


Jezus van Nazaret

Enkele maanden geleden werd door het bureau van de hoofdraatL ••man C('11

boekje uitgegeven waarop we hier nog eens de aamlacht willen vestigen.
Het hoekje heet 'Jezus van NazaJ'd' en het heeft de bcdoelilllZ opvattingen
van verschillende kant over Jezus het licht te docn zien. i'Jaast een korte
historische uiteenzetting villdt men bijdragen van drie christenen, drie
humanisten, ecn jood, een moslim en eCIi boeddhist.
liet is op deze wijze ecn uniek boekje geworden dat de bL"'{loclingheeft

om mensen die geboeid zijn door de figuur van Jezus van i'Jazaret nader te
informeren omtrent de verschillende opvattingen die over hem bestaan. liet
boekje is voortgekomen uit de humanistische geestelijke verzorging omdat in
de g~prekken die daar worden gevoerd ook vaak vragen op dit gebied naar
voren komen. Om een eenzijdige voorlichting te voorkomen hehben we dus
schrijvers van verschillende overtuiging gevraagd. Dal is ilJ de pers in het
algemeen goed begrepen.

De Volkskrant van 18 augustus sehrijft: 'De bijdragen vonnell echter juist
door hun verschillen een bijzonder interessant en op hun wijze belangrijk
geheel. Daamm verdient de publikatie ook om haar openheid belangstelling
en dank.'

De Nieuwe Linie van 22 juli zegt het volgende: 'Dit hoekje markeert, als
we het goed zien, allereerst een proces binllen het humanisme in Nederland.
Het maakt een einde aan het gevaar van een getto-mclltaliteit in eigen kring.
Op de tweede plaats duidt het er op dat el in :\'edcrland werkelijke ver.
draagzaamheid en ernstige aandacht VOor elkanders geestelijke achtert"Tfolldcn
aanwezig zijn. In sommige opzichtcn doet deze uitgave denken aan het
eveneens onlangs verschenen, veel grotere werk vall Gerhard Szczt.."Sny.Als
humanistisch woordvoerder in \Vest.Duitsland heeft hij e(,'1Jaantal fundamen.
tde vragen gesteld aan de verschillende wcreldgodsuicll,'Iten. Deze vragen
cn de daarop gegeven antwoOf<len wijzen in de"..elfde richting van werkelijke
aaJl(lacht voor elkaar.'

De recensent in .\fens ell \Vereld, het orgaan van het Humanistisch Verbond
schrijft tenslotte nog: 'Eigen;uudig is het dus wel, dat juist uit de humanis-
tische g(C"t.."Stelijkeverzorging een boekje over Jezlls vClschijnt maar na lezing
van de inleiding en vooral na lezing vall het boekje wordt dc indruk vall
eigenaardigheid bepaald minder. liet is m.i. eell intere..<;sant en niet zelden
hoei end hoek geworden, dat werkelijk voorlie!Jting geeft.'
\Ve zijn uiteraard verheugd dat Cl'n aantal kranten zo positief op onze

uitgave heeft gereageerJ.. \Ve hebben het hoekje toegestuurd aan alle
militairen die op het ogenhlik van uitgave deelnemer waren aan de
humanistische geestelijke verzorging.

Het is ec.hter nimmer onze bedoeling geweest om het werkje tot deze kring
te beperken. Het is onze overtuiging dat ook anderell er veel plezier aan
zouden hUlIIcn belevell. \\'c zijn er daarom blij om dat het Illlmanistisch
Verbond de uitgave 1111 van ons bureau heeft overgenomen, waal(loor h~t
boekje verkrijgbaar blijft en ook via de boekhandel kan worden besteld.
De prijs bedraagt f 2,9.5, wie reehtstIceks wil hestellell kan dat doen hij:

Humanistisch Verbond, Oudegracht 152, Utrec.ht. \Vc hopen dat velen van
deze tip gebruik zullelI makel!.
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Cruijff:
Ajax niet kansloos

Aiax staat deze maand voor een
interpssante krachtmeting. Op 20 st'ptem-
her l...-omt{le 'koninklijkt, garde' van Don
Salltiago de Bemaben naar All1'stenlalll.
Heal ~Iadrid, het grote Heal met haar zo
rijke historie .~peelt dan dc eerste ,wd-
.~trijd voor de Europa Clip k~(,1l Ajax.
Johan Cmijff. ollgetwijft'ld i'\e<!er-

lands 1Il{'t'st 1lesprokt'n {'n .geta!cll!<"t'nle
\'(wthall{'r Zt'~t O\'er dez{~wt'dstrijd:
'\\'e zijn !lid kansloos. :\a de \\'ed.

strijd{'u van vorig jaar hebhcll wc meer
rontine ~('kl'{'gf'n. Ja, ik weel hel de
lIIensen wcpen llll al ach t'1l wee. Ajax
maakt l1('t nict lang. zeggcll anderell.
\\'aarom nou? Ik IJ{'grijp dat !licl. zijn
we dan ilJ werkelijkheid zoveel mil1ti{'T
dali Hea1. Ik geloof tlat hel Iltl~ alleen in
die llaalll zit. VroL'ger torclHlt' Real
hoven alles uit. ~Iaar lIll? \'mig jaar
wipte het met pijn CII Illt){'ite langs
Amlerlecht en IJII door Inkr gewipt.
\\'at AlIt\{'rlccht bijna volhrr.eht, lllo!'t{'n
wij toch ook kunnen. :-':ou ('11al zouden
Wt~verliezen wat {1an nog! Dan ga je Cl"
toch md ere uit. E!l als je wint. Ileus
dan staan d(, snpporlt'rs drie rijelI dik
op Schiphol:
Johan Cruijff ligt languit op lid Ajax-

H,ld. i'\og niet zo \allg geledell ,vt'nl
Johan uitw,tdd door de K:\VB. Een
jaar werd hij uit het :\L'derialltls dftal
verlla Illl('li.

Aanbiedingen

wnl JESSE

Aan hel hl'gin van het nieuwe seizoen
h("t,ft Cnlijff \'l'rschillemle aantrekkelijke
aanhi{'{lingen \":lll huitenlandse eluhs
gehad. De w('(lstrijden tegell Li\"erpool,
waaf(J\'er mell nn'r dertig jaar zeker nog
zal sprek{'n. hehhen hem in Ellfopa een
grote Ilekt'ndheül ,gegeven. Zou Johan in
hd llllitt:'niantl willell spt'1l'n?
';'\og niet. Als ik \'an plau was ge-

Wt'{'st om voh!end jaar weg te gaan -
had ik zekL'r niet \"001' \"il'r jaar gete-
kt'lId. Ik heil JlU twintig. Als ik vieren-
twintig hen zie ik wel wecr. Ik vind
mezelf nog te jong Olll \\'t'g te gaan, Stel
dat ik wegg"a hij "jax. :\aar Italië of
Spanje, want naar {'l'U alHIer Europees
land zou ik heslist niet willen. Echt ze
zijn je na eell paar jaar n'rg('!l'Il. Als jl'
terugkomt Illag je eerst nog een sloot
helasting hetalen ook. \'oethalroem is
L'igenlijk maar kort.'

•••

Johan Cnlijff is 1"(,(;('1 genocg als hij
zegt: 'Toch geloof ik dat dit niel kOIl
l1ithlijH'Il. lid was dc ontploffing \"an
jarell ('lh'mll'. Jaren heh ik op het randje
geiJa1alll.'eenl. Stt't'ds - vaak in dl' jeugd
- lag ik al O\l'rhoop llIet de scheids.
rechters. Soms ook went ik geschorst. Ik
weet dat \Tle lIlelJS{'1lIIJt' {'en rotjoehie
\lllltl{'n. Ze welt'l1 echter lIid dat je zelf
alll"s pmlwcrt 0111lid zo gO{'tl lIlogelijk
te dOl']1. II('us icdt,rt,{,U kent "."11t'igen
fOlltt'n. \\'e Ilt'bhC'1l Z{' allt'maal stllk
"(lOf stuk. Ik praat H'eI. dat '\'t'd ik. Zit
bij ons in dt, famili{'. \'oor l'en w('{htrij{l
stoud ik vaak iIJ 111ezelf te pratt'n, 'HllS-
tig Johall. Blijf kalm: ~laar ik kon het
lIid. Als je aall het spelen \)t'nt zit je
heIenual in d{, sfl'l'r \";111de wedstrijd {'II
\"('rg{'et je vaak je g(Jed{~ \"oornelllt.'IlS.
Kdjg k d:m {'cn tik, ja dall is de boot
aau. ;\a dit, rel kg('1J dl' Tsjechell zag ik
iu wat ef fout aan me was. \'our mij is
dat ('('n \"Om dl' belangrijkste O\.CI"\\'in.
nilJgell ilJ dit seizoen gewcest.'

Veel geleerd
Crnijff: 'Ik heb !la die ongl,luksdag

olltzetkml \"t'd geleerd. Ia. het afgt'lo.
P~'11S{'izoen heil ik \"t'd. wijzer gewor-
den. Klinkt gek hi.'. Illaar nu mltlat alles
g(,lllkki.~ Wct'r op zijn pootj('S tCrl'dlt is
gekolllen. heli ik in mijn hart ("Pil hel,j
klein hedje hlij. tk.t dÎt~ Cliic1-lll'r me in
tie inter!alltl tegell Tsj(,{.'hoslowakije van
het \"f.ltl heeft gt'stulln1. Ik had hd
nodig. I let kOIl lIid langl'r Ill('l'r. Die
dreull Illoest {'ens komell. Anti{'rs was
het waarschijnlijk helemaal font md me
gl'gaan. Het laatste half jaar Iwh ik o\'t~r
al (lez(' zaken rustig knnllen IJa{lenken,
Ceen ~('dcrl.ll1d'$ dftal, j!l'('1l EIlfOp.1
Clip. liet W:l.~vOOi'hij ik kon me all(T]]
op (h~ competitie eOIlCt'ntren'n, \'oor mij
is dat (lt, ft'dding gewl'('~t. Toch kwam
(Ie s('horsill.~ "001' het ;\'('t1eriallt1s elftal
kt'ihanl aan. Op dat lllOllH'nt zo vlak IJa
dil' wedstrijd had ik dat niet yt'r\llaeht.
E('n jaar kn'eg ik. Ik kon het ]lid
\"('rwerken. \Vant heus lU'('m hd van me
aan; in het Xeder1amls dftal spelen is
('l'n '.all dt, geweltligsh' mOlllellt('II, Dat
oranjeshirt Ilt'dt {'en zllij.!kraeht. Je Ollt.
komt er niet aall. ~laar op die zonnige
()ktol~{'rztllldag heb ik mijn les l!e1t't'I"t1.
:\og zie ik die vingl'f van schl'idsn'chter
Clilckner \"Iltlr lIH'. I lij Wt'('S alleen maar.
nlt'('r d{,{,d hij uid. \\'at {'('n vresclijk
mOlllent. Doodstil was Jlt't in het Olym-
pisch stadion. \\'at schaamde ik lilt'.
Daar ging de snotneus. De jongste vall
alle tw("t'i.;nt\vintig werd vall het veld
gestuurd:
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Vermaatschappelijking van de strijdkrachten (3)

In de beide voorgaande nummers van
dit blad heb ik geschreven over de
rechtspositie van de militair en over de
mogelijkheden V:ln verhetering van cle
voorlichting cn de hegripsvorming in de
militaire dienst. Ik deed dit naar aanlei.
ding van enkele uitspraken van de mi-
nister van Defensie en de staal'isccret..1.ris
'voor de landmacht. Ik wil nu nader
ingaan op \Vat ik in de voorgaande
nummers noemde 'een menskundige be-
handeling van de militair'.

Ik hen mij er van bewust dat ik
daarmede ecn dclkaat onder.verp aan-
snijd. ~Iijn ervaring is dat men kritiek
bctn.kking hehhelHle op algemene maat-
regelcl! en Voorschriften wel verdraagt
maar dat men de vinger leggende op
tekortkomingen in de praktijk al spoedig
veel \"enveer ontmoet. Dat is niet alleen
in de militaire dienst het gevd, ook
elders ontmoet men deze 'lichtgeraakt-
heid' t.a.v. het praktisch handplen.

Op zichzelf is dat ook heel hegrijpe-
lijk, het is gemakkelijker om toe te
geven dat de voorschriften verkeerd zijn
dan om te erkenn<-'ndat men het zelf
verkeerd doet. Ik wil wat dat betreft
graag be",rinnt'n met de hand in eigen
boezem te steken, het verwijt dat ik
verkeerd heb gedacht treft lIle minder
dan een vcrwijt dat ik vcrkeerd heb
gehandeld. Ik heb dus bij voorbaat
begrip voor het verweer dat mogelijker~
wijze op dit artikel zal komen, Ik heb
me bovendien voorgenomen om voor-
zichtig te zijn in wat ik ga schrijven. Of
ik daarin zal slagen moet de lezer be-
oordelen.

Menskundige behandeling

\Vat bedoel ik eigenlijk met dat wat
plechtstatige woord 'menskundige be-
handeling'?

\VeJlicht was het beter om te spreken
over een menswaardige behandeling
maar dan moet daar meteen de opmer-
king bijgevoegd worden dat het geven
van een dergelijke hehandeling bepaald
een aantal l..,mdight.."tlenvraa!:,rt. Er is
geen sprake van dat een menswaardige
behandeling zo maar uit de blauwe
hemel komt vallen. Onderwijzers, lem-
ren, maatschappelijke werkers, bedrijfs-
leiders, personeelschefs, reclasserings-
ambtenaren, jeugdleiders en gesprekslei-
ders krijgen als regel een grondige op-
leiding waarin de elementen van een
menswaardige behandeling en de metho-
dieken om daar toe in de praktijk te
komen uitvoerig worden belicht en be-
oefend.

De kern van wat ik wil zeggen is dit:
ieder melIS, op welke plaats hij ook is
gesteld, verlangt dat hij als mens serieus
wordt genomen. Hij verlangt, om eens
enkele dingen te noemen, dat hij gele-
genheid krijgt om zijn gedachten onder
woorden te brengen en dat met deze
woorden rekening wordt gehouden, hij
verL-mgt dat zijn praktische levenssitua-
tie, zijn 'voeding, zijn kleding, zijn slaap-
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plaats zo z.al zijn dnt hij zich aIs men.~
ten(>(!ell gesteld \'oelt. hij verwacht dat
met zijn belangen rekening gehouden
zal worden en vooral verwacht hij dat
de verhoudingen met de mede-mensen
die met hem in dezelfde situatie ver-
hlijven zodanig zal zijn dat van een
werkelijke m<->(le-menselijkheidgespro-
ken 7.al kunnen worden. Kortom hij
\,(~T\",achtals 'mens' hehandeld te wor-
den. niet in de eerste plaats als fahrieks-
arheider, als winkelbediende of als mi-
litair. maar als mens. Als dat geheurt
dan is hij, als regel, ook bereid om de
verplichtingen die uit het fabrieksarbei-
dersdlUp, het winkelbedienden schap en
het militairschap voortvlo('ien op zich te
nemen. Altijd ('('hter onder voorwaarde
dat daardoor zijn mens-zijn niet wordt
bedreigd!

In wezen gaat het hier bij om het
fundament \'an een gehumaniseerde de-
Tllocratische levcllshomling. zo dikwijls
gedoodverfd als het heginsel van onze
westerse heschaving. 'Vij willen niet in
de L'Crste plaats geclassificeerd en ge-
waardeerd worden op "'''TOmIvan func-
tie, nmbacht. maatschappelijke positie of
rang maar op grond van ons mens-
zijn.

Daarom heeft zich in OIlze maat-
schappij een veelvoud van rechtsuit~
spraken, maatregelen en behandelings-
technieken ontwikkeld waardoor de er-
kennim:~ van dat mens-zijn van ieder
individu zOH'C1mogelijk wordt gegaran-
deen1.

In alle opvoedingsvormen en -metho-
den in ons land wordt de jonge mens
vertrouwd gemaakt met het klimaat van
deze gehumaniseerde, democratische le-
venshouding en het is dan ook vanzelf-
sprekend dat hij met deze mentaliteii: als
dienstplichtig soldaat de militaire samen-
leving binnentreedt.

Hens en rnilitair
Om daar dan de ]Jap van zijn leven

te krijgen in een brute, gemechaniseer-
de, hiërarchische maatschappij die met
zijn mens-zijn geen enkele rekening
houdt? Ja, als de dingen zo eenvoudig
lagen!

In de eerste plaats worden door een
goede militaire medische en psychische
keuring duizenden jonge mensen buiten
de militaire dienst gehouden omdat ze
daarvoor minder geschikt worden ge-
acht. In de militaire dienst wordt de
jongeman onder cen medische controle
gehouden die beter is dan wat de mees~
te burgers in de burgersamenleving
ondervinden. Er zijn vele diensten in de
militaire maatschappij (medische dienst,
sociale dienst, welzijnszorg enz,) die
voor een redelijke begeleiding van de
militair zorg dragen, voedsel, kleding en
ligging zijn, een enkele uitzondering
daar gelaten, ruim voldoende tot goed
of uitstekend.

En wat vooral belangrijk is, er zijn

vele commandanten, officieren en on-
derofficieren, die bereid zijn een jonge-
man als medemens tegenlC-ct te treden
en hem, zo nodig, te helpen. Ik ben
ervan overtuigd, door verhalen van mi-
litairen zelf, dat haast i<-"tleredienstplich-
tige militair zulke mensen onder zijn
cOlllmandanten heeft gevonden, Daar-
naast zijn er dan hovcndien nog de
geestelijke ver.wrgers.

Tja. wat mankeert er dan verder nog
aan? \Vaarom dan nog venter zeuren
oVI.'ret.'n menskundige of menswaardige
J>ehandeling?

Omdat het hovenstaande slechts een
deel van de waarheid is. Ik ga nu twee
voorbeelden geven waarin de zaken wat
anders liggen. Ik weet, menselijk ge-
sproken, zeker dat ze op waarheid be-
rusten hoewel ik de gegevens zo heb
veranderd dat ze voor de betrokkenen
niet herkenbaar zijn. lIet zijn voorbeel-
den van de laatste tijd en niet van
vroeger. ik beschik zelf over veel meer
van zulke voorbeelden en uit voor mij
betrouwbare verhalen van militairen van
allerlei rang en stand weet ik dat soort-
gelijke dingen veelvuldig voorkomen.

Op een soldatenkamer wordt in een
rumoerig samen-zijn een stoel gebroken.
Na een rapport laat de kapitein de
gehele kamer bij zich aantreden, Hij
vraagt wie de stoel heeft vernield. Er
meldt zich niemand. Nadat een somma-
tie dat de betrokkene zich moet melden
ook niet helpt, commandeert de kapitein
alle soldaten in de houding en laat de
hele elub onbewegelijk twintig minuten
staan. Dan kunllt:n ze inrukken,

Tweede voorbeeld:
Op een kazerneterrein staan twee of-

ficieren. Op een gegeven ogenblik pas-
seert hen een soldaat die niet groet. Een
van de officieren laat hem terugkomen
en vraagt waarom hij niet heeft gegroet.
De soldaat antwoordt dat hij het is
vergeten. Dan krijgt hij de opdracht
langs het gehele kazernegebouw heen
en terug te marcheren en voor ieder
ven..."ter dat hij passeert model te groe-
ten. De soldaat volbrengt de opdracht,
meldt zich nu op de juiste wijze bij de
twee officieren en k..1.ninrukken.
Kan het anders!

Ik heb opzettelijk twee voorbeelden
gekozen die op zichzelf niet zo veel om
het lijf hebben, De betrokken militairen
hebben de behandeling best overleefd
en waarschijnlijk hebben de genomen
maatregelen het gewenste resultaat ge-
had. De eerstgenoemde militairen zul-
len het meubilair van hun kamer voort-
aan wel wat omzichtiger hebben behan-
deld en de laatste militair zal het wel uit
zijn hoofd hebben gelaten om niet te
groeten. En toch bevatten deze voor-
beelden een aantasting van de mense-
lijke waardigheid, zijn het voorbeelden
van cen wijze van menselijke behande-



.\Iaar hct allerbl'langrijkst is toch dat
van bovenaf wordt duidelijk gemaaI...1:
dat een mcnswaardige en menskundige
behandeling van de 'gewone' soldaat
niet alleL'tl als een \\'enselijkheid maar
als een noodzakelijkheid wordt gezien
om te komen tot strijdkrachten die in
ma.:'1t.schappelijkopzicht bij kunnen blij-
ven met de burgersamenlevillg.

Maatregelen
De maatregelen die de minister en de

staatssecretarissen op dit ogenblik over-
wegen en ,-oor een deel zelfs reeds in
uitvoering hebben genomen zijn daarom
van het hoogste ge\\ficht. Bet dragen
van burgerkleding na de diensttijd, het
kunnen reizen in burgertreinen zal de
soldaat suggereren dat hij als een ge-
woon, nonnaal mens wordt beschouwd.
Als daarnaast de verplichting van het
groekn en het halt en front maken in
een kazerncgel)()uw zouden verdwijnen
dan was er zeker al iets gedaan. Maar
dat allemaal heeft slechts dan zin als het
vergezeld gaat van een algemeen toe-
gepaste men.<;waardigheidin de omgang
van mens tot llIens, liet is prettig als je

ling die in l'en normale d(,lnocratischc
samenleving niet aanvaardhaar zijn.

~u is hd duidelijk dat een militaire
samenleving SOlll'.~andere maatregelen
vraagt dan eell Imrgersamcnle\'ing maar
indiell we willen sprt'ken over (,CII \.er-
maatschappdijking van de strijdkrachten
dan zullen \ve ons ervan hewust moeten
zijn dat juist op dit punt van dl' mense-
lijke hehandeling, iedere ahvijking van
het normale democratische gedragspa-
troon onmaatsehappelijkhpid Illet zich
hrengt.

Ult:z:onderlngen
Indien de genoemde \'oorhcdden bi-

zarre uitzonderingen zonden zijn dan
was het niet zo erg maar naar mijn
ervaring is dal niet het geval Er zouden
tientallen voorhedden te geven zijn van
commandanten die soldaten met wie zij
WelJSl'nte spreken in de houding laten
staan, of ten hoogste op de plaals rust,
terwijl ze zelf achter hun hureau hIeven
zitten en van de krenkende wijze waar-
op kleine tekortkomingen als het loszit-
ten van l-ocnknoop, ongepoetste schoenen
en vuile nagels worden geeorrigeerd,

Ik geef toe, alle feiten dil~ ik noem
hebheIl als zodani,Q;:weinig of nids om
het lijf maar ik heweer wel dat een
soldaat die dat allemaal ondergaat zich
waarsehijnlijk gekrenkt zal voell'n in zijn
menselijke waardigheid,

De vraag is natuurlijk of de hiërar-
chisehe structuur die de strijdkrachten
\"('reisen dit allemaal n(Xlt1zakelijkmaakt.
Ik IIll'l'n dat dit alIcnninst het geval is.
\Vaarom zouden ook in el'n militaire
samenleving soldaten niet op een correc-
te en w~hdllende, ja VTiendelijke wijze
kunnen worden hehandeld? Natuurlijk
zal er gehoorzaamheid moeten zijn in
die zin dat instmcties en opdraehten
worden uitgevoerd en ik hegrijp dat
militaire hevelen kort en krachtig moe-
ten worden gegeven maar dat houdt
toch niet in dat in de normale omgang
correctheid en vriendelijkhl'id overhoord
moeten worden gezet?

Ik hen ervan overhligd dat een sol-
daat die zich in het algeme{,'l1mens-
waardig hehandeld voclt het des te
Rl'makkelijker aanvaardt als in een be-
paalde situatie militaire bevelen kort en
krachtig tot hem komen met de eis die
zonder meer op te volgen,

Wil men deze vorm van vermaat-
scllappelijking (en het is wellicht, vooral
psychologisch gnien., de belangrijkste)
van de militaire dienst herciken dan is
het nodig dat officieren en onderofficie-
ren ook opgeleid wonlen tot en getraind
worden in een menskundige behande-
ling van de aan hun zorgen toever-
trouwde soldaten. liet zou hete kenen
dat aan die vakken die ook op de
opleidingsprogramma's van onderwijzers
en jeugdleraren voorkomen meer aan-
dacht wordt hesteed.

I De vermaatschappelijking
van de
Nederlandse strijdkrachten

Speciale bijeenkomsten

Creativiteit

Bijcenkomst nlOr OHicieren. 27 tot 29
novemher

\Vij kunnen op dit ogenblik de namen
van de sprekers nOg" niet vennelden,
ollll1at we met l'nkelen van bell nog aan
het overleggen zijn. \Ve zullen echter
zerg dragen voor deskundige inleiders
uit militaire ell politieke kring.

Vallzelfsprekend wordt ruime moge-
lijkheid tot onderlinge gedachtenwisse.
lillg gegeven. Belangstellenden kunnen
hun a;lll\Taag voor deelneming aan deze
hijeenkomst richten tot: Directie Coorn-
lierthuis, 11()()fdstraat R4, Driebergen.
T,,1. 0:34,38-2471 (of 2878),

2 tot 4 oktober
De deelnemers aan deze bijeenkomst

h('palen d,lf hoc hd programma zal
zijn. Er is l'en ruime keuze mogelijk.
\Vic wil mectio('11 aan dit interessante
expl'riment?

!J tot 11 oktohl'r
Ook hier zal het programma door de

deelnemers zélf worden bepaald. Deze
hije{'nkomst is echter in hd bijzonder
bedodd \'oor militairen met belangstel-
ling yoor kunst.

Dienstplichtige militairen die aan één
\-an deze bijeenkomsten willen deelne-
men klllllll'n hUIl aanvraag richten tot:
Coornherthuis, Hoofdstraat 84, Drieber-
geIl. Tel. 03438-24ïl (of 28ï8)

Op de aanvraag moet duidelijk worden
vermeld: speciale bijeenkomst.

na dienst in hurger lllaJl;lopen maar als
je je tegelijkertijd in de diensturen op
een mensonwaardige wijze behandeld
\'OeIt, dan is er natuurlijk nog niet zo
heel veel gewonnen.

~Iisschien is hd goed om bij dit alles
nog een laatste punt in overweging te
geven. \Vat t'en buitmlstaander in de
militaire dienst vooral opvalt dat is de
laamp<lchtig volgehouden klasseninde-
Jing. Officieren, onderofficieren, korpo-
ra.'lIs en manschappen worden zorgvul-
dig van elkaar gescheiden gehouden.
liet is een heel probleem en wij waeh-
ten ons er wel voor om het hier eens
even te gaan behandelen.

Toch vragen we ons af of in dit
systeem niet één van de oorzaken schuilt
van toestanden die zieh niet geheel
verdragen met de menselijke waardig-
heid.

\Vie anderen zo kunstmatig op een
afstand houdt, vervalt wellicht onbe-
wust, gemakkelijk in de fout te menen
dat een menswaardige en menslo.mdige
behandeling van die ander niet zo heel
belanbrrijk iS.

11, LIPS
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Naar een
middeljazz-revival?

De ;\C\\' Orlcans-rcvÎval- de golf v<m
hCTIliellW(lc 1)('!angstelling voor de \'fOl'.

ge jazz - die samen Illet de opkollwll(le
hop lH't beeld van de jazz in de jaren
veertig bepaalde. is tot !lil tOl' ("('n uniek
fenomeen gehll'w'n. liet was de enige
keer in de jazzg('schk.denis. dat grote
aantallen fans zich plotseling aangetrok.
kt'"1l voelden tot een genre, dat was
ontstaan en zijn hloeitijd had heleefd in
de periode dat de meesten van IWIl nog
Illaar nauwelijks in de wieg lagcll.
Kleine groepen fanatil.kdingen en een

minderheid V<ln kenners met ecn hret1c
slllaak ll\liten 1)l'schOllwing gelaten, JUJll-
(lcll <Ie jazzliefhel)hers van tegenwoordig
zich allecn lw.dg met de 1ll1lzÎl,k die ze
zelf hebben hort'n ontstaan sinds ze zich
met jazz h{'zig gingen houden. In de
met'ste gt'vallcl} is dat eem"oudig de jazz
uit de jarcll zesti~. die ongetwijfehi ('('I}
enorme variatie hiedt. maar die toeh
lang niet alle facetten VHn (h'ze hoeien~
de muziek omvat.
Als historische parallellen altijd op

zoud('n gaan. llloesten we mI op d(,
drcmpel van ('eTl nieuw(' f("'ival staan,
want de o,"ereenkomst tllS"~(,llde situatie
in de jaren "e('rlig ('11 die vau llll is
onmiskenhaar. Tm'n zowel als 1111kwam
ei' ('en nieuw g('nre op, dat in de or('l1
vall v('('1 tijdgPllotcn niets meer met de
't'cht(, jazz' te maken had,

Collega-criticus Peter Smids heweert
in het Iloekje 'Ov('r Jazz' aan het hegin
van zijn new thing-on'l"Zicht dan wd,
dat de AlIwrikaanse en de Europese
jeut!d in W45 "het jong"e idioolll olllllid-
(lt-Ilijk hartelijk welkom hl'('tte: Illaar uit
de jazzpers van die dagen komt een wel
ht'f'I ander bedd naar voren, De scheld-
kalloJlnadl's die Grnette Coleman. Alhert
Ayler en wijlen Jolm Co1trane h(,hl)('n
Illoef<-'n verduren, "al1('n haast in hd
niet hij (Ie systematische haat~campagne
die in de jan'n w'('rtig tegen Parker en
Cillespie wenl g('vol'rd (in heide geval.
len ging" het. laat daar geen misverstand
0\'('( rijzen. Olll antigevoelt'ns in 1Ir(,de
jazzkring. zowel hij sOlllmige Illusici en
kritici als hij t"('n aanzienlijk ded van de
fans).

Bop-haters

De hop~haters propageerden lwintig
jaar geleden de 1\'cw Orleans~jazz als
'zuivere, allthenti(,kc' tcgenhanger van
de gedegenl'rt'('nle, \'('nI('rfdijke bop,
Hun adie heeft veel zinloze ruzies {'n
achtt'raf all('en nOg" maar helachdijk
aandoende discussies lot g"evolg gdmd,
maar het valt niet te ontkennen dat de
revival ook positieve resultaten heeft
gehad,
Om te heginnen heeft een aant.11

oudere en som'" tolaal vergeten jazz~
lllllsici er een paar plezierige jawn van

nieuw Sllt'('('S aan o,"ergehouden, Daar-
Il<t.astheeft het nijvere speurwerk van de
1\ew Orlt'ans-fanatici, hol' dwaas hun
gepietepellter Illd opllanledata. plaateti~
ketten en matrijsllumlllers soms ook leek,
toch h('('1 wat duistere punten iJl de
jazzg('sehie(!l'llis npgeheldcnl,
Eli tenslotte hehh'll d(~ \w1rekkelijk

talrijke jazzliefhehb('rs. die zich na l'en
paar jaar aan hel b(,krompell oudestijl-
milieu ontworstelden om te ontdekh'n
dat d(, Illuzi(,k van Parker en Cil1espi('
ook wel (legl'lijk zijn waarde had, door-
ga:ms aan hun :\e\v Orl(':uls-perio,le eell
g('degen kennis V:1I1 ('11waanlering \"oor
de vroege jazz m"crgdlOmlen, Zij kon-
dl,tl dl' mod('rIle experimenten dan ook
in eell veel hred('r ,"erhand l)l'kijken dan
de pure hop-fans" dil' vaak hij wijze van
sp:'('ken nauwelijks '\-'isten dat er voor de
(~)rlog ook al jazzllllv"i(,k w('nl g"pspeeld.
De jazz,'orm. die volgPIlS mij in aan-

merking ZOIl mOt't('n komen om als te-
gPult:ulg('r vall de new thiug-t'xperilll('I1~
tell van stal te ,•...ord('n gl'haald. is de
middeliazz, de UHlzi(,k di(' in d(' periode
HJ.3.'5-'4"i ,-ooral door klt'Îllere gnwpen
werd g"l'spedd, De hig hand-S","ing met
zijn strakke arrangementen was te stn'ug
j!cc1isdpliupenl. te weinig spontaan om
nu als "echte. oll\"l'rvalste jazz' tl'J,!('1Ide
avallt~gardc te worden nitg"('sp('(.ld. Bo-
vendien Iwdt die gepolijste Swing in de
jaren vijftig al ('('n half mislukte revival
d(x)rgelllaakt. di(~ !liet ,"eel langer bleek
h' durelI dan de rOlilatieperiol!c van
films als 'The (;lenn ~filler Story' en
'The Benny Coodm;lll Story.'

Revival-campagne

Dl' Lnp lijkt me evenmin erg geschikt
Olll llll via ('en revival~eampag"nc te
wonll'n gepropageerd. Dai.lrv(x)r is die
lIl!lziek te recent (tenslotte waren Par-
kef. PO\velI cu Cillespie ook \"oor de
musici uit de jaren vijftig nog de grote
HlOrheddeu). terwijl de hop ook lll{'('stal
hepaald niet de frisse. onllezorgde
sp~'elvreugde uitstraal(le, di(\ tie anti-
new thing-activistl'll waarsehijnlijk graag
tegenover de 'ranCllll('UZe zwartgallig-
Iwid' van de avallt-g"arde zOutlen willen
stellen,
:\('t.', de enige mogelijkheid is de

middeljazz, het genre dat de Franse
criticus Andrt'~ lIo(k'ir ah 'klassieke jazz'
hetitelt. Dat was muziek die werd g<-~-
spedd door nH'llSCn die zich nog Illaar
nt'l haddl'll olltwor~teltl aatl de tech-
nisdIl' gt'hreken en de muzikale tl'kort-
kumingen ,'an de meeste jazz uit de
jaren tv,"intig. :\h'ns('n die trots waren op
hun eigen, nit,uw(' lI11lziek en die op~
recht ple/,icr hatldl'lI in het HlortdurelUl
opsl..'hro(',"ell van hun prestaties in ('cn
sf('cr van vriendschappelijke rivalitdl.
:\Iellsen vooral, die hun muziek nog
niet nadrukkelijk als "kllllSt' prl:"senteer-

den" maar die hun puhliek in de eerste
plaats wild('n amuserell,
Of die midddjazz~revival ook imier-

daad gaat kOIllt'n, kunnen we slechts
afwaehten. Als het ervan komt. hoop ik
alleen maar dat we ge~Jlaard znl1l'll
hlijven voor de grootsdu't.,psc anti-Illo-
dernistische 'lIi1spllikrij, waannee de
Xew Orlealls-revival g"epaard ging. Ik
zou het in ieder geval toejuichcll, wan-
n('('r de combo-jazz uit (Ie jaren ',15-'4,,)
wat meer in de helang"~tdlillg zou ko~
men, want naast de Imp ('11 naast de
avant-garde Olll,",lt nok dit genre ('en
hoop l:o('ielllle muziek,
All! de plakmnaatschappiit'n zal hd

uiet Iig{!('n, Er zijn op hd ng('lIhlik z('er
\"I'el LP's ml't muzif'k uit dil' lwriode op
de nurkt; LP's die in \'('(,1 gevallen met
grole zorg ('11 voortreffelijke sillaak zijn
s:Ullell~('stdd !lit de enorme archie\'('11
van i8.to('f('llOpnamen, waarover Illaat~
sdmppijen als HeA en Co!ullliJia he~
schikken. De zt'\'('n middeijazz-LP's die
ik hieronder wil bespreken, vormen dan
ook slechts ('('11 kleine selectie uit het
materiaal (lat nlOml'nkcl verkrijghaar is,

Roemruchte sensatie maker

Vihrafonist Lianel /Jf/lI/plo1l was in
de jaren dertig not! niet de roemruchte
sensaliemaker die hij na Hl42 (hpt jaar
van zijn ('c~'slc grote hit 'Flying" Houw')
zou wordelI, Zijn faam IWrtlstte in (lil'
e(~rste periode uitsluitend op de mllzika~
Ie kwaliteiten, dil~ hij als lid van het
Benn)' Coodman kwartet ('11 als leider
van gl:"il'genheidsgl'Ol'lWn ,"oor plaatop-
namen delllonstr('enle,

"Lione1 I1ampton and his orcilestra
Hl1i-I940' (ReA Victor LP:\I 10024)
g('dt een redelijke dnorsnl'e van het
oeuvre dat lIamptol1 als orkestlt'ider
voor '40 opnam. al onthreken dali he-
roemde 1l1lmmcrs als '\VIl('1l lights are
Inw' ('n "' lot mallets: De forlllule die
Ilampton ,"oor deze s('ssiOlls gehruikte.
was simpel Jllaar df('dief: hij vcrzamel~
de eell gnwp V<ln:wht à tien musici, die
hij 1Il('n'ndee1s rc<:rnteerde uit top-hig
hands als die van Ellingtoll, l.oot1man
('n Earl Ilines. en liet ze dan l'('Il\'Ol\-
dige arrangemenh'n s[wl('n, waarin {'en
voorname plaats \•...as ingenlimd voor
zijn t'ig"ell puntig swillg"cnde dhrafooll-
i:11provisati('s ('n zijn wat mind('r illtC:('S~
sant<' (maar commercieel waarschijnlijk
lwbngdjke) vocale werk,

liet muzikale '.~llCct'Svan deze formule
herustte vooral op Ilampton's \'oortrd~
f('lijkt' ritmesecties die - met dnnnmers
als Cozy Cole, Sid Catlett en ZuUy
Singleton - er\,(lor Zorgdt'll dat (Jok de
meest tridalc liedjes nog v(xJr1wddig
swingend werden ,,('rlolkt. i':aast Ilamp-
ton zijn op deze plaat o.a, ook altist
Johllny Ilot1gl'S, de terlOristen Coleman
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Ilawkins eTl Chu Berry, tmmpettist
Henry 'Hed' Allen. klarinettist Edmond
lIall, de pianistt'll Clyde lIart en I\at
'l\:ill!J;' Colt'. {'n !-,ritarist Charlie Christian
solistisch te hort'n. samen hijna et'Jl

'\\'ho's who' van de jazz lIit de jaren
lll'rtig.

Dl' Illuziek van het Coot!lllan kwartl't
Iweft de tand des tijds mindt'f goed
weerstaan dan die van de Ilamptoll piek
IIp-groUps. Dat hlijkt niet alleen uil
kwarletpbten van dertig jaar terug,
maar ook nil eell LP als 'Lionel Ilamp-
tOIl & Teddy \VilSOIiwith Cene Krupa'
(Ven'c ïll 0.'52),die opnamen uil het
midden van dl' jaren vijftig hevat van
het Cooc1man hvartd zonder de Idder
m:l<lr met h,~ssist Hed Callemler.

Zwakke schakel
De zwakke sehah.) is zouder enige

twijft'l drummcr Krupa. wiens spd nooit
de soepelheid hl'cft bezeten. die voor
Iwt produceren van swingende muziek
noodzakelijk is. lIampton en de altijd
}lll:ltgaaf en d('gant spelende pianist
\Vilson 1('veren redelijke routinepresta-
ties. Illaar hd log~e hegc!('idingsw(>rk
v:;m Krupa maakt hd je onlll()~dijk 0111

ongestoord van deze tm:h wel charmante
IIlll{k'k te kllunen genieten.

Ook pianist-vocalist Fats \ValleI' was
in de jar("n d(~rtig eell centrale figuur,
maar aml<'l"s dan Ilampton werkk hij
hijna altijd mct dezt'lfde kleine keTll vall

JAZZ

verder nauwelijks beh'ude Illllsid
(trompettist Herman Autrey. klarinettist-
knorist Cene Sedrie. gitarist AI Casey
e.a.). Er is !log een helangrijk nrschil
tussen Hampton en \V••lIer: Fats' vocale
werk is nog geen secomle \'('HllIdenl.
Zijn zang bezit ccn ontwap~nellde. Hll.
strekt onweerstaanhare charme. Vooral
de sllp~r.llldigc liedjes \\/ortlen door
hem omge\'oTlml tot H'TTllkkelijke ju.
weeltjes. vol ollzinnige zijsp~ol1gen eTl
sarcastische 'hartekrd(~n.'

De LP 'Fradic,us Fingering' (BC-\
Vil'lor LP:-'I .5.1ï) hevat twaalf van die
h('erlijKe combostukken uil 19.36 en
daarnaast vier wat minder hoeiende
\\'aller-pianosoli lIit 192H. \Vallers voca-
le Illt'eslerschap hlijkt wd I)('el sterk lIit
een Ilummer als 'X,,'ro: dat een moeilijk
te overtreffen niveau van hanaliteit haalt
('Home meunt nothing lo i\'-:1"0 I :\0, he

nc\'cr was a hew I Home was hUTlle,dto
ze:-o I AmI hl' fiddled away'). lllaar dat
in \\'aller's \'('rtolking ('en humoristisch
llleesterwerkje vol dnhbde hodems
wonlt,

Clownswerk

Bij al dat voorlrdfelijke dov.'llsw('rk
zou je hijna \'crgekn. dat \Valler ook
1I0gpiano spt't'lde. maar daarmee zou je
zijn talent beslist ollfL'Chtaandoen. Fats
was ecn sul)li('me pianist, die met zijn
mtsvaste linkerhand en zijn nid minder
vitale. uitermate heweeglijke rechter-
hand de muzikale touwtjes in zijn groep
\"oortdllTend stevig h(,et had. Zijn IllC-
demllsici mochten dan figuren \.\11 \'Tij
matig kalilJcr zijn, zolang ze onder \Val-
ler's lt'iding stonden. maakten ze aanste-
kelijk swingende, enorm plezielige mu-
zit'k.

Sopraansaxofonist .klarinettist Sid'ley
Beehet is altijd ecn merkwaar(1ige een.
lillg ge\veest. ~ict alleen doordat hij
(voor avant.gardist Steve Lacy hekend
werd) de enige jazzman was, die de
lastige sopraan als hoofdinstrument he-
slwt'1de, maar vooral ook door zijn cu-
rieuze IlI11zikaleopvattingen, die niet in
de ~ew Orleans.tmditie pasten, cn
evenmin met de Swing-collventies over-
eellkwamen.

Op 'The Dlue Bcchet' (RCA Vktor
LP~I 5.15) werkt hij met sterk lIiteen-
lopelltle groepen uit de jaren (1ertig, die
duidelijk demonstreren dat Bechet ei.
g('nlijk iJl iedere omgeving eeu vf('Pllulc
eend in de hijt was. Drie stukken IIId
lromreUist Tommy LIdnier uit 1$)32 be-
wijzen dat Bec!wt te zeer ('('IJ individua-
list was, om zich te willen ollderw('rpen
aan het voor de ~cw Orleans-stijl vcr.
eiste g(,disciplilleenle samenspel van
tromp~t. trombone ('n klarillet (resp. sn.
praansax). 11ij ~aat oll\'erstoorhaar zijn
eigen gang en komt dan ook f('gdmatig
in confik.t met Ladnier. die ondanks
Beellet's dUlllincTt'IHle aallwezighl'i<l
p~ohl't'rt een soort lead trompet te spe-
1('11.

Unieke charme
De overige dertiell stukken dateren

uit 1£'4J-'41 en laten B('chet o.a. horen
in het gpzelsehap van geav:lTlct'('rde
Swing-lllusici als trompettist Charlie
ShaH;'rs. trom::nnist \'ie Diekcnson en
de drulllmers Sid Cat Ietl en Kenny
Clarke. Bee1wt \"ol~t (Jok hipr zijn eigell
weg, zodat er Iluar zelden \Vprkelijk
hOlHogeell gemllsic('erd wordt. ~laar dat
h"e!)fekaan eensgpzindheid wordt ruilll-
~cho()ts gecompense('rd <loor Ju't ni\'(~all
van Bedwt's imp;,)\'i~aties. <lie vrijwel
allemaal ('('n unieke charme hezitten.
zowpl door l1('t opwindende. \ulstrekt
persoonlijke vihrato als door de niet te

overtreffen zekerheid. waannee hij zijn
bdf(.kkelijk simpt'!e ideeën uitvoert.

Alleen al het feit dat in de jar('ll
dertig d(, grootste zallg('Tt"Sdie dc jazz
g(,k<'nd heeft, haar heste opnamen
maakte, zou tiie tijd lot een uitennate
vruchtb:lw jazzperiode stempelen. RilJie
l/olid<IY wist als ge('n andere jazzvocalis-
te skm. woord en Illuziek tot een vol-
strekt homogeen, ollheschrijOijk ontroe.
relHl geheel te smet1('n. De LP 'The
Illellow skIe of Billie Holiday' (Verve
ï 11 O,tj7)dakert \'an na de topperiode
lH3ï-'40. maar er is toch h('t'l wat
waardevol materi<lal op Ie vinden.

Oe eerste kant ht>vat cOllcertopnalllell
uit 1H4G (nid '49 zoals de hoes ver-
mddt). waarop naast haar vaste hegelei-
ders uit die tijd (o.a. trompettist Joe
Cuy ('1\ altist \VilIie Smith) waarschijn-
lijk ook trompettisl Btlck Clayton cn de
1t'lloristen Colcman Ilawkills en Lester
YoulIg te horen zijn. BiJlic is redelijk
goed hij stem. De glans \'an de jaren
dertig is voor ('en deel al verdwenen.
maar haar stem is nog niet gereducecrd
tot Ilt't raspende geluid van de laatste
p~'riode van haar lev('n.

Op kant 'twee, pen serie studio-opna-
men van zes jaar later met musici als
Charlil' Shavers, tenorist Flip l'hillips en
Oscar Peterson. is haar stem een stuk
minder ge\\/orden, maar haar zang heeft
soms nog een unieke zeggingskracht. De
pijnlijke onmacht gaat hier hijna omnerk.
haar over in eell magistraal vermogen
tot ontroeren,

Matig niveau
;\'it't milltler dan tien groepen ol\der

zen'n verschillende leiders zijn te hOTPIl
op de LP's 'Swing Classics HH41'4.5'
deel 1 en 2 (Polydor Inlt'rnational 423
23(; cn 423 2.17), maar helaas wordt er
over hd algemeen op vrij matig niveau
gel!lllSiccenl. Cerenommeerde namen
genoeg: hijvoorbeeld Coleman Ilawkins,
Ben \\'chster, Don Byas en Lm:ky
Thompson hij (Ie tenoristeIl en Ilot Lips
Page. Bm,'k Clayton, Clmrlie Shavers en
Dizzy CilIc!-pie bij de trompettisten,
nnar \'oor l)ijlla al deze mens('n geldt,
dat er uit dezelfde periode n't'l hetere
opnamen van hen l)('kend zijn (eigenlijk
warell alleen de drie nllmlllt'rS van de
grot'P \"an klariIlt'ttist Edmond Hall en
de \ ijf stnkkell door het kwintet \'an
has",;ist Sh:n Stewa,t met vihrafonÎ'it
Bed j\orvo het waanl aan de v('rgetel-
heid te wonlen ontrukt).

Ook de lIitvoeling van deze plalt'n
bat te wensen OH~r: vooral op deel 2
wijkt de \"()lgorde van de 1lI1mmerSnog-
al sterk af van de hoes,[;egevens, waar.
door ('('n chaos is ontstaan. die ik niet
gl'ilt'eI heb kunnen ontwarren.

BEBT VUIJSJE
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Made in USA: Onzichtbaar meesterwerk
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Ht't is al mcer dan zeven jaar b-releden

dat Jean-Luc Co(brd in de bioscoop de-
bukcrde - met t\ ]Jout de Soullle.
liet was ('en doorslaand succes, hetgeen
niet allet'n Godards naam, maar ook zijn
loopbaan vestigde. Tot die tijd had hij
zich slechts op "-'en afstand met film
hemoeid: als filmer van l'cn paar semi.
document.'lires (Opératioll Hétou, Vue
Femme CO(/uette op 16 mm, TOlls les
garçons s'(Jl'pellelif ['at riek op 35 mlll
evenals Cliarfotte et S01I Jlllcs) en als
reccnSl'nt in het kersn~rse Cahiers dil

Cinéma.
l':iet alleen hct commercieel succes,

ook de minJcr hanÎ.zakelijke waardering
voor Godards eerste speelfilm was zo
gmot, tlat het nauwelijks verwonderlijk
is, dat deze half.Fransman, half-Zwitser
helemaal filmregisseur werd. De hulp
di.e hij bij de eerste schreden op dit pad
van François Truff:lut en Clall{le Cha-
hrol kret.-'g,was Ilwer dan een vrienden-
dienst: t"ell uiting van de aanvankelijke
solidariteit onder de filmvemieuwers
van <Ie 'nouvelle vague', De sterksten uit
de'.l.t:'school kozen echter na een tijdje
heel he\vust hun eigen weg. Codanl
tekendt~ die weg IIlt"t films als Le Peti!
Soldllt (1960) die aanvankelijk een paar
jaar verbouen wc;d, Une Fe,,,,lIc est Une
Fcmme (l9Ci1), waarin na 'Soldat' \veer
Anna Karina de hoofdrol kreeg toebe-
(k"Cld. Ook in \';vre Sa \Tic (1962),
Pierrot Ic Fou (Hl65) en Ballde il Part
(1964) krc-cg Co{!:-,rds ech~gcnote een
hoofdrol. In H)(jG evenccns in Made in
U.S.A
Zijn Les Cara1Jiniers (1963) was een

van zijn sterkste. Le .uépris (I963) ecu
van zijn meL""St'gewone', commerciële en
AITJIllldlle (196,5)met Eddie Const:mtine
L'en van zijn meest biz....lrrc vertelsels.

Tovenaar Coutard
In veel van zijn films wordt hij achter

de camera vergezeld door de uiterst
vakkundige Raoul O:mtard (die ook Ha-
demakers' 'Als Twee Druppels \Vakr' -
de beste Nederlandse speelfilm - film-
de), die er voor zorgde dat Codard zich
niet om de filmisch-technische aspecten
\'an zijn verhalen hoefde te bekomme-
ren: tovenaar COlltard weet zonnestralen
te halen uit een kaarsvlam en schadu-
wen te creëren aan de evenaar.

Made in U.S.A. is de nieuwste film
van Codard die in Nederland in roulatie
gaat, En om meteen alle hoop op een
glad lopend, navertelbaar ~t'enaTio maar
de bodem in te slaan, een citn,at uit de
beste Fr<Ul~ krant, 'Lc ~Iondc', over
deze film: 'lIet is minder een film dan
oen filmisch voorwerp, een soort (mis-
schien wel duivdse) lTh'J.ehinedie he-
stemd is om in ons zo rechtstreeks
mogelijke sensorische en intellectuele
prikkels teweeg te brengen. ~Icn dient
de film te ondergaan als een electro-
shoek, door zich over te geven aan deze
bee1d-, woord_ en geluidsladingen die
GmL\rd ons doet toekomen en waarvan
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het doel is om ons op hrutale wijze
rekenschap te doen geven van bepaalde
(abjecte, duistere, hdachelijke) aspecten
van onze IlJaatsehappij.'
Tegenwicht voor deze const.'ltering is

de Korte Inhoud, die het filmverhuur-
kantoor in l\'ederland hij de film ver-
strekt: 'l'aula ;..'el.son(Anna Karina) een
jonge journaliste, gaat in de fictieve
provinciestad Atlantic City op zoek naar
de achtergronden van de dood van haar
geliefde, die het slachtoffer is geworden
van de politieke gebeurtenissen van de
afgelopen paar jaar.

Onversierde waarheid
Door dit onderzoek wordt ze gecon-

frolllL'Cr<1met de onversierde wa.trheid
over onze moderne maatschappij, die
met zijn gangsters, zijn spionnen, zijn
heroepsllloonlenaars, zijn corrupte poli-
tie, zijn militairen en zijn politici be-
heerst wordt door geweld, Een wrede
en meedogcnloze werc1d waarin politie-
ke aanslagt.'ll, samenzweringen, onh"oe-
ringen, wraak en verraad aan de orde
van de dag zijn. Als Paula een groot
aantal Illoorden heeft gt'pleegd zonder
daardoor een stap dichter bij haar doel
te zijn gekollwn, besluit ze Atlantic City
te verlaten en een n>rslag over haar
t.'(\'aringcn te schrijven.'
Een treffender contrast tussen de

~Ionde-hespreking en de verhuur-kan-
toor-vt"rtelling is nauwelijks denkhaar als
het Ollléén en dezelfde film gaat.
Codard heeft .\lade i" U.S.A. ge-

maakt met iu het achterh(x)fd een po-
ging om met Anna Karina als een soort
vrollwdijke lIumphrey nogart in de
nieuwe stijl van Godanls filmische op-
vattingen eell semi-detective, semi-hard-
boiled verhaal te maken over de politieke
(".'an) tocSl.:mden in Frankrijk, Xer-
gens komt de politiek rechtstreeks voor
het \"Oetlicht:er is sprake van De Caulle.
cOllllllunisten, Ben Barka, Agadir en de
Jllourd op KCllnedy, ~Iaar de dia- en
monologen die Codanl als ruggegraat
\'Oor zijn schematische filmvertelling
heeft gebmikt, maakt zelden of nooit
iets waar \vat we in he(,ld zien: Er
wordt hmg: heen en weer gefilosofeerd
(hoofdzakelijk door La Karina) over de
zin of onzin van de zin-of-onzin die
Cc.Jard ons voorschotc1cl.Anderzijds hch.
ben Codard en Coutard naarstig gepoogd
hun beelden wat meer actie dan een dh-
loogfilm te geven. Dat is vaak gelukt,
maar zelden in logisch verbnnll ('of elk
ander verhand) met de tekst.

Dubbelzinnige constatering
'Ik voel me als in een film van \Valt

Dblley met IIllmphrey Bogart in de
lux)fdrol,' zegt Anna Karina in het he!:,rin
en misschi(;n is haar dubbelzinnige con-
statering wel be!,rrijpclijk: Godard heeft
met ,\ffUle in USA een verhaal willen
neer.letten, maar zich zolf niet gehouden
aan de spelregels die er be;,taan voor
het ,"ertel1en V:lIlccn verhaal.

Hij gebmikt hier (evenals in sommige
andere films) met Ilame Anna KaTina als I
een levenloze marionet. Hoe mannen het
nog opbrengen tegen haar te spreken,
haar niet te behandek'lI als een stoel of
een schilderij binnen de realiteit van de
film, is L'en volslagen raadsel. Anna
Karina heeft ve('l en lange, SOlTl'Seinde-
loos schijnende dialogen met het publiek,
af en toe bijgevallen door 'agent' Ilichard
Widmark (pseudoniem in deze film - die
nok 'Robert .\Ic:-':amarra' en 'Hiehanl
Nixon' bevatte) van huis uit genaamd
Laszlo Szabo.
In de uiterst re.de en vrij normale

werdd van Atlantic City gaat Pallia
(Karina) op zoek naar de doodsoorzaak
van haar geliefde Hichard Poo". Aar-
dige vondst: iedere keer als iemand zijn
naam zal uitspreken, claxollecrt een auto,
giert L'en straaljager over, rinkelt een te-

lcfoon, slaat een deur. Aan.lige vondst - n
symholhch? Ach, meer dan een aanlige e
vondst wordt het niet en als het grapje f(
voor de vijf{lc of zesde maal i-sherhaald, 0

g<~atde bioscoopbezoeker 'meedenken', "
voomitdenken - niet in de trant vun het «(
verh.:tal, ma~r uitkijkend naar de volgcn- \"r

de maal dat Hkhards achternaam zal st
word('n genoemd. v

L.M zit de film vol Gimmicks die 'wel p
aardig' soms zelfs heel aardig' zijn, maar "1-
waaruit dl' (misschien slecht'.villende) Ti
bioscoopbezoeker nauwelijks een story
kan peuren, Anna Karina heen en weer d-
flit.~end tegen de achtergrond van bio- z'
scoopredamcbordcn (obligaat grapje: een h
me('r dan twee maal levensgrote l.'Owboy a
passeert de lens ah een 'echte' adeur), h
jonglerend met pistolen en revolvers (ken- e



f\'ortotll: dl' maker \'an A Hout de
Sou/lh' en Made ilJ U.S.1\. is dezelfde
man - maar dt' films z.ijn \ersehilh'lI(l,
zt'er \t'r.~l'hillt'lI(l; de laatste \Truit de
milJdere .

IIE:\I-: .I. \IEl EH

Filmisch vakmanschap
Kortolll: Co{brd wildc kenll(-lijk ('('Tl

sYllthese b(',,-C'rbtl-lIiccn tllssen zijn eigcn
filmisch \'akllullschap en zijn in\'cntivi-
teit dl' detective-roman \-all Richard
Slark \\/aarop de plot van de film is
g(,haw('nl, de afbi:"c-Rcn lbrka waaraan
Coda nl h('t karakler van zijn dode
hoofdpersoon Hiehard Po(1ilzer) - ('('n

soort gedll('hte ('n toch \"t'rmoorde Fi-
l.!OIL uit de narka-affaire - ontleent en
de hard-hoil('d school van eilandIer en
llol.!art.

Deze det" ingrl'dii:ntell (Coda nIs vak-
manschap, Starks ddedh'c\'('rhaai. de
BIn lbrka-affaire en de Alllcrika~\Ilse
Ilanl-Ruikd) Iweft hij samcn in eCIl

mher geg:ooid, zOllllt'r er bij tc deuken
dat de som Ilid altijd gelijk is maar
l'\ ('nmi" altijd uu""'!' is dan hel totaal
der dl'kn: hij Codanl hliikl de som \',m
dl' ill'.:n,dii:llieu aallzienlijk minder tc
zijn dall i(,dcr aspect afzolHleriijk .
.\Iaar Illisschiell hecft dl' l'cilling die

dl:' film als film iwoordce1t en niet als
Film- \'au-Codanl ongelijk . .\lisschien is
.\Iade in U.S.L\. eell llll'('sten\'crk, een
nieuw hool.!tt'puuL ('t'lI gt'll:uleloos do-
CliJllt'Ut. .\faar wat hl,1J je daar aau, als
il' het lIiet als zodald~ zien kunt -
!J()('z{'t'r je jt' he~t ook dod t'n Codard
de hellc/it {I/lIl(' dOl/ht g{'t'i"1.

••••••••••••••••••

••

FI LMBESPREKING
}lor('u Amw 1\.ulillfl: film in fillll ill film.

I.iuh: C:"dllnh 1"'1",,1;:,:(" ',\ll/d,- it, l'SA' md
I'PI'I",rig •. A,,,,,, Kflr;wl.

Oud,-r: 1.1/ Rnri"'l "'1 1II,.,I,'III(lr;"'I<'II,'" iu .\I",k
ia CSA.

••••••••••••••• 11 ••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••
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(;odard l'en !l:tIldvllurwape\1
~\\"aardil.!;, mooi, hanteerbaar
filosoferend o\"('r <1(' zin CII

;} politiek en IlI't Jen'll, vrij
Illl'IlS('1l oH'rhoop schi{'\(,lHl
lpjl': '\,""araan !-!:{,ef je de
\Orl'n wctt'll dat je gaat

.l'! plotseling dood te gaan?'
Jl aspirant-slachtoffer. '11('('1
:l'gt de jOllceman fanatiek.
tIe r('\'oker van Pallia (Ka.

t('11 herhaalde malcH op hd
nalen de ~lt'1lIvan Codard
liscoufs O\"er dl' politiek en
liSlllC met <lIlTlotatil's; dat
stem van een bandje met in
,ortt1ufclHl ('('n kleine draai-
,alH!reconlef.

,
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Jeroen Bosch: Argeloze fantast of slimme satiricus?

Een museulll verbouwell VOOf <-'en
tl'ntoonstt"!ling:. Dat lijkt l'en wonderlijke
zaak. ~Iaar, in 's-lIl'ltogenhos<:h gehl'mt
het. Voor de o\'l'r/.ichtscxpositic \':ln het
w{'rk "lm JCT<wn Bosch is ('('n groot
aantal 1Ill'IlSl'll twee jaar lang in touw
gew('cst. J let interieur van het Pro\"ill-
daal 1'\oor<lhrabantse 111lsl'Ulll is er in-
grijpend \"flOr \"cTilnderd. Experl<; zorgen
('rnlOf dat installaties de temperatuur en
de vochtigheidsgraad in de z..1.lenop peil
houden. Vl'stiaires \vorden vergroot; een
koffiekamer wordt ingericht. Boeken-
stands verschijnen; de bibliotheek wordt
gereed gemaakt voor eell invasie \"all

helangstdienden die O\'er het leven van
Bosch willen lezen en in archiefstukken
willell snuffelen.
Jeroen Bosch: l'CIi \'ette kluif ,.oor

kunsthistorici. De in 1516 gestorven
sdtilder Ill'eft zijn ~~eheilll('11in zijn graf
llleef.WIlOlllen. Deskundigen zijn blijven
zitten met de brandl..'nt1e vragl..'u als:
'\Vas Bosch een surrealist, een expres-
siOlüst, een moralist (naar goed laat-
middeleeuws gebrnik) of een ketterse
satirieus?' In de loop der tijden hebben
tientallen kunsthistorici wakker gelegen
van Jileronimo van Aaken (ook wel
Jeropn of lIieronymus Bosch); ze zijn
overspannen geraakt, heblwJl houder-
dl'lJ hoeken geschreven, doch losten het
raadsel rondom het oeu\'re van deze
mysterieuze schilder niet op.

Monsterexpositie

Op zestien septemher wordt in de
Stadssehouwburg van Den Boseh de
officide opening verricht van de mon-
sterexpositie, een unicum, de grootsk
{)verzkhtstcntoomtelling van het werk
'.an Jemen Bosch ooit georganiseerd.
:\linister .\Iarga Klolllpé spreekt hoog.~t-
persoonlijk het opellings,voonl. Tot en
met vijftien nm.ember kan het publiek
de h'ntounstelling beziehtigen. De 1l111-
seulllllirectic '.en ••..acht een stormloop
van helangstdlendt'n - 'misschien wel
l'\'l'm-ed als hij de expositie van Pîcasso
in het Amsterdamse Steddijk museum:
Dij de organisatie van de tentoonstel-

ling was het grootste probleem: hoc
krijgell ,ve voldoende wc..'rken van Bosch
naar Xederland? OH'r de gehele wereld
zijn de demonische doeken en luiken
van de :-':l~dl'rlaJl(lse schilder ,"erspreîd-
vooral in Spanje (de tachtigjarige oorlog
werd wel door I\ederland gewonnen,
doch de Spanjaarden slaagden crin als
sOIlH'nirs l'l'n groot aantal hdangrijkc
kUllstschattl'n Ilwe naar huis te nl'nH'n)
l'n in de Verenigde Staten he,.indt zich
het merendeel V:UI het werk.

Boeken In bruikleen

liet museum in Den Bosch heeft zich
om een overLkht tc krijgen van het
gl'hele oeuvre Bloden wenden tot tien-
tallen musea I..'n particulieren met het
\.erzoek doekt~n in bruikleen af te staan.
liet Del Prado-museum in ~Iadrid, de

National Calery in Londen, het Louvre
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te Parijs, het kunsthistorisch lllUSl'um in
\Vl'lIt'n, hd iJog:f'npalf'is V<ln Vcnetii\
de ll1usea ,'an Philaddphia, Boston, K('u-
Il'n, Berlijn, Iwl llluseum \'all Schoonc
Kunstl'll te Cent, het Koninklijke mu-
seum van Brussel en het mUS(,Ulll Bov.
mans van Beuningell heb hen - om e~1I

onvolledi~~e lijst te ge\'en - hun mcde-
werking \'erleend, De expositie is niel
\olledig. Talloze doekt:'1l van Jeroen
Boseh zijn in de loop (Ier ('ellWen - vaak
door ondeskundige cOllsen.atie - zo ver-
gaan dat ,.en'll'r niel meer ,.erantwoonl
zou zijn.
In Den Boseh komen, daar zijn de

kuustkellllers het over eens, onge\'eer
twintig werken die authentiek zijn, Van
de n":'it van de in totaal vijfenveertig
Juih'll en schilderijen is dat niet zeker.
Vast staat in elk geval dat er enkde
copieën zullen worden kntoongestdd,
~Iet de kkeningl'll is dat anders. lIet
Brahantse mUSl'UIl1 is ('r in geslaa~d een
\'fijwd \'olledige \'erzameling onder te
hrengen in eell speciaal daarnlor inge-
richt prell!enkai)inet.

Spectaculaire gebeurtenis
De tentoomtelling wordt een specta-

culaire geiJt'llrtpnis, djf eeuwelI Tla de
gehoorte van Bosch. Verwacht wordt
dat ook H'le llel~t'll iu Den Bosch t'l'n

Dl' t.l'rZfwkillg t:I/II de Ildli~,' Alltonitu:
Ol' dit fm;J,lIIi'1I1 tU'('t1t /t'men Bo,~cll vermoe-
delijk zdf 0l'. lIij ZOII dl' burger Z;;II,
dil' Ie ZIHllen /lid t!fCe 1llOIIIIiken de dode
~\lllolliu1 l"I>mh/cepl. Ook JJI (lil lCl'rk zijJI
ofertluiddijk surn'(,lidisç1ll' kenmerken
te dm/i'lI.

kijkje gaan !lemen (de expositie staat
OIHI('r anspidi..:n van hl'! Nederlands-Bel-
gische Cllllun~el Akkoord), Velen zullell
naar Brahant trekkcll \lit hewondering
\'oor de schildl'r, anderen omdat ze
gefascint'cnl zijn door het demonische
,,:m het werk. Z"atllllrlijk zlllll'll er ook
mensen zijn dit, voornamelijk komen om
de zeer grontlige llen~iligillg ,.an dc..'
kunstschatten md eigen ogl'n te aan-
s<:1lOuwell.
Een hele plOl'g IIll'llsc..'n en enkele

dure illstallalit's moeten er \"()Or zorgen
dat de een of andere hegerige liefheh~
lll'r niet met een paneeltje onder zijn
anll naar huis gaat. OVl..'figens, de col-
ledif' is voor cen astronomisch hedrag
\"eoeken1.
Jl'roen Bosch leefde en werkte van

l.t80 tot :lan zijn dood in 15Hi in 's-
I1l'rtogeniJosch, in een tijd waarin de
mens zich steeds hewustf'r werd van zijn
macht en kennis en zich sh'ells onafl ••m-
kelijker ging voelen van God l'll zijn
meell'mens: dl' vooranmd van de renais-
sanl'e,
Bosch was lid \';lIl de 'Broedersehap

,.an onze Lie\"(~ Vrouwe', l'en organisatie
die zich onder Illl'l'r bezighield met het
organisc..'ren j'n opnleH'1l van lllysterie-
spell'n. Vrijwl'1 zeker zijn de ('omposito-
rische gan'n \.,-lIl Bosch hl'ïndoed door

1)1' Kd.miidillg, ,','n miJli("llUr II(/IICc/ i" k'l
hezit ("(1>1het Prll(l".IIII1S('lIl11 Ie ,\fm/riel. lJos("li
Wt'Tt1g,'fascifll'{~rcl door klC(jkz(/lI;en ell lil'kken.



Schilder nam geheimen mee in zijn graf

zijn kennis \-all het tli('aler, in het hij.
"x.mler van dL' Illise-t'u-sn"ll('. In Vt'r-
scheid('II(' \'an Zijll werken is ('('11 tOIll'e1-
11l:\tigt.'opzt't te hespeun'll.

D(, sehildersstijl \';\11 J('ropn Bosch
H'rloont z('er weinig O\Treellkolllst md
diL' \an zijn tijdgenoten. VL'llllO('t!t'lijk
w('rd dit H'roorzaakt door het g('ringe
c{)Jltad dat hij \;tIluit zijn woonplaats
onderhield met kunstcentra als Bmgge,
(:ent of Ilaarleill.

Intl:!rcssantc theorie

Epn \':m de !lIL'(',St inkH'ss;l1llt' theo-
rit'i:n fl\l'r d(,z(~ laat-J\liddl'lt'('llwS(~
schildt'r is Oll.~('h(}l1\",'dop dl' n'ronder-
stelling dat Bosch ill zijn woollplaats
contact lH'dt gehad md Erasllllls, dl'
\oOly('chter \:In I}('t 111l1llanisllle, De"t"
Iwdt ('('11 tijdlang ('y("lll'enS iJl 'S-lll"r-
logen!;oseh gewoond, alwaar hij eeH
u)or:l,wstaanr1 lid wa,s \'all de 'Bro(,dt,l's
d(",s Cl'Ill('llell L('\('lIs'. EraslIllls zou, zo

KUNST
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wil d("ze tlH'orie, Bosch nader tot de
henomling hel)l)t'n gebracht. Enkele
\,1Il zijn w"rken zOlltkn hier\'oor f'en
aall\vijzill\.~ kllllllt'n zijll: Johanlles op
PatillIlos (Bt~r1ijn): Jherollillllls (Cellt) ell
Christopllllnzs (Hutknlam), Dt'z(' schil-
(\('nW"rkell '('rlonen (\lli(lelijk rl'llaissan-
cistise1Je karaktertrekken. Bosch schil-
(lf'nlt, clcze heilig('u los \'an dl' kerk, ill
de vrije natuur, id,s wat in de laat.
lJ:otldsche schildt'rkun~t wel llU'cr \'onr-
kwam,

,,'at de !Jpt1ot'iingell '-an Bosch ook
g('Wc'est IllOg('1I zijn, afgaand" on Iwt
re~lllt:lat \"an zijn artistiek(, arheit1 kall
wOnlt'll gcconstatt't'rd dat hij t'('n uit-
gl'Sprokt'll snrn';llistisc111' pcrimll' h('cft
gt'!-wnd. Juist hi('rdoof cJIl<1efsciwicltle
dl"Zl' \"all norspwllg Duitse schilder zich
',lH zijn tijd;:~enotell. De trinti<,k 'De
Tuit) (Ier Lusten' (~Iatlritl-Eseoriaal),
'lil'! Altaarhlad dcr Hercllliden' (Vclle-
ti;';-!)og('nnaleis), 'D(' H'rzocking ,'an tic
ITcjligc ;\utonius' (~Iadrid-Pra(\n) ('Tl

'lid Laatst(' Oonlee1' zijn hij ,-oori)('c,ld
surrealistische werkjt's \'an Ilt't zuin.'rste
water. On'rigens hl'eft Bosch, tli(' n"r-
schill('ndl' perioden I\('t'ft gekeild nok
l'CH tijdlang zlli\('r e,xpressiollistisch ge-
werkt ('Dt' Kruisdraging' ell 'Christus
nlOr Pilatus'),

Bosch Ilmd I)(l\'endi('n gefasl'illt'('nl

/':,," fra:'<IIl"1l1 ("{lil (k Tuin d," '\'If,/.\-(' 11I.,.I,'u,

("el) j!.rcJol ,/rie/lIik, dl/I (I/s 'YI,js(.'/1 l:oo,l",dd
ulor het surrnliisII/r: oml II'Hdl gefdt,

zijn gl'weest don I' des 1ll('IIS('rl zotlwid,
Kwakzah-ers en gekken Iwe[t hij ml't
kwaadaardig plezier \"('rI'('U\\'igd. Doe-
keil als 'Hel :\arrenschip' (Lol1\'re), 'De
Hooiwagen', 'Co()cht'1aar' ('11dt, 'Keisnij-
ding' ziju Wr,ln~T uitiwdtlingl'll van
Illt'lIselijke uitwassen, grotesk ill hlln
1lI('t't1ogt'1l1oosill'it1, De sYlllllnlen dip Je-
rocn Bosch gehruikt in zijn werk en de
taft.rt'lt'1I wijzel:, \'ellgt'IIS kunsthistorici,
op ("('Uwelhaa,sl griezelige keil nis ,",m tic
Ileiligt' Schrift. ~lt-Il \'ennoedt dat deze
kellllis de hasis \'emut Flor zijn gt'iwle
(){'lI\TC, Zijn sehilderij('n zonden in
l)('e1d gehrachte spreukelI zijn, Olll-
draaiingell daarvan of ironische (ketter-
~e?) '-arian1t'Il, (herigt'l)s hlijft deze the-
orit' uiterst speculatief, Bewijzen kUIIIl('n
niet WOflJt,U gde\('nl. (laan oor "ijn het
werk ('11 dl' le\"CnsgesdlÎedenis \"all de
schilder te (lJ1\ol1edig O\('rgt'lc\'enl. De
c\ t'lltllt'1l' symllol('1l zijn in \'elt' g('\":lI\(,1I
nicl 1Ill't zt'kerheid te plaatsl'n, \'('rkla-
rillgc'n ontbreken.

~tisschiell is Bn:-;ch gewoon eeB arge-
loze fantast geweest, misschien l'en mo-
ralist, of ('l'lI sim\'t' kdkrst' satiricus, ('en
:Jl:lll die zijll tijdgenott'tl hij dl' I1l'lIS
gt'1l0UWlI het'ft ('11 ,ijf eeU\\'('1l na zijn
dood Ilog ,stof h>\'(>rt \'oor - \rijhlij\"l'n-
dl' - discllssies,

BOB VA" OI'ZEELAI-:J)

/J_' Krllisc1r11:.<ill;.!, /'('IJ kldll 1"/lH'd, cl", ziel,
lWrillr/1 iu hd ",".,,'UIII rrm SdloO!H' Ku>,,~I('1I I:!
(;('111, h ,'('11 l'll'i,~,.h c'/I",/w,,;d I'WI

c','-,'f£'\,\iolli,~",(', Vl"fUl,,:'d(-:ii,~ 1Icdl H,,~d,dit
/!f/tH'f'! /!.('sr1,i!<l,"(/ ill ('('11 ,,,,rim/(' l'ot/rrial 11;;
,~wn',,!i,mr(' ,:ill/!. /W,/ri;L'ell,
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Deltagebied wacht 'gouden eeuw'

liet Deltagebied gaat (,CII nieuwe
gouden eeuw tegemoet. IIet wordt het
pelro-chemische centrum van 'Vest-Eu-
(opa. De Zuidhollandse en Zeeuwse ei-
landen maken een ontwikkelin~ door,
waar\"an niemand vijf jaar geleden had
kunnen dromen. De chemische fabrie-
ken schieten cr als vreemdsoortige pad-
dL"Stoc!cn uil de grond. De ene fabriek
is !log niet af of ITIL'1lht'sluil de \'o!gen-
11(, al weer te bouwen.

Op het ogen hlik worden CT in hct
De1ta~~ehicd miljoenen gestoken in de
houw cu uithrciding van chemische in-
stallaties en olieraffinaderijen. DeZtl laat-
sk leveren zoals bekend een groot deel
vall de gromlstoffcn voor de chemische
industrie. Vele du'misc1w fabrieken
staan ook vlak hij raffinaderijen of zijn
er via pijpleidingen mee verbondt"ll. De
pijlsnelle gr()('Î van dc dwmischc indus-
trie komt tot uiting in cen jaarlijkse
groei van rond 17 percent. Een ander
cijfer; in 1963 nam deze im1trstrie 8.6
perc('nt van de omzet van de gehele
industrie voor haar rekening; in 1966
was cIat 10,6 percent.

Bij de Nederlandse chemische indus.
trie moeten wij een duidelijk onder~
scheid maken tussen de ontwikkeling
'"an de zogenaamde 'bulkprodukten', die
en masse gemaakt worden en het che-
misdie 'kleingoed'. Onder bulkproduk~
kn verstaat men halffabrikaten zoals
dhyleen, propyleen, henzeen, styn'en en
dergelijke, die als grondstoffen ge-
bmikt worden in de chemische indlls~
trie, dk~ eindprodukten maakt. Het ehe~
lllisch kleingo('d zijn de talloze eimlpro-
<lukten die deze industrietak voort-
hH'ngt.

Chemische reuz.en

De 40 :i 5n bulkproduktcn worden
door nog geen hvintig ondem('mingen
voortgehracht. Bij deze twintig hednden
zich naast et.'n aautal chemische reuzen
{Ie oliemaatschappijen die raffinaderijen
in dit gebied hebben. De produktie van
deze 11IIIkprodukten vindt slechts plaats
in het Deltagebied. De overige che-
mische industrie in ons land, hestaande
uit ongeveer 400 hedrijven brengen sa-
IJlen ongeveer 2000 produkten voort.
Dit gebeurt in het hele land en niet zo
zeer geconcentreerd in een bepaald ge-
bi('(l.

De 'kleine' chemische industrie ont-
wikkelt zich iets sneller dan de andere
industrie. De omzet is de laatste jaren
met ongeveer J 250 miljoen per jaar
vergroot. Vori):t jaar hedroeg de omzet
van deze produkten naar schatting ruim
f 3,5 miljard. Dat is ongeveer een mil-
janl meer dan de produktie van bulk-

prollilktl'll, lll:lar (leze prtldllktie Ilreidt
zich \"('d snell('r uit nallidijk met rond
f 5,50 miljo(,1lper jaar. Verwacht wordt
dat in dl' naaste tOekOlllstdit hedrag nog
groter zal \Vorden.

De jaarlijkse illH'steringen in de dw-
misehe industrie zijn hijzOlHlerhoog en
stijgell voortdureTHI. 111 1965 werd er
8.'50 milj{ll'1lin deze ill(iustric gestoken,
vorig jaar was dat f 1250 miljo('n. Het
tdt ook wel lekker aan als je te makelI
heht IlId Î1H"estpringen die tenminste
enig{' tientallen miljo('Il('n guldens kos.
teil. Ilet hoge inH'steringstempo heeft
tw('e oorzilken: de groeiende afzet van
Illilkprodlikten en e(lJlcurTt'ntiem"erwe.
gingen. De laatste speelt haast nog l'en
helangrijkere rol dan de t.'ersk.

Bij de snelle opkOtmt V:ln de che-
misdIe hulkilldust:-ie spelen naast de
groeiende vraag nog ('en aantal andere
factoren een belangrijke rol. Allereerst
de gUllstige ligging aan de XoonlzL'e
met l'en welvar{'1l(1 aciltt'r1and \Vest-
Duitsland. Deze IiggillA" is n0A" eens
extra uitgebuit door Je han~nf:\(...iliteiten
die dit gehied hiedt. De olltwikkcling
van de Europoort tot geschikt industrie~
terrein is daar t-'cn prachtig voorbeeld.
lid uitgraven nUl de monding van de
l\"i{'uwe \\'atl'nveg, zodat deze hevaar-
haar wordt voor m:ulllJloettankers van
225.000 ton is een :uHler voorbeeld.

Oe stoot tot de ontwikkeling is echter
gege\"t'n door de vorming van de Euro-
markt. Hierdoor ont<;tond een ~rote
markt die het mogelijk maakte op grote
schaal te produceren, wat onontbeerlijk
is voor de ehemisehe industrie, Bo~
vendien hestomi in het gehied van de
l'ieuwc \Vaterweg al een behoorlijke
aardolie.indnslric, die zo de grondstof-
feu voor de chemische industrie konden
leveren, Deze stoot is pas in 1964 tot
uiting gekomen sinds<licn is de produk-
tie jaarlijks met f 550 miljoen gestegen.

Een derde voordeel was dc betrekke-
lijke grote arheidsrust die Nederland
h'nt die het voor investeerders aantrek-
kelijk maakt om hier hun projecten op
te zetten. Een -vierde factor is de ont-
dekking van grole voorraden aardgas,
dat (xlk als grondstof voor de che-
misdie industrie gebruikt kan worden.
Draait de zaak e~llmaal dan treedt er
g(~woon een sneeuwbaleffect op, want
chemische hedrijv('n trekken andere.

Investeringen

lIet is duidelijk dat dit investerings-
spd, waarhij het gaat om honderden
miljoenen alleen gespeeld kan worden
door zeer grote ondernemingen. De
(.hemisdw fahrieken worden ook neer~

gezd door C()lIu'rns wi{'f jaarolllzet één
miljard of groter is.

:\'aast Shel1 en Esso, die grote che~
mische ('otllplexen hij hun raffinaderijen
hchhell staan. zittt'1l alle grote Allleri.
kaallse en \Vestduitse dWlIlische COII-
c('rns in het Deltagehi(,d. liet grote
Enw'lse concern ICI (jaaromzet f 12
miljard) h(,eft fahrià('n op Hozenhurg.

De grote Amerikaanse concerns die
hier \ {'stigingen hebhen zijn:
Dupont de ;\ClllOllfSin Dordrecht
Union Carhide in Antwerpen
:\Ionsanto in Antwerpen
Dow Chemkal in T('Tllcuzen
Ce1aneS('in de Botl(,k
Hercules in :\licldelllllrg

De eerste vijf '-an <lit rijtje komen
"oor bij de lijst van ondernemingen die
in de VS ('en omzd ha<lden van meer
dan $ 1 t:ailjanl dus meer dan f 3,f$
miljard, De grootste is Dupont die de
twaalfde plaats inneemt met een omzet
in de VS van f 10 miljard.

De drie grote Duitse chemische con-
cerns die hier ge,"estig:dzijn:
lloeehst in Vlissill"l.!;en
Bayer in Antwerpell
Badisehe Anilin in Antwt.'!1wll

Ook deze drie concerns hehlwn jaar-
omzetten die Iit:tgenhovcn de 31h:miljard
gulden. De enige Nederlandse bedrijven
die in dit spel meespelen zijn de Ko-
ninklijke Zout-Organon, onb.taan uit de
fusie tusst-'n Zwanenberg~Organon cn de
Koninklijke Zout~Ketjen, cn de Staats~
mijnen. Het eerste concern heeft een
omzet van J 1,6 miljard, terwijl de om~
zet vall de Staatsmijnen daar niet vcr
meer vanaf is,

Vestigingsoverschot

Deze welvaartbrengende p{'tro~che~
mische industrie zal veel mensen naar
de Delta trekken die zich in hun vrije
tijd moeten kunnen '-ermaken. :\ten is
op het ogenhlik ook bezig om van Veere
een groot watt.'rsporteentrum te maken.
Ook voor Zierikzee hl'eft men dergelijke
pl:mnen_ Daarnaruk "erschijnen cr op
\\'alchercn en Schouwen-Duiveland
steeds meer caJ!lpings en hungalowpar-
ken.

Opval1cml is ook dat de werkloosheid
die zich in de meeste gebieden net zo
ontwikkelt als in 1957, in Zeclaml een
ander heeld te zien geeft. Hier zijn de
cijfers duidelijk heter dan hij de vorige
bestedingsbeperking. Ook vertonen {'en
aantal Zeeuwse plaatsen die jarenlang te
kampen hehlx'n gehad met een vertrek-
oversehot, een vestigingsoverschot.
VoorlX'cl<len hiervan zijn Terneuzen en
Zierikzee,

FHITS ROEMEHS
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Wees niet zo burgerlijk

Een aan~ehrok(,11 pak maandverhand
is geen heel pak meer. Niets hijzoll(lcTS,
voor Quirinc de Vries in - \Vees niet zo
hmgerlijk - van de éi'IH.'llwertigjarige
schrijfster J. S. Henriksson niet anders
dan een deel van de inn'ntans. :\Ièl de
nylon nachtjapon, roze, en ('('n pot
deansÎng en'am in de reeht<"T hang:-
It'gkast ('eH deel van de flat van haar
Zwe~tlsc vriend Gunnar. Die weer een
dpel van Qllirine vormt, van haar
levensdrang, haar v(~rwachtingcn, haar
illusies. Aan te vuUt'lJ met de üh'alisti-
SdlC ('11 geile Poolse graaf, huurman van
Cnllnar. de zorgzame en 11Ilrgcriijke
ouders van Qllirine in FrÎt'sland of de
door haar afwezigheid zo aanwezige
Esther, de vronw vall GlITIllar,

Ei'lJ eH :ln<1{'r wijst \"enncwdelijk op
('('11 k.twat gecompliceerde rot-J:Ooi.Van-
daar een \'('nll1ide1ijking: Aan het begin
van het verhaal - \V(,(,S nid zo hllrger-
lijk - vincIt'1l wij een ()nirille die naar
Stockholm \'('rtrekt. Ilaar hezit: liet
dndelijk vrij kunneTl zijn èn haar ouders
om op af te gen'n .. Vader raadt dochter
aan om spaarzaam te zijn en goed op
zichz"lf h' p:lssen. IIt"t laatste lukt nil't
70 !wst. Quirine ontmoet in de tn'in
Gunnar die in Parijs ('cn tijd als t(,ke~
naar heeft gcwerkt ('n mi tenl! ..(gaat om
o.a. de sch('iding met zijn Esther te
regelen.
(... ) 'Cunnar liet zijn oogleden zak~

keil, tilde haar rok op ('11wreef zacht t'n
mc:l zijn gczkht !laar het raam gew('nd,
haar knichollen. en Quirine keek alsof ze
op een adder zat en schoof t'en eindje
op, maar hij klemde zijn hr,ml om haar
heen en bleef hardnekkig haar knieho1t('n
wrijn'lI en nog voor dl' trein Kopenhagen
bereikte ging de vrielldschap ('ik heh
l"l'll coupé alleen: zei CllImar) over in
l'en verhouding'. Dat was hd dus. Xiet
gek, maar ook niet om over naar huis te
schrijven. 'Ze nam haar poederdoos, k{'('k
in het spie1.('cltje. Ze lwd )..{eenander ge~
zieht gekregen. 'De ecrste keer is het
nooit volm3akt: zei Cllnn~r ('n pulkte in
zijn neus. (... r
Hoe \'{'nler van huis ('11hoe dichterbij

Stockholm. waar zij als hande1scorres~
poudentc zou gaan werh'n. gaat Quirine
haar ouders aml('rs zien. Een ht'rwaar~
dering die l.unnar niet a1l('cn lIiet waar~
deert. maar \Va,H\'oor hij ook geen
!ll'grip kan op\Heng('n. l)esOlldanks gaat
QlIirilll' mct hem Illee naar zijn nat.
Dot,l: Samenwonen. Daartoe gaat CIIII-
!lar lICH~wel ('ven niJar zijn vrnnw ('n
hlijft Qllirine alIe('ll achter in de nat.
Eerder iJall~eg('ven graaf komt Ian)..{s.
!'raten. drinken. ladlt'lI, Quirinl' not'mt
zich ('l'lI dure hoer, graaf CI1 Quirine
naar hed. GraM krul-.( !laar zijn vrouw.
Quirine (... ): 'Ze hoog zich \'oornn'r,

zoende haar spiegelbeeld. Ze had de
familic~eer gered, rille burgerlijkheid was
van haar afgevallen, ze was met eeu
edelman tlaar bed geweest. Ze strekte
haar aOllen, bekeek zich nog eens, en
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lcrwijl 7-e haar handen hij elkaar hracht,
zoals zc eens e('11 hallerina had zien
dot'n. schoot haar t<' hinnen, dal hij haar
niet de prijs had g('\'fai\gd. dat hij haar
niet had geloofd. dat ze voor hem was
geweest. Vflor iedereen 1.011hlij\'en. cen
burgerlijke juffrouw, dat ('('11 nacht Illet
l'en ('delman haar uid veranderen kon.
tien nachten niet. tien edelmannen niet,
omdat' (... !)

Doodziek van eenzaamheid
Tot n,d venier denken hrengt Qlliri.

ne het uiteindelijk nid. Zij hraakt alles
lIit. Eten en drank van de dag en de
avond die GUflllar al w('g is. lid is een
spugen uit ('n op GlInnar. zijn Esther,
de f'(le1man, lid leven dat zij zon leven.
Een spllgen op zichn,lf. Zij, Quirine de
VrÎ('.~ die het wel 1.0\1 maken. Die van
Ilt't \'Cilige en gere~e1de olHlerlijke
milieu moest kotsen cn daarom vertrok.
Uiteindelijke aankomst: Een Quirine,
doodziek van eenzaamhl.'id op een nat
in Stockholm. met alll"t-'n zichZ(,lf ('11
daarmee de pallisdle angst voor de
\'ol)..{ende dag. Ilol' het die dag en
(1aarna zal zijn? Of GlIunar terugkomt,
of de graaf opnieuw CUllnar \'l'rvangt,
of Qllirim' hen dl' deur ('n het lwd
uitschopt, of zij in \'('r\\'aehtin)..{ raakt. of
zij teruggaat naar haar zo geregeld ('n
veilig levcndl.' ouder ...•?
De ~chrijfskr \'enueldt het niet. Ge-

lukkig niet. Daanllx)r nl. blijn'n er alle
lllogdijkhed('11 voor de lezl.'r om vanuit
de ontluistering in \Vees niet zo
burgerlijk - te spt'clIleren en te inter-
preterell. Of dit tot eigen cenzaam~
ll('id~iso!C'ring of .iuist tot ontstcllcndè
zelfgelloeJt.l.aamheid lei(1t. lJloel ik in het
middt'll laten. Evenzo of het ('('n nit't
lJlet Ill't ander S:\Il1l'llhangt, het mis~
schi('ll zelfs wel kan insluitt'n.
_ \Vees niet zo burgerlijk - is een

vcrhaal \'Ol CVllismc. Soms zdfs lijdt het
bijna aan ee;1 tcved of wt'1 is cynisme
aan\\'('zig op een moml'nt dat dat (nog)
niet mogelijk Iiikt te zijn, Ik denk hierhij
_ bijHJOrheehl - aall de reactie van
Quirine. nadat zij door l.unnar ont-
maagd is. Staat ('chter tegenover dat. hij
Jwrlezilll! van het verhaal. juist dat
vroegtijdig cynisme dt, onvolwassenheid
\'an Quirine min of Illt'l'r blijkt te oll(lt'r~
stn'pen. en Iwt vl'rhaal n}t'tle Il<lar cen
(~Ilti)dimax \'(wrl. In h(ll.'v{'fre de
sehrijfst('r hi('rin lHl voU('dig slaagt moge
discutalwl zijn. duidelijk is wel dat Iwt
cynisme voortkomt uit het hij herhalilll!
('f\'an'll van onlll'~rip hij de ander zowel
.lIs hij zichzdf. Bij momentcn llitlllOIl-
demI in een stille, \'l'r1alllllU'nde rade-
lonslwi<1. \\'ij Zi("ll in het tilt'l\'erhaal -
\Vees nid zo hurp;erlijk - ('venah in de
all(kre Zt'ven vcrhall'n uit tic hllndl'i
sf(o(,ds mensen die iu zit:hzelf en in de
<Imh'r verstrikt rakt'n. of (hun) leven als
zo(lanig ervan'n.
In - )'oll're ('utc - is ('r de jeugdige

hoofdlll'rSOOn, haar moeder, haar groot-
moeder, en de piloot die verborgen

moet worden gehouden. Een gevaarlijke
situatie maar het doorhn.'ekt tenminste
de plattelandsoorlogsslellf van tic drie
\'rOlI\\'en, ~Iet de komst van de piltXJt
\'l'nh"-'ijnt de zorgzame grootmoeder
!laar de aehtl'rgrond. Dochtt.'r ell moeder
zorgen \'Oor de man. Zijn verwondingen
zijn niet dodelijk. lIij hlijft leeen. lid
geeft ill.' dochter de gelegenheid hem
(1ag('lllang voedsel te breng('n in zijn
samen met moeder en grootmo(,der ge-
hüuwdc hllt~'Sehllilplaats. Tnt de
piloot op ('('n dag tegen haar zegt:
'YOU'fe cute: en dochter aan moedl.'r
vraagt wat dat hete kent. 'Cute: zei haar
mm,tler, 'cllte is zon'el: snoezig, schran-
der, \'ernuftig. hij de hand, kortolll good~
\ooking and hrains: Dochtt.-r kent d",
betekenis. ~1(leder CV{'lll'('nS tn)\lwen~.
De laatste verzorgt zkh7-elf meer nog
dnn kvon'n en Iwlpt tic piloot op haar
manier. \Vat dat inhoudt blijkt aall het
slot van het \'(.'rhaal wanneer dc dochter
naar de hut n'nt om te zegg('n dat er
Dllitsers aankomen:
(... ) 'ilel was zo stil hij de s('hllil~

plaats dat ze ('erst daeht dat de Dllitst'rs
er al wart'Tl gt'Wl'('St, hen hadden Illt"C~
J.:l'lIomen. 11('11 hadden (!IIO(lgl'schoten.
~laar als dat zo was. had(lt'lI ze zeker
e~'n waeht uitgezet. ('t'll wacht om haar
te vallgl'll. nwe t(' ll('IlWIl. dood te
schieten. Ze legde haar oor tt'w'n de
eari)lllinellln planken. boonlc nit'ts, sloop
Ilaar de deur. opende hem. De twee op
de grond, de annen Olll dkaar, de
monden op elkaar. golfden, wenlen
zwart, dt" dekens waaromIer ze lag('n,
golfden. werden zwart, de vloer golfde,
wt'nl zwart, dl..' wantlen golfd('ll, werden
zwart, alll's - alll's - golfde, werd zwart
r. .. )

C .• ) 'Co a\\'ay,' zei ze, 'go straight 011
- tlll're thcre' ell ze W('('S verder het ri('t
in, 'never eome hack' en ze hegon op te
ruimell. zijn :-;porell uit te wissen. rolde
d(~ dek("ns op. liet ze iu het water
zinken. sloeg dc kopjes stuk, liet de
sehcrn"ll in het \vater zinken, ze hoorde
nid wal ze zeiden, h(X)rdc niet wat 7-C
deden. ze was te druk l1l'zig - op te
mimen, de sport'n uit te wisst'n, de
schen'en te laten venlwijlll.'II.'

Activerende rol
Speelt in het \'{'rhaal - \Vecs niet zo

11llrg('r1ijk - de ;lfwt~.I.i~e Estht'r ('(.'Il
activerende rol in het gelwel. in
'{oll're ('lIte - is het de j.'(earrestper<Ie
\'ader, - \u!gells de laatste herichten zal
hij naar Buehenwald \\-'onlt'Tl getranspor-
te~'rd -, die de verllllllding- tussen doeh~
kr en moeder ht'ïnvlot'dt. Andere ovt'r.
ppnkomst tUSSPII beitIe verhalen is dat
Quirine zowl'1 als de dochterfigullf uit -
'{oll're eute - in het hegin (dag)drol1lt'H
van (Ie I-.(wte geliefde die zij eens zullen
ontmol'len. Beid("ll hl)lHleTl IliteilHlelijk
nil,t lIlepr over dan c('n nogal lege reali~
teit. Vooral het "\\'eglatend'- invoeren van
de ander is opmerkelijk. Het doet de in
het verhaal aanwezige personages des te



sterker uitkomen, en g('('ft aan hun ge-
dragingen een spanning mee die met-
dreigeml-sh.chts zwak is aange(lllid.

Een ander \-erhaal \lit - \Vees niet zo
Imrgerlijk - is - De laatste boot - het
letste tremml'tje -. De geschiedenis van
('en jongetje dat zo hoog nodig zijn Joods
klasgenootje kapot moet maken. Daarin
nid geheel slaagt, maar tenslotte toch
alles 'goed' komt. Korte constatering,
vijfentwintig jaar na de oorlog, van de
hoofdpersoon uit dit in z'n soberheid
letterlijk verschrikkelijke verhaal:
(... ) 'Hest mij nog - HoIf. Zijn ge-

sehk"{lenis is kort. De Duitsers hehben
met hem gedaan, wat ik op het school-
plein mt't hem had willen doen. ze
hebben hem vernietigd. Ze hebben hem
vernietigd op vernuftige wijze en in
g('organist'enl verband en ze hebhen het
humaner gf..-xlaandan ik had willen
doen, want ze hebhen hem niet geslagen
of getrapt. Illaar ze hehben hem pijnloos
vergast. Ik denk niet veel aan hem. Ik
heb er geen tijd voor' (. , .)

De - ik - is .nts, drukke praktijk met
nogal veel bevallingen ... In het verhaal
- De gdc tuhe tandpasta - is een
meisje met haar moeder op vakantie iu
('en hotel. Een ietJe!"is lief en aaHlig voor
haar, maar 's nachts wrijft het meisje
met ('en tube tandpaJ;ta over haar
lichaam om zodoende haar verongelukte
\'ader op te roepen. Ofschooll er wel
contact onL'\taat, blijft de vader ook
dood. liet verhaal - De sjaal - laat
zich niet weergeven. Elke samenvatting
zou het kapot maken. lIet kortste \'er-
haal uit de bundel, ongewer drie pagi-
na's, gaat over Illall die vrouw naar trein
brengt omdat VTOUW de kerstdag('n zal
doorbrengen bij man van wie zij houdt.
Hegel voor regel de eerder genoenHle
stille, V{'r!amlll('mieradeloosheid. Titel:
- lId spijt me zo -,

Menselijk tekort
Eenzaamheid, cynisme, onbegrip, al

met al in - \Vees niet zo burgerlijk -.
Begrijpdijk, valt immers om ons heen

--

BOEKBESPREKING

ook wel te noteren, maar ook gevaarlijk.
Zoveel hedcndaagse schrijvprs en
schrijfslt.'rs brengen het al tot uildnlk-
king. Knap. SOinsmogell wij zelfs van
zl.ér gaaf spreken. :"Iaar komt alles in
feite niet voort uit een wel wat al te
hevige bdlO(.fte tot zelfhevrediging .. ,
En uiteindelijk hehneft het probleem
\.an de éi-n tod} nid dat van de <Indel
(de lezer) te zijn. 110eilijk hebhen \'lij
het allemaal wel eens. Wij weten dal
het leven heus niet altijd een lolletje is.
\\'ij kennen allen wel het bestaan van
zoiets als onbegrip of menselijk tekort.
Bij herhaling wordt er via televisie,
radio en krant over gesproken, Pil nict te
\'ergeten door ons zelf. liet is ons bijna
al zó eigen geworden dat wij om
nauwelijks nog een leven zonder mense.
lijk tekort durYell \'omstellen. Zou ook
weer zo'n wennen worden ... Bovendien,
hoc talentvol ook gecamoufleerd, is
praktisch niet dk hedendaags boek één
opeenstapeling van fmstaties van de
auteur? Zoiets als autobiografische com-
plexenschrijverij?

Voor het antwoord op dC'Levraag aan
auteur zowel als, wie weet, aan onszdf
kunnen wij iu - \\'l'eS niet zo burgerlijk
- ook terecht. J. S. IIenriksson biedt
de lezcr die service in het verhaal _
liet weggetje uit mijn jeugd -. Een
opmaken van de balans met als inzet de
zelfmoord. Geschrev('n met de spanning
van een thriller, lloteert hier iemand het
\'erlies dat niet thuis te brengen is. Een
ingrijpend relaas rond het - wie ben ik
-. Zin helt over naar waanzin. Leven
snelt richting d(xK1.Uitkomst, slot van
het v('rha.ll? Daar waar de lezer begint
te leeen, de dreun, die dit - Het
wf..'ggetjeuit mijn jeugd - van hegin tot
en met het einde is, begint door te
wl'rkell. Als houvast en schrale troost
tW('Cdtatf..'n uit het -verhaal:

(. ,.) 'het \\!eggetje uit mijn jeu~d h
niet ollvimlhaar, Illaar omgeploegd.' En
ook (... ): ':'\1isschien had ik alles betel
verdragen, WalllJeer mijn hoop op com-
municatie geringer was gewl'cst (... r

--.-

:"Iaar die hoop was.is nid geringer, ('n
er moet hoe dan ook (door) gdeefd
worden. Iets \'an dat - hoe - ligt in
allf..'verhalen uit - \\'('('S niet zo burger-
lijk - opgesloten, J. S. Henriksson
geeft ons, vanuit haar pijnlijk scherp
ohservatic\'ennogen, een leven vun
detan.~, dikwijls zo k1l'in dat ze niet
direet opvallen. Totdat wij merken dat
het \'('rbaal plotseling volledig op ons
afkomt. Alle details blijken essentiële
bcstanddelen voor het geheel te vOTllwn.
En daarmee voor het onherroepelijke
dat het verhaal stelt. \\'el of niet aange-
naam. het is een verrassing. De verhalen
uI. lezen stuk mor stuk gemakkelijk, je
vliegt als het ware door de tekst heen,
En dan toch op f..'('ngegeven mOlllellt
die betrokkenheid met dat element van
onherroepelijkheid? OorJ.:aak? Gedeelte-
lijk door de reeds opgemerkte geraffi-
neerde wijze \V.larop J. S. Henriksson
de details doseert, maar vooral door
haar veelvuldig functioneel dialoog-
geomik. Xooit is een opmerking van de
één tot de ander in de verhalen irrele-
vant. liet geeft de personages steeds
(meer) gestalte, maar zonder dat daar-
door de vaart van het verhaal ook maar
i'én IllOmf..'llthf..'perktwordt. Integendeel.
J let langs elkaar h('('n k'V{'n,••'onlt er op
een schrijnende manier alleen nog TIlaar
flitsender door.

Debuut

- \Vees nict zo burgerlijk - is ('en
debuut. J. S. Henrih"Son publiceerde
vóór bundeling enkele verhalen in het
tijdschrift Tirade. Vergelijking met eigen
werk, in de zin van een bepaalde ont-
wikkeling. is daardoor onmogelijk. Haar
vaak keihard aamloemle wijze van
sehrijven dectl mij soms aan het be.
kroollde - Een tevreden lach - van de
schrijfster Andreas llumier denken.
Hetgeen e('n compliment voor laatstge-
noemde hetekent. Enige jammerlijke van
- \Vees niet zo burgerlijk - lijkt mij de
flaptekst. En daarin in het bijzonder het
spreken over 1wt hotsende spd van
httrgeriijkllCclen en antiburgerlijkheden.'
lh-halve dat dit nogal arrogant aandoet,
is het ook misleidend. liet zou de lezer
ten onft'chtc de indruk kunnen geven
dat llL't iJl de verhalen gaat over een
bepaalde groep mensen met een he-
paald normbesef. Jammerlijk, omdat _
\Vees niet zo burgerlijk - juist handelt
over mensen die milieu_ noch situatie-
gehonden zijn. - \Vees niet zo burger-
lijk - is een plaatsbepalende kreet. Een
kreet met f.."Cnondertoon van wanhoop.
Ceslaakt door menselI die, hoe dicht ook
bij elkaar bestaand, soms storend V{.el
notie hdlben dat een ieder z'n eigen
\'('rre wereld leeft, of kennelijk moet
leven.

meK ZAAL

- \Vees niet zo burgerlijk - (;DTI J, s.
llcnrikssoll is ee'l uitgm:e (;atl De Be-
zige Bi;. LHP 211. Prijs: f 6,.50.
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AMBACHTEN
De eenling', de man die alles nog met de
hand maakt, verdwijnt. De machines ne-
men het werk van de ambachtsman over,
Over enige jaren zijn ze er niet meer.
Tom \Veerhe;m heeft, voordat het ZOver
is, enige ambachtslieJen voor het nage-
slacht vastgelegd. Vandaar dat wij ze u
met plezier op deze achterpagina van
ECD laten zien. Opdat men niet vergetel
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