


Cel (3)

Voor de derde maal sehrijvl'lJ wc HU al over dl' celstraf in de militaire dienst
maar deze keer is er dan werkelijk verheugend nieuws. de krantl'lI hebbcll ons
gemeld dat de nieuwe minister van Defensie. \V. den Toom, in antwoord op
vragen V:1nde Tweede Kamerleden Kleis'lcrlee en ~Iaellen heeft medegedeeld
dat het in zijn bedoeling ligt ecn zodanige wijziging in de wct op de krijgstucht
aan te brcngcll dat aan de straf van streng arrest het stringellt voorgesehrl'Vl'1l
cellulair karakter wordt ontnomen.

lIet spreekt vanzelf dat ,vij ons over dit plall van de minister verheugen, wie
de artikelelI ilJ Ego regelmatig volgt weet dat wij van Illening zijn dat er
belangrijke veranderingen op he'[ punt van het militair slraf- {'Il tuchtrecht
zullen moeten komen. Ik hoop dat de minister ons niet zal kwalijk nemen dat
w(' toeh nog niet in een "ollt'dige hoera-stemming zijn geraakt. Er zijn 11.1. nog
wel ('cn paar vraagtekens.

In de eerste plaats heeft de minister nog slechts gesproken over een bedoeling
tot wijziging van de wet op de krijgstueh'c 'Van neer gaat dat nu werkelijk
gebeuR'n? De parlementale molens, zegt men, hebben de ge\voonte om tergend
langzaam te malen. Betekent dat dat we nog heel lang zullen moeten wachten
voor de bedoelingen van de minister werkelijkheid worden? En dat als gevolg
daarvan nog maandenlang jonge mannen op een plaats zullen zirten waar ze
niet hehorell te zitten n.l. in de cel?

Onze huidige minister heeft carril're gemaakt in de luchtmacht. \Iogcn we
de hoop uitspreken dat de snelheid die daar gebruikelijk is hem niet verlaten
zal bij het tot stand brengen vall deze we'(swijziging. BOVf ..'mlien is er natuurlijk
nog de vraag wat nu de inhoud van de wetswijziging gaat worden. "'at de
krantell ons over cIc bedoeling van de minister hebben meegedeeld klinkt alle.
maal nOg" heel vaag.

Het stringent voorgeschreven cellulair karakter zal aan de straf van streng
arrest worden ontnomen. U~( deze bewoording zou men knnnen opmaken dat
dl' celstraf wel blijft bestaan maar in geval van streng arrest niet meer nood-
zakelijk ht~hoeft te worden toegepast. El' rijzen dan uiteraard wel heel wat
vragen b.V. wanneer zal \vel, wanneer niet de celstraf wordcn 'toegepast, wie
zal uitmaken of het wel of niet gebeurt. hoe wordt een gelijksoortige dus
rechtvaardige behandeling van op verschillende wijzen gestrafte militairen
gegarandeerd enz. Eli ook: wat zal er in de plaats komen van de niet opgelegde
celstraf?

Enfin nog vragen genoeg maar dat neemt niet weg dat wc ons voorlopig
over de mededeling van de minister bijzonder verheugen. Dit is te meer het
geval daar de mededeling van de minister werd geplaat!t( in een geheel van
opmerkingell over mogelijke vernieuwingen ill de strijdkrachten. O.a. over een
grotere mogelijkheid voor dienstplichtige militairen om na de diensttijd in
burger te lopen en over een eventuele vervanging van de Z.g. militaire treinen
door gc\vonc hllfgertrcinen. •

Het gonst de laatste 'lijd van aankondigingen van veranderingen en ver-
nieuwingen. Naast de minister werd er ook door dl' staatssecretaris van de
landmacht, J. C. E. Haex, over gesproken terwijl op de landelijke vergadering
\'a11 de Vereniging van Officiercn van Land- en Luchtmacht de voorzitter van
de vereniging, dl' kolonel J. Sjoerds, uitvoerig op deze zak('l1 inging en van zijn
kant bepaalde voorstellen - o.a. he'( brengen van wijzigingen in de huidige
groetplicht - lanceerde.

\Ve zullen binnenkort graag nader op al deze gedachten ingaan maar wc
wiJlen thaIIs reeds onze vreugde el' over uitspreken dat ze geopperd worden.
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.Militairen ontvangen het blad op
aanvraag zonder betaling

Ilij d,' rflflr,dml/:

\"rUlllt"ell UI' de IIllIrkt ,ferl (dkdfW~,~
n'r,\'c1lijllse/ iJl eele .\'eclerlflllclsc ste-
de" en dUrlJen,
'fOlII U'f'f'rhdjlll I1.f'f'/t 11 met deze
I,t(wt rflSt {'en tloorproelle. Op de
'lc1ltcrpagillfl I,amdi;k gerell wij !lCm
ook {fe ruimte voor ;djll serie 'Vroll-

lel'lI up de markt'.



'Uniek, meneer, zo kunt u het ge-
rust noenlt'n. Ileriv ("n Landlust \"(11'-

men ('('n soort Sim"nesel\\'t'eling in de
hasketbalh\'('rdd. \\'e zijn er nu wd
aan gewend. Sonlllligen sprek{'n al
over ""('11 fusie. Larie natuurlijk, we
hlijven slechts op het finall(:ii..iledak
sehouder aan schouder. ~Iaar is het
niet verdomd triest. TWL'L'sterke ,,'re~
di.\isieduhs, die het alk"cn lIiet zouden
kunnen l)t"(lmip{'n. I Iet zou ('t'n grote
:lrmoei zijn:

Lastig mannetje

Bnull Brakel, 36 jaar, journalist hij
de Volkskrant, waar hii dl' politie7":\-
ken nmt en voorzitter van Landlust is
een felle, een doordouwer. lil de haske-t-
balihond staat hij hL'kend als L'en lastig
mannetje, Brakel komt altijd met iets
anders zeggen ze. Eigenlijk is hij wel

SPORT
te \"{}oruitstreveml. Hij is niet bij te
houden. Bram Brakel loopt jaren voor.

"In 1962, ons kampioensjaal', hadden
we al plannen om de Apollohal te ver-
laten. liet was een prachtig seizoen. \Vc
hadden een moord team en ,verden met
glans kampioen. De wedstrijden tegen
The \Volves en Thc Blue Stars waren
b.ssllccessen. 2500 à 3000 man op zo'n
7..aterdagavoml in de Apollohal in Am-
stenlam. C..cweldig natuurlijk voor de
recreatie ,maar als je bedenkt dat we
'•.ow ,Ie recette geen cent zagen, h('~rijp
je dat het toch ecn nafC bijsmaak had.
\Vaar moesten we in godesn.•'-ulm de fi-
nanciële middelen vandaan halen Olll
bijvoorbeeld in de Europa Cup uit te
komen. Toen is bij ons het plan opge-
komen Olll eL'n eigen 'bollle' te Z()C-

ken. Een zaaltje, waarin je je echt
thuis voelt. De ApoUohal of de Oude
HAl, net wat je wilt, hekkende voor
niemand een uit- of thuiswedstrijd. Al-
les scharrelde daar Blaar rond. T,,'rrein-
voord{,clhad je nooit:

Bram Brakel heeft daarom definitief
gebroken met die 'heilige' grond van
de 'gecentrallseenle' hal in Amster-
dam-Zuid. LamUust vertrok uit dc
buurt, die volgens een enquête van de
l"BB ruim de helft van het aantal lc-
den kent. De Rhierenhuurt verloor ;.djll
hegemonie. Landlust verlrok naar Am-
stcrdam-i':'oord, waar het na \•.•el ge-
zoek L'n ook gesjacher - 'over de prijs'
zegt Brakel - ecu dgL'll ollderkomen
vond.

Reclame

'Het grote struikelblok was de re-
damc. Echt op mijn woord, zonder de
nodige financiële steun van het Ix'(lrijfs-
Icven kom je niet rond. De Apollohal

PING
PING
BIJ
BASKETHALL

en de Oude RAl waren taboe voor fC-
dame. Gelll{'L'ntehè, niets aan de mu-
ft'll. liet rt'dlllÎddd was een ei~l'n huis.
Bij Ilerly dachtelI ze er net zo over.
\\'e trokh,u samen 't IJ over.

De reclame, die nu bij ons aan de
lIlUur hangt is een aardig hodempje,
meL'r ook niet. Vorig jaar draaiden we
net quitte:

Bram 13r3kelrolde in 1950 - 'omdat
mijn mcissie haskethalldc' - heel toeval-
lig Landhl.~t hinnen. Een jaar later was
hij al yoorzitter. In die zestien jaar
heeft Brakel de ollt\'.'ikkeling van lleze
sport vall zeer nabij gevolgd.

'In het buitenland, neem maar ons
buurland Bdgii..', zijn ze vcnler dan hij
ons. Daar hetekent die sport iets. De
pers ,radio en TV besteden cr veel

llIeer aandacht ;laB dan hier. De top-
clubs Hal'ing \\'hik tOnRadng ;\I.cdlt,~
len worden z,"'aar gesteund door de gL~-
Hu'enten. XL~'l11CL'rrie Kok. Bij ons
h,,"dt hij jaren g{'speeld. Een talent.
Een toernooi În Belgii..!was genoeg om
hem weg te kopen. Ik kan hem geen
ongelijk gewn. Jlij verdient nu hij Ra-
dllg \Vhite f 14.000,- per jaar plus zo'n
slordige f 10.000,- bij z'n baas. Kijk ell
dat prikt nou onze spelers. Ze zien dat
het daar kan, dus willen zc hier ook,
maar zc heseffen nid dat zoiets in 1\C-
derland olllllogelijk is. Latl(Ilust geeft
zijn spelers een jam...•.ergocding van
f 125,-. Een giller natuurlijk, veel te
weinig. Als je bedenkt dat L'en paar
baskethallschol..'lI('nal f 80,- kosten. Ze
nux'ten daarvan hun contTihutic en al-
les betalen. Ze leggen er geld bij:

SVE

Hier behhen ze het ook geprobeerd.
\Ve hebben de afgelopen jaren 'vd
{'llige zaakjes gehad OVL"ronderhandse
betalingen.

Brakel: 'SVE uit Utrecht werd inder-
tijd heschuldigd van ronselCll en beta-
Jen van spelers. De hond slocg toe en
enkde bestllur,~leden werden gestraft.
Aeh, yeel W{'f't ik PI' nid yatL Er zat
geld, en goed ook, dat was hl'kend. Ze
hebbcn het volgens mij alleen L'{'U
heetje verh'L'nI gespeeld. Die sponsor,
di{~t'r achter zat wilde ,vel. ~Iaar het
is llahlUrlijk dom om goeie spdL'rs uit
Amsterdam weg te halL'1len ze voor te
spiegelen, dat er reisjes Ilaaf Cuba up
het programma staan. De zaak liep
toen stuk. Uit nijd belasterde SVE
weer een paar Amsterdamse dubs.
IIl't is een rare handel:

Bram Brakel gelooft dat er weer
enige talentyolle spelL'rs !laar België
zullen verlrekkeIl. De Belgische francs
liggen al ,"oor ze klaar.

"\\'L1 moeten dit probleem maar weer
eens opnicuw onder de loupe nemen.
\\'at koop je er ,"oor, wanneer je eer~
stcklasspelers opleidt en ze later toch
ziet vertrekken. En dan hlijven ze nog
niet eens in eigen land:

\VI~I JESSE
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Geestelijke verzorgers in uniform

De strijd die zich imlertiju tussen de
pr<-'dikanten Diekcrhof en Bos heeft af-
gespeeld heeft zkh verplaatst IIaaf ho-
ger niveau en is thans, gelukkig met
het ontbreken vall allerlei pers(xmlijke
motieven, een strijd gL'"Wortien tussen de
synode van de hervormde kerk en ecn
goed deel van de krijgsmachtpredikan-
ten.
Er is een rapport van de synode met

een daar hij gen)Cgd minderheidsrap-
port, er is een uitvoerige hrief van de
krijgsmaehtpredikanten dienend bij de
Koninklijke :Marinc, de Koninklijke
Luchtmacht cn de Ie Divisie der Ko-
ninklijke Landmacht (er wordt niet ver-
meld wat de mening is V<ln de overige
landmachtpredikantcn) \\'aarin bezwaren
worden onhl,'ikkeld tegen het r..lpport
vall de synode.
\Vij gaan hier op een en amIcr in,

niet omdat \vij k"Cdvennaak hebhen om
de nu brel'd opgezette meningsverschil-
len in hervormde kring maar omdat
wij als humanisten mt't dezelfde pro-
blemen te maken hehben en een voort-
gezette meningsvorming dus ook in on-
zo kring noodzakelijk is. \Vij koesteren
daarbij trouwens de hoop en de vcr-
wachting dat op den langen duur e('11
gemeenschappelijk overleg tussen alle
hetrokkenen 7",..•1 kunnen plaat" hebben,
~Iaar voorlopig is men in hervormde
kring vooral nog onderling bezig.
Dat men in protestante kring veel

zorgen ov('r deze zaken heeft komt m.i.
omdat de meningsverschillen in oew
kringen het grootst zijn tenvijl boven-
dien, door de vcrs<.:hillelldeprotestante
kcrkgenoots<.:happcn, de struchmr van
de protestante geestelijke verzorging ve-
le malen ingewikkelder is dan de struc-
tuur van b.V. de katholieke of huma-
nistisdle geestelijke verzorging.
De problemen die in de rapporten en

de brief worden aangcsneden 7jjn in
wezen d('zelfde prohlemen als van het
conflict Diekerhof-Bos nl. Plaat" en
taak van kerk (verhond) en overheid
t,a.v. de geestelijke verzorging, de

hil'rarehie in de geestelijke verzorging,
tmifonn en rangondersclwidingstekens.
Ik heh in Ego over d('ze ondef\\'('r-

pen reeds enkele malen mijn get1ach.
ten kunnen weergevcn. Nu is het ech.
ter niet zo dat men in de loop van en-
kde jaren onveranderlijk bij dezelfdc
~edachten blijft staan. Althans mct mij
is dat niet het gc\'aI. In het onder-
staande zal de lezer duidelijk wordelI
hoe ik thans on'r deze dingen denk.
Achtergrond

Er is natuurlijk geen sprake van dat
slechts eCIi persoonlijk çontlict de oor-
zaak zot! zijn van de g(~rezenmenings-
verschillen.
In wezen ligt m,L de kem van het

probleem in Iwt feit dat tot voor een
kort aantal jaren de kerkelijke geest('-
lijke verzorgers zich in sterke mate vpr-
eenzelvigden met het bestaan en de
dodt.'inden \'an de strijdkrachten terwijl
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in de laatste jaren, vooral in de her-
vormde kerk, niet alleen twijfel om-
trent deze houding is ontstaan maar
zelfs een principiec1 andere houding,
waarbij distantie de plaats van de ver-
eenzelviging iI1IlL'Clllt,meer en meer de
nadruk krijgt.
Verontrust door de grote spanningen

in de wereld en onder de druk vau de
steeds grotere produktie van atomaire,
chemis<.:heen biologische wapenen en
daar toc op "jçhzeU reeds aangespoord
door het nieuwe theologische denken
dat SdlOonsdlip maakte met allerlei
tradities en com"enties, hebben de ker-
ken zi<.:hopnieuw bezonnen op de \"er-
houding kerk en strijdkrachten en kwa-
men ze steeds Illeer tot de conclusie
dat zij, Olll het evangelisch woord vrij
en onbevangen te kunnen spreken, zkh
zouden moeten losmaken van bindingeIl
die in het verlcd('u wellicht tot.'laathaar
hadden gelekcn maar het nu niet meer
\varen.
De krijgslllachtpredikanten el'hter \va.

ren door traditie en conventie, door hun
<Ullbtelijkestahls, door unifonn en (US-
tinctieven en wellicht nog het meest
door L'Cn bepaalde psyché, zozcer ge-
asso('Îeerd met de strijdkrachten dat
een werkelijke distantie, zelfs als die
rationed \verd aanvaard, bijna ollllloge-
lijk was.
Trouwens de strijdkrachten gingen ook
zdf hun woordje meespreken, ondanks
verklaringen van politiek en militair be-
voegde "jjden, kan men vandaag nog
allef\\'cg('n commalll.lanten tegen kOlnt.'n
die het vanzelfsprekend vinden dat de
geestelijke ver.f.orgers als moree1sofficie-
ren functioneren en die zich min of
meer verraden gevoelen als zij bemer-
ken dat dat toch echt niet meer het ge-
val is,
Zo kwamen de krijgsmachtprcJikan-

ten onder ZWUfC dru.k, aan de ene kant
hun kerk, die "Jch vernieuwde en zich
soms op voor hen vcrontmstende wijze
uitsprak (Atoomwnpenrapport van de
hef\'onnde synode), aan de andere kant
traditie, conventie en psyché waarvan
ze zich maar moeilijk konden bevrij-
den, bovcmUen nog de druk van be-
\Tiende commandanten en ondercom.
mandanten.

J Id i'i eigenlijk nauwelijks verhazing-
wt:'kkend dat dat hier en daar tot haast
tragische situaties heeft geleid. Situaties
die zich bovendien snel tot een conflict
konden ontwikkelen (Bos-Diekerhof) als
er ook nog persoonlijkc ('Ontroversen bij-
kwamen.
Dat ook de katholieke gCl'stc!ijkever-

zorging niet geheel gevrijwaard is ge-
hieven van dit soort conflicten bewijst
de huidige misère met het blad G 3,
De ('envoudiger stmctuur van de kaUl()
lieke geestelijke verLorging en de in de
kaulOlieke kerk toch reeds aanwezige
hiërarchische n'rllOudingen zullen moge-
lijke oplossingen misschien geruislozer
doen verlopen.

En de humanistische geestelijke ver.
wrging?
Het feit dat het Humanistisch Ver-

bond zi<.:h eerst na de laatste oorlog
op hel terrein van de geestelijke ver-
zorging kon gaan bewegen en dat het
eerst drie jaar geleden, toen de nieu-
we inzichten al duidelijk aanwezig \va-
ren, zi<.:hin de strijdkrachten heeft be-
geven, heeft ons waarschijnlijk behoed
voor soortgelijke situaties en ('onflkten.
Vanaf het begin is het Ihllnanistisch
Verbond, en "jjn zijn geestelijke verzor-
gers, zich ervan !}C\\'tL<;tgeweest dat
een associatie met bestaan en doclein.
den van de strijdkrachten voor de gees-
telijke verzorging funest zou 7jjn. \Vat
niet wegneemt dat ook in humani'itische
kring de bewegingen V;ln de geestelijke
verzorgers in Je strijdkrachten met eni-
ge argwaan worden gade geslagen.

In dienst van kerk (verbond)
en overheid

De meest belangrijke vraag is waar-
schijnlijk: moeten de geestelijke verwr-
gers in dienst zijn van de kerken (of
het Humanistisch Verbond) of in dienst
van de o\'erheid?
De huidige situatie is dat de geeste.

Iijke verzorgers worden voorgedrag-cn
door de kerken (het Verbond) en daar-
na door de minister benoemd (hij Ko-
ninklijk Besluit), waardoor zij de sta-
tus van ambtenaar verkrijgen.
Er bestaat t.a.v. de7.c situatie nogal

enige \"crwarring. De vorige minister
van DeE('nsie heeft eens gezegd dat hij
de geestelijke verwrg('rs beschouwt als
g-ewaardeerde gasten, maar dat is toch
nauwelijks vol te houden van mensen
(lie officieel als ambtenaar worden 00-
nocnul. Eeu vraag is ook: zal de mi-
nister zich in ieder geval onthouden van
it...'llcrinbrrljpen in de geestelijke verzof-
ging? Het is meermalen beweerd maar
opnieuw: is dat vol te houden? Zou de
miniliter eventuele pacifistische propa-
ganda van geestelijke verwrgers rustig
O\'er zijn kant laten gaan en wu b.V.
de minister op den duur niet hebben
ingegrepen als G 3 op de wijze van het
maart-nullllller was doorgegaan? 1fis-
schien zou in het laatste geval geen
verbod maar een inhouding van subsi.
die hebhen gedreigd, maar wat is het
verschil? Een versehU van mening en
zelfs een l'onflkt tussen aan de ene
kant de minister en de militaire auto-
riteiten en aan oe andere kant de ker-
ken of ('én van de kerken of het Ver-
bond is, naannate de vereenzelviging
kleiller en de distantie groter wordt, ze~
ker niet denkbeeldig. liet zou dan wel
een heel ongewenste toestand zijn als
de geestelijke verzorgers zowel aan de
ene partij als aan de andere verant-
woording schuldig warell.
Naarmate de nieuwe inziehten over

de verhouding kerken(verbomI) en strijd-
krachten groeien zal de logische conse-
quentie zijn dat de geestelijke verzor-
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t.a.v,
half-

synode nu
is wel erg

over zou kunnen ont~taan dan behoeft
de herkenbaarheid van ~eestelijke ver.
zorgers nooit IlH'er ('en prohll'('111 te
zijn,
~Iaar de weg die de

uniform heeft gekozen
slaehtig.
Ten slotte de rangonderscheidingste-

kens. Als het uniform werd afgeschaft
dan behoefde Illen over deze z<lkenniet
llleer te spreken, Blijft het uniform ge-
handhaafd dan lijkt het meer dan tijd
dat de rangonderscheidingstekens tcx:h
venlwijllen. De (.'cn,jj<lige identificatie
met de groep van offidt'ren wordt er
te ,'eel door gestimult'enl. Daar wegen
enkele praktische voordelen nid tegen
op.
De synode wil ze dan ook afschaf-

fen, de protesterende dominees willen ze
handhaven o.a. met een beroep op de
maatschappelijke positie die de geeste-
lijke verzorgers in de strijdkrachten
Illoeten innl'llll'U,
Ik vind hd argument van de domi-

nees niet sterk. Natuurlijk nemen gees-
telijke verzorgers l'('n hellaaide maat-
schappelijke positie in. Ah het goed is
ontlenen ze die echter aan hun geeste-
lijke vcrzorg'ersschap en niet aan hUil
gelijkstelling met offidersrangcll.
Dit alles werd geschreven met drieër-

lei doel: ten eerste Olll de lezers op de
JHx>gtete houden van de ontwikkelin-
gt'n op dit gehied, ten tweede om de
opvattingen van de schrijver te kunnen
lanceren, teil derde en tcn heste om de
lezers {lok zelf over deze problemen aan
het denken te zetten. \Vie de resulta-
ten van dit denken in een ll'cshaar ar-
tikel kan w('ergeven zal hij de redactie
van Ego niet tevergeefs aankloppen.

H. UPS

En in tijd van oorlog dan? \Vel nie-
mand belet de kerken en het Huma-
nistisch Verhond Olll voor hun geeste-
lijke verzorgers in de strijdkraehten een
amhtskleding te ontwerpen die in tijd
van oorlog praktisch ZOII voldoen. Als
daar ooit l'en internationale afspraak

Dat znu dan ook de logische consc-
quentie zijn van het standpunt van dc
synode. Prof. dr. H, Berkhof heeft in
de vergadering V:ln (lc synode, waar de
zaak werd heslist gezegd: liet tmifunn
zCll(ler rangonderscheidingstekens maar
met een duidelijk gedragen knlis ('r op
zon de /.!"ocde comhinatie zijn van idcntifi-
cnhe eH identiteit, Dat de idt'lltiteit van
de krijgsmaC'htpredikant nwt het kmis
gc)t'clwl'l'rgege'"en zou .djn wil ik niet
ontkenncn maar in mijn onnozdheid had
ik gedacht dat dat km is ook het kIen-
tificatie.middd hij uitstek was voor
christenen en nid het militaire uniform.
Trouwens wat ht'tekenen uiterlijke her-
kenningen? ~loeten wc het daar nu wer.
kelijk in de geestelijk(' verzorging van
hebhen? ~loet cIc solidariteit van cIe
geestelijk verzorger met de mensen die
hij heeft te verzorgen J.{e<iemollstreerd
wordell doordat hij (zonder militair te
zijn) dezelfde kleding draagt? Ik mag
er niet aan denken dat de gl'estclijke
\"l'rzorgers iu de ge,.angenissen dc'zelf.
de methode gaan toepassen.
\Vie de kant op wil die de synode

van de hervormde kerk hlijkhaar wil
gaan zal ook La.\', hd uniform-dragen
de eOllsecluentic moden trekken en de
geestelijke verzorgers ronduit in l'igl'n
amhtskleding (Jf in hnrger in dl' strijd-
krachten Illoden zetten, Dat zou trou.
' •...ens meteen de kwestie van de rang:.
onderscheidingstekens oplossl'n.

Uniform en rangonderscheidingstekens
Merkwaardig voor mij is dat de sy-

node h<'t uniform (overigens zonder
Tangonderscheiding'stekens) voor g('t'ste-
lijke verzorgers wil handhaven, Nil,t in
dienst dus van de overheid maar wd
in het uniform van de overheid! Hoe
kan dat? Indien de asso<:Îatie V:ln de
g('l~stelijkc verzorgers met de strijd-
kraehten uiterlijk door één ding wordt
gewekt dan is lwt door het unifonn,
\Vil men dl~distantie ~cx,dduidelijk ma-
ken dan zullcn de geestelijke verzor-
gers moeten beginnen met het unifoml
uit te trekken!

gers nog sle'Chts verantwoording schul-
dig' ;djn aan hun levenslx'sdlOuweiijke
organisaties. Evenhlele meningsverscllil-
len zullen dan meningsverschillen 7jjn
tussen de overheid en de levensheschou-
,••.dijke organen en niet tussen dl' o\'('r-
heid en in haar dienst staande geeste-
lijke verzorgers,

Dat ('cn dl'rgelijke nieuwe situatie ook
zijn prohlemen zou meebrengen spreekt
wel vanzelf. i\fen denke daar niet tl~
licht over! lIoe zuIlelI h.v. de geestelij-
ke H'rzorgers hUil w('rk in tijd van nood
kunnen doen als zij niet lanJ.{erals eeu
geïntegreerd (k'cl zijn opgcnomen in de
organÎ.';atie ",lil de strijdkrachten? Er
zouden nog wel wat meer vragen op te
werpen zijn,
De disctL>;sicin hervormde kring zou

men op dit punt zo kunnen samenvat-
ten: de synode wenst inderdaad dat de
krijgsmachtpredikanten gehl'el ilJ dienst
van de kerken zullen staan, de proteste-
n'nde dominees willen, met t'nkele cor-
recties, de huidige toestand in prin('Îpe
lHtndhavcn.

n'd ('('n,ç ('cnJer ('e'l TIIite'lU;;,ç,lC1 f.!etlemoJlt('('1cl ('11,mOllt('ur,~

5



6

Het alledaagse fascisme
typisch Russische

documentaire

over de Duitse nazi'sl

'lIet alledaags fascisme' vun de
sisdIe cineast Michad Homm is dl
welste compilatiefilm van archief
dl'll lIit de gmwelijke periode
H).1.1 tot Hl45. ViiI lIIirlllteu over tI
(mt't fascinerende journaailweiden
Dimiuoffs wrdediging hij het Hijk:
hrandproces), .Hein Kampf en 0,;
H(Jur de Galg (heide vlotter gcm
maar minder '1>('\\'og('I1', Jllcer p
gen tot ironie) en de ,••'('rkelijk (
I ijk -iTOnisch c lx>el ti .cn -ge luid par(Jl\ ie
de Pmisisch-man:herende gcJa;
Duit"e \Vehrmacht, de HitlergroeH
gende officieren, de Fiihrer en :\1
lini, all('11M versneld, vcrtra.'lgd Ol

llluziek.lllarcheren<1 Wl"t.'rgcgl'vcn
Lmllbeth \Valk.
Stc{.,dsweef komen uit allerlei ar

\'cn nieuwe gegevens, foto's en
hedden, die in de periode '33-'45
de Duitsers zelf \'('l"vaanligd ;L=-
die op l'en nicts-verhnJlclHle WI,

rauwe realiteit van het Derde
blootleggen.
Bij het zien \.an de bTJ"uwelproc€

de martl'Iilll-(l'll, moorden, zogenm
'executies', COIl('t-'ntratic- en ven
gingskampcll vraagt men zich af
de griffier, fotograaf of filmer zijn
fototoestel of camera zonder beven
kunnen hanteren; hoe ge\',.'One sol(
kOlJ(ll'n vervallen tot een dergf
Iwn'l'rsÏt." dat zij fnto's van ex('(
aan de rand van massagraven, j
Illet hrandende haarden t'1l naakte,
handelde vrouwen namen. Het s'
\'en over <lergelijke 7-<'1kenalleer
vraagt ecn zekere gehanlhcid, war
tf'kstcn, maar vooral de foto's en
scheuren met lTIl nik door dat d
laagje vernis dat wij heschaving
men.
lId is d;,:n onk niet moeilijk te

finereIl met d<.>rgelijkebeelden. AI
dan nog geheurt ml't ('('Jl simplh
soort ironie. dat allecn maar kl'rf
een bot mes, vraagt 111<.'11 zich af ol
samensteller van een dergelijke
zb weinig: heJ.!rept:"1lheeft \'an het
rakIer van hl't natiollaal-socialism
hd flL';l'isllll',dat hij ze lIJd hun e
hotte methodes te lijf wil gaan,
\\'ie dit ten aanzien van )'H

RonUllS film mocht denken, moet
ter niet \'ergden dat het l'en ty
HlIssisdll' film is. Geell Sovjetp
ganda - illtt'gl'IHh,l'1. In dl~ titds
staat hijv{x}chedd de Duitse DCIll
tisehe Hepuhliek (DOH), die zich t
zeer teweer stelt tegen de bena
'Sowjetisehe Bcsatzungszonc' (een \
duitse uitvinding) als de Bonner
ring zich H'rzel tegen de hena
'\Vest-Ouit<;land' voor dl' J.)lIit<;cI
Hepuhliek (DBR), vermeld als
Germau!I.

Romm.<; OhigllolcmUlY Faschism In.
wc ('chter all('en ht'grijpcn, als w(

ten wat de 1\vee(le \Vercldoorlog
de Russen is geweest. Bij hen
die oorlog dan ook niet de T\\



~ldoorl()g, maar de grotc WdCT-

re DOrlO"', Immers, dc Sowjet~Unie
ltstaan (917) doordat tijdt'ns de
.1.' \\'erddoorlog de Duitsers door-
yt"rlet'mlen tlall Lellin, die cr voor

-Ic dat het Dtlits~Oostl"nrijkseO()st-
tnt inactiviteit kW::t.lll.

l Sowjet.Unie - nauwdijks hersteld
de hloedige 'zuiveringen' van H)36~
die \'oomalllelijk de legerleiding

;on - was tegen het eilJd van de
dertig cr hijzonder op gehrand om
~wat het kost rust aan haar west-
~ te he\varcn. Daaruit is ook hd
Jor velen olln~rklaarhaar sehijnen-
- pad tus.•en IfitJl'r en Stalin g-e__
1, een pad dat van H)39 tot medio
(toen lIitler onverwacht de Sow-
nie hinnenviel) twijfel :I.aaide in dl.'
-leren van alle eomlllUnisten in en
-n Husland.

de .Î\<tû's dl~ Sowjd-Unie in
1941 hinnenvielen, waren de Hus-
totaal vermst, Aanvankelijk nll'en-
Uitler en de zijm~1ldat ze - md
: in de Oehaïne - de hevolking
wl.-'lmee zouden kunnen krijgt.'n Oll~
let vaandel 'Strijd~tegell~lll't~Bolsje.
IC' en bevrijding van het commu~
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nistisdlC juk. Maar de heerst'rs in het
Kremlin begrepen dat ze de hele he-
volking 1]{)(Iigzouden hebhen en \"l"rnlt~-
den alle mogelijke tegt."nstellingt~n,door
oe oorlog slechts vnor te stellen als
l't-'n strijd om het hehoud van het Va-
derland, Daarbij kwam, dat de grllwe~
len van de SS. en SD.troellcn in Rus-
land zo lIlogdijk IIO~ gruwdijker wa~
reil dan hUil misdaden in andere (Oost.)
Europese landen. Hussen waren 'Unkr.
menschen' en t'en paar miljoen meer
of minder tcldt.."1lBOgniet zo Z\vaar als
(-i"nDuitser, proclameerde IIitler.
Dat alles smeedde eell hechte band

en tTet't'rde ('en felle tegenstand, \vaar-
op de Duitse legers bij Stalingrad, Lc-
ningrao en ~foskou t('nsloUc stuk lie~
pen .
.\Iaar in die felle en verheten strijd

was geen plaats voor ironie, humor
of relativiteit: alles werd oodergc.
schikt gemaakt aan de strijd om het
vlHleriand.

En terwijl in EngclalJtl en dl~ Ver~
enigde Staten naast keiharde propagan-
dafilms ook rolprenten werden gemll.tkt
die de Nazi's ric1iculis('enlen, onder-
schatten de Hussen met dodelijke ernst
get.:':J.moment de doortraptheid en hard.
heid van hun tegenstand('rs. Ironie -
we noemden al de sublicme Lambeth
\Valk, maar zo'n tien jaar na de oorlog
krt"eg l't'n nieuwe generatie in \Vl'st-
Europa behoefte aan nieuwe, feitelijke

BIJ de foto's

TAnker: .\f(J(le", (f'nmf) fascisme,

Li7lksQmlcr: De J!,f't('kelllie g/'ûc1l1cn t'tIIl
twee 1'(lrt;Z(IUt"f1t/'Ik t'oor !um terecht.
I'rd/ing.

Omlcr: JO,~f'J"1 Gij1JTwh I,i; de I(/(Ihte
IJuihc ,dllclltolfen: kill(l/.'rCII ill !let leger.

infonnatie ovcr deze periode, .\tein
Kamp! en Opmars lIaar de Galg waren
onder Illeer het resultaat en er versche-
'Wil semidocumentaire films (in Neder-
land: "De OH'T\'al'), h"levisiedocumen-
tain's ('De Bezetting'), boeken en ar~
tikelen in tijdschriften, fotohoeken cn
grammofoOlllllateil.

Tot Chroesjtsjow in 1956 afrekende
met de autocratische, vaderlijke ah••..e-
tt.'ode figuur van Stalin, was er in de
S(lwjl't~Unie t'ehter zelden relativerend
en ironÎs<.'h over de Tweede \Vereld~
oorlog geschreven of gefilmd. In de
daarop volgemle tien jaar wilde men
zich het liefst ontdoen van alles wat
te maken had ml't dl.' Stalincu1tus -
dus ook met de 'hcroïscho' tijd van
HUI tot 1045, toen Joseph Stalin niet

Vervolg op pagina 8
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de l'OllllllUllistiscllc partijleider was,
maar de belichaming van "'adertje
RuslamI'.

Xu pas - ruim hvintig jaar na de
Ilederlaag van de ~azîs - komen de
Bussen ertoe om dc Duitse Griindlich-
keit en PlinktliehkC'it in hun misdadig-
heid te ironiseren,

Voor westerse oren klinken dt:'rgelijkc
commentareii dan wat bot en de film
lIet Alledaags FascislIw zou ons dan
ook beter bespaard zijn gebleven, wa-
re het niet dat HOlllm de beschikking'
heeft gehad over totaal nieuw mat{'riaal,
dat tîelltallt'll jaren in de Hussische ar-
chievcn lIedt liggen te vergelen: 011-

8

der meer hel 'privé-fotoalbum' van Hit-
Ier, waarin de mcest gruwelijke wan-
daden van de Xazi's gen'gistrccnl slaan.

Toch hlijft de Haag of een dergelijke
film - die in zijn ophouw mikt op
eeo vergelijkend aspect met de jeugd
van nu cn de jeugd \";m toell - wel
in dp :-\ederlamlse bioscopt'll thuis hoort.
Sh'eds meer gaan filmnmsf';l (~Il .li;.!:a's
er tOl' OH'r de 'beste' producten uit
Göbbcls' propagandamachine Oud
Siis,,' e.d,) in hen'l'rtoning te brengen,
opdat de historisch geïnteresseerde
hioscoopbezoeker zich - ong:edwollgl'll
door het commentaar - kan Ilt'zilJlwll
op de gruwclijke achtergronden van het
nationaal-socialisme, Ikt wordt hoog

tijd. dat een capabele doclllllcntairist -
zO;lls Paul Hotha - er {'ens aan gaat
zitten om een semi-wetenschappelijke
documentaire samen te stellen uit alle
tot IlII tOl' hesehikbare journaalfrag-
meuten {'n andere authentieke opna.
men, Dat zal dan (hij et'u poging tot
\.ol1ec1igheid) een film van drie ':1 vier
\lur worden, maar dat zal voor dl' wer.
kt'lijk hist"risch geïnteresseerde kijkers
g('CIi jH'zwaar opleH'n'n. En met de
hioscoophezockt'rs die ('lf llaar ('en der-
gelijke film gaan om de 'st'llsatie' iJf
om hun 'aIte kameraden' terug te zien
ill actie ht'f'ft een fat<;oenlijk mens (en
dat zal zo'n SaJlll'nstel1er moeten zijn)
uiteindelijk nipts te maken.

IIEX/( J. ~IEIER



ANDREAS

meK ZAAL

A"dreas CWl Jet Falter cerscheen ;11

de .t\d M ultoreeks bi; de uitgecer-
maatschappij it. Mautearl N'v., Brussel.
Den Haaf!,.

binden dat hd wel ('cn roman moet
zijn met veel geschrei, zakdoeken,
triest starende ogen, lcge handen, etc.,
is op z'n zachtst uitgedmkt ietwat voor-
harig. Daarvoor ieee1l t~1lAndreas l'JI
I1 ilde ('n Stewn, met 7jjn 'heldhaftige'
theorie ten aanzien van zijn wettige
vrouw, én }.Iia, met al weer een kind
in haar buik \'all Andreas, te veel.
Zij 7jjn te zelden karikatuur om hen al
'snotterend' af te doen. De wijze waar-
op Jet Falter dat weet te bereiken is
lIiet nietl\\,.'.Haar hoofdstllldndeliug ,met
als titel iedere keer de naam van één
der hoofd- of bijfiguren, doet sterk
aan de )'Ietsiers \.an Hugo Claus den-
kcn. }'Ieer dan technische overeen-
komst is dit O\Trigens niet. Soberheid
van taal, en het gegeV('1lwijken ('r te
\'t'eI van af. \\'(,1 weet ook Jet Falter
llIede door haar (technische) aanpak te
bereiken, dat men zich als lezer gaat
indentifieeren met L'CII ),lia, l'en Uilde,
('<-'UAndreas of met andere personen uit
Andreas, met alle voor- en afkeur van
dien. Andrea•• is de roman \.an de bc-
keringsdrang (ook de lezer niet ge-
heel vreemd vermoedelijk, ell de criti.
('U'S is evenzeer lezer, of omgekeerd.
IIilde een figuur die zo noclig iets aan
de ander moet doen. In wezen niets
anders dan ecn ,-eredelde vorm vun
zelfbevrediging. I let onheilspellende
daarin is dat hoewd haar optreden, ge-
lijk reeds wnndd, vernietigend is, des-
ondanks van haar hetzelfde als van All-

dr<-'asgezegd kan worden: Ach, het was
IIi1demaar. ..
Voor mij reden te over om de ro.

man Andreas vall de nog weinig be-
kende Jet Faltcr als een positief te-
ken aan de wand te beschouwen. En
dat niet alleen literair ...

•WIB
=

pen - geworden. Of wel: hij is niet langer
niemand maar iemand. Had hij vóór
ililde iets lafs, mt'! lIilde gaat Andreas
lllof'd, zelfs o\>ermoed vertonen. Zó
sterk z<'lfs, dat hij delikt dat ook hij, ja
zdfs Andreas, "jch kan laten gelden:
lIij verklaart Bilde zijn liefde...
ConselJlientie: Liefdadigheid, men.se-

li;kheid of desno(xls de barmhartigheid
van Bilde is nid meer. Bilde laat An-
dreas vallen, even ahrupt aL~ zij An-
drea:-iopraapte. Andreas beseft het. Ein-
(it'lijk ziet hij evell zichzelf en zijn mo.
gelijkhe!l('11zl'er scherp. I let duurt nid
lang. Vonr de kleine kruiperige Andreas
is plaats noch tijd. \Vél voor die ande-
re, de nieuwe, de moedige Andreas.
Als hij zich dat realiseert is hij al bijna
niet llIeer. Enkele uren later .staat hij
reeds geregistreerd als een ongeluk, een
vergissing, een misstap, in ieder geval
duidelijk als dood. En Ililde? Zij gaat
\'{'r1mizen, weg van Steven, weg van
Andreas, temg: naar Hilde, ook al staat
zij in eer.ste instantie Illl't Steven en
later allt-'en, hij de plaats waar Andreas
gevolHlenwerd:

(... ) 'Lallt mij je terugbrengen,'
zegt Stecell, 'Je u:ordt kletsnat zonder
jas.' Ik schild hem af als eel~ opdriflge.
rige hOlld. Ik ga terug ocer het smalh'
p(/(I(/ie dat ltmgs de ricjer loopt. Ik
cod de rcgell C(l/l mijll haren druipen,
ik wel hue mijn klerell langzaam door-
u:ekclI, ik coel de druppels opel/spat-
tCIl ill mijn gezicht.
(... ) O'l de pumts, ({:aar ze Andreas

!lit het uxlter hebbell gehaald, is het
gras platgedrukt. Er .s1aan tientaliell
wetstaJlPcu kris-kras o(:('r elkaar, iu
Je ZOml)ige hem!.

Ik kijk /laar de rivier die mi;" ier;en
ell mijn dro11lcII r;oedt, tlaar cic rir;ier
die mij bÎfuit (Jan het le(:en . .t\[.yik op-
ki;k zie ik de mail van de cerzendillgs-
diellst aan mijn deur staan wachten up
de bagage. Morgen begint lJet leven op-
Ilicuw.

Ach, het u;as Andreas maar ...

Ja, Andreas maar. Of vanuit Hilde
geredeneerd: \Vie volgt is af. .. 1 Te.
rl'cht of niet? Ja en neen. Neen, omdat
zij zich vanuit haar eenzaamheid nau-
welijks be\\ust is van haar vernietig('u-
de dadendrang. Ja, omdat 7jj vanuit
diezelfde ('eIl7."l.amheidniet anders z"ll
kunnen dan wéér een Andreas ontdek-
ken. Om ook dan weer te winnen noch
te vcrliezen, maar in wezen de Jlilde
te blijven die ;rij is, of de Andreas dil'
zij 'maakte': Totaal alleen.
Zich dit als lezer te realiseren geeft aan

de roman Andreas van Jet Falter een
zekere Inclo.dramatiek Illee. )'Iisschiell
is dat indenlaad wel waar, maar daar-
bij ontkomt mell m.L niet aan de ge-
dachte, dat de \verkdijkheid (te) vaak
een bepaalde mate van melo-dramatiek
in zich draagt. Ten aanzien van An-
dreas dan ook direct de conclusie ver-

Andreas, de hoofdpersoon in de gelijk-
namige rolllan van de Vlaalllse schrijf-
ster Jet FaIter, is het type mens waar-
aan men voorbijgaat. Een man die ".Îçh-
zelf nauwelijks zoekt, laat staan zich-
zelf ooit vindt, eeH man die achter An-
dreas aanloopt. Onopvallend in alle op-
zichten zou men kunnen zeggen. Des-
ondanks is hij toch de hoofdpersoon in
een roman die zelden saai is of pagina's
met weinig 'kleur' kent. Oorzaak: An-
dreas hezit een gcvocligheid waardoor
hij soms "jet, hoort, beseft terwijl de
ander zich nauwelijks rcaliseert dat er
iets geheurt. Een veilige wereld voor
Andreas, misschien wat eenzaam maar
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tegelijkertijd niet minder gelukkig. Al-
thans tot het moment dat de vrouw
llilde hem ontdekt en zich de bijna
onmenselijke pretentie denkt te moeten
aanmeten ieb aan Andreas, de kleine
stille sukkelaar, te moeten doen.
Hilde is uiterlijk de tegenpool vall

Andreas. Zij is mooi, zelfbewust, ijdel
en bezit een aanhoudende manifestatie-
drang. Bovendien staat zij als secreta-
resse (in feite meer als een soort maat.
st'happelijk werkster) mil Steven, de
directeur van de firma waar Andreas
eveneens w<-'rkzaamis, boven Andreas.
Een concrete verhouding, die overigens
tijdens de uren die Bilde met Andreas
doorbrengt wegvalt. :\iet omdat, zoals
men misschien zou n'rwachten in een
hedendaagse roman Uilde en Andreas
'hun' uren in bed doorbrengen, maar
omdat Uilde in het opvex.'<.lenvan All.
drcas voor een groot deel zichzelf tlenl....t
te (her)vinden. Uaar vroc~('re vriend-
(en) en ook Steven met wie zij - in
Andreas - een verhouding heeft, vallen
erbij weg. De enigen die blijnn "jjn
lIilde en Andreas. Zij geeft Andreas
boeken, praat met Andreas, kijkt n.aar
Andreas, luistert naar Andreas, leeft
mét en voor Andreas. lIet oog is daar-
bij voortdurend gericht op het verlangde
resultaat: Andrea~ lIloct een mens wor-
den die niet aan zichzelf voorbijgaat.
Eoe liefdevol, al met al. ),Iaar ook hoc
grenzeloos egoi\5tisch en steeds gei..int
op een weinig verholen ijdelheid.
Andreas, enmnin als Ililde het zich

trouwens bcwmt is, ziet dat niet. AII-
drea~ luistert naar I lilde, Andreas praat
met Bilde, denkt aan llilde, kijkt naar
IIilde, en "jet 7jjn eigen \TOUW, ),lia,
plus kinderen nauwelijks nog. )'lia ('11
kinderen lijken in een andere \vereId
te leven, ook al verlaat hij iedere mor-
gen die wereld, keert hij er 's avonds
woOerin temg en ds hij cr ondanks
I lilde nog zo duidelijk een deel van.
Van - niets - is Andreas tot - onbegre-
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1917-1967: een halve eeuw jazz op de plaat

Hoofdstraat 84 - Driebergen

HUMANISTISCH VORMINGSCENTRUM
'HET COORNHERTHUIS'

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

De snelle ontwikkeling' en de wereld.
wijde bekendheid van de jazz waren
zonder grammofoonplatl'll ondenkbaar
geweest. Anders dan de klassieke mu-
ziek, die uitgaat vall in notenschrift
vastgelegde partituren, staat of valt de
jazz met de .••.ertolkinf.{. \Val op papier
gezet kan worden - een thema, een ak-
koorclenschcma een arrangement - vonnt

JAZZ
zelfs geen flauwe aFspiegeling van het
werkelijke muzikale gebeuren, vun de
geïmproviseerde soli, van de orkestklank,
van de swing enz. Jazzmuziek ontstaat
tijdens het spelen en ook de musici zelf
zijn niet in staat een bepaalde vertolking
aehteraf tot in alle details te reconstrue-
ren, Alleen dank zij de grammofoonplaat
is het mogelijk, dat :\edcrlandse jazz-

Ondergetekende

Registratienununer

Onderdeel

liefhebbers allllO 1967 kunnen horen hoe
Louis Amlstrong in 1928, hoc Charlie
l\:rker in 194.5 en hoe Cecil Taylor in
1$)66 speelden.
Dit jaar is het precies een halve

eeuw ge..'ledendat de cerste jazzplaten
werden ()p~(,llomen, en dat jubileum
lijkt me belangrijk genoeg om er in
EGO wat aandacht aan te besteden. Ik
ontk'Cn daarbij een hoop informatie aan
het recente boekje "50 jaar jazz op
platen'. waarin oudeslijl.kenner Frithjof
Sterren burg de oertijd van de jazzpla-
tt'nindustrie heschlijft (het is deeltje
11.5.'3 van de AO-ree..'ks;uitgave: IVIO,
Amsterdam).

Alledaags apparaat
In het hegin van deze ecnw ontwik-

kdde de ~ramlOofoon zich langzamer-
hand van een curieus stuk speelgoed tot
een alledaags apparaat waannee je ple-
zierige muziek in je huis kon halen, In
Amerika was op dat moment al een
hevige cOIl('urrentiestrijd aan de gang
tussen de grootste twee platerunaat.
schappijen, de "Columbia Gramophone

(naam, voorletters, rang)

(landmacht/luchtmacht)

Cmnpany' ('n de "Victor Talking
~Iachine Company'. Columbia kreeg in
190,3 het lumineuze hkt~ om platen met
opera-aria's - in die tijd een zeer popu-
lair genre - te ~aan produceren, Vidor
liet dat niet op zich zitten en wi.~t de
hekemlste zan~er van die tijd, Enrieo
CaTllso, en het hefaamde marsorkest van
JO/lU PlIilips SDI/Sa te engageren. ~Iet
oplagen die soms de honderdduizend
overschn'den. had Victor zodoende on-
hetwist de toppositie op de platenmarkt
veroverd.
De mensen ,'an Colulllhia zochten

koortslwhtig naar ee..'nstunt die ze daar
tegenover konden stellen, en hegin 1917
hoopten ze die gevonden te hebhen. Via
Chicago was eell groepje hlanke musici
nit :-:ew Orlcans naar Xew York geko-
men voor een engagement in Heiscn-
weher's Hestaurant. Deze Origilwl Dixil'-
laml Jass Bawl werd onmiddellijk de ./
muzikale sensatie van het jaar. De knUl-
lt'n stonden vol met verhalen o\"('r de
nieuwe onfatsol'nlijke muziek en het
puhliek kwam er dan ook hij drommen
op af om zich te laten amuseren of
choqueren. Columbia nam de band snel
onder contra<:t voor twee plaatkanten en
eind januali HJl7 stond de ODJB voor
het eerst În een opnamestudio.
De opnamctecllllick stond in die tijd

nog in de kindersehot'llen. Versterkers
e..'nmicrofoons bestonden nog niet; al
het geluid werd via "l'n hoorn opge-
1101l1en,waarbij zachte ge1uidl'n alleen
maar gereproduccenl werden als de
muzikanten vlak bij de hoorn stonden,
terwijl forte-passages 0111grote vervor-
mingen te voorkomen van veraf moesten
worden gespeeld. De technici van Co-
lumbia ,varen 1t'l'hnisch noch artistiek
voorhereid op de Illuziek die de ODJD
bleek te spelen. Ze schrokken zich bijna
dood van het enorme geluidsvolume dat
de vijf musici produceerdell en ze wis-
ten niet beter te doen dan de hand zo
\"('r mogelijk vall de opnamehoorn af te
zelten en de zaak zo snel mogelijk af Ie
werken. De opnamen die uit deze se.~-
sion resulkt'rden, ,van'n zelfs voor die
tijd te slecht van gduidskwaliteit om
uitgehracht te kunnen ,vorden. De
ODJD kreeg de afgt'sproken 2.50 dollar,
Illaar de matrijzen venhvcnen zonder
v('nleee discussie naar Ill't archief. Co-
lumhia's jazzexperiment was op llieLs
uitgelopen,

Gelegerd te

(volledig militair adres)

wenst deel te nemen aan een Vormings- en Bezinningsbijeenkomst van het
11umanistisch Verbond in het CoornherthuÏs te Driehergen in de maand

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

Handtekening:
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Naar de concurrentie
Kornettist j'lick La nocca cn zijn

medemusici lieten dat niet op zich zit-
ten. Ze liepen ogenblikkelijk naar de
concurrentie, naar "ictor, waar ze op 26
fehruari in de studio terecht konden.
Vooral dank zij technicus Charles
Souey, die een hele serie proefopnamen
maakte l'n die de musici ten slotte op
afstanden van één (de piano) tot acht-

BIJde foto:
l.fllli,ç Armstrollg



t'n.bah-e metl'r (het drnmstel) van de
hc,orn zdh" .~laagdcVictor er wel in een
hrllikhan' plaat vall (k ODJB op te
llt'lIll'll. Op 7 Illaart lH17 \\'enl deze
allereerste jazzplaat. Illet de nummers
'])ixie Jass Bam! Olll'-Step' en 'Li\'cry
Slahle Blues', op <1('markt gl'i)racht, De
JllPmt'1l v:m Vktor realiseprden zich
kenllelijk dat d{'zl~ Illuziek heel wat
OPSdllHldiJl,l.!;ZOIl kUllllen \'Proorz;.kl'll.
In hun catalogus kondigden ze de plaat
aan lJlet ecn paar nogal vage zinsneden,
dil' Hlor tWl'e{:rlejl1itIL'gvathaar waren
('eelI jass.1Jam\ is l'CHjass-hulld cn geen
krankzinnig gc\VordpIl Victar-organisa-
tie').

Ilull lJlet'st optimistische H'IW,H:htin.
geil llIoelen echter \'l'r zijn overtroffen
tIoor het SIlt'Ccs dat de plaat had:
himlt'n kor!t, tijd werdcll er mc('r dan
('('n miljocl! l'.\t'lIlp1areu ,'au verkocht (in
et'n tijd dat cr veel minder grammo-
foon.s wareu dan nu, was dat onvoor-
stdhaar \"('<'1),De jazz van dl' ODJR
\Vas op dip manier aanleiding tot de
{'prst(' rage, de ('('rste keer dat de jon-
,Cl'rCIlmassaal t'nthollsiast werclen voor
t'(,11lllllZil,k die hUil ouders de stuipen
op het lijf joeg, Columhia ,-oelde zich
door het l'IlOrml' Vidor-slIcl'CSnahmrlijk
zwaar genOll1l'n, De afgekeurde opna-
men wcnl('11 uit het archief gehaald en
alsnog op de markt gebracht, maar het
publiek voelde kt'nllt'lijk aan dat deze
ODJB.plaat slechts 1.-'ensoort surrogaat
was, Het Columbia-prodllkt haalde dan
(lok Illaar matige \"crkoopeijfcrs. Inhlssen
ging de OD.lB door met platen maken;
perst ze\'en opnamen \'oor het kleinere
JIlerk Aeolian \'ocalion, daarna weer bij
Vidor, De reg('lmatige jazzplatC'n-pro-
duktie was up gang gekomen.

Verdienstelijk werk

Ook h'r gelegenheid \"an het gouden
iazzplaten-jllhileum bracht de Neder-
landse nCA epn 4.'5 to(']'('n single uit.
waarop de twce ecrste ODJB-Victor
opnamen nog eens hijeen zijn gebracht
(RCA Victor 47-9761), De technicus
hlijkt al'hteraf inderdaad huitcngcwooll
\"Cnlienstelijk werk te hebben geleverd.
Deze twee nummers uit 1917 klinken bij
\'Oorheelc1een stuk helderder dan op-
namen \"all King 01\"er en van ~la
Hainey uit het begin van de jaren
nvintig. Vooral het gevarieerde, som3
w('1 amusante spel \'IlO drummer Tony
Slmr!Jaro is ongewoon goed te horen, De
ODJB maakte overigens geen muziek,
die na \"ijftig jaar nog kan boeien. De
heren hadden ('cn vrij hehoorlijke tech-
nische vaardigheid, maar ze speelden
erg houterig, volstrekt niet-swingend en
weinig expressief. lIet zijn echter niet
de muzikale prestaties die de ODJD zijn
historische betekenis geven, Belangrijker
is dat dit vijftal musici de stoot heeft
gegl"'cn tot oe commerciële en
technische onh ••..':ikkdingen die de jazz
volwassen hehben gemaakt.

BEHT VUIJSJE
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VROUWENOP
DE
MARKT

Foto's zijn t'atl

Tom Weerheijm
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