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Zeventig dominees

Zeventig hervormde predikanten, werkzaam in de strijdkrachten, ik heb ze
niet geteld maar hun aantal werd vermeld in de kranten, hebhen zich in eCII

sehrijvcn verzet tegen een rapport dat samengesteld is door de Synode van de
Hervormde Kerk en waarill bepaalde gedachten worden getlit t.a.v, de orga-
nisatie van de geestelijke verzorging in de strijdkrachten.
Er zijn vooral twee punten van verschil tl1SSCll de dominees ('n hun Synode

die ook V(Xll" buitenstaanders van belang zijn. Het ('crste punt betreft (Ie \Taag

of geestelijke verzorgers uitsluitend in dienst van hun kerkgenootschap (voor
de humnnistische raadslieden dus in dienst vall het HUIll:lnistiseh Verhond)
moeteu staan, of ook, zoals thans het geval is, in dienst vall de overheid. Het
tweede punt hetreft de rangonderscheidingstekcns. Zoals men weel zijn gees-
telijke verzorgers geen officieren (ze leggen h.v. geen officierseed af), maar
worden ze wel gelijkgesteld aan een bepaalde officiersrang en dragen dan ook
op hun uniform de onderscheidingstekens die bij die rang behoren.

De Synode nu meent dat geestelijke verzorgers in dienst moeten staan van
hun kerkgenootschap (of Verhond) en dat ze geen rangonderscheidingstekells
hehoren te dragen, de zeventig dominees komen daar tegl'll, om in militaire

termcn te spreken. in het geweer.
Ik wil in dit korte rl-'<.iadiewoord niet te diep op de zaak ingaan, maar ik

hcn wel getroffen door een hepaalde zinsnede uit de hrief van de zeventig

dominees.
Zij schrijven 0.01,: 'Het afschaffen van de rangonderscheidingstekens voor

de geestelijke verzorgers - evenwel met het hehoud van de materiële positie
en de accommodatie die zij genieten - zou door de militairen niet ervaren
worden als een hlijk van solidariteit met de mcnsen van alle rangen, doch ge-
zien worden als een onwaarachtigheid, die aan de oprechte hedoelingen van
hen ell van de kerk sll'ehts schade kUllllen herokkenen. De positie van de
kerk in de samenlevin,g wordt hierdoor ridicuul gemaakt.'

\Vel, dat staat er dan, maar kunnclI deze dominees dat nu ook waarmaken?
Ik heb in de laatste maanden met vele gewone dienstplichtige militairen diep.
gaand over deze zaak gesproken, maal' mijn ervaring is anders dan die van de
dominees. Voor het overgrote deel kwamen de militairen met wie ik gesproken

heh tot de slotsom:
• geestelijke verzorgers hehoren uitsluitend in dienst te staan van kerk-

genootschap of verbond;
• ze behoren wel een uniform te dragen;
• ze moeten geell rangomlerseheidingstekens dragetl.
Dat zijn dus precies de punten die de Synode noemt. Ik beweer niet dat

daarom de Synode gelijk heeft, maar de bewering van de dominees slaat zeker
niet op alle militairen. ~Iijn vraag is dus: Op welke militairen doelen de domi-
nees eigenlijk iJl hun hrief? Het zou interessant zijn als daar eellS een antwoord
op kwam. \Vij zijn van onze kant graag bereid om dat antwoord dan in Ego
ter discussie te stellen.

Het is duidelijk dat we ons met deze enkele opmerking niet van de zaak

kunnen afmaken, in een volgend lIummer zullen we er nader op ingaan, zowcl

op het rapport van de Synode als op de brief van de zeventig dominees.

\"ant ook voor humanisten is deze kwestie belan!:,'lijk.
HED.
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Militairen ontvangen het blad op
aanvraag zonder betaling

1H) DI'; VOORPLAAT;

V""l('tW, .\li/mlD. Laucie" of 110111<'.
ICatlr het (Jok lIIa~ zijn, Voor tll~
rdl'u die deze ZOlller weer 1I(1(lr lid
Imitenlallfl guafl. zlll dit ('en bd:end
lu'dd ziju, \Ve (;omien cieze foto
daarom ;:a'f'r f4,escllikt (JUl als COOI-

1!(/gilw nUl lu.t lII"UIlUmm('r te
fl{/1~(:'re'I,



:\\1 \,lIl 4 maart tot t'n met 30 april in
lid Stt-dt'lijk .\fllSl'1l111ill Alllslt'nlalll tip

l 'h'asS(r!{'llt(l(JIlstellillg \"tmlt gt.II(llldell,
willen we ook in ons blad aandaeht
wijdell aall deze grote sehildef.

lid is lIid Olli',(' I)('tloelîll~ 0111 eell
aigelllene kritiek te sc1Jrijvt'll n.a,\'. de
tl'ntoollstt'!ling; die kan de lezer in alle
dag- t'lI we{'khladefl \indell. \Ve willelJ
in hd ont!erstaam!{' {'t'n kleine gn'('p
doell uit het vele werk van de sehilder
l'n de aandat.'ht \,(lOra1 \'I'sti,L:"('nop t1il~
d()(,k('lJ waarop Picasso zit-h dil'l'ct met
het prohle('1ll ,'all oorlog {'n \'redt' he-
zighOlldt.

lid nallt,d is dat mell slechts {,Ilkele
"an deze werken op de tentoonstt:"!ling
kan vindell, maar bet gaat er ons, hoe-
wel \ve Ollze lezers gaarne op\v('kl..t'll
deze uni('ke tentoollstl'!lillg te bezoe-
ken, llWt'r om de aehtcrgrond vall de
persooll Pieasso te l)('licilh'll dan het
thaI IS in AlIlsk'rdam aall\\'('zige w('rk.

\'r('cl('~dltif 1949

Guernica

Eigelllijk is lid oll/.in om t'r t't'tl paar
werken \'all Picas!'o uit te hall'n {'H
daarin zijn hezig zijn met oorlog {'n
\,(l'de It, hl'liehtt'n. waarsehijnlijk is ('I'
gt't'l! kllllstell;lar dit, zo OII;dgt'brokl'll
heeft geworstehl met de afsdmwelijkhe-
(kn van de Illellst'1ijke sallJt'nlt'\'ing /'Jl
daan'all lIitdrukkillg hl't'ft gege\'t'1l in
zijn werk. De Spaaus{' llurgeroorlog. dl'
opkom:->t \'an het fascisllle, dl' Twecd"
\\'t'l"(,ldoor!og:. de COlll'l-'lltratiekampl'll.
de oorlog in Kort'a, de Cuhaanse crisis.
lllcn vindt Zt' alle tt'rug in dl' tekeningen
t'1l sehildt'rijt'll van Picass(l en hl'slist
nipt allt,t'n in din't't up hd owlerwl'rp
\:drekkillg hehhende werh'n, lIlaar ook
in H,le andere,

Tod} zijn l'r l'llkl'1l~wt'rkt~1l di(~ in dit
opzicht nadrukkelijk Ilaar \'Ort'll kOlllell
en daarom gaat het OllS in deze be-
SdWIIWillg. Hel'tis vall de Eerstl' \\'(~-
n,ldoorlog kali 111('11til' sporell in Ill't
werk van Picasso. die llan nog grokn-
deels in zijn kuhistische periode \'t'r-
kt'Crt. tl'ntg\'ÎII(ll'll. lid versh'('lI(lt'
zelfportret \'an l'ieasso i.~gemaakt direet
nadat hij het herit'ht had ontvangen dat

zijn nÎent1, dl' dichkr (;llilbllme ApoI-
lillain'. lIid lIit dl' uorlog '1UIl h'nlgko-
m{'I!.

Toch breken afschuw en woede tegen
Iwt oor1ogsg('wdd pas ('cht in hd w('rk
door kil tijde vall dl-' Spaanse
lmrgeroorlog. ~I{'n kent dl.' gesehit,de-
nis: tic fasl'Îstischt' gt'lll'raal Franl'o
grijpt in d(, jan'u lH.1H eu HY37 md
militair geweld naar dl' macht ill zijn
bmI en \'enlrijft de repuhlikeinse regt:'-
rin,;.:, Picasso Spanjaard van j.!ehoort/.!
Illaar wt'rkt'lld in Parijs, kk'st dl' 'lijdl'
\'an dt:' wettige regering.

Dan komt dt' heruchte dag. 2(i april
W:37! Fr,lIlco laat lllt'! hdllllp van \"1Il
AdoIf llitler gdet'nde vliegtuigen de open
stad Guemica hombardt"ren. flt,t geheurt
uitgerekend op marktdag. Er zijn twee-
dlli'lewl doden.

Een golf van verontwaardiging en
onlzdtinj.! gaat door d(, w('Tt'ld. IJd
wa.~ vóór dl! Tweed/.! \\'erddoorlog t'n
we wart'n nog niet \'eeI gewend . .\tt:'1l
zal zich kUHlH'n voorstellt'll dat de Span-
jaanl Pic;l.~sOzich diep geschokt \'Oddp,

H{,{~dsop I 1lll'Ï is hij bezig 1Ilt't de
eerste schetsen voor GlIt'rniea. liet is
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Oorlog en vrede KUNST

GlIcmicll 19.17

dan ook allerminst t-'('l1 improvisatie ~e-
worden. l,t,dnremle l'CH Illaand is Pieas-
sn \lt'zig met studies en deze zijn op
zieh zelf hijn:l uit!-!:l'\\'erkte schild<-'fijPn.
Ze hebben aJle als kern {'eli gruwzame
paardekop met ingevallcll ogen, g{~sper-
dl' llCIlSdclIgf'ls eH (,CII tong die als ('('n
degt'lI tussel} de kiezen Ilitskekt. Aall-
Y:lllkl'lijk gen'll de eerste schetsell {'{'Jl
hijna chaotisch heeltl \'an haat en \\'ocde
te zien. maar als Pkasso op 11 mei
hegint om het l){'dd van de tekeningcll
op hd linnen te hn'ngt'll, hecft hij zich
zelf alwt'cr in de hand. liet h nu
duidelijk zijn strc\"{'n Olll de dramatiek
te YCfl'Cll"OlUligl'1l en het werk in strak-
ke \'onllCIl op k hou weil.

lid schilderij is niet ('{'n soort repor-
tage van geheurtenissell. llIaar ('('11 hittt'r
protest teg<-'n de afschuwelijkheid daar-
van en daarlllede et'n aanklacht ll'gell
het versehijnsel oorlog als zodanig. Het
middenstuk is OpgdlOllwd als een dub~
hele driehoek en v('rtoont ('('11 paard dat
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zich in een laatsh' \'('rschrikking nog
("("Ilillaal oprkht terwijl de ruikr ont-
zi(,ld. met opengesperde moml op de
grolld ligt. Dl' hand van de afgehouwell
arm omklemt ('('I} gl'ilfoken zwaard. De
reehterLijde van het schihlerij vertoont
eelJ moeder met ecn dood kind op de
arm. d<-' linkerzijde een vronw die hul-
peloos kr aarde stort. Vertier in hd
schiltl('rij de kop pn het lichaam van f'en
stier die door hun eigenaardige weer-
f.,(a\-e(Ie gruwl'iijkheid van de rest ver-
groteIl. Hetzelfde geldt voor de enkele
primitieve mel1',;cnkoppen die in hel schil-
d("rij zijn aangebracht. In de laatstl' \"t'rsie
\",Hl lll't schilderij heeft Pieasso Ilog de
gloeilamp aangehracht. die opnieuw de
hevigheid van het afgeheelde vergroot.
Is de afschuwelijkheid van de oorlog
(l()it 1)(,kl('llllllender wt'ergege\'ell?

Vrouwen en kinderportretten

Pieasso is met zijn schilderij Cuemiea
Ilog allerminst uitg<-'wo('(1. In de nu
komende jaren. tot ongeveer IH44. in de
pijn Olll de n'rloren wijhcid in Spanje,
de bloedige zegetocht van het fascisme
en het nationaal-socialisme en de geheur-

tenisst'll \"all dl' Twt'ede "'ereldoorlng
tekent en schildt'rt Picasso die grote
st'rie vrouwell- t'n killd('rkoppen die als
('l'n machtige analyse van het m('nselij"
leed en de menselijke demonie op het
doek worden gewol1wn.

Rt'eds in zijn kuhistische periode
heeft Picasso geh'pnl hoe de schilder
door het o\"er elkaar lakn schuiven van
dakkt'll, door een zekere urn'ring, door
eell haast absurde v<-'rkorting of verlen-
ging van lijlH.'n of vlakken, door het
aanschouw('u ('U w('('rg('ven van het oh-
ject van versehill('ude kanten tegelij"
('t'n analy,~e, ja, ('en Ilt'rsdlt'pping van
dc dingl'n kan tcweeghrengt'n. Van ,h'ze
h'llilis maakt hij nu volop gehruik eu
lH't resultaat is e<-'11serie portretten. zo
pijnlijk diep doordringend in de gehei.
Illl;'llissen van de Illt'llselijke ziel. dat ze
afstotelijk zijn om naar k kijken,
Hc1aas kan men nid zegg<-'n dat Pi-

casso's hec1d onwaarachtig is. met Vin-
cent \'all Cogh salllen is hij meer dan
wie anders, zoeker naar waarheid in de
kunst.
Op de kntoonst('l1ing in Amsterdam

kan Illell eell aantal van d<-'z<-~portn'th'll



vinden, het zijn o.a, 'Kind met kreeft',
Vrouw met vishoed', 'De eerste schre-
den'.

Visvangst InAntibes
Een merkwaardig schilderij is het, op

de tentoonstelling aall\\'e7igc, 'Xachtc-
lijke visvang'st te Antibes'. lIet is
g'eschilderd aan de vooravond van de
Tweede \Vereldoorlog. Picasso verblijft
dan in Antibes en hij schildert het doek.
zoals hij tegen een vriend zehrt. 'OIJl niet
uit het raam te springen'. IIij werkt
eraan als een razende. Het thema is {~{'n
nachtelijke visvangst in Antilws, In dil
in blauw, paars en somber groen ge-
schilderde doek waarop primitieve vis-
sers het nachtelijk water aftasten, zijn
alle angstige voorgevoelens. alle somhere
vermoedens weergegeven die de mens-
heid vall die dagen teisterden. Picasso
is, als zo vaak in zijn werk, de waar-
sehllwer voor wat komen gaat.

het grootste werk dat Picasso ooit heeft
gemaakt. Beide hehhen een lengte van
10,20 meter hij een hreedte van 4,70
meter. Ze zijn gemaakt als wandbekle-
ding voor een ongehruikte kapel in
Vallauris. die daarmede tot 'vredt"stem-
per werd omgetoverd.

In deze doeken niet langer de felle
woede en verontwaardiging van Guerni-
ca. maar veel meer een rationeel terug-
schouwen op de afgelopen oorlog {'n de
herwonnen vrede. IIet doek 'Oorlog'
geeft in groenc en hlauwe klt'uren he-
p:lalde oorlogstaferelell, in 'Vrede' vindt
men lyrische taferelen van werkende en
zich onl<;pannendc mensen. Het lijkt ot
de felheid mi wat uit Pieasso is wegge-
vloeid, hij is onderhlSSen71 jaar, zelfs het

dot:k 'Oorlog' laut toch \\ elnlg of niets
zien \',1Ilhet afschuwelijke en penetrante
dat in Cuemica zo sterk aanwezig is.
Komt het daardoor dat de 'Sabijnse

.\Iaa~denroof', die samenvalt met de
Cuhaanse crisis, toch ook niet znlke
heftige emoties meer wekt en dat er,
zoyer mij hekend, gN'1l \.,rerkvan Picas-
so is dat associaties wekt met de 'vuilste"
van alle oorlogen, die in Vietn:tm? Ik
weet het niet, maar wel weet ik dat Pi-
e<lS,~Oondertussen 8,'5jaar b geworden en
dat de tentoon ••telling die ter ere van dat
feit eerst in Parijs en nu in Amsterdam
wordt gehouden, bezoc:ht dient te wor-
den door een ieder die belang stelt in
schilderkunst t'U in de geheurtenissen
van deze tijd. II. L.

De Vredesduif

Direct na de oorlog, diep onder de
indruk van de afschuwelijke feiten die
dan Ins goed bekend worden omtrent
(Ic massamoonlpartijen, schil(lert Picasso
zijn doek 'Knekelhuis', waarop in koele
vormen de menselijke doden liggen op-
gestapeld,'cen graflegging zonder wc-
nenden', zoals het wel eens g'ellocmd
is.
Enkele jaren later, in 19.t9, volgt de

hcrocmde 'Vredesduif. Picas~'() is nu
communist geworden en ter gelegenheid
van het internationaal vredescongres in
Pleycl wordt zijn 'duif in nlÎljoenen
t'xemplaren verspreid. Het is een gran-
dioos werk. dat vele in die jaren diep
h{'(.,ft getroffen. Picasso zelf was ont-
roerd dat zovelen nu van zijn kunst
genoten. J locwc1 men in Amerika het
communistische vredescongres aiwees,
verwierf Picasso"sduif er toch de PeIlllal
~Iem()rial ~Iedal, toegekend door de
Academie van Schone Kunsten te Phi-
ladeIphia.

Korea

Onder de indruk van de gebeurtenis-
sen in Korea verschijnt in 1951 een
doek dat Picasso zelf heeft genoemd
'Hloedhad in Korea'. liet is de afschu-
welijke, weergave van de fusillade van
et"n groep onschuldige men.~en. lIet is
geïnspireerd op een doek vall de schil-
der De Goya 'Tres de !\fayo' dat ook
o"er een volk gaat dat in een, door
vreemdelingen begonnen, oorlog is ver-
wikkel,!. Picasso heeft in dit schilderij
de moderne militairen vervormd tot {'en
soort ror.ots in harnassen met de me-
chanische wapens naar voren gestrekt.
liet doek heeft hij vrienden en vijanden
nogal wat weerstand verwekt.

Oorlog en vrede
In 1952 schildert Picasso zijn twee

werken 'Oorlo",' ell 'Vrede', lIet zijn
doeken met enorme afmetingen, het is

JONGERENWEEKEINDE I
29-JO APRIL 1967
Dit door samenwerking van de werk~roep Jeugd en Jongeren van het
1I1ImanistischVerixmd en de Humanistische Jongerengro('J}-Amsterdam tot
stand gekomen weekeinde heeft tot dod gezamenlijk onder ogen te zien
of cr enige duidelijke lijnen zijll te vinden in het Ic\"Cnen ons dot'n en
laten. Daarhij wordt er van uitgegaan dat wij niet meer (maar beslist ook
niet minder) hebben dan onze eigen inzichten en mogelijkheden.
Daarom wordt op zaterdagmiddag het ondpf\verp ingeleid door Arjan
Slntijk, adj.-directeur van het Hum:.misti,."dlvormingst'{'ntnllll voor milit:li-
Wil te Driehergen, 'l..ondag z:ll \Vim Engden, r.-k..priester ~l)reken.
He! weekeindc vindt plaats in de jeugdlwrherg DE GHASIIEUVEL te
Amersfoort en begint :r,aterdag 29 april om 14 uur, Zondag 30 april om
16 uur guat de ,k'1.lrdefinitief dieht.
"Ien kan zich opgeven door een briefkaartje mct naam, adres en gehoor-
tedatum te zenden aan Jaap Snoek, l\ramatwcg 13, Amsterdam. i\'a ont-
\"angst van (Ie deelnemersprijs op Gem. Girorekening 11 4411 t.n.v, HJC-
Amsterdam onder venndding van 'Voorjaarsweekeinde 1907' of op post-
girorekening 13500 t.n,v, Gem, Giro Amsterdam onder vemlCldin~ H 4411;
HJG-A'dam 'Voorjaarsw('(,keinde W67', ontvangt men {'en uitvoerig pro.
gr<lllllllaen verd{,w inforn13ties.

Inschrijvingen in volgorde van binnenenkomst.
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Liefdesbekentenissen - Automr

'Frank Jansen (Hamscs ShuEEy )is een
jong succesvol schrijver. Ilij heeft geen
'creatieve moeilijkheden'; hij heeft ook
geen moeite met de vrouwtjes! Liefdes-
hekentenissen toont hem in ziin korte
avonturen met drie vcrschilk'nde vrou-
wen, J?;cspccld door I\larjall van \Vijn-
koop (een Nederlandse Caroll Baker),
Vicka \Vüst (t."C1l meestal in Frankrijk ell
Duitsland werkzaam fotomodel) en COH-

nic Tavcnier (een van dc weinige vrou-
wen die <-,<-'ngoede pers kreeg van Jan
CreuH.'r).~h'cr van langcn~ adem zijn de
verhoudingen Illet de mooie vL'rtaalstt'r
~Iascha (Shirl'Cll Strooker), die als maar
prachtige brieven naar Frank Jansen
stuurt, en met een hed gewoon Tllaar
zeer vrouwelijk meisje I\larina (Kitty
Courhois) dat {'cn winkeltje drijft'.

De OInschrijvin~ van de inhoud van
Liefdesbekentctlisscn is niet van mij,
Ilwar van \Vim Verstappen & Pim
dc la Parra die het s(.'Cnario schrl'~
ven, waarna de eerste de re~ie en de
tweede de produktie van deze film op
zich nam. 'Dit duo: schrijven ze over
zich zelf, '(ook wel hekend als Pim &
Wim of Kwik & Kwak) staat ook in
Frankrijk en Duitsland hekend als een
stel effic:iënte en produktieve filmma-
kers. Ze hehhen wel eens een grote
mond, maar vaak maken ze hun woorden
waar'. Ik kan het ook niet helpen, maar
zo stnat het er nllemnal.

FILMBESPREKING

\Vimpim ook op fiimtcchnisch gel
een all-roull(l-produkt kan afleveren.
die opzet zijn de <1nofilmersdan v(
dig geslaagd; de critici reageerden
gems plan:.

'De film zelf is mij niet mccgevaU,
schrcef Bob J. Bertina in de De Vc
krant, 'maar ik heb geen moment
aan Verstappen kunnen denken.'
ovcr de technische kanten schreef
rools C, B. Doolaard, die over de film
in minellT was, toch: 'liet gaat OPV<'l
dat Verstappen ook ditmaal niet 51\

gcre~isseenl hct,ft, het camerawerk
er lIlee door, het directe geluid:
meestal goed verstaan haar, met de
improviseerde dialogen Inkt het 5

even aardi~ ... 'De critici zijn gei..;pate
de tcchnische kwaliteiten aangctc)<
\Vat blijft er daarna over?

Laten we \Vimpilll alle recht doel
ingaan op hun ('igen vergelijkin~
het thema van de film. \Vc zien
jonge 1'\ederlander een aantal proefr
maken in niet al tc solide maar uite
aantrekkelijke sportwagens. Voor hel
wone stadsvervoer hedient hij zich
ter van een Lelijk Eendje, maar
karakter is robuuster dan de intellect
uitvoering van de 2CV en als f

solide Hollander prefereert hij lIitei
lijk de Volkswagt.'n, die dan welis
niet zo meegaand is .lls de Lelijke l-
en minder opzichtig en snel als
sportwag('ns, maar die je tenminste,
in de steek laat. 'En, 'zc~t (.'en
advertentie, 'als hij je ooit in de :
laat, is hij toch nog makkelijk te
WOl.. .' Dat laatste geldt mutatis nH
dis ook voor Lie/c1eshekentellissen: !

Liefclesbekentenisscn nu. In Amster-
dam is onlangs een tentoonstelling ge-
houden van heeldende kunstenaars die
'dc criticus' als ironisch doelwit hadden
gekozen. Citeren \"'C Vrij l':ederland:
'Staande voor de prent De gevaarlijke
kriticus moet nog ge1mren fcorden,
.hoorden we ("('n (van de aanwezige
critici) zeggen: 'de gevaarlijke k,tnstellllllr
ook.' Dat typeert ook ongeveer de hou-
ding van het duo Kwik & Kwak: aan-
vankelijk maakten ze naam, doonlat ze
zich helemaal wierpen op hun werk en
blijk gaven zo weini~ mogelijk waarde
te hechten aan het oordeel van de
g('zam('nlijke :-':e(I(.'rlan<lsefilmrecensen.
kn. De weg van Pims Megalopolis I
naar de duoproduktie De minder geluk.
kige terugkeer vall ]oszef KlJtIls nlJur het
lmllI vall Rcmbrandt was voor velen dan
wellicht een lijdensweg, voor een aantal
andcrcn was tenminste i'i'n ding duide-
lijk: dat \Vimpim voor a11(.,swilden filnum
en pas daarna (desnoods in de meest
opgehlaz('n taal) erover wildcn praten.

Liefdesl)(:kclitcllisscli is in die ontwik-
keling duidelijk ('('n faux pas: het is cen
film die in de ccrst(~ opzet ~elllaakt
schijnt te zijn om de fillllf(.'(.'('llsentente
('patercn, om nu eens te laten zien dat
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ontboezemingen van Wimpim

Je kunst en anderzijds over lectuur & li-
teratuur zal in de toekomst moeten ver-
dwijnen. 'Veliswaar zijn de heeldende
vormen van .I....unst' (,,,,at dat dan ook is)
eWIl heIanp;rijk als de geschreven vor-
Illen van diezelfde ondefinieerbare
'kuust', maar het praten-o",,'r-beelden is
slechts in hoge uitzondering minder ",ijd-
lopig dali een hoekreecnsie,

De 'juiste ' waardering Van een film
als Liefdes1JekclItellisscll heeft daarom
twee asp{'cten: enerzijds willen de film-
eritid hem pa,~S{'nin het geijkte patroon
van 'de-film-als-kunst', anderzijds is dat
geijkte patroon p;eijkt door mensen die
alle maatstaven uit het oog verloren
hehben. Dan blijft er de vraag van 'het
bioscooppubliek': ~Ioet ik er nu heen
of lliet?

Tot het moment dat een Nederlandse
film niet van een buitenlandse te onder-
seht:.'id,,'nis (zomin als een goede J\eder-
landse roman zich qua nationaliteit on-
derscheidt van een goede vertaling van
een goede hui ten land se roman), blijft de
intt-'f(',~"~evoor de Nederlandse film na-
tuurlijk op l'l'n punt groter dan voor
huitenlall(lsc prodllkties: uit curiosi-
teitsoo~"pllnt. :\ret film heeft dat mis-
schien weinig te maken, maar Je inter-
esse voor Shaffy als Shaffy zal velen
toch naar de bioscoop drijven. En dat is
dan ook \vat ze te zien krijgen, Terwijl
Strooker {'n Courbois hun imaginaire
filmfignren vertolken, komt Shaffy ner-
gens aall een vertolking van Frank Jan-
sen. Xec, als hioscoopbezoekcr voldeed
deze \'olkswagen me niet. '\-Iaar ja, ik
hen dan ook een Fiat-8S0-rijder.

HE:\K ]. ~IEIER

ronker en Courbois spelen hUil rol.
vaarschijnlijk zoals Verstappen z()
, maar tllt-'l'r dan eens he'eft hel \'er~
~en duwtje nodig. a1.~hel de verte!-
de steek hat. Een imaginaire ha-

.ène waarin Shaffy een toverring
ert, b; wellicht als zodanig bedoeld,
komt niet helemaal uil de verf.
~ts is ,'crvdender voor huitcnstaan-
dan ~esprekken tussen twee uuto-
1 die de respectieve kwaliteiten
'HIll aulo's tegt'Jl elkaar afwl'gcn.
esprekkcn zijn - naast televisie _
mlerne dood van de Illoderne COI1-

it', Doordat \Villlpilll hun film jn
'de categorie hebben geplaatst. ge-
ze ecn typerend beeld vall de
~c landerigheid die schijnt te mol'-
nngen rond artistiek-erotisch-amoll-
verh011dingen.
e wt'ek ruimen de ~t.derlandst'
aden ettelijke kolommen in voor

-berichtgevillg over film; niet de
uiterst vakkundig gemaakte, in-
mie tele"isie(reportage)films - die
'n in een paar kolomregels afge-
'\-Iaar dl' speelfilm die in onze

pen draait. krijgt (,C'11 overmaat
aandacht. 'D{) film is volwas-
is een kre,,'t die vaak wordt

gehant{'{'rd. als het gaat om de verdedi-
ging van dit mediullI tegen haar criticas-
h.'rs, Is dat \\!l'l zo , .. ?

Vergelijken we de heeltlregistratie die
film heet, met de woorciregistralie die
valt onder lectuur & literatuur, dan valt
het onmiddellijk op dat de aandacht vnor
heeldrej.{istratic in de kranten kolom-
men dl' attentie voor woordwgistratie
\'l'rre overtn'ft. In vergelijkhare eatego-
riel;n wordt el'n hoeil'lUk TV-reportage
dan tenminste nog vermeld, terwijl in
n,le gevallen dl' minstens e\'('11boeiende
weekhl,Hln'portages ong"'lloemd blijven;
wordt eell speelfilm hrecduit uitgemetcll,
h'rwijl nauwelijks i'{~11 percent van de
hoekproduktie in de krant aan bod
komt.

\Vim Verstappen en Pim de la Parra
hebben alle recht om een film aLo.
Liefde, ••IJl'kl'tll!'HissclI Ie maken - ook
in lH't kader van hun \Toegere werk.
Vraag hlijft al1c('l1,waarom daar 7-O'nge-
weldig gt'wkht aan moet f,oel~ekend.
Het Wil niet goed zijn als de daghlallm
op grond van dergelijke overwegingen
zouden besluiten de berichtgeving over
film in te perken, integendeel. ~Iaar de
duidelijke discrepantie tussen enenijcIs de
llieuwsgaringo\'l'f film, toncel en heclden-

Bij de foto's

Cl heel lillb lmHm: Shaffy.

l.illk,,; SJlIl//y ell Strook"r.

l.illks bot"ell; COIi/rolltatie tU5sen .\fase/UI
('11 .\lari.ta,

Hore,,: Cour/wis met foto raf! (ElI~e1s)
rril'llrfk.
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de zaak. Vele heginnelingen waren in
die ecrste fase geslleuveld. Vandaar die
vergadering in 1900. ~Ien wilde een
straf beleid voeren

Fusie
In 1908 kwam de naam Ajax \oor het

('crst met grote letters lil de krante-
kolummen. Ajax fuseerde met 1101land,
een sterke derdeklasser. Die daad werd
in de hoofdstad zeer geprezen. Amster-
dam was achteropgeraakt en behoorde
Illet zijn duhs niet meer tot het puikje
van het ;\pderlandse voethal. Dit was
eell kans. ~Ien verwachtte veel van de
nieuwe ('ombinatie, maar de enthousias-
te aanhang moest tot IBIr wachtl~ll.
Dan lm.'t-'kt Ajax door, Z\a promotie-

SPORT

(legradatiew('(lstrij(len met het Zl'S(
Breda en Hert'uil's uit Utrccht
Ajux in de eerste klasse, Name
de kampioensploeg: Grootmeyer, I
Fortgens (de eerste intemationa1), tr
de Engelsman Kir\van. Een jaar vol
en degradaticcLorg volgde, Ajax 1
ceerde op de rand van de eerste I
hield het. maar del:"radeerde {'eT
later toch. De grootste klap was l
dat Dade naar Hardinxveld \.cd
De grote 'vredesengel' had geen
meer op de ontrt-'dderde aanhang.

De Eerste \Vereldoorl0J.":"stond
alsnog een promotie in de weg. Ir
is Ajax l'chtl'r niet Ilwcr te stl
wordt kampioen ell snelt Illctl'er
naar de landstitel. De eerste ~
plak is verdiend. liet dftal hestOl
doel: Slllit; achter: Fons Pelser eT
ton; midden: llordijk, J. Pelser, T
voor: De ;'\!atris, Van Dort, BrokrE
I laan, Gupffert,

•

'ru' D(I(le (J1"ichtl'r en stuwende kracht.

In café Oost-lntlii.' in de Kalvcrstaat
in Amsterdam is het uIlt'lIlaal begonnen .
Daar kwam in hegin maart in het jaar
IHno pen std Illalllleil met hoge hoed en
knevel bijeen. Een hrief in zwierig
handschrift door 'pa' DatIe geschn'\T'n
had heil allen opgerocpen.

Nieuwe derdeklasser
Zij waren het snel C('US daar in dat

I'CllallWde hovenzaaJtjc; Amsterdam lmd
("ell nieuwe denlckht~ser, genaamd Ajax.
~~aar laten wc histori-sch niet op de
zaken vooruitlopen. \Vmmeer we helt'-
maal volledig willen zijn. hlijkt het dal
ret:'ds voor de eeuwwisseling enige
knapen zich verwoed hezighielden met
het ~ehol achter dat tOt'U al zo wispel-
turige hruine monster, In 1893 dook cr
in de I\icuwer-Amstel een cluhje op
onder de naam Ajax. Dade t-'n Stempel
zijn dan al de mannen die llwer doen
dan alleen voet hallen. Zij houdt-'Il zich
\wzig met de organisatorische kant van

8

He! elftal dat A;ar iJl 1911 iu de eerste kiau:! /,mçllt:
V.l.n.r. Grootmeljer, SCljlhouw/'r, Pc/u'r, Va" de Broeke, Kooy, Sc/ll/I,... Forlgell~, V(1Il dl'r
1.('('. KIl11l111{'ljer.ScJlOCl:aarl en traincr Kirtl:au.

Juui 1.919. Een nm lft- sterkstc dftal/(
},e~illlar('n IIlcl o.a. Jau lie Satris
GUII/kr!.

De honger was evenwel niet
liet elftal nog lang niet uitgebIt
het jaar daarop was Ajax onhel
sterkste, liet prolongeren van d
titel hetckende toen l'en ongeë
record. i\immer was er l'en c
weest die twee maal achter
Iandstitd had \'Noverd. lId hm
was toen echter voorhij. De spe
de 'gouden ploeg' werden
Jaren heeft trainer Heynolds m
had om van jonge en kwdshare
rijpe ('crsk-dftalspelers te mah
daar dat in de j:>.n.n twintig d-
titd !tl'en enkde her in de



lid spd ill de Europa CIIIJ ;s uit,
Aiax Mruikcldc op 8 /Iwart i"
l'raag on'r ('('Il 'professiolldt'r
'nukla', Eccll{/I,\, l'S\' in JU't sCÎ-
ZO(,II ],t)().'J-1964 ('Il IJWS ('CH

iaar fato lt:en/ dl' (h'ra 'uwr n'r-
dere SlicceSS('H in c!it bekertocrnooi
i" de klcmt/ilw/e ges/ot(,Il, Maar
t/wh is er 'llt ('('11 uwrkrcaarc!ige

coÏlll'ideHtie, lil J.C)(-j7 eer/oM A;ax
ziill kans OJJ 1';/iTOpl'se roem, zc-
r;clwllzestig jal/I' eerder lL'en/ de
,'crclligillg opgcricht, Ah l'CJl hom-
lIIage aall de c!a/Jperc A;acied('11
/WIl ik dl' {.!,(',~'chiedeHis illgedoknl
O/ll iets t'tm dat Aiax-t'cr/edell
rn'cr tot /en'll te 1>rclIgcll.

11'. J.

Irmg.\ lho /iitl, DI" trlli"cr di,' A;ux

UI""'.

)-11; I, Ajax, 2, FC'Îjl'lloord; 1O:~1-
Ajax. 2. Ft'ij('lloon!; Hn2.:3:j; I.
lead. 2. Feijelloord: 1$).1:3-,14: I.

-2. KFC: L9:3-!-,1,'5:I. PSV, 2, Co
1!:J:3,5-:3G; I. Feijenoord, 2,

HnG-.17; 1. Aja\, 2. F('ijl'lIoon!.
---<.;(: I, Feijl'noonl, 2. Ilerac1(,s,

I. Ajax, 2, D'VS,

•1/d ('en'lc '\;lIx-dftul i1l 1932 lIJd Ili('U{l'('
g"::.iclllf"1. SI(lflUd c/.Il,r. 1/, ,\lIdl"TÏI's('fl, Dir'_
I'!'''/> •.•.". UOllflCl'dcl, "/(/I Kol, !'TI n'oH"(;('
Mur/(,IH, Jliddl'fl {"I,Il.r. jurrirwTls, \\ï", ,\mle-
rit'.Il'fl, Pid t'lTfl UC!Jck. Zitrcwl r.l.ll.r.; Teil
1/IIU', \'olk('n, "011 Rn"lf'rr, Sc/lU/",.I, 1'tl'dk('r.

Hel Ai"x.d/ltlt (lat Ik ,'('uk u:(',1,I.ijll iu de
/-:UI(>I'" CU!1 tot fTIi gOl'tl ('iud '""d,I, /let
O(J,I'ldui/s(' H"j,WlIlO, \l-'erd ",t'I :J-I ("r,I-la}.!e".
Sta/Hld t'.I,71.'.: kidcr V.md..,i'lk, Vrlll .\l(Jflrik,
VaTl d.., KrIll. Picl<'TS (;raujfmH/, Omln/rmd,
r\W/('ril-.w'u, eTt \ViJll 1,'•.ldJllflllll. K.ddf'nt/ "'/.!l,r.
/Jcn Edd, SInIrt, BI,''J''1l1Jl'Tg, "Ull lil/lil 1'11
Sdl/uit/t.IVI\I JESSE

D(, ti('nde gOlld('1l plak WilS in 1~F5ï l'l'H
tasthaar fdL Dl' pers had \'l'd kritiek,
'Ajax sPl'l'lt te \'('rdl,c1i,l.!ellll. Het \'('1'-
dit'nt de titel niet,' In HJ()O wrpldft'nle
Aja.\: alle F('ij('noClnl-illllsie.~, E('Tl ht'slis-
singswec1strijd was noodzakelijk. \Vim
Rleyell!l('rg, rel'ds in Zijll 'nadagen',
sl()('g onbarmhartig tOl', lkt 'Cl'CIl
woorden Illaar daden'-Jit'd kn't'g toell
nog gl'l'll kans de kop op te stekell, XII
is Aja\ weer krllg op de allerhoogste
sport. De kalls om zich te n'\-alll'hl'ren
in het kOlJlende sl'izoell is nid om!{'llk.
haar. De twaalf<1l' landstitel ligt ret'cls
op ('('Il presellkl'rhiaacije in dt' Amster-
damse \\'atl'rgraafsJl}('('f, Aja.\ 1lt':l.oeH
hem slt'l'hts te grijpell, waarna 'De Zil-
\'('rdoot' opnieuw kall uitvaren, naar alle
Ellropf'se han'lls,

Matige start

Lang. heel lang ZOli lwt durell, maar
ti{'U jaar later. na {'('n matigl' start in het
hl'taaldc \'ot'tlnli, kwam Ajax WCf'r terug.

is\ \ 'a lt 'rgraa fSlll('('I'

nd decennium

WIl.

:I, Ikt begin \'all Ajax' hl()('h'lldste
liullI, Ti('11 jaar lan~ aan d(, top
wt Xt'deriandst' \lIdhal. \\ïlll
('..;s('n "r., lall d(, Boer en Dolf \';111
urmdell ('t(, nJ,l.!gl'graat \'all dl'
li,tdllg; in til' \oorho('c1(, maakten
.'olkers ell Piet vall 1{(o('lll'll turort',
was het md Feijl'lloonl {'('n !lek-
k race.

, eeuw

('('n o\'ermacht. Die 'gouden
hracht Aja\ ook veel gt'ld in I\as,
dl' ill'zie1emle ]eidill,l.! van voor-
~oolhaas wt'rci{'Jl til' plannl'n uit-
t voor de hOllw van l'ell ).!;Io('d-
stadiOlI. In decl'mlwr 1$):34 legde
:'t Hoodenhurg (h' laatste hand
iju Ajax-palt'Îs. CedllrE'IH!" dt,
jar('n sl)(>(,ld(' Ajax in (Ie n'rsehil-
JOOdcolilpetitil's ('('11 olldt'r).!;eschik-

"'Ue hezctter had in dl' H'reni,l.!illg,
,I joodse led('l\ telde, danig hnis-
en. 1\'a de' Tw('cde \\'('reltloorlog
Je grote opie\'Îng, Jonge krachten
!ll Ilaar VOH'U: Van Dijk,

Keizcr, Potharst, Van <1('r llart,
off('I{,u t'lI nog 'vel(, ander('n, In
c!lonken zij Ajax zijn !lcg('ndl'
el. In dt, Coff(,rt te :\ijull'gl'll

•••EC in d{~laatste wedstrijd van de
('IlS{'OJlIpetitie md (i-O kn
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IK JAN-CLAUDIA
Onder de titel - Ik Jan Cre-mer 2 - YCT-

~dIecn l'cn aantal maanden geleden het
vervolg op de uit '64 daterende onver-
biddelijke bcst..oscller - Ik Jan Cremer
_. Naam van de auteur ligt ook ditmaal
wet:'T in de titel opgesloten: Jan Cremer.
Oplage eerste druk: 50.000 exemplaren.
In tegenstelling tot zijn eerste boek. dat
slechts aan Jan Cremer & jayne ~Ians-
field werd opgedragen, is deel 2. be~
halve opnieuw voor Jan Cremer zeIt,
zijn hond \Vodka en ecn zekere Nana
11., in het bijzonder hestemd voor 'Allen
Die IIchhen Gehoopt, Gesmeekt & Ge-
beden Dat Dit Boek Nooit Zou Ver-
schijnen & aan alle Trouwe Lezers VUil

mijn Eerste Boek',
_ Ik Jan Cremer 2 - werd volgens

de officiële Cremer-gegevens in de Ver-
enigde Staten van Amerika geschreven.
En wel in het jaar 1966 op Sphinx-
papier & Underwoou Touch~~laster II
(11-8270019), onder het genot van Van
Nelle's Zware Sha1!.Voegt men hier nog
aan toc dat de omsla1! van het boek de
lezer Scx, Spanning & Sensatie belooft,
dan lijkt de cmnmerciëlc kant wel wcer
goed te zitten. Tegelijk Wl'ct men zo
ong:eveer waar men met de inhoud aan
toe is. Ofschoon nl('n bij dit laatste toch
ook weer niet al te voorbarig in zijn
conc1l1sil'Smoet zijn, Immers, niet ,"oor
niets eimli~~t(Ie flaptekst van Cremers
eerste boek met de regel: 'Een gewaar-
schuwd lezer leest voor twee.' Een
waarschuwing dil~ niet te negeren valt,
ook al legt men deze uit als - Pas op!
Cremer fll'st de zaak -, of. om met de
dichter ?'\ijhof te spreken: 'Lees maar er
staat niet wat er staat'.

Verdorven brein
I let verwarrende hierhij is waarschÎjn~

lijk dat heide interpretaties juist kunnen
zijn, maar de eerste in het algemeen het
sterkst naar voren komt. Niet in de
laatste plaats door Cremer zelf, die in
zijn tweede hoek opmerkt: 'Situaties en
Personen, in mijn hoek beschreven, ko-
men uitsluitend voort uit mijn verdorven
brein.' Een dergelijke regel alleen al,
indien letterlijk genomen, is al vol-
doende om Cremer als smerig, goor,
gevaarlijk, onzedelijk, kortom, als slecht
af te doen. Is gelijk aan: Onverbiddelijk
veroordelen. Eén van de in - Ik Jan
Cremer -2- opgenomen citaten: 'De
liefde is een tijdverdrijf. ~Ien neemt
daarvoor het onderlijf,' moet in dat
verband wel een niet mis te verstaan
houvast geven. Duidelijker lijkt Crcmer
zijn image van vuilschrijver niet te kun~
nen onderstrepen. Dat men daarbij de
persoon Cremer wel erg gemakkelijk en
direct laat samenvallen met zijn lcerk is
nauwelijks een argument tegen, Uitcin~
delijk is er geen schrijver in :l"ederland
die vanaf zijn eerste regel zelf zo de-
monstratief in zijn werk aanwezig is als
genoemd auteur,
'Toch lijkt mij hier een bedenkin~ op

zijn plaats. En wel omdat zich rond de
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figuur Cremer vanaf het hegin een aan-
tal 'lezers' heeft gemanifesteerd die dik-
wijls meer llIenen te (moeten) weten
over het privé~lcven van Cremer dan
Crelller zelf, zonder ooit één n~gel van
zijn hoeken te hebhen gelezen. Of dit
nietlezen uit een bepaalde angst voor-
komt, wil ik in het midden laten, W('\
lijkt mij locn dergelijke privé-benadering
van het werk, van welke schrijver
ook, nogal halfslachtig. Een henadering
ook die van weinig inte,l{riteit tegenovl'r
auteur zowel als tegenover zich zelt
getuigt. Natuurlijk kan Illen opwerpen
dat Cremer hd er zelf naar gemaakt
heeft. Hij laat immers geen gelegenheid
voorbijgaan om pllhliciteit voor zich zelf
te maken, waarhij niets hem te vl'(.~lof
te ongunstig schijnt te zijn, Inderdaad.
Maar wat dan nog? Een nieuw merk
zeeppoeder kan (ook) nog zo luidruchtig
worden aanhevolen. als het rotzooi blijkt
te zijn, koopt men het niet mel'r.

Interessant voorbeeld
Ten einde misverstanden te voorko-

men, dient ,vel opgemerkt dat er in
"principe niets op tegen is om zich te
documenteren inzake de levensomstan-
dighedl'll van een schrijver. Het kan nl.
zonder meer '\"erhelderend werken. Met
dien verstande evenwel dat dit etred
alleen dan verkregen wordt wanneer
men de relatie schrijver-werk en/of om-
gekeerd voor ogen heeft. Studies over
Van Sehendel en Achtelwrg zijn hier-
van interessante voorbeelden.
Zoekt IJlen de schrijVl'r-werk-relatil'

hij Cremer, dan lijkt mij daarbij de
roddelhron. door hepaalde weekhladen
dikwijls zo gretig aangepakt, geen uit-
g:ang"~punt.\Vél daarentegen - bij voor-
beeld - gedegen interviews met Jan
Cremer van o.a. Bibeb en Dola de Jong.
En uiteraard in de eerste plaats het
werk zelf. Vergelijkt men op zo'n ma-
nÎer schrijver met werk, of wel Ik met
Jan Cremer, dan zal men constateren
dat het a priori laten samenvallen van
persoon en hoek stellig gl'l~n vanzelt-
sprekendheid is. En ten aanzien van het
werk onderling springen er H'rschillen
naar voren. Hoe gering misschien ook
tot op heden, het zijn deze verschillen
waar het volgens mij om gaat. Ze bepa-
len voor l'en belangrijk gedeelte de
'..,tilstand of de ontwikkeling in het werk
van Cremer.

Steeds schrijven
-Ik Jan Cremer -2- voert de lezer

naar gebieden in Spanje, Noonl~Afrika,
Duitsland en nid te vergeten Neder-
lam1. De hoofdpersoon is dan haven-
arheidl"f, dan decorontwerper, heeft de
meeste tijd geen vast werk, maar is
steeds schrijver. Hij beweegt zich in
werkelijkheid en in zijn fantasie langs
boulevards, in hotels, in café's, in kun-
stenaarskringen, in hordelen. in bedden,
rond, tussen en in vroU\ven. ~Iet het oog
op het laatste kan men met een variatie

op 'Eeuwig zingen de bossen' van -Ik
Jan Crciller -2- zeggen: De boezems
zuchten voort. En hoe dan wel precies!"
Zeer matig en stroef. Ter verduidelijking
teken ik hierbij aan dat dat niet Z(Y.lecr
te wijten lijkt te zijn aan de vrouwen in
kwestie, ook -Ik Jan Crl'mer -2- kent
vrijwel alll'en Illaar supervrouwen, maar
aan de manier waarop Creml'r de l'S-
eapades met zijn geliefden heschrijft,
I lij komt niet venll'r dan matte. stereo~
tiepe tekeningen, waariJij de betreHende
personen en situaties tussen de werke-
lijkheid en de fantasie invallen. Nie-
mand of iets krijgt vorm of gestalte. Ook
de uitvoerig beschreven en rijk in getal
aanwezige (Iiefde)stanc!en veranderen
daar niets aan. Integendeel. Cremer komt
er alleen nog maar verder door van het
hed in het niets. En dat niet doordat hij
ten slotte in dergelijke situaties zo uit-
geput schijnt te zijn. De oorzaak van
zijn falen op dit gl'bied is, evenals in
zijn eerste hoek, het volledig functieloze
karakter \".lll de (heschreven) situaties.
Ze dragen niets wezenlijks tot het boek
bij, zijn alleen maar ronduit verve-
lem1.
Knappe beschrlJvlnl
Dat dat ook anders kan, bewijst Cre-

mer met een passage die l~r eveneens
nogal bijhangt, waarin hij de lezer via
een heschrijving van l'en kippen fabriek
zeer duidelijk maakt wat hij nu eigenlijk
eet wanneer hij kip uit het vuistje
bestelt. Crcmer doet dat zo snggestiet.
dat men geneigd zou zijn om te zeggen
dat na lezing van dit gedeelte uit -Ik
Jan Cremer -2- de omzet van ge-
nOl'ITHlprodukt wel moet dalen. Hoewel
het cr inderdaad ietwat hijgesleept is,haalt
dit fragment het ruimschoots dank zij
die zeer knappe beschrijving van Cre-
mer. 11en kan deze kippellgeschiedenis
zelfs, en daamwc komt dat deel dich-
terhij het geheel. als een angstdroom
van Cremer (gaan) vertalen. Iets derge-
lijks lijkt Cremer te hereiken met de
gedeelten over kunstenaarsmileus zoals
_ bij voorbeeld - in zijn heschrijving
van de Amsterdamse kunstenaarssocië~
teit - De Kring -. Ook hierin komt een
eigen (menselijk) facet van de hoofd-
persoon Cremer naar voren, n1. zijn
rancune. Toch is het de vraag of hij niet
juist door het zich te hevig laten voort-
stuwen door die rancune zijn doel voor-
bijschiet. llij treedt :zover in details, dat
het niet alleen allemaal nogal flauw
wordt maar bovendien ook al vrij snel
zeer onbelangrijk. Zeker gezien tegen de
achtergrond van de op de flaptekst van
-Ik Jan Cremer -2- vermelde woor~
den: 'De nieuwe Cremer is een boek
voor het volk en door het volk.'
lIet daarbij in een ander (artistiek)

verband schuldig opmerken dat hij 'het
even kwijt moet,' is handig, maar meer
dan ook niet, Dat Cremer zo'n opmer~
king nodig heeft, hangt mi. samen met
het feit dat hij zich herhaaldelijk vertilt
aan de werkelijkheid. In zijn pogingen
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om de werhlijkht'id zo exact Illogelijk
W('er te gen'n, maakt hij die werke-
lijkheid soms tot ('en fan:",. ~Iis.~('hil'n is
dat wel zijn bedoeling, cn dan zou hij
du.~ toeh geslaagd zijn. Aannenwlijkt'f
lijkt mij dat Crl'lIlcr het hij Ix'paalde
situaties gewoon Hwer mild hebben van
de hC!'Ichrijvingen. die voor ecn groot
g'l'<1eclte gevoed worder. dOOf zijn fallta~
sic. Ik denk in dit ,"crhand aan het
hoofdstuk -De Hcgengo<ien-, waarin
hij zich ",en rasvertelk'r toont walllK'cr
hij beschrijft hoe hij sanwll ml't zijn
HÎend Barrv in een ;\ooniatrikaans
dorp als de "man Iwschol1wd wordt die
een einde aan de droge periode heeH
gemaakt. Een fragment uit -De Hegen-
goden- Illoge dit illustreren:

(...) 'Het hedel (HlS best el;('lIt;('!>' god
te zi;n. n'e /uu1den al dit:erse ,wppell
met kmidige leiil1 llchfcrovergcslage'l ('11
f.!,('toost, Het bleek dat ouze f.!,llstlleCr
,U/'I hl'etie de dorpsolldste 1I:(lS,advo-
C(llJtof zo. 111 ieder geval (careIl zii erg
be!<lIlgriik iu de ri; huttell ell sl/wekteu
om de Grote Eer de Regeukonillf.!,eu cell
armoedig ouderdok te t:ersclwffen. 'Vii
zeiden dat tce Iceelde getceucl (caren
maar elat tee voor helt eeft uitzolldering
feilden I1wkeu cu hun llcderig t:crtrek
ICel reilden betrekket!. Z(' sprougen cell
gat ill de lucht, ('11 opecns illichtl~ het
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hele colk;l! ell Sprollf.!,('11ze allemaal
gatelI i'l de lucht. Tot de gatelI allemaal
kapot lcare". Er ZOIIeell heel groot feest
cersierd lcmc/cu dezelfele avO/ui IIog CII
er u:erderl eefl paar geiten geslacht. Ze
;;:.(}Iule'lhet Blocd aall OIlS, negenko-
IIingeu, offen"l, "war lei; zeidetl dat dat
uiet hoe/cle e" eell rerouderd gehmik
lcaS. Bot:elldicn te kh'llrig en kleverig.
Als er eetls CCIIgod ot:er cle offer(lfl(lehak~
kCIi vol Mo('el stmikefde en de heie mik-
mak r(Hu1:qmtte.Maar u:ij zoudeulcel {'CCII
(um O"ze Vadcrefl ill de 11.:01kel1raad
vragen: (...)

Hiervoor werd gesproken van ('('U
zkh 'vertillelI aall de werkelijkheid', met
soms de farce als resultaat. Ook de pure
melodramatiek, door wdkc waarachtige
gt:vot.leus ook veroorLaakt, is hij Ilt't
werk van Crcmer niet uitges!okn. Zo bij
voorhedd in het gededte waarin Cr€'-
mers hond \Vodka hijna sterft:

(...) 'Ik t:icf hlli/eful n(last mij'l heste
crie"d Heer. IIij U:(lS tliet dood. JIi;
probeerde ol:ereiml te komen toet! ie
mij" slem hoorde. Ik lcas Zijll beste
t:rielld efl baas. Ferl)(Jast! staarde hii
wor zieh. Ik riep lc(mlwpig 'lc(l(lka
uxulka hier alles komt ~oed hoor OUlce,
rIlstig maar' cu ik aaide iu zijn natte
vacht. lk Iwkte zijn kop i" mijl! lwmle" ,
IIij zag me "ief lI:a"t hij teas hlimt
gelcordell, Zij" achterlijf lcas helemaal
t:ermorzeld. Bloed, slront eu pis tcaren
met zij'l illgeu:(lfuletl ce" smurrie gew
lcorden 0Jl hel achterlijf. Huiletui dmkle
ik mijll gezicht in Zi;'l 'wUe tacht.
\Vauhopig proheerde hij met zijt! VO(lfw
poten overeind te komelI: (...)
Xaar vorm verschillen de Cremers
-1- cn -2- niet. Ook in deel -2-
weer de fragmentarisdle indeling, met
aall het slot de aankondiging van een
vervolg: 'Ik Jan Cremer, Derde boek,
Hoc Jan Cremer van arme jongen mil-
jonair werd en van miljonair weer arme
jongen: Toch hdekent het onthreken
van een uiterlijk verschil tussen heide
l)(lt'ken niet dat dt,t'l -2- dus net zo
goed ongeschn'H'1l had kunnen blijven.
Zelfs niet wallllt'er men hedenkt dat de
delen -1- en -2- ook naar inhoud een
zekere gelijkenis vertonen. \Vaar het
volgens mij 0111gaat, en dat doet -Ik
Jan Crelllt'r -2- essentieel verschillen
van -Ik Jan Crelller-, is hetgeen Jan
Cremer met f'cn groot aantal fmgnlt'nten
uit zijn twet'de hoek weet te hereiken,
Bewust of onbe\',!ust vormen zijn f'cn
imlringende achtergrondinformatie van
en voor de door het gehele IXlCklopen-
de geschil'<1enisover Jan Cremer en de
vrouw Clauuia.

Grote verrassing

Dit verhaal is de grote verrassing, lees
ontwikkeling, in het werk van Cremer.
llierin geen uitdagende supertoeren, al-
thans niet lichr•.melijk. \Vl'l literair, liet
laatste is des te opvallender, omdat
Crelllcr zich in zijn geschiedenis met

Claudia op 1.'('11 terrein ht'weegt waar
menig schrijver door de Illand valt, 111.

dat van de rustgev('Jl(le liefde. Dit klinkt
mogelijk wat zoeterig. Creiller is het
cvellwd Ile:.g('ns. Ook ht't - nlstg('VL'n-
de - moet men niet al te letterlijk
Ut'men. liet is hij Cremer eell tasten
naar 1ll0JlWntt'nvan gt'illk, waarbij rust
de lwt(,k('nis heeft vall t'venwieht. Een
t'vcnwicht geen passiviteit inhoudt. Ook
wordt het niet zUI,der meer ber.!il.."ten/
of ht'llOuden. Hoewel hij het niet e.xpli-
cid neerschrijft ('Lees Illaar er staat niet
wat er staat'), ontkomt Crelller noeh
Claudia aan gevoelens van onzekerheid,
eenzaumhdd en twijfel aan eigen idt'nti-
ft'it. Cremer geeft het pogen Illet en
naar elkaar vaak :w gaaf aan, dat er
momentell zijn waarop cr voor -Ik Jan
en'mer -, - Ik? Jan Cremer ... ? - ge-
sdlreven kan worden.
De henmIering is er. vanaf de eerste

ontmoeting met Claudia, l'l'n van niet
alleen maar hij voorhaat al winl1en ot
winst zien te grijpen. Clalldia is nooit
een voorwerp, Cremer, daar<~l1tegen,niet
zeldell degene die heseft dat hij het
alleen niet waar kan makeu. Dat hij
CJaudia nodig heeft. Iets van de stt't'r
waarin de verhouding Clauuia.Crcmer
zich afspeelt, klinkt o.a. door in ("l'n van
de eerste fragmenten uit hun geschie-
denis:

(...) 'Ik t:Ol'ide r.;oorzichtig door de
u:arme dekells en legde ",ij1l hand op
h(lar warme buik. /laar snikken schokle
door haar lichaam. Toe" pakte ze I,tij"
"(lilt! cast en begof! die te si relen en
drukte die tegetl haar borst, Grote borw
sic, •. Ik u.:ree{ oeer haar lichaam eu haar
ham/ welde mUir mijt! buik. Haar slre-
leu welde ik door mijn hele lijf, Ik
wrong me twar haar toe eu een secoude
later lage'l lce mond op momi. Haar
adem zoog ik op iu mij" IlIchtl'iip en
luwr to"I!. kt!eedde ik met de lil'peu oeer
mijll tallde", om IWllr geen piin te doe'l.
l11ecngestreugeld lagell teij op elkaar en
ollze luwdclI tastten elkaars licJwmeu af.
(. ..)
-Ik Jan Cr('lllt'f -2- is dikwijls te

geforceerd, te \"Cel ook lijkt slechts ge-
schreven ter versiering en camouflage.
Anders gezegd: Cremer schreeuwt vaak
zo hard hij kan, omdat hij als de dood
voor de stilte is (men denke in dit
verhand aan het eerder genoemde 'l1cs-
S('tl van de zaak', dat wel eens zou
kunnen hetekenen dat Crelller zich zelf
met opzet bedot), Desondanks toont
Crclllcr in uit I)(wk aan wat hij kan
wanneer hij zich weet in te houden, zich
weet te lu'perken. -Ik Jan Cremcr -2-
heeft g<~deeltenwaarin Cremer een zeer
zuivere stunt.schrijver bewijst te zijn. De
schrijver die volgens mij in zijn tweede
boek reeds een verrassende daad heelt
gesteld, .\Iet en <Iank zij Claudia.

DIeK ZAAL
-Ik l(m Cremer -2- is een uitga ce r.;(l/I
IJl' Bezige Bi; Ie Amsterdam.
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Jazz and
Poetry

De diclJters Bob Lens, Simon Vinkenoog
en Hans Wesseling hebben met mede-
werkirlg van de Amerikaarne zangeres
Mono onlangs een opmerkelijke ploat
gemnakt: Jazz and Poetry. Ti;dens de
opnamen was het viertal in een sfeer
eau 'high'. Wie voor Ilet eerst de plaat
beluistert, ZOII clenken dat hij zich in de
binnenlanden van Afrika becinclt. Toch
is de ,)loot heel echt in een zeer kille
studio. opgenomen. Tom \Veerheym, de
fotograaf. weet dat uit ondervinding.
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