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Contactcommissies

De minister van Defensie heeft opdracht gegeven dat iu de onderdelen
van de Koninklijke Landmacht contactcommissies zullcll worden ingericht,
die een regelmatig overleg tussen de dienstplichtige militairen en hun com-
mandanten zullen bewerkstelligen.

In zijn schrijven van 12 februari 1969 heeft de bevelhebber der land-
strijdkrachten bevel gegeven om tot oprichting van deze commissies over te
gaan in eell zodanig tempo dat de eerste vergaderingen in de maand maart
kunnen plaats vinden. De bevelhebber verwacht uiterlijk in augustus a,s. eell
rapport van de commandanten over de werking V:ln de commissies. De com-
municatie-media hebben ruime aandacht aan deze opdradltcn gewijd. er is
toejuiching zO\vel als kritiek.

Als geestelijk verzorger kan ik, zonder oe uitgevaardigdc regeling vol-
maakt te achten, nict anders dan mijn vreugde uitspreken ovcr de ollderno.
men stappen. Vele malen hebben wij, ook in oit blad, onze bezorgdheiu uit-
gesproken over het feit dat in de hiërarchische structuur van de strijdkrach.
ten zo weinig mogelijkhedcn zijn tot overleg met en inspraak van de zijde
van oe dienstplichtige militairen. De contactcommissies bieden daar to(' !Hl

gelegenheid.

In sommige publicaties I.eb ik het bezwaar gevonden dat deze commissÎ-:s
zullen moeten functioneren binnen de huidige hiëran:hie en dat men op dil'
grond zich er niet te veel van moet voorstellen. Hoewel ik het bez\vaar wel
zie, meell ik toch dat IJlen daar de militaire autoriteiten nauwelijks een vcr-
wijt van kan maken. De vraag of strijdkrachten het zouden kunnen stellen
zonder hiërarchische lijnen is zeker niet met een eenvoudig 'ja' te bealltwoOl ..
den en bovendien lijkt het toch wel onmogelijk dat Nederlano alleen en op
eigen houtje een geheel nieuwe structuur aan zijn strijdkrachten zou geven.
In ieder geval is dat niet het doel van deze contactcommissies. Voorlopig is
veel meer de vraag of binnen een bepaalde hiërarchie vonnen van overleg
en inspraak mogelijk zijn.

Veel reëler is de kritiek dat - als de berichtcn daarover juist zijn - de
VVD.\.1 buiten deze opzet is gelaten. Als dat juist is, dan is het betreurens-
waardig, het feit dat nog slechts een vijfde deel van de dienstplichtige mili.
taircn bij de VVD~I is aangesloten is daarvoor geen excuus want waar zou
men beter kunnen beginnen dan met dit vijfde deel? Dat immers zijn mensen
die blijk hebben gegeven prijs te stellen op overleg en inspraak.

Nu hebben - volgens de mededelingen van de minister en de bevelhebber
der landstrijdkrachten - de dienstplichtige militairen het recht en de vrijheid
om in de commissies als hun vcrtegemvoordigers te kiezen wie zij willen. liet
zou een goede zaak zijn als in die onderdelen waar besturen zijn van de
VVD.\.l deze het initiatief zouden nemen tot het stellen van kandidaten, Op
deze manier zouden de dienstplichtige militairen zelf de inschakeling van de
mensen van de VVDM kunnen hevorderen. Indien de nieuwe regeling zou
bevorderen dat juist de mensen van de VVD~I zouden wonlen uitgesehakeld
dan kan men indenlaad spreken van een averechts effect. I let is jammer dat
de militaire autoriteiten dat gevaar blijkbaar te weinig hebben onderkend.
Er zouden nog wel meer bezwaren op te sommen zijn. "laar heter is het

om nu eerst maar eens af te wachten wat het gaat worden. Zoals gezegJ, bij
ons overheerst voorlopig de vreugde. \Vij vinden deze zaak zo belangrijk dat
we er in een volgend nummer uitvoeriger op willen terugkomen, RED.

2

ego
Maandhlad l'an cie lunnauisfuc1ul
geestelijke verzorl(inl::" voor militairen

No. 3, maart 1969,
Iiste ;rwrgallg

Redact{'ur: H. Lips, Hoofdraadsman

Adres redactie en administratie:

Bureau lloofdrallr1small.

CooruherthuÎs. ll{)ofdstraat 84,

DrÎebergen

telefoon 03438 - 2878

Vaste medewerkers:

Nico Huasbroek

Wim Jeue

I'der J. Morée
Bob van Opzeelund

Bert Vuijsje

Tom Weerheijm

Dick Zaal

Abonnementsprijs: /6,- per j_o.r, te

storten op postgiTOreKening: 4.804.14

t.n.v. Hoofdraadsman Humanistische

Geestelijke Verzorging te Driebergen

Militairen ontvanJ{en het blad op

aanvnHl1l zonder hetallnK'

Bij {Ic voorplaat:
Leollard Freed reisde vorig iaar
door Frmlkri;k. lleeeü elli~e kerfJll
'.ebben wc foto's I:all hem voor
EGO's t;uorl'laflt g('kozell. Ook deze
mumld siert ('CII foto can Frecrl dc
c('r.~te pagina van Oll.~ blad. 111
Deauville, mondaine badplaats aUlI
de lIIoml l'all de Scine, orltmoette
lIi; dezc lIlan bij de paarciellraces.
Die/I.! ge%Îc1lt verraadt de teleurstel.
fini{; Zi;'1 lJ(1urd won 'liet.



De :'\'edcrlantbe televisie i.,; dan wel
veel informatie-mhrieken rijk. maar bril-
jante telcyisie-inkrYÎewers hehben w{'
niet. Het vraagstuk van de goede tv-
interviewer is weer actueel geworden
toen 'Indië' aan de orde werd gestdd
door 'Achter het :'\ieuws'. Voor Herman
\\'igbold is het aan de kaak skllen van
de 'oorlo,l.{smisdaden'ten slotte toch nog
de gO{-,dekant op gpdraaid .. \Iaar dat
heeft hij !lid uan zichzelf te danken. En
dat heeft hij ook niet te danken aan de
manier waarop hij t.'n Hans J<ll'ohsop dl'
tv-schernwn de prohlematiek gingc)l
aansnijden.
Icden.-cTl,die iJl dienst is of in dien..<rt:

is geweest, krijbrt vele ware verhalen cn
vele verzinseltjes over die politionele ac-
ties te hort'n, Er zijn nu nóg vde he-
roepsmilitairen, die ze zelf luAlhen mee-
gcmaah en <ue er in verloren uurtjes
graag over opscheppt,"I1,
\Vie ook na de '1lldië-oorlog' in dienst

is geweest b'ek niet zo ('rg vreemd op
toen Hans Jacohs op eell meer emotione-
le dan zakelijke wijze dr. Hudillg ging
interviewen. In <It't:emberhadden we in
dl' Volkskrant al kunTlt."I1lezen wat dr.
Ilueting er van dacht.
\VC laten nu alle.~wat er daama ge-

hcun.le buit('J1beschouwing. \Ve consta-
ren slechts, dat J,H'ohs zich ook deze
keer geell impolll,Tt'lId tv-inÏ<-'rviewer
toonde. \Ve constateren voorts, dat
Wigbold zich onmiddellijk daarna op de
commentator-stoel zette en als {'l'Usoort
onvL"Thiddelijketv-heilige grondige 011-
der,lOekingen eiste.

Zelden op scherm

Ik meen. dat hoofdredacteuren van
adualiteiten-rul)rie-ken zk'h sleehts zt'l-
den en dan IlO.\!in uiterste noodzaak op
het scllerm moeten laten 7.ien. Koeh
Braudpunt. noch Hier en Nu, noch Te-
le\'izier, nOL'hSeala laat de hoofdredac-
teur in Ix"Cldkomen. '~lijn mening blijkt
wel uit de inhoud van de ruhriek en als
ik commentaar heb laat ik dat wel d{xlf
de presentatoren brengen', heelt de
vroegere hoofdredacteur van Brandpunt,
Richard Seh()onho\'{~n,me wel eens gc-
zegd. Ik aeht dit een juist stantlpunt.
Iemand, die met informatie en commen-
taar op het seherm verschijnt. dient niet
alleen een goed intûrviev>'eren een hril-
jant spreker te zijn, hij moet ook zijn
'gezicht' meehehhen. in de letterlijke Iw-
tekenis van deze misschien wel enigs-
zins banale uitdmkking,
't Iloeft niet eens helemaal. want ook

een man rus David Frost (mijns in
ziens niet alleen Ct.-"I1schoolvoorbeeld
van de goede tv-presentator ell ook van
de briljante tv-interviewer lweft zijn ge-
zicht in tal van opzichten Z\IET mee),
Een radio-reporter wordt nooit ('t'n goe-
de radio-reporter als hij een sll'L:htestem
heeft. OmgekcNd hoeft een verslaggl'\'t'r
met een gocde radio-stem natuurlijk ook
geen hriljante radio-reporter te zijn,
\Vat ik wil betogen is dat er bij het

TV mist
briljante
interviewers

HERMA;\,' WIGBOLD

kit•...lcll van tv.int('rview('rs niet allE'enge-
let moet worden op eruditie, intelligen-
tie. spitsheid en wat mij betreft ook op
de aanwezigheid van ludieke t'lt-'llWnkn.
\Vaar vooral op gelet mod worden is op
de tv-pl'rsoonlijkhl'id. die dl' kandidaat
1l11'P!Jn'I1gt.Zoals hij de keuzt' van tv-
omwepsters mod worden gekeken naar
het 'plaatjl". dat ze maakt. (Ook hij de
kCllzt~van de tv-ümro(1)sters zijn de om-
roppen de laatste jaren m.i, zeer ongc-
lukkig. Ze zijn merendt,(,ls sex-loos, wat
niet wil Zt'ggen. dat ze gcen vrouw zou-
den zijn.)

Onopvallend element
Ne!llen we Brandpunt, toch wel vol-

gens de mpeste kijh'rs de heste aetuali-

RADIO-TV

teitenmbrit.k, Daar hehben ze Frits van
der Poel weggedaan. Uitgerekend Frits.
die Brandpunt jarenlang ('en gezicht
gaf. Toen hij vóór zijn benoeming bij
Brandpunt nog voor een Zuidelijke dag-
bladcnmbinatie radio- en tv-nieuwtjes
doorhelde vormde Frits een onopval-
lend, stil dement je in het gmepje ver-
slaggevers, dat in lIilversum dagblad-
nit'uws over (Ie radio en televisie verLa-
melde. Op televisie bleek hij plotseling
een prachtig interviewer. nJijven bij
Brandpunt Ad Langehent, Aad van den
Heuvel en Ed van \Vester!o, Stuk voor
stuk kittige mannetjes, die bij politici en
andere fi!,,'uren in 't nieuws wel wat
weten los te weken en die uUes goed
weten te pr~euteren. :\Iaar voldoende
zwaar van kaliber om de geïnterviewde
tegenwicht te knnnt'n geven, nee, <lat
zijn ze niet. Heuk Neuman is, wat mij
betreft, op dit punt de sterkste. En tege-
lijkertijd de sterkste en ook wel meest
hriljftllte tv-commentator van Hilversum.

Bij AL:hter het Nieuws zijn dan nog
Koos Postema. Bas Hoodnat en Jan d~
Graaf. AlIt'('n Koos Postema valt er UIt

door zijn ,l.{oedemanier van presenteren.
mnar als interviewer valt hij vooral do:)r
de mand als hij tegenover een figuur z;t
als Aban Ehan, in Israt;l. Dan schiet de
perfecte tv.presentator die hij is als
journalist te kort. Hier en Nu bezit nog.
voorzover het ons op dit moment te
binnen schiet, Nick Ilcizenbcrg. en bij
Televizier Jaap vun :\Ieekren. De laatste
henadert het heeld. dat we van ecn
goede tv-presentator \'oor ogen hebben,
nog het meest. Zijn laconieke en huitcn-
staanderige betrokkenheid met de on-
derwerpen, waarover hij het heeft. is een
goede eigenschap. Zijn tekort aan journa-
listieke benadering en zijn weinig ~e-
schiI...1:e'gezicht' staan daar als minpolt"l1
tegenover,
Heizenberg heeft ons inziens juist alle

eigenschappen om geen gOt,d tv-inter-
vi~ver te zijn: te schreeuwerig, sk"Chte
stem, weinig indrukwekkend voorkomen
en te veel behept met een gebrek aan
kennis o\'er Iwt onderwerp.

Ideale personen
Blijven bij Seala Henk Terlingen, JooP

van Zijl. Ageeth Seht'rphuis: Voor ('en
onbnoeting~1)rogramma,zoals de NTS dat
moct brengen, eigenlijk wel tamelijk
ideale personen. Vooral Terlingen heeft
het in zich in de toekomst tot één van
de beste tv-interviewers uit te groeien.
En het l\TS-journaal heeft natuurlijk Jan
Gerritsen. Nou, nee hare majesteit!
Nu hebben we nog tal van infonnatie-

ruhrieken onaangeroerd gelaten. \V('
hebben ook nog geen schets gegeven van
de persoon, die de ideale tv-presentator
en -interviewer dan wel zou moeten zijn.
Of is die missehien wel uit bovenstaande
sL:hetste halen? 1lisschien komen we er
later nog eens op terug.

ALE VAN DIJK
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Big band revival: alleen op de platenmarkt

'\Vill big Lands ever (:ome back?' ZuI-
len de grote orkesten ooit terugkomen?
Vooral oudere jazzliefl1Cbbers met
dcrtiger-jaren-nostalgie houden zich
nog regelmatig met die vraag bezig. Om
de pmu jaar - steeds wanneer ecn
nieuw (of een n"constmctic van ('cn oud)
groot jazz-orkest een kortstondige golf
vun populariteit heleeft - zetten de
Amerikaanse en de Engelse jazzpers hele
campagnes op touw, waarin wordt ge-
suggereerd dat we \VLoeT aan de voor-
avond van ecu hlocitijdpcrk voor de hig
hands staan.

Die hoopvolle propaganda-acties gaan
steevast als een nachtkaars uit en dat
kan ook moeilijk anders, want voor ieder-
een die de 7.aak met enige distantie
hekijkt, is het duidelijk dat het rijke big
hand-leven, zoals dat in de jaren dertig
in Amerika bestond, voorgoed tot het
verleden behoort.

Dominerende vorm
De big band-muziek was, kortom, in

die jaren de dominerende vonll van
amusementsmuziek. Het onderscheid
tussen 'swl'et' (Je gepolijste fundantmu-
ziek van mensen als Tommy Dorsey en
Glenn },filler) cn 'echte jazz' (Duke El-
Iington, Count Basie, Chick "'ebb enz.)
was tlaarhij weliswaar vall eminent mu-
"jkaal belang voor een kleine groep ken-
ners, maar in wezen vervulde iedere hi~
band dc'Zeifde functie: het verzor~l'1l
van het zaterdagavond-amusement yoor
het danslustige jonge Amerika. Op dat
laatste punt zijn de omstandigheden
sindsdien radicaal veranderd: door de
opkomst van de tv zijn de 1,,'l"OtCdance-
halls vrijwel verdwenen, tef\ •...ijl de big
band-Swing lx:n"enuien al zo'n t\vintig
jaar geleden definitief van de hit-parade
werd verdrongen door nieuwere vormen
van populaire muziek.

De orkesten van Duke Ellingtoll cn
Count Basie - eigenlijk de enige waarin
de big band-traditie Ilog enigermate
voortleeft - hebben zich dan ook alleen
kunnen handhaven doordat het eerste
een behoorlijk luisIerpubliek voor zijn
concerten cu platen heeft weten op te
bouwen, terwijl het tweede zich als eell
flexibele muzikale machine steeds aan de
nieuwe trends in de amusemenblnuziek
heeft kunnen aanpassen. Voor het (lveri-
!O"(C lijken aUe pogingen om de big hand-
Swing nieuw leven in te blazen tot mis-
lukkell gedoemd. De L'{'onomischemoge.
lijkheden om zo'n omvangrijk big band-
apparaat permanent in stand te houden,
bestaan l'envoudig- niet ll1l'Cl".

Slechts op één punt is l'f inderdaad
sprake van een big hand-revival: er zijn
de laatste jaren honderden, \'aak voor-
trefft.Jijk verzorgde langspeelplaten met
big band-opnamen uit de Swir..g-periode
op de markt gekomen, Dat de pla-
tenmaatschappijen hier ondanl.."'S
de duidelijke afwe:óght'id '"'lil een massa-
puhlit.k - hrood in zien, hangt samen
met het feit dat dit soort LP's hetrekke-
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lijk goedkoop te produceren is: het her-
uitbrengen van archiefmateriaal vergt
J.:'ecn nieuwe shHliok{)sten, tef\vijl
bovendien gewoonlijk geen cent royalties
aan de mll,~id hoeft te \\,'orden betaald.

Bijven over de auteursrechten van dt,
gespet'ldc composities en de technische
produktiekosten van de LP, hetgeen alles
hij elkaar hij een v<"rkochte oplage van
zo'n tweeduizend stuks al bt'lekellt dat
de maatschappij tenminste quitte speelt,
En t\vceduizend exemplaren vallen er
van il',dere jazz-re-issue-LP wel te slijten
aan jeugdsentillwntalisten van middel-
hare leeftijd en j(lllge jazz-fans md his-
torische bdangstellin~,

Aan de oorsprong \',lIl hd fenomeen
jazz-hig hand staat hd orkest dat Flet-
cher llenderson in 192,) in Xe\••• Vork
vormde. Vooral dank zij het pioniers-
werk \'an arrangeur Don Hednh'ln werd
hier in de loop \'an {Ie jaren t\,,'intig het
idioolll ontwikkeld. dat voor alle latere
big bands (misschien alleen Ellington
uitgezonderd) het llitgallJ.:'spunt ZOIl vor-
IJlt'u: ge'impro\'ise('enlc solo's ingepast in
gearrangeerde passages, waarin de s3.,<o-
foons en het koper (trompettell en trom-
bom's) als homogene sedies tegenover
elkaar werden gezet. 'Fleteher llender-
son alltl his orchestra, \'01. l' (ReA LP),1
10019) bevat opnamen uit 1936, l'en
periode waarin het orkest op zijn laatste
benen liE"p.IJl' arrangl'menten waren in
een soort dich(',fofllmle verzand. terwijl
zdfs solisten als trompettist Hoy El-
dridge en tenorist ehu Berry hier nau-
welijks tot prestati{'s van hetekenis ko-
illell.

In het voetspoor \'an de Ilenderson.
hand. dil' in de Hoseland Ballroom op
Broadway triomfell vierd(', was in Xew
Ynrk inmiddels eell hele reeh big bands
opgekomen. Zanger Cah Calloway, di(~
in 1931 met zijn hi-de-ho-gilllillick-num-
mer '),tinnie the )'Iooch('r' razend popu-
lair was gewonl{'n. was met zijn big
hand vrijwel avond aan avond in l'\ew
York te horen, eerst in de Savoy Hall-
roOIll, later (als op\1:llger van Ellington)
in de Cotton Club, beide in HarIem.
'Cah Calloway and his orchestra' (RCA
LP)'I 10120) laat het orkest horen, zoals
het in 1933-'34 klonk: weinig eigen mU.
zikalc identiteit en vrijwel geeu interes-
sante solisten, Calloway zelf, wit'USsono-
re b-(li-da-gekweel een \'{'rrassende
overeenkomst vertoont met het werk van
Bamses Shaffy, moet de zaak hier gro.
k'ndeels zelf dragell, en dilt le\'ert VOOI
jazzlicfhebhers nauwclijks hoeiende re-
sultaten op, Uit latere jaren zijn van dit
orkest, overigens voortreffelijke instru-
mental{, vertollingen bekend.

Gevreesde big band
In de tweede helft van de jaren dertig

heerste drmnmer-orkestleider Chiek
\Vehh met zijn vooral in battk>s (muzi-
kale tweegevechten) gevf(.'esde hig ban{1

aL<;('pn soort ongekroonde koning in de
Savoy BallrooIll. 'The C,()lden Swing
Ymrs nJ:35-'39' (Polydor International
423248) bcvat zesticn nog niet eerder
nitgelm.lChte (waarschijnlijk oorspronke-
lijk voor de radio gemaakte) \\'chb-op-
namen, waaruit de furif'llZe drive van dit
orkest. met zijn mismaakte meer huiten-
gewoon ('ner!"rit'ke drummer, duidelijk
naar voren komt.

\Vat minder bekemle orkestcll, die ook
regelmatig in de Savoy werkten, waren
de hands van Teddy HilI ('U \Villie
Bryant. die ieder één kant van de LP
RCA LP.M 10116 vllIlen. De HilI-hand
wisselt opvallend geavanceerde, instOl-
mentale oriJ.:'inals(Ilwt als solist o.a. een
piepjoll~e Dizzy Gillespie) af met nogal
sehablonc-achtige vertolkingen van hits-
\',lll-de-da,g, Bij Bryant ligt het accent
vooral op dl' vaudeville-zang van de
leider, maar wk dit orkest speelde (met
de voortreffelijke Cozy Cole achter het
slagwerk) vertlienstelijk swingendt, mu-

Dun; EI,LlSG1'OS

ziek,
Een orkestrale opvatting die in zekere

mate los stond ••'all de Ilenderson-tradi.
tic. was in de jaren dertig te horen hij
de hig hands uit Kansas City. EenIer dan
de met'Ste Xewyorkse orkesten maakten
deze ha !lds de overganJ.:' van het two.
Iwat naar het four-beat ritme (de vier
tellen in de maat alle gelijk benadrukt).
tef\vijl in Kansas City bovendien veel
intensiever gclmlik wt,,'d gemaakt van
riffs (simpele, gewoonlijk twee of vier
maten lange, eolleetieve frasen. die in
principe ollbeperkt knnnen worden her-
haald) als middel om heftige climaxen
op te bouwen.

Et'n van de grondleggers van tie Kan.
sas City-stijl was de Bennic )'Ioten hand,
,lil' op 'Count Basic in Kansas City' (RCA
LP~I-514) te horen is met opnamen uit
1929.'32. )..Iet solisten als trompettist
lIot Ups Page en 1ellOriStBen \Vebster,
en met Count Basie en bassist \\'alter
Page in de ritmest"Ctie speelde dit orkest



weliswaar mindcr geache\'eerd maar met
mcer enthousiasme en swingender dan
de meeste i\'ewyorksc hands uit die tijd,
Xa \loÏ('ns owrlijden in 1935 werd zijn
orkcst het uitgangspunt voor COllnt Ba-
sie's carrière alo;hand.leider.

Landelijke bekendheid

Het onder de naam 'Twe1ve Clouds of
Joy' operercnde orkest van Andy Kirk
w('l'ktt~vanaf 1929 in Kansas City, maar
kreeg pas in HJ36 landelijke hekt'lHlheid
door de hit 'Until the real lhing comes
along.' De LP 'Twt'1ve CIOlHlsof Joy'
(Ace of lIearts AH WO) hcvat opnamctl
uit de periode 193(-)-'42 van dit door
pianiste-arran,l!Cllse \lary Lol! \ViIliallls
(een van de schaarse nict-zingende
\'Touwen in het jazz-vak) muzikaal gelei-
de ork",st. \Iiss \Villiams' rdatief gecom-
pliceenlc arrangementen lijk"'l1in menig
opzicht de hasis te hebhen gelegd voor
het later zo populaire (;Ienn 1li1ler-
idioom; alleen j.!aan de solisten (hehake
de pianiste v'Ooral de weinig bekende
tenorist l)ick \Vilson) hij Kirk natuurlijk
hed wat jazzmatiger te werk.
Alt.'iaxofonistIlarlan Leonard (die ook

op ('en d",cl vnn de \foten.opnamen
meespeelt) leidde vanaf Hno 0l'n orkest
dat huiten Kansas City eigenlijk nooit
echt hekend is ge\\'orden. De Lt'onard-
hand ontleende zijn historische faam tot
nu toe voornamelijk aan het feit dat
zowel altist Charlie Parker als arrangPlIr
Tadd Dameron er in hun j()lI~Cjaren hij
betrokken waren geweest. Uit 'HarIan
Leonanl and his Hockets' (RCA 1..1'\1-
531) - een LP met opnamen uit 1940
die lange tijd niet verkrijghaar zijn ge-
weest - blijkt f.'Chterdat dit orkest tot
de heste in K.C. heeft hehoord. liet
combineert een we!,ladig enthousiaste
inzet met een Zt'er hdlOorlijke tech-
nische vnardigheid en uiterst ge<liscillli-
neerd samenspel.

Onorthodox pianospel

Naast New Vork en Kansas City
kende ook Chicago in de jaren dertig
een hloeiend hig band-leven. Pianist
Earl Hincs leidde hier vanaf 1928 twaalf
jnar lang in de Grand Terrace Club een
orkest dat het hoofdzakelijk moest heb-
ben van het ritmisch onorthodoxe piano-
spel vnn de leider. In de jaren veertig
zou de lIines-band een belangrijke rol
spelen als acticccntnlln voor de vroege
beboppers, maar op de LP 'Swinging in
Chicago' (Ace of Hearts AH 159; opna-
men uit 1934-'35) is daarvan nojZniets te
bespeuren. Er wordt huiten de pianosoli
nogal middelmatig en routineus gemusi-
ceerd.
Tegelijk met (Ic teruggang van het

Fletcher lIenderson-orkest na 1934
J..."'\'1amin ~ew Vork een andere neger-
big band naar voren met {'en stijl die
minstens ev{'nve'P}navolging zou krijg('n
als die van Henderson. Jimmie Lunceford
werkte al sinds 1927 met een big band,
waarmee hij een voor die dagen unieke

JAZZ

pI'I'cisie en discipline had weten te be-
reiken.
Zijn solisten lieten weliswaar \willig

oorspronkelijks horen, maar daar tegen-
OH'r stond dat trompettist Sy OIi\'cr
arranj.{('men!<'nvoor het orkest schreef,
die zowel in harmonisch opzicht als qua
orkestratie geraffilw('nler waren dan
alles wat erann vooraf was gegaan (Duke
Elling(on natuurlijk uitgezontit'ni. maar
die is nu eerunnal een geval apart).
Luncefords muziek zou tot diep in dl'
jan'n veertig (en zelfs vijftig) \'ooral mor
hbnke hig hands het hoo.L:sthereikbare
ideaal van technisch perfect samenspel
hlijvt'n vormen.
De LP 'Hhythm is our IHlsiness' (Ace

of lIearts All 15,5)hevat representatieve
Lllllcefonl-opllamt'll uit lU.34-'37, cen
hloeiperiode van het orkest, al speelde
trombonist Trummy Young (de sterkste
Lunef'ford-solist) er (oen nog niet in
mee. Z('S LUllceford-opnamen lIit hegin
'34 zijn te horen op de HCA-plaat LP.M

COUNT BASTE

10119, 11et een kleinere bezetting (o,a.
drie in plaats van vier of vijf saxen)
\vordt hier al verbazend knap uitgekien-
de muziek gespeeld, die wat minder koel
aandoet dan het la!t'rc werk. Deze LP
wordt \'enler gevuld door weinig opval-
lende opnamen van de Newyorkse \li1ls
Blue Hhythm Band uit 1931 ('n '3.3,
De hig hand.rage leidde er ook toe,

dat musici die zich eigenlijk alleen in
klpincre bezettingen thuisv()(,lden, door
hun platenmaatschappij werden o\'erge-
haakl hd eens met een groot orkest te
proh('rcn. Een voorheeld van zo'n mis-
lukt experiment is 'I"ats \\'aller and lus
hig hand Ul.1S-'42' (HCA 1..1'1110118),
waarin de pianist-entertainer hijna on-
herkenba.1r is temidden van een zich
moeiza.am voortslepend veertienmans
orkest. Gelukkig is de echte Fats \Valler
ook ruimschoots op de platenmarkt ver-
tegell\'IOordigd, bijvoorbeeld met dl' LP
'Valentine Stomp' (RCA LP:\1-522), die
twaalf verrukkelijke combo-opnamen uit

'.35.','3()en drie fraaie pianosoli uit 1929
ht'vat,

Lucratieve engagementen

De hekende negerorkesten konden in
de jaren dertig met hun muziek gewoon-
lijk een go('cl stuk brood \'erdienen. De
nwest lucratieve engngementen - in
theaters eH dancings zowel nis voor film
en radio - hieven t'chtcr voorbehouden
aan blanke hand,'i, die vaak met schaam-
teloze (en veruit inferielll'e) imitaties vele
malen meer geld verdienden dan hun
grote zwarte voorheelden.
~ lIet spr("kendste voorheeld hiervnn is
Bellllv (;oodman. die vanaf 1f).'35fortni.
nen ~'erdiende met een vorm van big
hand-muziek die regelrecht aan Fletcher
r [{'nderson was ontleend (ten gunste van
de klarinettist moet dnarhij vermeld
\vorden dat hij I1enderson in ieder geval
credit gaf voor diens directe bijdragen
tot het repertoire v:m de Goodman-
hand). De herinnering aan het Coodman-
orke,'it wordt grotendeels hepaald door
dc opnamell van het Carnegie IInll-con-
eert uit 19,'38, waar het orkest een soort
show.case van zijn mogelijkheden gaf.
Uit de LP 'Benny Goodman and his
ordlt'stra. vol. I' (HCA LP:\f 10(22)
hlijkt echter dat de gewone serieproduk-
tie YO'IIlde haml op een heel wat lager
ni\"t',Hlstond. Dt"'/.eopnamen uit de ja-
fen ',3.5-'39 laten een correct spelend
maar weinig inspirerend orkest horen,
dat ('t'n rijkdijk sterrotiep hit-repertoire
vertolkt.
\Vood\' Herman l("iddc vannf onge-

\'eer 19..t'4 een van de interessantste blan-
ke hig hands, die zich het idioom van de
moderne jazz proheerden eigen te
makf'll. Hij wa.'i daar\'oor al sinds 1936
als orkestleider actief geweest, mnar de
LP 'The band that plays thc hlues' (Ace
of Hearts AI! 156) hewijst dat lIcnnan's
vroegste werk beter in het vergeetboek
had kunnen blijven, Dit orkest legde
zich toe op de hlues, maar de ritmische
souplesse en de expresshiteit L1ten
zoveel te wensen over. dat deze opna-
Illen zich naast hijvoorheeld hlues-ver-
tolkingen van de Basic-hand nauwelijks
serieus Iah'n heluisteren.
Als illustratie van het f(,it dat de big

hand-rage een internationaal verschijnsel
in de hele westerse wereld wns, tenslotte
nOl! wal aandacht voor 'The lIawk in
Holland' (Aoo of Clnbs ACL 1247),
waarop tenorist Coleman Hawkins sa.
men met de l'Jederlall(Ise Ramblers te
horen is in opnamen uit '3.5-'.37, De
arrangementen doen wat primitief aan,
maar over het geheel genomen hoefde
dit orkest maar weinig onder te doen
voor de gemiddelde Amerikaanse blanke
big band uit die tijd. Hawkins, die in die
dagen \'oor de meeste tenoristen in de
VS en daarbuiten het grote voorbeeld
was, komt in alle stukken uitvoerig als
solist ann het woord, zodat deze LP ook
voor niet-Ramblers-fans interessant is.

BERT VU1JSJE
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\Ve verkeren op deze 1Jladzi;den
nog steeds in de nasleep van de
artikelen-serie 'In de greep van
het geweld' van de redacteur wn
dit blad. Eén der reacties daarop
was een uiteenzetting van de ad-
;udant Daemen u;aarin o.a, werd
gesproken over de liquidatie van
een jood die in de bezettingstijd
een gevaar dreigde te worden
voor de mensen die hem wilden
beschermen.
Op die uiteenzetting ontd'lgcn we
weer ctm reactie van lIenk van
Schuur. We hebben de ad;udant
Doemen gevraagd daar meteen
zijn commentaar 1Jij te plaatsen.
Beide 5tukken dndt men op deze
1Jladzi;den.

RED.

GEACHTEADJUDANT
In het EGO-nummer van december

1968 vond ik uw verhaal, dat me weer
aan het denken heeft gezet. 'Heeft u
\•.el eens een mens gedood?'. Een vraa~.
die als 'Soldaat op groot verlof ook
\n'l zou ,\illen ~tellen aan mezelf: 'Zijn
l'r omstandigheden, waarond<:"rook ik het
kan rechtvaardigen. dat ik et'U mens
dood?' .

Ik hEb v('el over deze vraag nage-
dacht en, adjudant, ik lux)p niet dat 11
het ziet als ,mti-militans1l1e of als een
rancuneuze aanval op het legt'r, wanneer
onze gl'(lachten hierover uitet'nlopen.
Ook ik, al ben ik pas 22 ja..1f,heh het er
moeilijk mee, nd als de jonge mensen,
die tI de vraag hebhen gestdd.

De reden, \va..'lromik deze hrief schrijf,
is dat ik het niet eem ht'n met de
manier waarop tI de vraag beantwoordt.
Het komt er in lH,t kort hierop neer, dat
u iemand, (Jen Jood nog wel, hebt docn
overlijden, omdat hij gt'vaar opleverde
voor een aantal andere Ilwosen. De om-
standigheden waren extn't'm: OBS land
was ht"Zetdoor de Duitsers en deze daad
werd gesteld in het kader van de onder-
grondse ,'cr/.ets\)l'weging.

;-":U heb ik gC",t.ien,dat u voorlich-
tingsoffidf'r bent. Ik heh voor mezelf
dan ook het idee, dat deze vraag werd
gesteld in een k1a.",waar II l~zig wa."
voorlichting tt' geven over het legt'l"'.lid
verwondert me dan ook, dat U g('ell
verhand hebt gezocht mt't het leger hij
de b{';'lIltwoording van dl"l.t' ''faag. U
rt'Chtvaardigt in uw verhaal ('t'IJ moord.
die u door niemand anders is opge.(:1ra-
den dan uw eigen geweten en verstand.
U wist wat u <leed. Ik \\il het helema.aI
in het midden laten. of ik h{,t eens hen
met uw rcchtvaardi.L,ring.In legertcnnen
komt uw verhaal hiero!.) neer, dat ti

een pploton opoffert om een Imtaljoll te
redden. allemaal eigen t-'enheden.

Toen ik uw verhaal Ia.••, dacht ik: de
jonge Illensen hehl)t'll hUil vraag v('r-
keenl gestdd. Ze hadden mot.'tl.,"11vra-
gen: IId)t 11 \veI eens t-"C;'nvijand gedood?
Hebt u wel ("('nsiemand ged(xxl. die ons
van onze vrijheid wilde herm'en? licht ti
wel eens zo'n \'t'rraderlijke japanner ge-
dood, zo'n man, dit.,,ie vreselijk kan mar-
telen?

Heht 11 wel eens een commtmht l};C-
dood. iemand. die de \.•'ereldft'vohl~it.
predikt?

Hebt u .•.•..el eens iCllumd g-edooo, die
alle zonden .•..an <le hl'1e würeld in zic.:h
clrot'g?

Als 11 die vraag hebt beantwnord, dan
zemden wc pas Illoden vragen: en zijn
dat dan geen lllt'nSen? Als iemand een
Illens doodt in de oorlog, dan zijn aan
die mens alle humane eigenschappen
vreemd: de ,ijand \\;1 onze vrijheid,
ons geloof. hij wil ons martelen.

\Vcct 11, waarom soldaten vechten, als

7.t::'vechten? Omdat hun maat is gesneu-
veld; omdat hun directe kameraden zijn
gE,',\'ond. Ze v("ehten voor hun eigen
kleine :{t'veehtsgroep.

Zo 7.cggen het de sociologen althans.
:\ l'rgt'llS anders om. Ot' so<.'io!ogenzeg'
g-en in ft'i~e: Zt' veebten om te vechten.
De idt'ologische gdadenheid die hierbij
komt, dient Olll het naar buiten toe te
rt'chtvaanligen. ze is nid wezenlijk voor
het gc,vt'Chtzelf
Ilicrhij komt dan nog eCII ander asp('Ct
van uw verhaal. Het was de jood. die
werd gf"{lo()(1.IIl'l is een )Jederlallc1se
gewconte. dat wij niet." moeten hebben
van ,Ulti-semitisme. Ik zou wensen, dat
wc tegt'1I elke anti-stroming waren.
~Iaar, zoa.ls u zelf wcct, hloeit het anti-
fascisme en het ann-eommllllismt' Wt.Jig
in het legt'r. \Vij kunnen een jood als
mens zien. ~Iaar ceu Duitser. een Bus,
een Chinees of pen lapanner kunnen we
nit't als mens zien. Een hTaeIH'rhmnen
we als mell".~zien, maar een E.L,ryptena.ar.
een Jordanii5r of een Syriër kunnen we
niet als mens zit'n. Kunt U ze als Illcns
zien, adjudant?

Ik wil tot ~Iot gmag uw hYee slotcon-
dllsit~ hL'1Tekkenop het leger:
_ sehl1lc1gt'vot,lensen g(~\\'den zijn per-
soonlijke zaken, en hij elk Illens anders.
De socioloj!t'll zeggt'n dus. dat er van
schuldgevoel t'Jl geweten in et-~noorlog
geen sprake is. Ik hen l1t'nü'llwd van II
te horen, of 11 zich wel eens l1C""l:Org'<lhebt
gemaakt Olll seh\lldgevoelens cn gt.'weten
in et'll oorlog, als 11 tegeno\"t'r <"(''11lIlede-
mens. vijand gl'naamd, l..,"wamte staan.
- lIet is altijd de situatie, m.a.w. het
zijn de omstandiglwdell. die een daad
n'ehtvaardigen en verantwoor<lt'n. Pre-
cies. En 11 als adjudant en ik als snhlaat
kennen dil' omstandigheden in geval van
oorlog niet. Et'll van de meest recente
voorheeldt'n is wl'l het Ton-kin incident,
dat de oorlog in Vietnam escaleenle. Dat
incident hlet,k naderhand nid te hebben
plaatsgevonden. En bent u dan hereid
uw oordet'l. IIWsehllldgevoe1ell. uw ge-
weten af te st<l<lIlaan een ander. dil'
bepaalt wat volgens hem goed en kwaad
is? Kunt u cr werkdijk vrede mee heb-
heil. in uw hart. dat u it'lIland gL"(lood
heht zonder te wekn of II <I('ze moord
achteraf kon reehtvaanligen?

Geachte heer Daellwn. Het is een pro-
bleem voor mij. De redactie van EGO
zal er volgens mij ge<'n hezwaar tegen
maken \•...anneer u uw anhv(xm:l op mijn
hrief in hun kolommen kenhaar maakt.
Xogmaals. het gaat er niet om, dat ik me
afzet tegen uw verhaal. maar dat ik niet
overtuigd ben. Ik denk, dat onze schuld-
gevot.'!t'nsen ~eweten inderdaad ver van
elkaar Iiggf'n, maar dat neemt niet weg,
dat ik het belangrijk vind om er ov('r te
schrijvC'tl. En ik hoop, dat 1I dat ook
vindt. HENK VAN SCHUUH



Vóór de hrief van de heer H. v.
Schuur door mij wordt beantwoord lijkt
het mij nodig, gezi('n ook (Ie reaelies die
mij mondeling tijdens mijn werkzaam-
heden Iwrl'ikten. l'ni~e aannll1ingen en
opmerkingen te maken:

• Ik stelde als eonc1usie 'Het is altijd
dl' .~itllatic,, . die een daad rechh'aanligt
en verantwoordt', Door mijn schuld is
hier het woord 'mode' uitgevallen, Na-
tuurlijk is hd niet uitsluitend de situatie.
Er spelen vele and{'re fadon~n mee. De
omstandigheden 'de sihmtie' is ,'lEDE
bepalend voor dl' rL't.'htvaardiging.
• Het gepubliceerde 'verhaal' was ecn
klein deel van eeli twee IlI1f durende
hespreking. IL"(lereen.die op grond hier-
van een oordcd meent te kunnen heb-
hen ov('r de gehele les en zdfs over het
gehele voorlichtingswerk, doet dat op
{'is,wnverantwoordelijkheid en op W"0nd
van eigen fantasie.
• Het hc.~dlrijven \'an ecn zelf door-
Il'efde situatie is voor de steller :lltij<~
('en gok. lIij weet nooit hoe het over
komt. De emoties. welke in die situatie
pen mi speelden lat('n zich maar moeilijk
woorden,
• Ik mt"t'n<1e,dat in het artikel toch
wd duidelijk was uitgesprongen. dat
dtV.l.cdaad niet was gericht op het doden
van een mens, doch op ht't redden van
vele nwnsen. Indien er ook maar een
gerinj.!(' kans was gew('est deze man te
span"n. was deze kans met twee handen
aangegrepen.
Ik hen overtuigd dat geweten en

schuld méér in het ~-pdwaren gekomen,
indien de hetrokkenen destijds gN,tl IJe-
slissing hadden gellolllt'1l en zich aan
dlv.r.C- door hen niet gewilde - verant-
Wlxmlelijkheid hadden traehtkn te ont-
trekken. Iets opwttelijk nalatell is óók
hezwarell(l.
Xu de hrief van Henk van SChIlIIr.

Ook in deze hrief staan enkele zak('n,
die m<'t het hovenstaande wellieht reeds
Ix'antwoord zijn. Die sla ik dus over.
Beste lIenk,
Door het hl'el vaak nale'zen van je

hrid is het mij niet meer mogelijk om
'u' te zl'ggen. Het is net of ik je al goed
ken. Ben je er niet hoos om? liet gaat
hier tl'nslotte Olll \'l'el helangrijker din-
gen.
Ik \\"<l.S erg blij met je hrief. Niet

genoeg jonge nll'ns('n kuullell worstelen
met het prohleem 'Oorlog en Vrede'.
liet is allt"t'n zo vreselijk moeilijk om te
onderscheiden wat werkelijk goede ar-
}"rl.lmentenzijn en wat in wezen 'uit-
vluchten' zijn, }'Iet 'uitvluchten' bedot'l
ik dan Z.g. argumenten. die in wezen
geen ander doel hehheJl dan het zich
onttrekken aan eigen verantwoordelijk-
heid. of, op het afwijzen van schIlId naar
anderen. JOHWhrief spreekt mij bijzon-
der aan. Je wit zien. dat wij dichter bij
elkaar ~.taandan je aan het eind veron-
den.te1t.

BESTEHENK
Je ('t'rste vraag: Zou mij dat ook kun-

nen overkomen?, dacht ik met mijn hele
artikd beantWlxml te hebhen. Vóór het
mij overkwam had ik mij dat evenmin
kunnen indenken. \Vaarom jij niet?
Vraag het de chauffeur, die met weige-
rende remmen een herg afrijdt en l)t~-
WllSt kiest ('{'Il echtpaar te vermorzelen
om ('('IJ klas schoolkinderen te sparelI.
Vraag het de drenkding die zk.h heeft
gered met dl' enige plank die cr was,
maar hij was niet de enige, die in het
water lag. Vraag het aan de man, die de
aanrall(ler doodde, die zieh aan zijn
doehtl'r vcrgn'{'p. Vraag het de elektri-
cien, die de hoogspanningsinstaI1atie aan~
legde rondom het \'('>rboden terrein.
Vraag het aan de politieman, die de
villehtende arrestant neerschoot. Vraag
het de dokter, de verpleegster, de H'Ch-
ter. de steigerhouwer. ja. wie dgenlijk
niet? En vraag het vooral ook aan die
commandant, die een pele-ton opoffert
om een hataljon te redden. Vraag het
vooral aan hem! Prolwer de verschrikke-
lijke veranhvoorddijkheid te voelen, dil'
tot zo'n beslissing dwingt.
W{-'eshlij. I1enk. dat k je dat niel

kunt v(x)rstellen, Tracht er ook niet op
\'(x>nlit te lopen. AL" het zo\'('r komt is
het erg genoeg. eTl zal het toeh anders
zijn. Heehtvaardigen gaat nooit bij \'001"-

haat. (Uitgezonderd het voltrekken van
(~en vonnis). Bovendien kan de vraag
al1i-én maar d(x)r je zelf heantwoord
worden. Daarbij kan niemand je helpen.

Xu het he~rip 'vijand', Dat is ALTIJD
een mens. \Vie is dan mijn vijand? Geen
enkel melis hedt het recht een mede-
lllellS tot zijn "vijand' te verklareIl. De
uitdaging is missehien wel éé.n van onze
grootste zonden. ~1ijn djand is hij, die
zid17..elftot mijn vijand maakt. Zolang
niemand dat doet. heb ik g<.'t.'nvijanden.
Zolang ik mijzl'lf niet tot vijand van l'en
nw(!cmens verklaar, en die m<''llemens
zieh niet tot mijn vijand. is er vr('d{~
tussen ons; maar: \Vordt die vijan<hchap
alleen Illaar zichthaar door het gebruik
van wapengeweld? Of is er ook nog een
vijandsehap die zieh uit in pnlitiek-,
strudul"eel-, soeiaal-. ecollomisch-, psy-
ehologhch geweld? Ontstaat er zo maar
een oorlog, of gaat cr iets aan v(xtraf?
Ik ben vast ()vertuig<1.IIenk. dat wij

allemaal bewllst of onhewust wéten. dat
we een versehrikkelijke collectieve
schuld dragen aan oorlog ('Tlgeweldda-
dig'heden, Zet iii je geld niet op de
hank, die het meeste rente geeft, z(JlJ(l('r
je te hekommeren om datgl'ne, wat die
hank met jouw geld doet? (, . ,misschien
wel l'en winstgevende zaak in Chili
financieren, of wapenleveranties fill:lIl.
eieren aan Ni~eria,. ,). Is laten doden
minder schuldig dan doden? Is iemand.
die hvaad had l.."l.lI1nenvoorkomen, doch
niets deed. niet schuldig? De lieve oude
dame die kerstpakketten inpakt voor de
frontsoldaten. sterkt hem in zijn situatie.
Die situatie leidt ertoe, dat hij zijn bajo-

net gebruikt. Dragen beiden niet een
deel van de schuld? Als wij alleen de
ongelukkige, wiens taak het is de toespit-
sing van de situatie op de punt van zijn
hajonet te ervaren. de schuld geven,
doen wij een groot onrecht. Tóch s(.'hijnt
hct zo te zijn, (en dat is momenteel erg
achleeI), dat er vden zijn die het voor
eigt'n geweten 'ontlastend' vinden, als zij
met de vinger l.."l.mnenwijzen naar die
éne. ('Gelukkig, dat ik niet hen als hij!'),
(;{.l<x)fmij, lIenk, dat wij militaire

amhtenaren méér anti-oorlog zijn dan
wie ook. \Vij wéten waar wij over pra.
ten, \Vij welen. hoc verschrikkelijk 001"-

lo&."Ssituatieszijn. Juist dáárom. 'Vie naar
een dergelijke toestand verlangt is eell
patiënt. \Vie ('r opzettc1ijk heenwerkt
een misdadiger! Onderkent een volk, dat
zichzéIf wenst te blijven, echter de nlO.
gelijkheid van een gewelddadige aantas-
ting van huitenaf, dan zal het zich te
weer stellen. (Een extra slot op zijn
voordeur plaatsen,)

\Vij zijn er niet klaar mee, als wij
i".eggen: 'Het moest niet maggen', De
historisch gegroeide sihmtie van 1969 is
het enige wat reëel als uitgangspunt voor
de toekolllst kan worden genomen. Die
realiteit laat ons nog steeds zien en voc-
len, d•.1t wij allemaal alle zonden van de
\\'t'H.ld in ons mel:'dragen. Onbegrip, on-
kUilde. liefdeloosheid. haat, hoogmoed.
hebzucht egoï.••,ne, en voora.l: wantrou-
wen; dat alles met of zonder redelijke
Illotiewn. lIet is er, en het leidt tot
vemietiging. met wat voor middelen dan
ook. 'Vij kunnen die eolledieve schuld
aI1{'Cnlllaar vergroten, als wij niet kost
wat kost proberen het te voorkomen. Dat
is een veranwoordelijkheid, waaraan
niemand zich kan onttrekken, en tevens
de reden, dat wij de onverantwoordelijke
niet zo maar zijn gang kunnen laten
gaan (... de les van 1939! ... ) Bij dit
alles moeit'n wij het maken van mense-
lijke fouten niet als maatstaf nemen,
doch als onvermijdelijk gevolg aanvaar-
den, Verschrikkelijke fouten soms... ,
maar wie zal oordelen?
Hebben wij het recht elkaar met het

woord 'geweten' om dc oren te slaan,
zonder elkaars geweten te kennen, zon-
der elkaars angsten, of andere emoties,
in die speeiale situaties ('n op dat specia-
le tijdstip. te kunnen reconstrueren?
Kijl.""t<x)khier de farizeeër in ons om de
~oek?

Jij worstelt met het probleem. lIenk?
Gelukkig. Dan doe ik het niet alleen. Ik
hoop dat alle jonge mensen het zo in-
tensief znl1cn gaan doen. Heel veel ou-
deren doen dat ook. Het is ook het
grootste probleem van de mensheid. Al-
leen de vaste gezamenlijke wil om het
tot een oplossing te brengen kan tot de
uitkomst leiden. Liefde, vertrouwen, en
het aanvaarden van elkaars beperkingen
moeten dc basis vonnen.

P. DAnlEl'
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ROSEMARY'S BAB~
'Alle anderen zeiden: '\Vl'l'S gegrnd

Andrcw' ell '\\'ces gegroet Bosemary,
mOl"l:ler van Andrew' en '\Vees gegroet,
Satan'. ( ... ) Ze tikte tl'~en het zilveren
versiersel, dat heen en w('('r Ilt'gon te
zwaaien. 'Voomit, Andy: zei ze. "0 klein
lachje maa.L Voomit dan Andy P,mdy','

Dit zijn zo ongeveer de laatste zinnen
uil Ira Levins schitterende oceulte thril-
ler Hosemary's bahy. ('vcn grandioos
verfilmd door de Poolse regisseur Roman
Polanski. Ira Lev1u, die na v('erticll (I)
jaar pas \VLoerliet ccn nieuw werk van
zijn hand de litteraire wereld versteld
deed staan van zijn vertelvcrmogen, de-
buteerde mL1: A Kiss Bcfore Dring. Zijn
tWl'C<le boek sprak Pohnski zo erg aan,
dat hij onmiddellijk besloot hier ('('n film
van te maken. Dat werd dan zijn vijfde
en die rc,gisseerde hij in Amerika. Na
zijn wat moei7..•"lam verlopen dehuut in
Polen met Een m,,'s in Ju't \vater, maakte
Polanski nog drie films te wdt'1I Repni-
sion (met Catherine Denellve). Cul de
Sae (met o.a.Donald Pleasanec) en The
Fearless Vampire Killers (een parodie
op de monster van Frankcnstt"infilms.
die zo regelmatig worden nrvaardigd
door de Ilammer-shldio's).

De naam Polanski is door deze films
van werkelijk niveau nu overbekend ge-
raakt. Als cr een nieuwe rolprent draait
dic zijn sik-rnahmrdraagt, dan zullen re-
,gelmatige bioseoopbC'J.:oekers een glim-
lach van herkenning nid kuullen onder-
drukken. Tussen haakjes hp! staat zeer
gd'ngag:('('I"d om hij het hort:>11van dt,
naam Pohul'.~kial te glimlachen. ~Iaar dit
ter zijde.

In ons land werd Host'mary's hahy
aangekondigd als de complete, ongt'-

knipte w'rsie! Deze haastig toegevoegde
slagz,in in de hioscoopannonce moet het
publiek ervan v{'nekeren dat de Neder-
landse censor zich nid had gestoord aan
zijn Engelse collega die zich enige cou-
pures in de film had veroorloofd,

Ingenieuze bestseller
't Is mij enigszins onhegrijpelijk wat

die Britse censor er dan in had moeten
knippen. Polanski Iwdt Lt'vins ingenieu-
ze bestseller zo compact eu f.'{'onomiseh
verfilmd, dat ieder detail als e'ClIradertje
in een klok zijn functie in het totaal
heeft en daarom nid gemist kan \,,'o«len,
\Veinig films van dt~ laatste tijd zijn zo
volgeladen met toespelingen en verscho-
len aanduidingen als de'...:e'Polanski' en
wie in Hosemary's baby meer dan allt'{'11
maar een perft'{'te thriller wil zien, zal
it>der heeM, iedere frequentie met oor en
vooral oog op suhtide informaties moc-
ten aftasten.

Producer \\'illiam CastIe (zelf mah'r
vall ettelijkeI' horror-pictures) ging met
Polanski in zee met die overweging dat
de Poolse regiss('ur net die potentie
hedt om er iets nwer van te maken.
(Volgens Parools Fred ''":.111Doorn speelt
\Villiam Cast Ie ook mee: hij is de man
dil.' Hosemary de stuipen op ht't lijf
jaagt, als zij helt in een telefooncel en er
plotseling iemand de deur van de cd
versperd houdt).

De (door Else Iloog \'oortreffe1ijk vcr-
taalde) roman van Ira Levin hedt nu
ook in ons land voldoende hekendheid
gekregen - ik zou haast geneigd zijn te
schrijven is 'modelednur' geworden,
maar allah - en mac niet ontbreken in
welke boekenkast ook. ~laar wie mag het

len'n (Levin zeU: Ik WAoof niet
wdke zwangere vrouw <1:111ook het
Illoden lezen,) en wie mag er naar
filmresultaat kijken? Enfin, dat ,
iedereen voor zich zelf maar uitma

~lerkwaardig is dat Levin precic
rom:1Il Uijkt geschreven te hehlwn
regissellf Polanski nodig had om hiJ
hd raalll van zijn \\'t'fk - en de te
sta ne speddullf - een film te kUl
maken. Polanski sehred zelf het sc
rio, maar wl't'k daarhij zo hitter \VI

af \'an het origineel dat het bijna
woo«l-getrouwe verfilming werd.

Dl.' intrige die Levin heeft gesch;
en die Polallski zo htlivin~"vC"kkl'nd
heeft gerealiseerd conct',1tn'ert zich
het pas getrouwde vnmwtjc Hosel
\\'oodhousc (~fia Farmw) en haar
Guy (jnhn Cass:wetes). Zij gaan \\',
iu "'t'n prachtig. Illaar sinister bruin
Vid_odaans huis in de metropool
Vork. Vanaf dat moment bereiken
semary allerlei vreemde verhalen
hekserij, satansaanhidding en Z\

kUllst. Zij neihrt alras naar het hystef")
walllH'{'r hlijkt dat zij zwanger is
maakt onder welha,L<;tvreemde om
digheden, IJl eeTl hizarre nachtm
ontwaart ze alle bewoners van het
om haar heen, die meewerken aan
hpz\vering:sritlleel waarhij Satan voo
hoogtepunt moet zorgen: hij (5.
weet Hosemarv te ovennee'StereTl e
hevruchten. '

Op de lange duur wordt ht't Hos
ry duiddiik dat er een l'OJlJplot h",
om ha:lr hahy afhandig te maken
wordt gesterkt in die indrukken, war
oom IIuteh op bezoek komt en ver~
hegint te vertellen over satanskill{
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Menand the

Camera Crew!This
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than you think!
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singing,

"Scoobie I

Doobie
Ooo"!

Hi!Voulive around here? Don't I know
you trom somewhere? Myplace or yours,
baby? Mywite doesn't understand me-



:mder: ££'11 scène uit het Amerikaansc sa_
e t;;dschrijt '.\fad' ~('i.;'I' Ol' Ro.~cmarlJ's

s: 'I/,.k.'fTi~f" l",urrrOlltCI"1 op ')ezock bij
mry.
smiddl'fl: Alle jlatl)elcolI£'r8 omrill~"11 dl'
~£,re Rosl'llllJry; :i; tvtlcht£'n 0IJ d" ge-
. val! het Stlttlll.,kimi.

at dies me('r zij, dan is het Hosl-'ma-
'e(,IIHIte Illol"tle.Tc meer daar de
1 ('('n mper dan normale helangstel-
aan dl' dag Ie~gen ah lH't gaat om
\'elzijn ",an Hosemary, Zij moet elke
et'lJ ht,ker hrouwsel met eigen vita-
n drinken \'an dl' lwtlilziekc huur-
N, zij moet ook - hcvl~dl de huur-
v - haar eigen doktl'r in de steek
en die dokter nemen. die is zo
... Rosemary gelooft eerst nog dat
- de 1ll(,11.~('nom haar heen, zelfs
echtgenoot is crin hetrokken - haar
willen gehruiken voor heksl'llsah-
of andere anli-ehristdijke samen-
ingen. "laar later wordt het haar
~lijk dal de Si.lmenzwl'enlers haar
hehhen uitverkorcll tot de eerste
dl' Salan op d("-.1.ew('reld. Xu God
is - l'en hekende slogan lIit de
'65 en '66 (toen de film gemaakt
) ziel dt. duivel kans lot het -stichten
,!-'IJaards rijk onder soortgelijke om-
ight"{Il'n als et.'ns hl't christendom
mdvest werd.

Ie moed

len menen dat Leviu - en dus ook
lski - de ellvde lllot'(l heeft gehad
egel1\voonlige christendom te kriti-
. zonder daarhij een alternatief te
'n. "fen \'twrt ook aan dat Hosl'llla-
laby wellicht het omgekeerde Chris-
'rhaaI is, dat verklaard \v'Orot door
Je katholieke opvol'(lillg van Hose-

• haar (eventuele) fmstratie, die
mn het gevolg is en die in haar
en tot uiting komt in Cl'll aantal
lelijke sYllllx)lell, Ook zouden hier
~aan het hezoek van de Paus aan
York. de gehoorte van de hahy
jUlJi (preci('s tussen twee kerstvie-
IJ in), hd omgekeerde kruis hoven
ikzwarte wieg, de verandering van
mary's kapsd (van gOlJ(lhlolHlhalf-
naar rood ultra-kort) . .'-Ien kan ook
n dat Levin - cn Polanskl is hem
trouwhartig in gevolgd - de draak
t met hl'! ehristendolll en. nog ster-
Ilt't cluisll'ndom geheel niet

lan1t en daarom vermomd ab ('('IJ
'helijke uitwas van om denkpatroon,
)'n manier tracht te etaleren.
-Ianski koos ditmaal geen partij voor
wakste in het gezdschap. \Vas lll't
'.ti hij in HClmlsion het sexueel ge-
'cerde meisje În hescherming nam,
)semary's bahy is dat heslisl nid het
L Hij laat haar openlijk 'vallen', hij
I haar zelfs hang en neemt haar

niet in hesehermilJg. Ook niet als zij tut
moonl gt'drl'v£'n met een groot slagers-
lIles op :loek gaat naar haar kind, dan
nog weet hij het in 't ridil'llle te tn,kken:
('en foto met flits nemende Japanner
kiekt de moeder bij haar
('erstgeborene.
Polanski verskvigt zelfs de hasis van

hd }wksachtige, dat door de hele film
zweeft. Xict VOoTniets gedt hij Hoscma-
ry - t,(~llvoortreffdijke rol van ex-vrouw
\'an Frank Sin<ltrae1l P('yton Place-aetri-
ce - een mde haanlos als zij naar tic
kapper is geweest ell thuiskomt met l'en
ultrakort kapsel.

Vreemd geval

Polanski \vt'et waar hij aan begint. Hij
accepteerde "Ha Farrow en hij ging
zonder bczwaar akkoord met JollIl
Cassav('fes - de man die Guy, eerst
\vc1docn{'r, later boosdoener is. Overi-
gens is het met Cassavetes een vreemd
geval. Hij begon als acteur, maar ging al
spoedig prat op eigell inbreng en ging

films regisseren. VOOf {'l'n gering hedrag
(slechts 40.000 dollar) maakte hij 5ha.
t1O\vs.een film die commercieel en artÎ'S-
lick insloeg als een bom. Holly\••..ood, dat
geen enkele hemoeienis had met deze
rolprent, haalde Cassavetes naar het
filmlJlt.kka.maar moest weldra hemerken
dat deze film met zoveel zorg omringd
niet het l-("ewellste succes opbracht.
Daarna ging Cassavetcs \.••..eer acteren en
via The Killers, Thc Dirty Don'n en
RosemalY's Bahy verwierf hij zich een
zekere faam. Onderwijl werkte hij met
zijn al~ acteur verdiende geld aan Faces,
een groot succes op het filmfestival van
Venetië.
~finder rommelig, maar wel spectacu-

lainIer is de carrière van Polanski, die
zijn filmhroedcr Cassavdes een dankha-
re rol aanbood van de verliefde doch
later n~rguisd.e echtgenoot, maar daarhij
zijn zelfstandigheid bepaalde en zijn
geldschieters rustig liet doordraven, Ho-
semary's baby is het bl..•••vijs.

I'ETEII J. ~IOIlEE
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Jon B1uminJ{- zonder 11. 'Keizer' van
de karateka, judo-expert en verder nOJ{
g('speeialise('nl in vele mysterieuze
vechtsporten uit hd Verre Oosten staat
weer in lIPt midddpunt van de Ilt'lang-
stelling. Een klein bt'rieht dat vorige
maand overigens alle kranten van .i\eder-
land haalde, bracht de bijna twee meier
lanJ{e en bijna hondenl kilo wegende
BlulIling w('('r in het nieuws. Daarin
stond: 'Jon Blmning h(,(.ft de .i\JJB vl;'r-
laten. Volgens zijn zeggl'n, omdat zijn
naam door velen in die Ixmd in het
huitenland te grabbel wordt gegooill.'
Jon Bluming, ('en naam dil' vele ma-

len in ,l.,'1.lllstige,Illaar ook in Onh'1.lIlstigc
zin in de krantekolommen verscheen.
\\'amwer je hl,t 'tlo"~sier-Bluming'open-
slaat. laehen de vette krantekoppen je
toe. Twt"C slechts uit die honte serie:
'Blullling IllOd 1Iel('(liging n'l'htzL't~l'I1.'
'Strafzaak t('gell karateleraar B. weer
uitgesteld: En nu dus weer BInming. Als
huit('nstaander denk je dan: 'Vast een
pllhlidtcitsstllntje. '

Dat woord doet zijn gezieht verstij-
veil, \Ve zitten in zijn <!oj(laan de \'al-
kenhurgprstraat in een wegk\vijnen<I('
Amsterdmllse \'01kshuurt, pal naast dl'
ingang van de gloednieuwe IJ-hmnel.

Leerlingen genoeg

R1ulIlÎng fel uithall'nd: 'Hoe komt u
erhij. V(XJreen pllblieiteitsshlllt heh ik
de ~JJB niet Ilodig. Ik heb lrerlingen
genoeg. :\1aar ik hen het gewoon zat. Ik
heh gecn zin meer in al die ellende.
.\lijn naam "ril ik nid meeT verhinden
aan de XJJB. .\Iet ('('n dprgelijk sh,1 wil
ik nooit meer samenwcrk",n. Echt, ik
bun het hen. Ik hegrijp niet dat de XSF
en het !'OC IlOgachter de'J;eorganisatie
willen staan. Het is gt'\\"Oon('PIl zaak die
stinkt. Voor mij is het afgelopen. Inmid-
dels hehhell we dt' opriehting"snrgad(.-
ring van de EBU in Rmssel gehad.
.\foet je ecns kijken hocvt'c.l topjongens
uit Xederland lid worden.'

Ilet gaat weer mis in ons judowereld-
k. J)t.~ ft1si(~\'an all(~hondjes die na dl'
Olympisclll' Spplell in Tokio tot stand
kwam, Iwcft voor de heren blijkhaw
reeds ved te lang geduurd. \\'ant de
federatie, zoal~ de nieuwgehorene werd
gt'noemd. dreigt ah een enorme zl'cphd
uit elkaar te spatten.

Jon Blumin~ is daar heilig van o\'('r-
tuig(1. Hij durft met zekerheid te stellen:
'Dick Schilder van de JIldokwai is één
van de grote mannen achter deze actie.
Ook hij is het ge-kuipvall dL' voonnalige
NJJB-h"llen moe, De federatie, de
F.i\JJB, was nog IllaaT koud van de
grond, of de 1" vcrdwt't'Il. Het werd
gewoon de XJJB. \Vij mensen van de
NAJA. de JudoJ...,vai en de Katholieke
jlldofec1eratie voe1dl'1l ons genOlllt'n.
.\Iaar daar hh"ef het niet hij. lid werken
werd ons praktisch onmogelijk gemaakt.
Toen ik uit het buitenland hoorde wat
door sommigen over mij verteld werd,
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heh ik mijn hesluit genomen; \\'eg\'•...e-
zen.'

Geen bewiJz:en

Jon Blllllling komt met de feiten op
tafel. Hij houdt niet van halve maatrege-
len. ~londÎt'"dieht is er niet bij. 'Kijk ik
hen door de jart'n heen wat wijzer
geworden. Bewijzen Ill'h ik niet in mijn
hand ell ('n daarom kan ik geen namen
nOf..~men,.\Iaar de feitC11liggen cr. Luis-
ter:
• Peter .\lellZ, een karateleraar uit
Zwitserland krl'('g daar hijna gel'n toe-
stt.'mmillg om dl'lllOnstratil's te ge\'en,
omdat hij in eontae stond met mij.
• Big"Oureall,eens manager van Gre-
sink in Frankrijk, maar dat is reeds lang
geleden, werd verkId toen hij naar mijn
adr('S informt"ert!l', dat ik <lood zou zijn.
" De ZWf-x-'{1Durcwal die mij wilde
uitnodigen kreeg van de jlldolxlIld
aldaar te horPf}<lat zoids niet kon. Uit
N"ederland had mCIl de Zweedse judo-
bond minder vleiende inlichtingen
over mij gege\'en. Aeh en zo is ('r nog
H'l'l uwer gepasseerd. Ik h('n het flauw.
.\Iijn Vl'chkrsjan'n zijn voorhij. .\Iijn
nachtmst gaat de komende jaren \"oor.'

Naam een begrip
Zo olJlstn"I,ks sl"pkl1ll>t'r 19fil wordt

de naam Blllming e('n h('grip. Vanuit
Japan, 'mijn tweede vaderland, ik heh
nog vreselijke heimwee,' zegt hij. komt
bij de ,\'JJB het hericht hinnen dat ene
Rlllllling aan de wereldkampioenschap-
pt'1l in Parijs wil dt'('ln('lllell. B1uming
hel,ft IlIIweinig zin om dat verleden nog
eens op t(' rakelen.
'Zo lang geletien eigenlijk. In Japan

had ik genoeg geleen!. Ik \vilde hest
Ilwedoen. De NJJB weigerde, T~n stelde
ik; 'Ced me ('en kans (I(x)r t'('n sele<.:tie-
wl,tlstrijd tegell Van Ierland en Essink.
Ik was crvan (wertuigt! dat ik die twee
met l'en pink de haas was. Over Cee-
sink. toen al een 'zware' jongen \vilde ik
nid eens twisten.'

BllIllling haalde Parijs niet. D(~NJJB
vcrklaanle: '\Ve kcnnen uw prestaties
niet. U moet l'eTStmaar eens in I\eder-
land iets lakn zien.' Van die tijd af is
het hlssen Blllming en zijn organis.'l.tie,
dl' ~AJA, met (le :\'JJll L'en on,l.,"('mccn
felle strijd gC\\"('('st,De verwijten vlogen
over en w('('r. Er werd gL"!'>llmkenover
("en gevocht hlssen Gf-"'C,~ink('TI Bluming.
~Iaar die twee hvamen nooÎt tegen el-
ka."uop de mnt. Aan wie lag dat?

Alleen lesgeven

'In HJ62 hij de opening van 'llet
Dorp." je weet wt'"1die toestand met
.\Iies, is het mij gevraagd. Ik had geen
hl'zwaar. Van Cef'sink hoorden wc niets.
Lakr nog wilde <Ielx)kshond ons tuss('n
twce hoofdpartijelI in op dL' mat hren-
gen. .\Iaar (x)k dat fef.'st ging niet door.
Toen bell Îk me helemaal gaan conCl'Il-
treren op lesgeven. En nu kan ik zeggen



dat ik kampioenen ~l'maakt heb, \\'ant
zp llloett'n natnurlijk wd he<1{'nkt'lldat
een Hu"ka, Dolman, Jagtenberg ell Ld-
terit'. jongens met wie nu kapsones ge.
mul.:t wordt. door mij gt.maakt zijn:

Jon Bll1mingis er stellig van o\Trtlligd
dat dl' nif'lIwe organi."atie ferm van de
grond komI. 'Uit vele landen zijn vcle
;"{'rtegellwoordigers gekomt'n, :\atllllriijk
zullen we de eerste jaren niet de groot.
ste hond zijn, maar ik \"erzeker je dat we
de .i\'JJB hl,e1 kalm zullen leegrm'{'IL ))e
J uclokwai komt llIet HOOO leden. dl' ;\ K.\
met 2000, de :\-'IA Illet 2000, dl' Vrije
:-\etlel"lan{1scJlltlo.organisanc md 2000
{'U J.!a zo maar door, Daarhij lJog alle
karate- en kt'mpojungens. \Vant ook die
behoren sinds {Ie federatie tot (Ie 1\'JJB.
In artikt'! :3 staat het alh'maal Iw('1 fijn.
En juist deze mensen laten hun hielen
zipn. Als we ecnmaal de grootste 110nd
in :\etit'r1all(l zullen zijn, 1""llgen wt' de
zaak aan d{, orde. De XSF lWllIdijk
erh'nt slechts de grootste organisatie.'
BInming spaart zijn kritiek lIid. De

lOlt BIt/ming
geeft les:
{bard zijn
voor leerling'

volgens hem zo op geld beluste jndole-
raren van de XJJB laat hij ilJ tic tOt'.
komst links liggen.

AliemaalslappelinRen

Blmning:: ':-Jogmaais, ik ga mijn eigen
gang. Van mij horen ze niets meer. Toel)
ik een paar jaar g-c1{"dcll\"(lormijn len'n
moest knokken op dl' Xit'll\\'{' Zijdsvoor.
burgwal in Am~i:enlam tegen een stel
lIaa~sc penose, die gewapend \\~.lS
md krikkl'll {'IJ ploerkndm!crs, ri{'pen z{)
allemaal in de hond dat Iwt sl'halldalig
\••.as. dat ik dat span in de goot had
gt'1{~d. Ja, ze Wilt1{'"Jlme 7.(.1f.~ mycrC'TI.
Vour mij Zijll hd .dh'maal slappelingen.
lid enige wat zp kunnen is prakn,
\\'{'et je wat 1fiehigami. de Illan die
jan'n ,whkr('en d{, It'raar was van dit
~i:c1,mij eens V{'rtdde 'Jon, W{'Ct.ie wat
mij opvalt als ik hier {'erlS iJl het iaar
kmgkolli . .:\'ee! Al dit~ kcft,ls hebhcn
k'der jaar Cl'1lalldcfl' auto en {Til alJdl'fC
vrouw. Hoe kunuen die nu hart hehllt'n
voor judo?' \VI~[ JESSE

HUMANISTISCH
VORMINGSCENTRUM
'HET
COORNHERTHUIS'
Hoofdstraat 84 - Driebergen

In het Coornherthuis worden re-
gelmatig bezinningsbijeenkomsten
gehouden voor militairen.
Er \••.ordt daarbij gesproken over
allerlei levensvragen. Daarnaast
zijn cr boeiende programma's over
hedendaagse kunst.
Iedere militair kan hiervoor uit-
zonderingsverlof krijgen.
\Vie iets voelt voor deelname
aan zo'n bijeenkomst vuIle het on-
derstaande fonnulier in en stUfC
het op naar het Coomherthuis.
(Voor de ~rarine geldt cen aparte
regeling.)

Ondergetekende

"",(naam, voorletters, rang)

n~6istraticnlTlnmcr

Ondenlecl

Gelegerd te

(landlllticht/lllchtmacht)

(volledig militair adres)

wenst deel te nemen aan {'en vor-
mings- en Bezinningsbijeenkomst
van het Humanistisch Verbond in
het Coornhcrthuis te Driebergen
in de maand

(maand van deelname).

, .... ' . ,. Handtekening:
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Kunstenaarsechtpaar lVortel uniek in Amsterdam

'Je wordt t'f doo<izil'k V:ln: Î('{lel"t'('11

schildt'rt h'g'l'nwoor<1ig'. Ik ken ('('11

\TOllwtje - getrouwd g'eW{'('st lllct ('eli

schilder - schildert I1U zelf ook. Krank-
zinnig. Schilderen is vandaag de dag
nid te <loel1. Er valt niets te organiseren.
Een paar IJWllsen Teddpll hd, de n"st
ni('t. Ik \V('rk de laatste tijd ullt'ell lllaaT
om te kunnen werh,u, om mijn maleliaal
te kunnen betalen.'

Aan het woord is John \Vort('1 (2ï),
schilder. getrouwd met :\nneke \\'orte1-
v. d. \Vaerdell (24), vader vall ('eli zoon
van vijftiell maandt'l1. Ik spreek hCIll in
zijn 'galerie,' \Varmoesstraat 165-Am~
serdam. Hij \"erkoopt daar uitsluitend
werk van zichzelf en van zijn v!"Om\'. Zij
maakt keramiek.

'lIet werk vall Allllekc 'gaat' op het
ogt'nhIik veel hder dan dat \'llll mij. Of
ik jaloers ben? Vergeet dat maar. liet
succes Jat wij hebben is nogal wisse-
lend. Soms verkoop ik, dan zij weer. De
laatste m::wll<i('n zit er een \wetje de klad
in dl' schîlderijen-ve-rkoop. ~faar als ik
iet.~ v<_'rkoop gaa t het ook meteen om
grote hedragen. Onze galerie is geen
('Chte kunsthandel, meer een showroom
voor e-igen werk. Eehte galeries, zoals in
het buitenbmi, \-ind je in Nederland
IlauweIijks. Sk,cllts weinig kllllstelwars
staan hier onder contract bij eeli galerie.
\Vèl zijn er in ons land veel expositie-
ruimten. Voor mij hoeft dat exposeren
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niet. \\'ant wat geheurt er? Je lIlol'! zelf
llilllOt!igillgcn lat('u makcll ('H v<'rstIlH'Il,
giluw ;'o'u [illiz('nd stuks, Je hdaalt de
zaalhuur, vaak ook niet mals, En dan
moet je nog voor ('igen relaties zorgen,
die kOllleJl en eventueel ids kopen.
\\'ant relaties van de galeri(' zie je zei-
den of nooit. Kijk, jc moct als l..,mstc-
llaar niet eOlllllwreicel zijn, maar het is
wel makkelijk ~ls je handig bent. Je
mopt mensen, de potentiële kopers, ach.
ter hun kont zitten.'

Problemen schetsen

Jolm zit nonchalant op zijn bureau in
het kantoortje van zijn 'showroom.' Hij
heeft iets bombastisch en kinderlijks te-
g('lijk als hij met zijn halld('ll gcharend
de prohlemell sl'hdst.

\Ve worden onderhmk('n: er loopt ecu
meisje door de sh'C'g naast de galerie,
Joho sprin,l.,Tf:op, zwaait en mompelt
luehthartig: 'stuk: flt,t is niet duidelijk
of hd hit'r OlH een koosnaampje gaat
dan wd om ('en V:lll zijn wl.'rkstukkell,
die hij van plan is haar te ,"crkopcu.
Want hij ziet iu haar wel degelijk een
mogelijke klant, vertrom\-1: hij me even
Ial('r toe.

\Ve drinken eeu glas wijn. \'ennoede-
lijk 1'('11 van dl' wt'inigc flessen die van
het opellingsfeesl zijn overgebleven, In
november werd de 'showroom' ingewijd,
tot drie uur in de ochtend. John noemt

op wat ('r in huis was gdlaald: ('cn
voorraad, waaraan l'ell dorstige leger-
e('niH'id genoeg ZOIl hehht'll, 'Vrijwel
alle drank ging op, er werd bijna niets
verkocht: \"Crtelt hij filosofisch.

Jolm \Vortel (hij het binnentreden vall
zijn galerie had ik hem blijmoedig, maar
met een uiterst krihbige ondertoon, aan
een dame horen uitleggen dat hij geen
familie is van de schilderes Ans 'Vortel)
begon al op dertienjarige leeftijd te
schilderen, in Laren. Op zijn ztostiende
kwam hij Haar Amsterdam om less('u Ie
nemen op dl' Hijksacadcmie voor IlPci.
dende Kunst.

Het Is absurd

Vraag: Heh je iets aan die opleiding
gehad?

Antwoord: '\Veinig. T\V(,c jaar lang
heh ik de lessen gC\"OIWl. Daarna nief
meer. De meeste jonge menseu komen
o,'crigens louler op de academie voor
('('n rijksheurs. Je krijgt er dingen te
dot'n [lil' niets met li('t werkelijke leve)]
te maken hehhcu, Het is ahsurd, Na
afloop word je met tliplolTl..'1 op straat
gezE't - volkomen hulpeloos. Een schil-
(Jer of een beeldhouwer ben je dan nog
niet. Je W('ct hovcndicll niet hoc je je
kunst aan de Illall kan hrengen, wat daar
allemaal voor komt kijken. Negentig per-
cent van de 'academici' komen dan ook
terecht bij de contraprestatie:



John: 'Tegenwoordig schildert iedereen'

BIJ de foto's
Links: Ju1m \\'orld met zi;/1 nuuw Alllll'ke
lkchts: ECII t-arl de rcc('lIft: schilf1('riiell nm
JO/lfl \\'orte1

KUNST .
'.:'\iet dat ik ids tegen de eOI1tïd.presta-

tie heb (overheidssteun in de \-arm van
aankopen). Zo nu ell dan maak ik 1'1" -

ah ik in ~ehlllood zit - zelf gehruik van.
Ik \'Îlld overigens niet dat een sehilder
in de contraprestatie mod blijven zitten
als hij - zoals Illaar al te vaak geheurt -
clandestien massa's hij\.erdient. Het is
natuurlijk het prettigst als je het 7.on<1er
steun rooit. Dat hetekplll dan wel dat je
nwnsC'1l Illod ophellt'll, ze achterna moet
lopen, op bezoek gaan, f'en heet je moel
slijmen. Dat is soms wel n'rvclcnd. Als
zo'n V(,llt met vpt'! pOt'H ('en <loek van
lIlij wil kopen, waarom komt hij dan niet
in mijn showroom. ~Iaar neen. daarvoor
hehhen ze vaak geen tijd. Jt' lllOel er
zelf achteraan. ~Iet de keramiek van
.r\nnekc ligt dat iets anders. Op het
ogenblik gaan veh. must'a ertoe over
kcramiek-afdelingell in te richten. Die
kopen wel. Ook komen cr steeds meer
keramiek-tentoonstellingen. In het Sehit"-
dams museum gaall Arllleke eTl ik bin-
nenkort samen exposeren. Erg leuk. Ik
hang liever in Schiedam dan in het Ste-
delijk van Amsterdam:

Jolm \\'ortd die zijn atelier in de
huurt van hd \\raterlooplP'in heeft. zit
's woensdags en 's zaterdags in de show-
room 'Galerie \Vannoesstraat: Op ande-
re dagen zit er iemand die John aan-
duidt als 'een mC\Touw:

:\rmekp \VorkJ.\ .. d. \\,'at'nleu (oplei-
ding knnstnijvcrheit1ss('hool) hecft sinds
kort haar atelier thuis, op de ho\"t'Il\"{'r-
dieping van haar woning in de! Korte
Leidsl'(lwarsstraat. Eenh'r stonden haar
ehemic,1Iiën. oven en ander materiaal in
de kelder van haar ouderlijk huis. later
in ('en atelier aan de Lijnhaansgracht.
Vooral llIl ze een zoon heeft. is dat
alt.,lier thuis een uitkomst.

Donker. ernstig l'n lllcwilijk te peilcn.
zwijgt ze hescht'idt'1l als John O\-er zijn
werk sprt'l,kt. Zij zelf is op het o,l.!;ell!Jlik
ht-,,;ig aan een grote opdracht. In haar
zoIderatl'ikr hedt ze daalToor t'CTl
nicuwe olllvangrijker oven geïnstal1C'en1.
Haar \vcrk verrast. Het is rohullsl. tref-
zeker l'n e('nvoudig van \'orm. De glazu~
ren zijn lIlt'l'stal zacht \'an tint. Haar
ker:unil'k heeft de mstige kracht, die
alleen mogelijk is hij hannonieus samen-
spel van teçhnÎt,k en ef{':lti\-itl'it.
Galerie ligt goed

Hoe John het w('fk Viln zijn VTOUW

\'indt?: 'Coed. hijzollder g(wd: 'Vorig
iaar helde et'n man me zondag thuis op.
Het was e\'en voor Kerstmk Hij zegt:
'~Ieneer die \'aas van honderd glllden
uit uw etalage, wil ik kopen: Nou, dat is
dalt weer \'erdiend op zo'n zOlldaglllid~
dag: Kijk, die galerie ligt da;lr gOt:'(l in
dl' \\'annol'Sstmat. dak naast Krasnapol-
sky. Er komen massa's menSf'n langs.

Door dl:' grote zwart omlijste rallwn is de
keramiek te ziell. daaraehtt>r. teg;en de
muur, de dockt'1l \'all JolUl. Zijn werk is
de laat."te jaren n'randerd. Hpt is rijper
~t'w()rdl'lI. r kt ht,dt uwer inhoud ge-
S.'rt'l.!;t'll.

Zu'n \ier jaar gelcden zag ik werk
\'an john \Vortf'1 in hl't :\Ull(' Frank-huis
tt" .\msterdam ('Il ids lakr in 'De
Dronllllet1aris in Enkhuizen. De ovt"r-
heersende indruk was toen: stmdllurrijk
wprk opgczct in el'n l)elwrkt kleurensca-
la, \'f)(lrnallH'lijk kO('!gl'tint. I[et werk
was intdkctuf'e! Oll't een knipoog naar
dat van ;'\kolas de Stad. Zijn huidige
schilderijen zijll llIind('r inh'jJe(.'hlL"l'L
ingt'(ogt'ller. meer naar binnen gekeen1.
J Iet kJt'urenscala is uitgehreid, dp z("g-
gingskraeht tuegeIlonwIl. lid werk is
Ill)ll-figuratit'n'r ('Il volwassener gewor.
df'Il.

Geen bla - bla - bla

ruim Iloch AnlJeke hehben grote,
1lI(")eilijke woorden nodig om hun kunst
aan te prijzen. CpeIl hla.hla-hla on"r
artistit.ke waar!'l!.

Ze zijn uuiek. 1)at weten ze. Ze lopen
er niet van naast hun schoellen.

Uniek? Zeker \'oor Amsterdam, want
waar vind je e('n echtp<l.ar dat schildert
en potten bakt en dat t"Cn eigen show-
room bezit?

nOB V..\:\ Ol'ZEELAr\D
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Trammelant in etherland

De t.v. is nu achttien jaar en de radio
l'en jaar of veertig- en het huwelijk tus-
sen heide staat voor de <Iem; in lwt
hegin van deze zomer zal - als alles
goed g-aat de:--: .O.S.. voluit
:\ederlamlse Omroep Stichting- t-'en feit
worden. liet wordt geen romantische
marriage cl'amour, maar een hureaucmti-
sche marriage de raison. Van liefde tus-
sen radio en t.v, is maar zelden sprake.
Hadiomakers kijken afgunstig naar hun
populaire t.v..<.'ollega's; veel t.v. nR'{le-
werkers doen minaehtend ovt-'r'(lie gewie
omve radio' en zijn heimdijk jaloers op
de betrekkelijk grote '\Tijheid, die de
radiomcnscn hehben, nu alle aandacht
gerkht is op t.v.-produktics cn speciaal
op de (.'ontroversiële versies daarvan,
Hadio is in de terminolo~rje V~lll1-1ac
Luhan een 'hot' medium (>n t.v. t-'t-'n
\"001'. \Ve komen daar nog op tenJg,
'Vc sehrijven fcbmari 1969. De ether

lijkt verre van onhe\•...olkt. De eerste fase
in de vemieuwing van het derde net is 1
febnJari fonned ingegaan; in de praktijk
is er van wezenlijke verniemving naUWl'-
Iijks iets merkhaar. Het jongeren-radio-
programma Hits is ter ziele. De
omroepwet, V(lor de wijziging waarvan
in Den Ilaag een grote psychologische
angst hest....lat, omdat l'r in het recente
verleden een kabinet op gevallen is,
hlijkt op talloze punten tekort te schie-
kno lId ~evaar van vercommercialise-
ring van de omroep is groot, zolang het
getalseriterium op grond waarvan ;u'nd-
tijd toegewezen wordt, gehonden blijft
aan de populariteit van de omroepbla-
den in plaats van aan de omroeppro~
granuna's.

Protest-
meeting
Een protestmeeting van creatieve ra-

dio-t.v.-medewerkers staat, tenvijl ik dit
schrijf, voor de deur. AVHO en Tros
dreigen immers twee machtige omroep-
kolossen te wonlen, als cr niet snel iets
gebeurt. Een polarisering in een progres-
sieve en een consen'utieve omroepcon-
centratie lijkt niet ondenkbeeldig. De
N.O.S, zou dan een centnunfunctie gaan
vervullen, maar wordt voortdurend be-
dreigd (omdat ze geen ontmoctingspro-
gramma's zou maken) door de klassieke
",uilen, die zendtijdverlies ten !-,'1l1lstevan
de N.O.S. maar zeer moeilijk I..-unnen
accepteren, De rt.-"<.'htszekerheidvan de
omroepmL"'llewerkerslaat nog steeds veel
te wensen over; de omrocpbcsturen be-
staan nog steeds voor het grootste deel
uit niet ter zake l..,mdige leken.
lIet \\'ordt hoog tijd dat we stoppen

met de opsomminJ;l;van sombere VCT-

schijnselen en ons met vrolijker dingen
gaan bezig houden en als het even kan
met alternatieven. Gelukkig ontbreekt
het niet aan alternatieven. zeker niet op
programmatisch ~ebied. Er lopen vele
jonge radio-t,\',-makers rond die boorde-
vol plannen zitten, Enkele namen: 'Vim
~oordhoek, Ego-medewerker en twee-
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linghroer Nico Haashroek 'Vim de Bie,
Han lh'ijziger, Henno Eggenkamp, Pim
Oefs, \Villem de Hiddl'l" en nog vele
anderen, Deze naUl('1lkOlllell we tegen
bij de Vara (Uitlaat, Fancluh), de VPRO
(Hel', Help, 'Jazz en pop live', Hoepla
en Later) en in ;-.JieuweLinie en Hit-
w(,(.k.kringen,
~Iaar verschillende van de genoemde

programma's bestaan al niet meer. Als je
programma gestopt wordt kan je enkele
dingen doen. De meesten gaan zuiltje
verwisselen. Zo ging Hans Keiler in ver~
hand lllet het ontslag van Frits van der
Poel van de KHO n;.mrde VPRO, Jack
Dixon van de VPHO naar de Tros, Boe-
lof Kiers van de AVRO naar de VPRO
en bijvoor1x-'CldAd 's Grave:r..ande van de
AVHO naar de VARA. Anderen veran-
dCH'n van m('{litlmen gaan hijvoorbeeld
bij t-'enkrant \\'erken, zoals F'rits van der
Pod deed. die naar liet Vrije Volk ~ing.
'Veer anderen nelllen eCIJ docentschap
aan. aan een Academie of aan de School
voor JOIlmalistil,k.
Uit al deze mutaties hlijkt één ding:

hl'! conflict rond ("('n hepaald program-
ma is zelden het gevolg van te weinig
vakmanschap. want alle genoemde jour-
nalisten werden elders weer als mede-
werker aangenomen, tot ook daar weer
('en conf1i<:tontstaat. Die kans is niet
gering, want het huidige omroepsysteem
draagt het zaad van couflid in zich.
Zolang het getal norm blijft. is middel.
JlIaat en voorzichtigheid troef en sneuve-
lt'n I1ol'pla's en Zo is het-prol-,rramma's,
Een laatste mogelijkheid is het oprichten
van een eigen Olluoep, zoals dl' II<ll'pla-
jongens md hun Eldorado - een soort
toekomstig luilekkerland V(Xlr'Thc Un-
tOllchables' - geprobeerd hebben. \Ve
wden inmiddels dat het niet p;elllktis.

Creatieve talenten

Aan ideeën en cre-atieve talenten dus
g('{'11gehrek. 'Vat ontbreekt is een stmc-
tUllr, waarin er plaal.. is voor deze
ideeën en haar dragers. liet zoeken naar
formecl-stmchlrele alternatieven lijkt dus
wenselijker en is tegelijkertijd ook saaier.
Ik deel niet het optimisme van de heef
Broeksz, die niet hang is voor de inwer-
kin~>tn'{lingvan de nieuwe Omroepwet
op I mei a.s. Die wt't is maar ('en shlk
papier zei hij in Vrij Nederland tegen
Biheb, het ga.."lter om hoe hij in de
praktijk functioneert. Daar gaat het in-
derdaad om en de vooruitzichten zijn
dienaangaande niet gunstig te noemen,
Centrale plinten in de \Vel zijn de eis

van het brengen van ontmoctiugspro-
gramma's door de N.O.S, en van het
brengen \'an totaal-programma's door de
zuilen. In het verleden is te duidelijk
gebleken dat dit heide zeer va~e
hegrippen zijn, die (loor de diverse be-
trokkenen met hun diverse helangen zo-
veel mogelijk in overeenstemming met
het eigen belang geïnterpreteerd wor-
den. Huzies zijn er in het Gooi dan ook

aan de orde van <Icdag, De inwerking-
tn'{ling van de Omroepwet zal zoveel
mogelijk vertraagd moeten worden om
tijd vrij te maken voor een zo breed
IlIngelijke discussie, waaraan ook dit ar-
likt'l wil hijdragen. De wet zal zodanig
gewijzigd moeten wonlen, dat voorko-
llll'n wordt, dat de uitgevl'rs van vt-'rkap-
te omroepbladen (in feite familiehladen,
met omroepgegevens, die alleen door
'omnwphladen' j.'(epllbliceenl mogen
\Vonten) in feite (Ie zendtijddistributie
gaan lwpalen. De protesterende Om-
roepmedewerkers gaan zk-h heraden op
een andere mogelijkheid om van de kij-
kers en luisteraars te weten te komen,
wat voor progr:unma's (c.q. omroepen)
men wil. Dat lijkt een stap in de goede
richting.

Goede programmamakers

'Vil' {'en go('{l progranuna wil moet
geen lid wonlell van l'en !wpaalde om-
roep. want gOl'{leprogramma's zijn niet
het monopolie van een lx'paalde om-
roep, maar worden evenals slechte pro-
gramma's, door alle omroepen gemaakt.
En lid worden van de \' ARA omdat je
socialist bent, van de Avno omdat je
algenwen hl'llt of van dl' KHO omdat je
katholiek hent is volstrekt uit de tijd. De
tijd van de emancipatk .•..omroepen is
\'onrbij, Hoera. Een goed programma is
niet goed omdat het \'Tiizinnie;-protes~
hlllts is, maar omdat het gemaakt wordt
door een goede programmamaker, 'Vil'
goeie programma's wil steunen moet niet
een omroep gaan steunen door daar lid
van te wonk'n, maar moet aan de om-
roep die het uitzendt kenbaar maken,
dat hij het pro!-,rramm.agoed vindt. Dat
hiedt de hrrootstegaranties, dat zo'n pro-
gramma niet verdwijnt, Kijk- en luister~
onderLOekis nog steeds geheim, schan-
dalig maar waar.
Een positieve ontwikkeling is het ont-

staan van lokale zenders, waarschijnlijk
het eerst in Amstenlam en Botterdam (cr
bestaan al twee regionale zenders: (Ic
Hegionale Omroep Noord-Oost en de
Hegionale Omroep Zuid) in navolgin~
van hijvoorbeeld Engeland. In 1"\ew
York zijn meer dan zeventig pla..'1tselijke
stations, En waarom ook niet? \Ve heb-
ben plaatselijke kranten, waarom geen
pbatselijke radiozenders. Technisch zijn
er geen beperkingen: er zijn nog grote
mogelijkh('{lenvoor F~I.zenders met een
heperkt hereik. Ook formeel zijn er geen
hinderpalen, want de omroepwet v(x)r-
ziet in de mogelijkheid van het oprich.
ten van deze zenders, In Amsterdam
wonlcll al uitgebreide plannen gemaakt
over pro~>Tammering, financiering e.d,
Een lokale zender mu mijns inziens
voornamelijk een muziekzender moeten
zijn, met infommtie, vooral veel van
plaatselijk helang, ~Ien kan bij het uit-
werken van de plannen \'oor deze stads-
stations veel leren van de fouten van
lJilversmn. Bovendien ontstaat er wecr
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een klein reservoir voor in Hilversum
ontslagen omroepmedewerkers. Niet gek
dus allemaal.

Toverwoord

Een toverwoord in het Gooi is zen-
dcrkleurig. Dat wil zoveelzeggenals: niet
meer het risico lopen, dat je hooTspeh'n
zowel op Hilversum 1, 2 of 3 krijgt te
horen, maar hoorspc1en op één zender.
Hetzelfde geldt voor lichte muziek, klas-
sieke muziek, documentaires en noem
maar op. Ideaal zou zijn: zware kost
(documentaires, kerkdiensten, hoorspe-
len, etc. op Hilversum 1, lichtere kost
(operette, vrouwenprogramma's en sport)
op I I ilversum 2 en het lichte werk op
Hilversum 3 (Pop-muziek en flitsende
actualiteit). Je weet dan ten naaste bij
wat je krijgt als je de radio aanzet. De
B.B.C. kent dit systeem al jaren. Het zou
ook fijn zijn als er 24 uur muziek was up
de radio, zodat het 'goede wacht' vóór
het 'Wilhelmus tot het verleden zou gaan
behoren. 'Vant het blijft behelpen op
wacht 7.onder een vrolijk muzieJ...ie.lIet
V.P.R.O.~voorstei van een lichte muziek~
zender, die continue zou uitzenden was
cen goeie eerste stap ter bereiking van
deze meer ideale situatie, maar er dreigt
niets van terecht te komen. De ver-
nieuwing van Hilverswn 3 tot een zen.

der die het tegen Veronica kon opnemen
is op de lange baan geschoven. Den
Haag en enkele grote omroepen wilden
er nog niet aan.
Sommige omroepen wilden wel de

ergste praatprogramma's van Hilversum
3 naar Hilversum 2 of 1 verschuiven.
maar daar bleef het bij. En het werd
nog erger, toen men voorstelde om wel
na zes uur 's avonds door te gaan met
Hilversum 3. maar dan met een serieus-
klassiek progralluna naar analogie van
het Third Pro,l.;fam, zoals de Engelse
B.B.C. kent, naast haar lichte program~
ma. Dat lichte probrramm<lzou er dus in
ons land 's avonds niL'1:komen. De toe.
komstige functie van de radio lijkt mij
tweeledig: zij moet compacte. zakelijke
informatie hrengen en kan dat sneller
dan broer t.V. en zij moet een weinig
aandacht vereisend achtergrond~deç()r
met goed in het gehoor liggende muziek
gaan bieden voor werkende, spelende en
autorijdende luisteraars. lIet is duidelijk,
dat we van die ideale situatie nog vcr
vcrwijderd zijn.

Verlanglijstje

Er hlijft nog veel te wensen over.
'\-lijn verlanglijstje ziet cr als volgt uit:

• uitbreiding van de zendtijd voor
radio en t.v.

RADIO-TV

• invoering van het stelsd vau zen~
derkleuring hij radio ':u t.v.
• afschaffing van dl' genn'-hywi:'ne

hij heide media, d.w.z. het brengen van
een totaal pro~ramma, in plaats V:ln het
opdelen van de zendtijd in vrouwen-,
gymnastiek-, ('onsllmcnten-, kunst-, kin~
der-, jongeren en andere programma's.
Alleen sport en nieuwspro$..'Tamma's
zouden mis.~chien duidelijk gl;'progralll~
met'rd )noe-ten ',vorden.
• Minder mikken op het Z!-,'ll.'alge-

meen belang'; lees grauwe midddma •...tt.
• snelle invoering van een echte Hil-

versum 3 à la LlL\":emhurg,Veronica.
• openba..-mnaJ...;ngvan waardering'.~-

en dichtheidscijfers.
• afschaffing van het publikatiemo~

nopolic van omroepgege\'{'ns van de Olll-
nwphladen.

• afschaffing van het systeem van le-
denbinding.

• '\-linder 'Niellw!'>1)(:,ort'-(pa.rlemcn~
tairc en 'Schjph()I'~(interviews met aan~
komende V.I.P.'s)journalistiek.

• Niet alleen correspondenten in
\Vashington. Tel Aviv en 'Venen, Illaal"
(Jok in ~Ioskou, Cairo en Praag:.

• "linder ~,;prekcrs, sluiters en ope-
ners en meer ~ep(}rtages.

• Meer service, dat wil zeggen: meer
zendtijd rechtstreeks ter heschikkin~ stel-
len van luisteraars en kijkers. Bijv(x)f-
beeld: een luisteraar moet naar Zwitser-
land en heeft nog plaats vrij in de auto.
Hij belt op naar de radio en zegt dat hij
lifters mee kan nemcn naar Zwitserland.
De mdio zendt dit bericht uit. Even
later belt er iemand op, die zegt dat hij
graag mee wil. Dit wordt uitgC"mndenen
twee mensen maken het elkaar naar de
zin. dank zij de media. In Frankrijk zijn
al programma's waar je moeilijke huis-
werksommen l..,U1 opgeven. die even la-
ter door luisterende wiskundeleraren
worden opgelost. Dát is radio.
• Meer live-programma's in plllilts

van ampex.inhlikwerk.
• Minder forums met doctorandu~en

achter naambordjes.

Zo kan je !log tijden doorgaan. \Ve
stoppen er even mee. 'Vie een of meer
van mijn verlangens ook deelt, moet dat
maar met een briefje kenb"aarmaken aan
de omroepen. De naam van de omroep
en Hilversum is voldoende. Alleen dan
~eheurt er misschien iets.
'Vaarom is de radio volgens ~hc Lu~

han heet en de t.v. koel. Radio is heet.
omdat hij minder van de luisteraar
vraa~t, omdat je zelf je fantasie kan
laten meespelen hij wat je hoort, omdat
je hem gebruiken kan om alleen te wil-
len zijn en omdat je hem als je dat wilt
alleen als achtergrond kunt gebruiken.
Bij televisie moet je veel meer zelf mee-
doen, je kan er niet onderuit, je kan je
minder laten gaan, minder je fantasie
laten werken. De beestjes moeten een
naam hebben. lIet is maar even een
weet. JAN HAASBROEK
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Je vindt ze overal ter wereld.
In alle grote steden zie je ze langs
de straat. Ook Den Haag heeft
zijn lorreboeren. Het Bierstraatje
is hun domein. Wat ze per dag
ophalen wordt daar in grote
pakhuizen opgeslagen. Tom
Weerheym zag ze bezig en
legde hun werkzaamheden op het
celluloid vast.

*
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