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Ze smalen op de kerk

In het juli-nummer V;ln EGO schreef ik een artikeltje naar aanleiding van
een hrief die door de Nationale Christen Onderofficieren Vereniging gericht
was aan de synodes van verschillende kerken. Ik reageerde op de inhoud van
de hrief waarin gesproken werd over 'het kwaad van het humanisme' en vroeg
me af wat deze onc1t'TofficÎefcn IlU eigenlijk weten vall het humanisme.

Het augustus-Hummer vall Onze Banier (het orgaan van genoemde vereni-
ging) komt nu terug op mijn artikeltje en uit verbazing over de door mij ge-
stelde vraag. Immers: 'het is alom hekend dat het humanisme nogal op luide
toon a,m zijn standpunt bekendheid heeft gegeven. Prof. dr. J. P. van Praag
heeft zo voor en na nogal veel gesproken en gesdlfcvcn over cn van het Vl-'f-
hond, waarvan hij voorzitter is. En ook de hoofdraadsman H. Lips was toch niet
hepaald onduidelijk in zijn uitspraken!'

Inderdaad Vall Praag en ik hehben nogal ges!1l"oken en geschreven, zij het
niet op luide toon, maar wat is daarvan doorgedrongen in de hoofden V:ln
deze Christen-ollderofficieren? Begrijpen zij werkelijk zo veel van het 11lIma-
nisllw? De rest van hUil schrijven gehligt daar niet van. Dat bestaat nl. uit
l"t'n met instL"Inming aangehaald stukje tlit weer een ander christelijk blad nl.
"In 's Konings dienst', cOlllaclhlad voor gereformeerde militaircn. Daarin staat
o.a.:
"Zeker zullen de humanistcn, nu ze een keer met hun raadslieden binllen de
kazcfllcpoort zijn, ook nieuwe uithreiding trachten te krijgen. De oude ha~)
wect het dat we in ons blad meer dan eells eeH waarschuwende stem hehben
laten horen. 'Ve willen het nH nogmaals doen en we hopt'n het nog vcle kercn
te docl!. Het is ons niet onbekend, dat er Gereformeerde militairclI zijn geweest
die het ~)latl hadden om zich op te gen'll voor een conferentie in het Coornhert-
huis te Driebergcll, zclfs van onze militairelI die ecn confercntie hebben mee-
gemaakt. Niet dat zij sym!)athiseerden met het humanisme, maar alleen om ('en
paar dagen Hit de kazerne te zijn. Je hebt in het humanisme met modem
atheïsme te docn. Ze smalelI Ol) de kerk - pn dat is toch de bruid van Christus.
Zij willcn van eell pcrsoOlliijke God niets maar dan ook niets weten. Ze kennen
één eerbied en dat is de eerhil'd voor de meliS. 'Vij Willl'll dan ook met alle
klem onze militairen waarschuwen cn o~)wekken deze eonferenties in het Coom-
herthuis te Driebergcn niet te hezoeh'll. Je hoort daar niet, CIIwat daar gebeurt
is in sh'ijd met Gods 'Voord. Je bezoek aan het Coomherthuis is propaganda
voor hCIl, want met het aantal bezoekers aan het Coomherthuis traehtcn zij te
hewijzen dat het in ecn oehoefte' voorziet.
De humanisten in ons land, ook binnen de kazemepoorten zitten niet stil.
Daar zal je ook als militair al wel iets van gemerkt hebben. :\laar laat je niet in
die humanistische fuik lokken, toon je altijd een trouw soldaat van Jezus
Christus.'

'Ve zullcn dit fraaie stuk maar als een duidelijk "neen' beschouwen op mijn
voorstel om CCIISsamen te prall'n en het verder laten rusten.
Slechts één npmerking: Ik geloof b'l..lag dat hier of daar dl' eCII of andere
humanist wel eClls gesmaald zal hebben o!) de kerk. :\laar het stuk handelt
over het Coomherthuis en daarvan ben ik sinds de opriehting directeur. Ik
zou nu wel eeIJS graag van de hel"clI willcll horcll hij \velke gele!!:enheid mijn
medewcrkers of ik gesmaald hehbclI op de kerk. Dat ze lll('t duidelijke feiten
komen of anders toegeven dat deze zinsnede niet van toepassing is op het
Coornherthuis.
Een "Christelijke Banier in 's Konings Dienst' dient ten slotte wel met ere te
worden gedragcn. H. LIPS
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Baanbreker Solleveld

De algehele omwellteling in cIe corlsicl-
hitje Vlm 01lS voetbalwereld;e nadert
snel. Ruim tien iaar Till het nogal abrupt
inger;oerde semi-professiOlwlisme staan
we j'l NederllltuJ o"nieuw voor een
tweede fase: het volleclige beroepsvoet-
bal.

Beroepsvoetbal: hoe lang is hier alom
geschre'euwd. '\Vanneer er betaald wordt,
komt vanzelf de verbetering van het
spelpeil,' meende men. Het doorzettings-
vermogen van mannen als joosten leid-
de in 1954 tot een splitsing in de KNVB.
Van hondszijde werd wreed geaget.'rcl.
~fen noemde de pioniers verraders t'n
gelukzoekers. Zij kregen L'Chtcrgeen ge-
lijk. In Nederland was men t(wn al rijp
voor een zekere vergoeding aan 'Spelers.eEn het kWiun er door. Binnen een
jaar was het sf.-"Illi-beroepsvoetbal in
zwang.
Nu, aU1"ru.~tus1965, met het nieuwe voet.
baL~eizoenvoor ons, zijn we weer een
stap verder. Eén vereniging heeft het
semi-professionalisme de rug toege-
keen!. liet heshmr van die club zag
gL'('n heil meer in de status van een
haUslaehtige bercll'psvoetballer. Het is
natuurlijk bekend: D\VS heeft zeventicn
spelers een full-profcontrad aangebo-
den. Zeventien spders hebben het ko-
mende sl'Îzoen slechts één werkgever:
DWS.
liet heeft t"ChtN zeer lang geduurd,
voordat men bij D\VS het ja over de lip-
pen krt"t~g. liet werd als gewoon aan-
genomen, toen velen hoorden dat men
bij D\VS al zover was. 1faandcn van in-
spannende arbeid zijn t'r echter aan voor-
afgegaan, Et'n dergelijke beslissing kon
niet op stel en sprong \\:orden geno-
men. D\VS' energit,ke voorzitter Solle-
veld heeft er vele weken aan besteed
om de zaak rond te krijgen ..-....., Privé-leven
'In het begin verklaarden Zt~me voor
gek, maar als ik L'('nmaal iets in mijn
hoofd llt'b, krijg je het er moeilijk uit. De
idee is gehort'n na de wedstrijd tegen
Ski og Lyn in o.~lo. Goed, er was toen
nog get~ll enkele reden voor, want we
wonnen z(;'ergemakkelijk van die ;'\oorsc
amateurs, maar toch voelde ik dat je
op onze manier snel dt. kous op de kop
zou krijgen. Je mag vnn je spdcrs
niet eisen dat ze na hun dagtaak bij
hun werkgever ook nog eens 's avonds
enige lIn-n voor de duh in touw zijn,
om daama topprestaties te leveren. Z•.
hebben ook reeht op ecn privé-leven.
In de tijd dat we nog in de strijd om
de Europa-c:up meedraaidell heb ik vaak
vrouwen van spelers op bezot,k gehad.
Zij beklaagden zich erover, dat de dub
te vet'! beslag op hun t'chtgenoten lt'g-
de. Keer op keer moest ik ze beloven.
dat ik met de jnngellS zou prate'n, opdat
zij ook eens aandacht aan hun gezin
zouden schenken. \\'anneer ze na de

training thuiskwamen, wart'u ht't afge-
sloofde kerels, die nergens zin in had-
den. Allet'n televisie kijkt'n, dat ging nng
wel. Kijk en dat is nou verderfelijk voor
de ennditie van topspelers. liet gezin-
netje moet goed lnpen, <lIlders gaan ze
met sprongen nchteruit.'

lIenk Sollevcld, sinds drie jaar voorzit-
ter van Kederlands eerste profclub, zit
achter een groot bureau. liet is druk in
zijn winkel :mll het Damrak in Amster-
dam. Sinds zijn verkiezing tot voorzit-
ter van D\VS is ook zijn fotohandt'i met
dezeUde reuzenschreden uitgehTToeidals
de club uit de Spaarndammerhuurt in
Amsterdam. Zij zijn als een twt'c-ccn-
beid aan elkaar verbonden. '11L'1l('('r'
Sol!eveld is voor iedere DWS'er cen
hegrip geworden,

-Eerst polste ik de vrouwen van de
spelers die voor een full-profcontract in
aanmerking zouden komen. In die drie
jaar dat ik nu bij D\VS meeloop, heb ik
mijn ogen open gehoudcn. Ik heb in die
jaren geleerd dat zij op de speh>rs een
enorme invloed hebhen. Hun wil is vaak
wet. Vele dames v.'aren er dadelijk VtXlr.
lIun eerste reactie was: "ja", want
dan "jjn ze tenminste ook een avond
thuis. \Ve hadden juist gegokt. Daarna
met de spders zelf gespr<li:t'n. Sommi.
gen \\:eifelden. Ze hadden et'n goede
werkgever en waren hang voor de toe.
komst. Ik heh ze heel lang de tijd ge-
geVt'n om erov('f na te denken. Je mag
het df' mellSen niet opdringen. 1't'n slot-
te verander je van wL'rkgever en dat is
nok in de ge\vone maats(..happij een
h1'J"otestap.'
Deze stap van D\VS is evenals die van
de spelt.rs één in het ongewisse. DL'

IIK\'1\. SOl.LEVELD .. ' prof-piallier ...

vereniging heschikt geduft'nde twee jaar
over eigen middelen. Twee jaar kan de
zaak, ook al wordt er veel verloren,
ronddraaien, Twee jaar zijn de spelers
zeker van een minimumsalaris van 12.000
gulden.

'Ik geloof niet, dat wc het zo zwart
moeten zien. Op het ogenblik loopt onze
verkoop van seizoenkaarten geweldig.
De bedoeling is om er 21.000 te ver-
kopen. Het zijn de plaatsen die nonnaal
hij een wedstrijd haa,st niet verkocht
worden: de onoverdckte zitplantscn. De
rL'St loopt toch wel vol. \Vanneer we,
dus die 21.000 daarbij gerekend, met een
gemiddelde van 30.000 toeschouwers per
jaar kunnen draaien, springen we er
dik uit. En als ik het t.."Crlijkmag zeg.
gen, ik geloof dat wc het redden.'

Pionier
Optimistische geluiden dus. Henk Sol-

leveld, tegen wie zo vaak -is gezegd dat
hij zonder dieper na te denken, maar
doordraaft, is nu een pionier. Van het
sueCL'S van D\VS zal veel afhangen.
Reeds nu heeft Solleveld veel contact
gehad met collega's van andere grote
verenigingen in Nederland. Collega's die
hem vragen hoe hij dat toeh allemaal
in zo'n korte tijd heeft klaargespeeld.
~Iensen die zelf nog niet de moed had-
den om reeds nu deze enorme sprong te
wagen.

\Vanneer het echter lukt, zal Sollevcld,
evenals Joosten van Fortuna '54 in het
jaar 1954, onze voethalgeschiedenis in-
gaan nIs een baanbreker voor beter
voethal in ons land. En 7.0 iets is altijd
een toast waard!!

WIM JESSE
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Ja, gezellig, koop een boek

Ih.t op de vader- of moederknie klim-
men en in spanning afwachten wat nu
weer voorgelC'".len wordt, is niet meer.
ZÓ lang: al niet meer, dat het moeite
kost terug te gaan in het geheugen en
zich het gebeuren nog te realiseren. liet
er te oud en te f,'Toot voor zijn, is daar~
vall niet de hoofdoorzaak. Belauh'Tijker
is de hijna volledi~t~onhvenning die,
eenmaal ontstaan, sterker groeide naar-
mate de knic.periode venlt'r voorbij
hvam te liggl'n. Geva..ulijk daarbij \vas
de geleiddijkh".j<l. :\'id direct Îmml'rs
kwam cr een einde aan de vraag en
antwoord-situatie tussen kind en ouder,
niet din,"'Ct \vcrden alle bockenhc1den
vn'emden, niet direct werd het (zelf).
maken van een slot, veelal (,<-'nhappy
end, een onmogelijkheid.

Kortom, de dialoog tussen lezer en sehrij-
vcr, overigens d(x)r de jeugdige lezer
zelden bewust toen bij zieh zelf onder-
kend, viel niet abrupt weg, maar brok-
kelde lang-.t.aam af, verzwakte, om kn
slotte alleen te latl'n: de lezer en de
schrijver, vrijwel gescheiden van elkaar,
Verlxmden nog slechts door de beoor-
deling der eritictls, de flapteksten op de
verschijnende boeken, de waarderende
woorden van de boekhandelaar, vader,
moeder of vriend. El..'n bonte verLame-
ung mogelijkheden om het lezen van
een boek wper, gelijk in de 'oertijd', tot
een gebeuT<'n,('en onhnoetiug, te maken,
~tct daarbij helaas het bezwaar dat de
eriticm niet, of zeer moeilijk, ohjeetid
kan zijn, de flapteksten op lanter pu~
bliciteit kunnen beruskn, de waardering
van d(~ boekhanddaar _een verkoopteeh-
niekje kan zijn, en de aanbeveling van
vader, m()(..dl..'r en zdfs de vriend, rieh-
ting eigen straatje kan zijn uitgestippeld.
l'\iet uit onwil, maar uit beh()lldzueht.
De eonsequentie van dat alles moet een
scherpe kritische houding zijn, waarhij
de eriticus gelijk is aan de lezer, of
omgekeerd, en zijn geïsoleerde situatie
naast momenten van gdukservaring, lie-
ver momenten van vreugde, vee! meer
momenten van opdonders zal kennen,
lid laatste zowel als het ('('rste, omdat
hij in z'n alleen zijn, z'n alleen mo("t('ll
lezen, ven\'l..'rh'n en (be)oordelen, uit-
eindelijk al zijn posen moet aneggen,
zit'h zdf zal moeten zijn, De énige basis
n1. waarop het lezen werkelijk weer een
ontmoeting tussen lezer ('n schrijver,
een dialoog met elkaar, zal kunnen zijn.
Voonvaarde daarbij voortdurend: eer-
lijkll(-'1d tpgenover zil'h zelf. De durf
hebhen ook om hij vooriwdd gt'vestigde,
bijna helegen, nonnen af te legg{'n.
~Iaar hoe, waar, wanneer, \vaarom, ek.?
El..'nantwoord op dergelijke vragen ver-
pist tenminste een handleiding voor het
lezen, m,a.w, als het ware epn \\'!eef-
gave van wat er al zo rond {'n tijdens
het lezen hij en in de lcz('r gebeurt.
El..'n noodzakdijkheid te meer, wann("('r
m{'n denkt aan het hed{'ndaagse, vaak
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nid lt, g()('(l of lwlt'maal nipt llt'grelwn,
proza.
Handleiding

De journalist Ben Bos hepft een poging
gedaan ids als een han(lleiding op dit ge-
bied te geven, en wel in zijn 'Schrijven
met schrijvers'. Belangrijkste hron waar-
uit de auteur heeft geput, zijn zijn voor
'De N'ieuwc Linie' gemaakte interviews
met he(ll..>nclaagseXederlambe scluijvers
zoals \VolkpfS, Van het Heve, Bernlef
en ~tllliseh.
liet hoekje hestaat uit drie hoofdstuk-
ken, achtcH'clivolgens getiteld: 'De
schrijver', 'De lezer' ('n 'liet mens~
beeld'. liet is in ht't nveede g(..deelte
- De lezer - dat Ben Bos de ont-
moeting van de lezer met de seiuijver
!whand{.lt,
Owr het tot de roman doordringen zegt
hij daarin O.Ill.: '(.,.) Ik raak in de
roman de schrijver voor zovcr ik zijn
werk in me opneem. Die opname kan
alleen volledig lukken wanneer de schrij-
w•.r mij overrompelt, wannt"{'r hij gezag
over mij uihK'fellt, mij meesleept in zijn
woorden, zilllwn, zijn verhaal. Het h(wk
moet mij tot capitulatie dwingen of
liever het moet mij weghalen uit mijn
leven I..'n me verplaatsen naar het le-
ven van anderen, die in het boek wor-
den opgevoerd. Die verplaatsing lukt
wanne{'r ik in de ander iets herken van
mij zelf, de romanfiguur mij mogelijk-
heden voorleeft die ik overnl.."{'m,van
mij \VOrdL"II ( " . ),' (pag. 13-14),
En enkc-le pagina's VI,.'nkr, direct met
het voorgaande samenhangend: 'De re-
flt,etie, het na-denken over een lxx'k is
noodzaak. Ik ben op een gegeven mo-
ment aan mij zelf verplicht om op te
sporen waarom !ll..'paalde schrijvers mij
skrk aanspreken en andere nauwelijks of
niet. Ik mod voor mij zelf het gelezen
werk sam('llvatten, voor mij zdf vast-
stellen: "Dit is werkelijk, wezenlijk,
hier draait het om voor mij. Deze schrij-
ver komt met dit en dat mensbeeld
voor de dag," (, .. r (pag. 17)
Door de Il..'zer in z'n confrontatie met
de schrijver bijna als een voortdurend
zkh zc-lf aanrandende figuur voor te
stellen, geeft Ben Bos het lezen van de
hedendaagse roman bl..'paald niet de
.~fe{'rmee van 'Ja, gez('J1ig, koop l..'('I1S
el....n boek ... ' Xegatief kan men dat
evenw{,1 moeilijk noemen, Intl..'gendcl..'i.
Het henac1mkken van het boek op zich
te laten inwerken, ook wannecr dat hij
de lel.(~rzekeriwden wegneemt, kan men
m.i. alleen maar zeer zinvol noem('n.
liet vergroot niet allecn de lees-, maar
tevens dc I('t'fmogelijkht'dl..'n.Dat concre-
te moeilijkheden daarhij nid weg te
denk{'11zijn, re~tliseert Ben Bos zich zeer
wel door bij vooriweld op de militaire
schemata te wijzen.
Ten slotte stelt de aukur aan hd {'in-
de van het hoofdstuk dat het gOt.'(letxlt'k
de lezer op de vragen drukt: \Vic ben
ik? \Vaarom leV('n wij mensen dgenlijk?

Deze vrag{'n, de laatste in het hijzon-
der, keren in 'Het men.~hec-ld'h('rhaal-
delijk terug, En dan voornamelijk via uit-
spraken van \Volkers, Ibe-s, ~llllisch en
Timmers. Hun woorden illustreren het
hetoog van Ben Bos, die het christelijk
geloof, het menselijk tekort, de el..'n-
zaamheid I..'nandere facetten der onvol-
ledigheid de revue laat passeren.

Teil aanzien vall vele vragen conelu-
d{'(~rthij dat ze hun waarde reeds vin-
den in het feit dat ze gesteld worden
(ook al worden ze nng niet heant-
woord), en ten aanzien van alle vragen
geldt, volgens Ben Bos, voor iedere
wezenlijke senrijver dat hij geen genoe-
gen kan nemen met gemakkelijke ant.
woorden. Een instelling die behalve van
reiativiteitszin evenzeer van integriteit ge-.
tuigt, en die Ben Bos rCL"I..lseerder in
'Schrijven met schrijvers', uI. in 'De
schrijver', aanstipt.
I lij doet dat zeer illustratief aan de
hand van oen uitspraak van de alltcur
Bernlef: 'Ik geloof niet in een vast-
staand beeld van de \I,-.crkelijkheid. Ik
kan niet tot verabsolutering komen van
altijd geldige waarheden. AIlI..'Si'i in
beweging, elke dag verandert het be-
staan. Ik evolueer. Je grijpt je zelf
steeds vast in andere dingen. Je "'eet
dat er buiten je zelf en buiten je eigen
waanwming nog ontLettend veel gebeurt,
ontzettend veel mensen leven met hun
eigen kijk op het bestaan, Ik reik in
mijn verhalen de lezer dan (Klk aller-
lei dingen aan. Ik onthoud mij daarbij
van et'n specifiek (Kmleel. Een defini~
tieve betekenis of oplossing wordt in de
verhalen niet gegeven, Daarom moet de
lC'u'r zelf overwegen wat de eigenlijke
betekenis van het gegeven is. I('mand
die mogelijkheden overweegt, leeft pas
echt ( ... ).'
B('n Bos gebruikt in het honfdshlk 'De
schrijver' nog meer dtakn uit inter---
views met schrijvers. Heden daartoe is~
de angst kn m.i. nid ten onrl.."(.'hte)
die bij Ben Bos leeft, dat de lezer in
het algemeen nogal geneigd is de he-
dendaagse auteurs maar 'af te doen',
ondanks hun van grote ernst getuigende
produkten.
Dat Ben Bos dit diseriminerend mis-
verstand met zijn aanpak in 'De schrij-
ver' uit de werdd heeft geholpell, lijkt
mij zeer ol1\\'aarschijnlijk. llij hee-ft daar-
voor te ved de sehrijver willen lakn
spreken vanuit diens \verk. lIij doet dat
omdat hij ervan uitgaat dat het om het
werk gaat, en niet om de persoon. Een
juiste opvatting.

Toeh had m,i. ('en el('nwllt rond di{~
persoon, nl. de zuiver commerded ge-
riehte publidteit, niet mogen onthreken.
Juist omdat reclamekreten, TV-uitzen-
dingen, vernietigen(lc zelfkritil..'ken (van
de schrijver), de., momente{'1 in zijn,
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Yves Montand. uniek artiest

Als hi; op het toneel staoi, zou hij de
dokwerker, cic fahrieksarbeider, de kap-
persknecht van welecr kunnen zijn. In
eCII eenvoudige dOllkcrhruine wmtalon
met donkcrlmlin ocerhemcl hrengt hij
losjes, alsof hij, wor zijn plezier, wat
voor zich heen zingt, zijn uitgekiende,
goeel verkoophare, welluidende rCllcrtoi-
rc. rees Mem/mul wil voor zijn IJl/bliek
graag de 'geu;onc jongen' hlijcen Vlm

vroeger.
De gewone jongen werd op 13 oktol)(>r

1921 in }'fonsuano, ('('n dorpje vlak bij
Milaan, geboren al~ Yvo Livi. Twee
jaar na dl' geboorte verhuisden zijn
ouders naar Marseille, omdat in Italiü
de levensomstandigheden zeer moeilijk
waren.
Tot zijn elfde jaaT bezoeht YV(J de

,.choot Toen werd hij winkelbediende,
duiker, havenarbeider, kellleT, kapper en
harkeeper, In die tijd schafte hij zich ook
al ('en artil'stennaam aan: Yves }'Ion.
tand ('mijn moeder ri{'p altijd Yves, bo-
venkomen, Yves montant!'), Hij liet het
niet bij een artÏ('st('nnaam alleen: hij
wou en zou artiest word('n.
Zijn eerste l)('roepsoptre<1enwas in het

~larseillaanse A!cazar, \vaar hij v('el
succes had. Daar hled het echter voor-
lopig bij. Hij trad op in huurtbioscopen,
maar kon van de opbrengstpn daarvan
niet leven, Hij \\'{'ni weer dokwerker.
Tijdens dit zware w('rk hlijft hij bezig

met zijn artiest('ncarrière. flij zingt O,m.
'C'est la vil' ({uiva .. .' en 'Boum'.

Parijs

En daarna: Parijs. Toen Yv('S ~Ion.
tand daar aankwam, in 1944, verovenll'n
de geallieerden Caen. Hij kreeg een COIl-

tract hij ABC {'Il trad weldra op in dl'
dub }'Ioulln Hougt', Hij was in die tijd
de heschermeling ('n, waarsehijnlijk,
minnaar van Edith PiaL Zij h('('£t hem,

'-'als zovele jonge zangers, enorm gehol-
..., pen in zijn moeilijke loopbaan. Dank zij

haar kreeg hij veel aanhiedingen voor
werk en verscheen hij zelfs op het toneel

Vert:olg can 1)(lgilla .J

Venno(-'d('lijk zou daardcKlr het op pa.
gin"l twee geb(".ligde begrip 'knoeier'
minder kort, maar wel tluidelijker aan-
geduid zijn.
Ben Bos is een journalist, zijn hoekje
is, mede door de waarschijnlijk nood-
zakelijk beperkt gehouden omvang, dan
ook niet een pretentieus literair essay.
\Vél is het in Nf."{lerlandeen zeer zl'1d-
zaam houvast voor hen die willen lC"J:en
vanuit een 'knil'loos' ni('mandsland.

D. ZAAL

'Schrijven met schrijvers' door Ben Bos,
is een uitgave van G-3, te Ubbergen,
en verscheen in de Kern-Serie. Prijs
f 0,35.

van het Parijse Tht:'àtre de l'Etoile. waar
hij nu nog altijd zijn shows geeft,

In 1945 maakte hij zijn eerste film,
samen met Edith Piaf, 'Etoile sans lu-
mièrc", daarna onder re!,r:Îcvan ~Iarcel
Carné 'Les port('S de la nuif, die hij nu
zelf slC'Cht en middelmatig noemt. De
chansonnier Yves }'Iontand heeft er een
facet bij gekregen: de filmster Yves
~Iontand,

Z{"{'rhelangrijk in zijn leven was de
ontmoeting nH't Simone Siguoret, met
\de hij trouwt. In 1951 staat hij weer op

rVES .UO~VTAXD
... l:uktCcrk ...

hd tom,e1. niet als ehansonnit'r, maar als
adeur, in 'L{~salaire de la pt'llr', waar-
van ook een zeer suce('Svolle film is ge-
maakt (I let loon van de angst).

Wereldreil:en

En dan beginnen zijn wereldreizen,
die nu een onvervreemdbaar ded van
ht'm zijn. 1lij trt'ed op in Engeland.
Egypte, Polen, Duitsland, Zwitserland,
Rusland, ZlIÎchlavië, l3ulgarij{', Tsjeeho-
slowakij(", Israël en Zuid-Amerika. DCKlr
zijn linkse sympathi{'i.'n hedt hij geruime
tijd nid in de Verenigde Staten mogen
optreden.
In 1955 spt>lenYves )'Iontand en Simo-

nc Sij.,'110retin 'Les sorcières de Salem'
naar ('c'n stuk van Arthur Milh'r (Thc
Cntcible). Vrijwel direct daarop spelen
ze de hoofdrollen in de filmversie van
Je.."lIl.Paul Sartre. Verdere films: '},Iar.
querite de la nuif, 'La Lof, 'The 11i1-
liardair' (met ~Iarilyn ~Ionroe), 'Sanc-

tllaire' en '~IyGeisha' (met Shirley ~Iac-
laine).

\Vanneer Yves 110ntand in Parijs Ol'.
treedt, is dat. zoals g"ezegd, in het
Théàtre de rEtoiIe, waar hij eens ah ve-
dette américaine (laatste ster voor de pau-
ze) zijn debuut maakte. \Vil men cr, al is
het de laatste dag van een langdurig op.
treden, plaatsen voor krijgen, dan moet
men dagen tevoren in de rij sta~lIl, en
zich soms vergenoegen met een paar uur
staan gedurende de voorstdling". En
toch, iedere avond uitverkocht!

Ondanks zijn ontegenzeglijke kwalitei-
ten als filmster, willen wij hier nog even
op zijn werk als chansonnier terugko-
men. Yves }'Iontand schrijft nooit zelf
chansons, maar onderscheidt zkh al ja.
renlang door de goede keuze van zijn re-
pertoire. Een hoogtepunt hierin is, alhoc-
wd dne keuze misschien een zeer per-
soonlijke is, de LP gditelcl 'Chansons
popuL1ires de France' (Parlophonc P~IC
1(63). waarop Yves }'fontand een keur
van Franse volksliedjes brengt, magnifiek
begeleid door het ensemble van Bob Cas.
tdla, zijn vaste accompagnateurs. Twaalf
chansons, strijdbare, tedere, grimmige,
waaronder het Partizanen lied wd een
zeer bijzondere plaats inneemt. i\let op
de achtergrond g{'z;:mgen gestamp van
nazitnlC'pen zegt ~Iontand dl'ze hymne
van het Frame verzt't. solx'r en indrin-
genlt

Een van de meest recente opnamen
van deze artiest maakte Philips in het
Thé;Î.trc de rEtoilc tijdens een optreden.
Dl-'ze Philipsplaat (B 77.912 L) brengt
een meeslepend stukje }'Iontand in de
huiskamer, ml't twaalf chamons die
hoogtepunten zijn uit zijn recente reper-
toin'. Daar zijn een ouder dUlllson als
Le jazz et la Java, als La Chansonnette.
als Le chat dl' la voisint". Daar zijn (lok
de nieuwste als Fumez I'cigare, L'étran.
gère, L'enfant de ParÎs. En daar is ook
het prachtige chanson van Leo Ferré
naar een gedicht van Louis Aragon, ge-
maakt na de Eerste \Vereldoorlog: 'Est-
cc aimi (lue ){'Shommes vivent?' En het
verhaaltje van de verliefde jongen die
aan de kille kode tdefoniste een tele-
gram V{Klrzijn geliefde moet opgeven.

Voor )'Iontand-liefhehbers is er. last
but not least, een prachtige uitgave van
CBS. met oudere chansolls van hem
over Parijs, verpakt in een album md
unieke foto's. De chan.~ons behoeven
nauwelijks commentaar: ijzersterke
nummers als L';Î.me de~<;poètes. Sous Ie
del de Pari<;, C'est si hon, A Paris, A
Paris dans chaque Faubourg ... Ze zijn
heerlijk om naar te luistert'n, dC'J:e
schijnbaar losjes gt'lmlChte, maar tot in
dl' puntjes uitgl,kicnde stukjes vakwerk.

Yves )'Iontand is geen ('motioneP1 be-
trokkene hij zijn chansons, hij is een
waarnemer. Emoties klinken zelden door
in zijn werk. wel een enorm vakman-
schap, dat hem tot een uniek artiest
stempelt.
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Medeweten enmedebeslissen in de strijdkrachten

Toen de redactie mij verzocht als
"man uit dc praktijk van de parate
troep' naar aanleidjn~ van een artikel
in EGO over deze materie het {'.e.a. te
zegl-.wn, heb ik mij <lirect gl'Tcalist"erd,
dat ik slechts over mijn praktijk en wel
in het bijzonder bij cavalerie-eenheden
kan sprekt-n. In dit licht zult ti mijn
opmt'rkingen dan ook moeten interpre-
teren. ,
Alvorens enige opmerkingen te maken,

wil ik eerst stellen dat ik achter dl~
strekking van het artikel sta. Toch wil
ik enige aanvullingen en m.i. ook cokt,le
re'chtzettingen naar voren brengen.
Ik vind het persoonlijk jamml'T dat

schrijvers tuSW.'Il'medeweten' {'n 'me-
dcbcslissen' niet de activitdt 'medehe-
raden' hehlwll gl~plaatst. Deze aetivitl'it
nu vindt meer plaats dan ' •...ij denken
en ... (dit is be-langrijk) het maakt de
stap van 'medewden' naar 'medebe-
slissen ' die zo vaak \\tordt kgengehou-
den (overigens vaak door beide partijen)
gt,..makkdijker.
De opmerking dat in oorlogstijd min-

der plaats zal zijn voor deze democra-
tisdlt' stijl van leid('rschap, ond{>rschrijf
ik niet. De literatuur en ook speunverk-
rapporten over deze matt'rie tonen ons
('en ander heeld.

Reeds in vredestijd hij oefenin/..wn te
velde zien wij dat soldaten zich actief
gaan hemoeien met het plan van optre-
den (b.v. 'hoc de vijand in de kuif te
pikken'). De pc wordt - vaak onge-
vraagd - van adviezen gediend hoe de
situatie te klaren,
In oorlogstijd zien wij op vaak demo-

cratische wijze het plan 'hoc de gevaar-
lijke patrouille zal worden gelopt.'n' ont.
staan. Als hd leven van l'en ieder op
het spel staat, is het natuurlijk en IOj.,risch
dat mt"n zien betrokken ga."lt vot"!en bij
de situatie en dus ook bij hd plan van
optrt,den. De afstanden tot t'!kaar wor-
den kleiner en men tret.,dt meer in com-
municatie met elkaar. (in voorste lijn
ziet men ook geen officiersmess; g{'('n
onderofficierseetgelegenheid; men wordt
één met elkanr. De luxe waannee men
officieren en onderoffici('ren omringt,
schijnt recht evenredig te zijn met de
afstand tot de vijand.) liet Israëlische
leger valt ook niet op door een autori-
taire stijl van leiderschap.

:"faar nu de praktijk hij ons in Neder-
land,
\Villen wij tot een veralltwoorde visie

komen, dan zullen wij ons eerst afvragen
in hoevmre de aspecten 'medewt'ten-me-
debcraden-me<kbcslissen' in de burger.
maatschappij cn, ja ook, in de gezinnen
zijn gereaJisel'nl. Onze KL is ingehed in
deze Nederlandse omgeving en is t'r nid
met waterdichte schotten van gesch('iden.
Als leek van de burgermaatschappij kan

ik mij niet aan de indruk onttrekken
dat er in de burgermaatschappij, en ver-
moedelijk (Jok in de gezinnen, nog het
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e.e.a. gerealiseerd moet worden, alvorens
men deze democratische stijl van lei-
d('rsehap en management zieh heeft ei-
gen gemaakt.
In onze KL zullen wij g("lijke tred -

7..0 mogt>lijk één pasje vóór - met de
onh\ikkding 'daarbuiten' houden. Zo
nid, (bn zullen wij als 'niet-aangepas-
ten' ten onder gaan. (maar wél 'één
pasje vóór' om als impul •• t'n stimulans
voor de omgeving on.." van onze taak te
kunnen kwijten.)

Bij hd realiseren van de'F.t,democra-
tisehe stijl van leiderschap en sfeer in
de (grote) nrganisatie hehhen wij n,k(,-
ning te houden met de hüven.gesehik-
ten en de onder-geschikten.
Bij de boven-geschikten is in de trits

'med eweten -med(,heraden -ml'dl'1ll'-5lissen'
hd aspect 'medeweten' vaak geen punt
meer. Een ieder i.. hit'rvan overtuigd.
Zeker, er worden nog fouten gemaakt.
Gegevens worden ons wel eens onthou-
den, tem'ijl zij {'t'nler vrijgegeven had-
den kunnen worden.
~Ieestal blijkt dat cr get'n opzet in het

spel is geweest, maar meer een niet
zien (of overzien) (bt Ill't betrokken ge-
geven eerder vrijgegeven had moeten of
kunnen worden.
lIet asped 'mt..Jeberaden' is zich hoc

langer hoe meer aan het onh\ikkden.
Het voorsehrift 'Leidraad voor dl' staf-
dienst' gl'(.ft aan op welke \\ijze het be-
raad in de staVen plaats moet vinden
(t'n ook meestal plaatsvindt!), Zeker,
ook hier worden fouten g('maakt. Naar
mijn smaak mt'er dan hij het aspl'<:t
'medewct('n', omdat nng steetb te ved
wordt uitgegaan van 'de commandant
móét allt~sweten en móét ons zeggcn wat
wij moeten doen:
Deze veroUllerde image van een com-

mandant is zich gelukkig: aan het wijzi-
gt'n, maar zoals elke wijziging in l'en
grote organisatie gaat dit geleiddijk en
niet snel. Ervaringen wijzen uit dat in-
grijpende \\ijzi~rillgen in l'en organisatie
2 tot 5 jaar wrgen.

Het asp('£.1 'medehesli.~sen' zien "'''ij
slecht<; in de all{'rhoogste top van de
organisatie, Ik zal dit be\\ust buiten be-
sdlOuwing laten, aangezien eerst het me-
debl'raden gl'rt'aliseerd mod worden al-
vorens verder te gaan (wanneer zulks
nodig mocht blijken,)
I1t't medeberadl'n moet meer dan nu

het geval is worden uitge-trekt tot de
conunandolagen die daaronder liggen,
Te wel zien wij volledige d('mocratie bij
het meeberaden in een staf, terwijl daar-
hij niet aanwezig zijn de vertegenwoor-
digers van de naast-lagere laag (voor
verteg:enwoordigers lees de commandan-
tt'n van de bdrokken et'nhl'(len die di-
rect belang }l('bben bij hd plan). Nadat
het plan klaar is, worden dan pas de
ondercommandanten ingelicht en gebeurt
het dat het plan gewijzigd moet worden
om 'het haalhaar' tl' maken. Tl'genstan-

ders van de democratische stijl van
derschap n}('pen dan triomfantelijk I

'Zie je wel, dat ml'deberaden allt
maar tijdverlics is, want ze zijn het nc
met je eens.'
Bij dl' boven-gesehikten in de lag

niveaus spelen weer andere facetten t
rol. Vaak 7ijn zij jon/.{.Jongeren \\il-
7.ich vaak laten geldt'n en dat is nu (
mogelijk door autoritair optredl'n. In
kringen hoort men ook vaak sprd'
over 'mijn' peloton of groep i.p.v. 'e
peloton of 'onzc' groep. Ook is hun w
van dien aard (bt zij vaak vele din~
zélf kunnen oplossen zonder 'mt'de
raden' en 'medebelissen', zodat zij
zaken die zij niet kunnen overzien
waarin zij tot medeberaden móétell ov
gaan, dit als een zwaktebod inzien. I.
gevolg is, orders in de geest v'.
prafl'n maar poets('n'.

Ik prijs mij gelukkig bij {'('neenheid
(tienen waarin het werk van pcn
!-'1)cnvan dien aard i••dat het meclp.
raden geen zwaktc.lx}(l maar l'en v
standige daad is. De mechanisatie \
het leger, de complexe lwwapcning
apparatuur zelfs in de lage niveau.~,
grote spreiding der eenht'den, enz, \\'
ken gelukkig ('en mCl'r democratisc
stijl van leidersehap in de hand.
De commandant van de toekomst

- gelukkig - niet meer omes kum
weten en hij zal dlLS koers móéten
ren op de adviezen van zijn onder-hl
gcsehiktell. Dit zal nog jaren dur
tenvijl de ondergeschikten ook hier
gC'Schiktgemaakt zullen moeflonword

Hoe staat het nu bij de onder- (ons
geschikten md de hits 'medeweten-I
deberadcn-medebesli.~sen'? Persoon
zit ik - hoofdoffici('r - met de gr
moeilijkheid dat nagenoeg alle, zo 1

alle (lienstplichti~en hun tijd in onze
{'rvaren als e('11 doorgan~sfase, .-.
hj(lelijks, het gaat wel OVt'r,nog.'
dag-en. De gevaren dat houdingen etl
titudes onbtaan 'het zal mijn tijd '
duren' of 'diensttijd is al•• de mazel
il'dereen moet ze gt'had hebhen en
als bij de mazelen dUJ;niet op de to
staan: worden zo g('makkeli;k hil'nl-
in de hand gl.."\verkten ... - wann
bovt'n-g-t."schikten fouten makt'n _
vanz(,If versterkt.
liet is dt'".l.edesintere-se die mij I

daa~ en .. , waar ik g('('n raad r
weet. Zij zal nog versterkt worden w
neer in de toekomst slechts ('L'n (
van de goet1gl'keurden in dienst m
(door ('en meer liheraal uitstelheleid
m('('r KVV'ers, ete.). Dan kunnen
vendien ook nog gevoelens hij 0

dienstplichtigen ontstaan van 'wij hebl
pech gehad en zitten nu in dienst.' Ve
waar geen opgewekt beeld om de t
•me<.leweten-medeheraden -medebes liss
te concretiseren.
De realiteit hij de parate trot'p

dat op de puhIikatieborden voldal'I



In het vorige nummer van EGO plaatsten wij een artikel van de majoors Buis-
sink en Vierkant over het uaagstuk van de medezeggenschap in de militaire
dienst.
'Vij vroegen nu majoor P. Ilruyn om als troepenofficier daarover ook eens zijn
mening te geven. ~Ien vind deze mening hierbij. Wij komen ook op dit stuk
nog nader terug.

g-evens vermeld staan om het 'roe<Ic-
~ten' (althans ten dele) te realis('rell.
':.mll('t~rmen echter bij deze of gene
,gaat in hoeverre de informatie is aan-
komen, dan blijkt dat vaak (te) \vcinig
hen.'ikt.

In die eenheden waarin dl' voorlich-
19' op ('cn actievere wijze - adiever
'doeld in de zin van tweezijdige com-
unicatie - is toegepast, zien wij be-
re resultaten. Hetzelfde gddt voor
nheden waarin de commandant in staat
geweest een positieve en goed gerieh-
groepsoohcsic op te rOt"pen en te

ntinucf('n. Maar ook <bar zien "ij dat
achtig op gang gehrachte activitciten
e een sfet'r opr()('p('n van 'wij onder-
'Schikten doen ook mee en hehhen ook

•
in het reilen en zeilen van onze

I d: zo gemakkelijk weer \vorden
rstoord en zelfs tot nul worden gere-
I<.'eerddoor tOf'Standen,opdraehten pn
ders die door de onder-geschikten aL..•
'gen hen' worden ervaren. Orders,
.draehten en toestanden die door de
ven-hen-geschikten in de lagere niv('au,'"
ak ook niet altijd worden begrepen,
eestal doordat het 'medcwden' door
lv('naf om allerlei - zecr zeker niet
Izettelijke - redenen te kort schiet.

Is dit een somber beeld? Gaat men
n het moment uit, dan is het ant-

woord bevestigend, (loch wannecr men
'toekomst-gericht' is, vind ik persoon-
lijk het beeld nid zo soml)('f. Te meer
wanneer ik, mijn loopbaan overziende,
moet vaststellen dat er in - laat ik zeg-
gen - 10 jaar tijd zoveel ten positieve is
gewijzigd en cr g('en temggang is te
betreurl'n.

Alhoewel mij dit niet gevraagd Î."', wil
ik toch als hesluit een aantal aanwijzin-
gen geven om deze democratische sfe('r
in de strijdkrachten te stimuleren en mo-
gelijk te maken.

Boven-gesehikten en onder-geschikkn
moeten elkaar weten te :tcct'pteren in
hun verscheidenheid van doelstellingen
waarnaar zij streven. De hoven-geschik-
te zal nu eenmaal de doelen van de
organisatie nastreven en onder-gesehik-
kn nwer doden die niet direct of soms
zijdelings met de organisatie te maken
hchhe-n. Een overnlatige nadruk op de
organisatü,doe!en zal het groeipro(:t's van
het zich medewrantwoordelijk voelen bij
de onder-geschikten (('mmen.

11en 7,al een j.,t'focimoeten slimull'ren
\'iaarin hovt'n-gesehiktt'n en onder-ge-
sehikkn meer L'll meer dezelfde wl'g;t.'n
kiezen voor hd bereiken van hun ('igen
en zo Vl'rschill('IHledoelen. Op den du.ur
gaan door deze samt'Il\\'('rking dt~.t.ever-

s(..hillende doelen met elkaar samenval-
len.

~Ien behoeft hicrbij niet bang te zijn
dat deze samell\\'l'rking verwrongen
wordt door een mentaliteit van 'Befehl
ist Befehl'. Deze mentaliteit is om
vreemd. Overigens hk"'den de artikelen
11 en 12 van het Heglement Krijg...•tllcht
(de Staten-Gcneraal aangeboden in 1902!)
ons voldoende waarborgen dat zulks niet
zal voorkomen, vooropgt..'zetdat men een
bewust levend mens in de organisatie is.
De reeks 'medcweten-medeberaden-

medebeslissen' kan helaas de gemakke-
lijk veronderstelde voorstelling oproepen
dat dit ('('n ontwikkelingslijn is. ~lede-
weten is het kernpunt waar het om
draait en is niet l'en fase waar men door-
heen mOl't. Uit het medeweten vlol'jt zo
vaak l1('t medeberaden - of zo tl wilt
- de samenwerking uit voort. En het is
de'.I.t'samenwerking van hoven- en on-
der-geschikten die een organisatie
welke dan ook - doet draaien en ... l('('f-
haar maakt.

Het mt,d('we1t'n zal daarom de kern
van onze activiteiten zijn; ('('n weder-
zijds probleem; ook de ondergeschikte
zal - bij uithl.ijwn hiervan - erom
moeten vragen. Ook hier: l'en opbouwen
van ('l'n democratische organisatie is
niet ('eli zaak van één kant alleen.

edewelen, medeberac1en. IIIf'c1f'1,('s1i,t,tefl, Dat is ook een ku'eslie rail ('("n brug s1rum tussen grOCJlt'II. Dt/vrom plaatselI we OIJ deze ,'agirw's de "Iaat,
e E. Kruit VUIl eell il1lposOflfe I)rllg mOl/kte •

•
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Vier jonge tekenaars
CARTOON'65

•

.'

•

maal lCeullg t:erschil, nUUlr men moet
'Hl eenmaal kiezen. En mijn stembanden
zii'l uitsluitend geschikt om een beetje
hees mee te praten en ik llOlid gelllakkc-
liiker en liever een tekenpen in de Juw-
elen elan een hamer. Voeg daarbij mijn
vermogen om fliet te I;eel moeite te heb-
ben met het bedenken van een «grapje"
en de keuze WUS' gemaakt.'

:\Id nog ruim ('eli jaar voor de i)()egtelt het vierde jaar van de afdeling Publiciteits-
vormget:iTlg en grafisch orltleerpe'l van de Aead('mie voor Beeldende Kunst cn Kunst-
nijverheid in Arnhem ongev('t'r tien leerlingen.

Vier van hen zijn - deds tot ongenoegen van hun docenten - enthousiaste cartoo-
niste'l, grappentekenaars:
Amo (AmaId Anton van Dijk - 20), Gil/lio (Cornelis Gerardus Johannes de Goede-

21), Fiel (Theodoor :\Iatthias van der VL"en - 20) en de "ierentwintigjarige nestor
van het kwartet \Villem (Bernhanl \VilIem lIoltrop).

Tekenend voor de nieuws- en kopij-honger van de i\'ederlan<lsc pers is het feit dat
deze vier nauwelijks meerderjarigen van hun inkomsten als tekenaars een aardige zak-
cent weten over te houden en het vak van cartoonist zien als een lucratieve beroeps-
bezigheid. Een overweging die schijnhaar voorop staat bij hun activiteiten als grappen-
tekenaars.

Ik teilde tcat geld verdienen om een auto
te kOlle'l. Om dat te hereike'l had ik
evengoed zanger ktHUleti worden. Of
timmennan! Het maakt eigenlijk alle-

'.4RNO' VA.\' Dl]K: <Dt.' rede'n, waar-
om ik IIIe op het zo vaag zichtbare ter-
rein t:(/Il het kart oen-tekenen heh he-
geven, "lOeten tce niet te diep zoeken,

Stiefkind

D(~ l)ccldende massncommunicatieme<1ia
hebben vrijwel allC' hun cig('11 drama-
turgie gekregen; de recens('nt('11 van
film, foto, televisie en zelfs strip ne-
men deze media serieus.
Film heeft zijn 'image' van kermis-
attractie grotendeeh verloren en is kunst
geworden. Telecisie heeft zich ontwik-
kdd van een 'opzknbarencle uitvinding'
tot een opinie- en gedragspatroon hl'.
invloedend medium waaraan vrijwel nie-
mand voorbij kan gaan. Fotografie
11('(,(t zich moeizaam maar zekt'r ont-
worstelt uit het slop van de familiekiek
en kweekt status door impressieve foto-
boeken. kntoonstellingen en prijzen. En
zelfs de stri" heeft ('('11 zeker aanzien
en intdl{.etualistische waardering gekrf:'-
gt'll, sedert de verschijning van tijd-
sehriftell als Mad en strips als Pogo,
Peanuts en (in ~ederland) Tom Poes
en Koning llollctCÎjll.
Eén categorie hleef echter - ondanks
incidentdc pogingen van tekenaars als
Saul Steinherg - stiefkind: de cartoon,
Toch verdient (lok de cartoon ecn waar-
dering en waardeoonled op eigcn meri-
tes. De dramaturgie van de cartoon is
nog st('eds niet geschreven. StephcTI
Rel.kers 'Comic Art in America' komt
('r het dichtst hij, maar blijft ('en meng-
vorm van strip- cn cartoon-waanleTÎn-
gen en is l)()V('lldien hekmaal g('richt
op de Verenigde Staten.
\Vél zijn er eindeloos veel cartoom'l'r-
zamdhoeken en hOl'kjes, maar zdden is
('r l'en zinnig woord over de eomposi-
ti!:",de ophouw en de uitwcrking van
de cartoon geschreven. lid blad ':\Ial-
lemolen' <1eed daartoe ('en halfslach-
tige poging, die doodli('p in de noodzaak
vóór alles amusant te blijven.
De vier I\'ederlamlse cartoonistl'n die in
hijgaand artikel aan u word('n voorge-
steld, gev('n óók niet l1('t eindoordeel;
zc kunnen dat niet geven, omdat Zl' t('
zeer hl'trokh'n zijn bij de huidige situa-
tie. Dic situatie is: l'en rijksdaalder
tot hooguit vijftig gulden voor Cl!'nte-
kening. Tekenaars als Yrrah, die van
Esqllire voor {-{'ntekening f 850,- krij-
gen, zijn grote uitzonderingen. De mees-
te full-time cartoonisten moeten het van
hun grote produktie hebben.
In een land waar zoveel wordt uitge-
trokken voor research op allerlei ge-
hied, zavel'! wordt gespendel'rd aan het
suhsidii.'T('1lvan studil'S en creatieve ar-
ht'id, moet het niet uitgesloten zijn dat
('en ter zake zo kundig mogelijke au-
kur (tekenaar?) pen studie schrijft van
de betekenis en de ophouw van de car-
toon.
Dit artikel wil voor die toekomstige ge-
schiedschrijver alvast een klein hrokje
historie in zijn samenhang vastleggen.
En voor de I('"?-('r:een aantal jongeren
voorstellen die u waarsC'hijnlijk de ko-
mende jaren steeds frequenter in uw
dag- en weekbladen zult tegenkomen.

HJ~1
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'GIULIO' DE GOEDE: 'Ik verdien er
~c1d mee, waannec ik tc~{'moct kan ko-
men aan allerlei hehoeftell, zoals rokcn,
in bescheiden mate drinken, boeken ko-
pen, ergens heen gaan, in cafés gaan
zitten e.d. Ik geloof wd dat dit de he-
langrijkste en minst prozaïsehe reden
is; althans het is de directe oorzaak.
De aanll.idin~ is bt>kend. E<.'nmaal IJ('-
zig seheppen de r('<1<"I1<-'nzich vanzelf.
Als je je eerste zeU verdiende centen
in de hand houdt, geeft dit een groter
gevod dan dc gedachte wat je allemaal
met het geld kunt gaan doen, In het
begin ~ing het niet zo lekker, maar toch
had ik de noodzaak van geld in hamlt'n
hebben gevoeld.'

'FIEL' VAN DEH VEEN: 'lIet oors1"on-

•
kelijke tijdr;erdrijf is nu eell, hetzij scha~

• mel, doch lIiä te verwaarloze'l inkomen
geworden, met het gevolg dat ik soms
gedwongen te u:erk moet g(um; dat is
fllltullrlijk erg lullig. Maar als er geen
redeli;ke produktie is, bUif ik een be-
delaar. Het is mi; zelfs niet mogelijk
alleen Vlm kartoe'ls te leven, derlwl-
ve behandel ik nog tal van andere z.a-
ken. Zou ik dit niet doen, dan ZOII ik
filllmcieel terugvallen op limOlwdesi-
roop ell goedkope pi;ptabak, terwijl ik
'lU mijn pre~fabricated gauloises kan op-
steke,!. '

'\\'ILLE!\1' I10LTROP: 'lIet anhvoord
op dc vraag: u;a(lrom teken ik cartoons
is hij bijna iedere cartoon wet'r iets an-
ders. },laar bij nader inzien zijn er wel
bepaalde groepen beweegredenen te on-
derscheidcn: de commerciëIc: een duüle-
Iijke beweegreden en de opbrengst stinkt
niet; de niet-commerciële: onder ande-
re de eigen fnlstratics, die misschien
wel leidden tot inside humor, maar dat
geeft niet zoveel (zie het succes van "Op

• weg naar Jwt einde").'

\VILLEM bezocht zonder SIlcces r;er-
schillende middelbare ,~c1101en.lIadat hi;
tu;(wlf ;aar eerder, OJl 2 (lJlril 1941, ill

Ermelo werd geboren. Hi; u;erkte zes
teckeu als recepti011ist in het 'hotelbe-
drijf, drie I1lml1ldell(Wil de lopeude baud
op een koekfabriek el~ ging daarna in
dieust. Eind '61 plaatst hij zijn eerste
cart()(J1lS ill 'De Legerkoerier' ti f 8,-
Ilcr stuk. Uit de dienst en b"itell diellst-
t.:crbml(l tekellde hij eoor het Rotterdll1ll-
//Ier Kleartet (De Hotterd(wl1Il('r • .viell~
lce l/aagse COlmmt, Nieuwe Leidse Cem-
rant en Dordts Dagblad) à f 7,50 per
tekelling, maar algauw stegen ziill papie-
ren: Vrij ;.\"ederlll1ul(f 15,- tot f 30,-),
artsellblacl Puls (f 30,-), Ubcnwl He.
veil ('geeft mij per nummer f 100,-
onp,Cflcht dc hoeveelheid of de ku;aliteit
r;(ln de il1llstratics en tend;l ik ze her-
Iwal.<leli;kschreef niet met hun doelstel-
lingen te sympathiseren.'), S;aloom, Jeugd
en Enmgelie eu Uatio.
'U'ille1ll' (die, emulat hij geen middelba-
re-schooldiploma heeft, geen ei1l(lexa-
me'~ kan docn op de Academie, die ook

Jan Cremer onder zi;n leerlingen tel-
de), delikt IhIt zijn toekomstige r;ak wel
'ill de reclame' zalliggcn.
'\Villelll' komt Ilit eeu gereformeerd mi-
lieu: 'Dat mi;u tekellillgen i" phwts
r;(Jn anti-cald'listisch anti-rooms wer-
den, ligt wOnllllllelijk in hä feit dat het
katholicisme grafisch een dankbaarder
cartooll-ondert/;erl' i.<; dan het calvinis-
me. Overigen... leen/eli dit soort car-
toons dankbaar aa1lcaard door bladen
als Sialoolll en Jeugd ell Eeangelie, Een
staaltje ean IJllIsochislIle of misschien
omdat momelltccl bTl'edheid van opr;at-
tillg "iu" is in dat soort bladen. Vall-
zelf s}Jcelt ook het éll(/ter Ie IWllrgcois
('Crl rol. \\'aarom zou ik anders Jezlls~
cartmms "allr Sjaloolll gestuurd 'lebben?'

FIEL werd na zijn gehoorte op 18 fe-
hruari 1945 in een (geallieerde) pant-
serwagen naar de kerk gereden om ge-
doopt te worden in het katholieke I'\ij-
m{'~en. Onder elk rapport van zijn ly-

ceum in Venraij en zijn mulo in Baarn
stond dat hij te veel tekende. Een indi-
catie die hij niet onopgemerkt voorbij
liet gaan: in de herfst van 1962 begon
hij als illustrator Viln bruilofts1JoekC'n

en feestgicl"en. Zoals ook op beide an-
derell werkte \VilIems voorbeelc1 op Fiel
aanstl'kelijk, Ilij t<.okendedrie eartoons
voor De Gelderlander (f 10,- per stuk),
lettervignetten (f 35,-) en andere i1Iu-
strati<-osvoor De Spiegel en kH'e~ van
het Brabants Dagblad voor medewerking
f 15,-.

Ovt'r zijn onderWt'rpl'n schrijft hij: 'Voor-
al zielige mensen hebben mijn bijzon-
dere aandacht. Ze zijn fijn om te tt,kenen
omdat ze uit zich zdf al iets geks heb-
ben, dat - Vlstwcl - een raar gek
beeld oplevert; in werkelijkheid is het
natuurlijk erg triest en droef, maar zo
bekijk ik het niet. Soms teken ik een
mannetje van boven; dat vind ik dan
een raar verschijnsel. lId is voor mij
<.'l'n vondst waar ik ('eTl paar uur lang
zoet mee ben. Ik teken een heel vel
vol, allemaal om het van boven gezie-
ne mal1l11'tjeheC'n en als het af is, gooi
ik het weg, ' •...ant dan is de gein l'raf.'

9
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GIULIO wilde eer.\t schilt/er wordelI.
Zijn vader tCCIS hoogleraar en socioloog.
TWllalf jaar 'lil 19 mei 1.944 td."cllde hi;
al ill de Schoolkmllt, (ckelule dmlrlUi
(naar \ViUems voorbeekl) vvm De 110(-
terdammer, De Spiegel (f 15,- fier te-
kening), Vrij Nederland, j(mg llollmllJ.
Triaugel, Literai, Paspoort ell Ratio.
'Ik gillg ki;ke11: bekent Gill/io, 'hoe
cerschilllende bekcfl(le cartoonisten tver-
ken, hoe ze effecten bereikteIl, CIIZ{)-
t;oor!s. (-) Toelt ik dus allerlei teke-
n(Jars gadesloeg, ging ik lI;el hegrijpelI,
clat ik uooit een groot cartoonist ZOII

worden - tcat (x)k "iet direct cic 01,zef
Icas getceest. 0111 zo il:'1s te ICon/eli
moel je, geloof ik, 01.\' zo(hmig gehorell
worden; met een heleboel /!ckke knm-
kets ill ie hersens en niel (zoals ik) het

,.rum doen omdat cr 011een gell/llkkelij~
e manier zakgeld lIIee te cerdicncn
is. Daarbij komt, dijt ik veel ",eer i1l-

teresse,.• heh eu om Cl!'l groot ClIrto(mi,,;t
te u;ordcll, moet ie niets á"ders docn.
Ik heh geen lw/wefte een "groot" car-

.oon£o;t te worden, lI11wr ik tracht teel
eell goede te zijn:

AH.\"O ( van 20 maart 1945) publiceer-
de al!; eerste van het viprtal; maar ge{'n
kkl'lling: l'cn hrÜ'f in de jPugdmbrlek

van DL' Cdderiall(1t,r. Dril' jaar lakr
('(i3) kn,.'g: hij voor zijn kkeningl'n in
dilv..-:dfdl' mhril,k in dat zplfde hlad
f 2,50. AKU-hedrijfsorgaan De Spindop
hetaaIde f 1.5,-, eVl'nals de Gelderlander-
L'on('urn'I1t, dl' Arnhemsche Conrant,
waarin hij actuele tekeningen plaatste.
Ook Dl' Spiegd !lam wl'rk van hem,
{'vfmals Iwt Amskrdams(' studentl'Il\\'l'ek-
blad Propria ellreS, waarvoor ook I101trop
kkcnde.

'Slaan we l'elJ woordt'llhoek (Kol'llen-
Endepols) op, ' vl'rklt Arno, 'dan vin-
den Wl' voor kartol'n snot prent. Een
kartm'n is dus ('l'n ufhl~'ldillg van l'en
Iekt'Hing waarin de draak wordt gesto-
kt'l! met ('cn Ill'paaldl' situutit'. Dit ).!t'-
h('urt met de ht'do(.."linJ.{hij de lX'sehou-
wer hepaaldl' .~pier('n in w('rkin).! te la-
ten treden, waardoor {'r op zijn gezkht
t'(,1J uitdmkking ollbtaat dil' wij laelll'1l
noemen, Deze spieren tn,den t"chkr bij
alle mensell om v{'rschillendl' n,denl'll
in werJdng. \Vant wat is j.,rrappig, leuk?
Een kw('Stie van got,dn of slt"(,hte
smaak? Om het antwoord op deze vra.
gen te bepalell, hehhen \\'(' ('eli maatstaf,
('cn noml nodig. I{'mancl tlil' stdt dat hij
deze nOim kent, getuigt d.aamll'e van
een grote mate van arrogantie. liet is
\\'('1 mogt'lijk om dl' grenzen l'(VilH (zo
die h('slaan) af te tastt'n. Er blijken
mellsen te :r.ijn die zich dtx)(llaeli{'n om
('eli manndje dat uitglijdt over ('erl ha-
n;lneschil en mt'nSeH dil' vl'rfijlld h-
chen hij het zieH van een kartoon, waarbij
all('ell maar ('{'n stip op een wit vlak
slaat. Ook het aallta.~t('n van Iwilige
huisjes wordt 'mms 1,'uk gl'vlJlHlell
(grappen over lichanH'lijke gehreken,
ov('r godsdienstige aangelegenheden, ov{'r
zelfmoordgcvallell, over geestelijk gc-
stoonlen, enz.),'

Naast hUil carto(lJiislisc1Je flctidteit ;;iin
\Vi/lcm, Giulio, Fiel cn Arno Ilog op
een wl{/er terrein t:(1fI (llllllsellll'llt u:erk-

zaam: s(,dnl septl'mher '64 helJbclI ze
(zé/fs AnI() met Zijll 'hese stem') de
Z-fillggrtJl'll TIl(' ,\lIlstalIg,,, gevormd, die
;Il(.'it!e'ltce! optreedt.

~Iaar ze blijv('Il 'cartoons schnabbden'.
\Vil1em I [oltrop vertolkt wel hUil mening,
als hij - voor dl' tm,komst - zegt:
'Over het alJ.{em('{'n wonlen cartoons
zwaar omlerl)('taald, De fooil'n die we
('rvoor krijg('n, zijn nu no).! wp) een sti-
mulans, maar of ze ov('r <'t'n paar
jaar nóg e('n stimulans zijn, walln('f'r
W{' ollze tijd doeltreffl'nder kunnen gc-
bruiken voor bij voorhl'f'ld het ontwer-
pen van ('en a<1v('rtentip voor het aan.
W('rVl'n vall missionarissen, dal betwij-
ft'1 ik, Onw tijd wordt hol' langer hol'
Ilwer g('1<1.Voor sommigen van ons zal
het van de mel'st!>iedënt1c afhangen wel-
kl' kant ze zullen opgaan:

HENK J. ~IEIEH

SOf!, ('('n kC('T dl' d,'T cflTtO(lIIisten, IIlllflT nu
tl.'f!,nl ('en m>r/Ua1e flchtl.'rf!,TOl/(l. V,I,II,T,: Ficl,
Giulio, \\'iIl•.m (,FI ;\",0.

RECTIFICATI E

I~GO heeft in /tel jlilinummer met
de foto-achlerlwginll reel hevig ge-
blrmderc1! Foto's 1:'(111 Marken cu
Sijlje Hoes! Ja, ja .. .! Het bleek
helemaal Sijtje Boes lliet tc zijn c1ie
onze fotograaf had gcportreHccrd.
Eli de gefotografeerde \'olellc1am-
mer bll'C'k een ,\fmmikcndfl11lmer
in \'olellc1ams kostuum!
Siit;e heeft OIL'; l:Cnmtwllllrdigd 01'-
geheld,' \\Te bieden hallr ouze ex-
cuses mln ell belocen haar ter com-
pCllsatie graal,(l!el1exclusieve voor-
]I(/I,(illofotoals zij (lUS T1U l'cn mooie
foto op.\'tllllrl,
\Vij zullen gaame mUlr ,\larkclI

ti;gCIiom 01lze kenn!,; vall de 11/(l(1i-
sdi;ke omstcmdigheden tc corrige-
ren. RED,
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PARIJS
En dit is dan Parijs. Er is ~eell

tU:Îifel mogelijk. \Vant zulke (1(/1'-

;eskoelsiers llly Tom \Vecrllei;m
l'oor de iCIl,s l:(lll ::.ijn Cllmcra krecJ.{,
kUil je aIlec,~ maar bi; het Bofs de
Bouloguc zo op stoeltjes ziCH zittcli
bi; hl/u koelsjes. En het jeu de
boules. waar ze col belangstellÎllg
flaor kijken. is het echte olll;erval •••
te jeu de bOllles dat ju het middllg-
ScJWftflllT 01' de ]Jaden lXIII het Boh
clc BOlllognc wordt gespeeld.
Precies: die schilders zag 1'0111

Weerhd.;m bi; dl! Sacré Coe!lr en
(lh duidelijke p1aatsllwuillic1ing liet
onze fotograaf ten slotte de kul'
van France SoiT scherp op de ge-
voelige filmlaop, komen, zodat er
geen twiifel aan kou bestaan dat
het een Parijse krantenkmom is clie
op deze ac1lterpagiUll Vlm EGO
wordt afgedrukt.
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