttig zijn om eens kennis te
ncmen van wat er OVl'r onze grenzen
gl'heurt.

BOB \' AI\' OPZEELAND

Een ~ChlC uit Ca/defflns 'De stflIllIt"{j,ltige pril/s'
lII('t iu de Iwo/ciml de (/cl('ur Ry.'zarcl (Ricllard)
Cic'~lak VIHl liet I~IJ1l1Jrfltorilllllt1lCater.
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Buurman Belg
Tom \Veerlleym ging in i\ntwerpen en
Brussel op zoek. Voor EGO wilde hij
ditmaal die typische levenssfeer van onze
zuiderbuur op het celluloid vastleggen.
lIet is hem gelukt. De platen spreken
voor zich. Ja. heus, l/ie ene i8 het
'Manneke', Die mocht op deze foto.
pagina -natuurliik 'liet ontbreken.
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