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Ontzuiling

lIet congres V<ln het lIumanistisc:h Verhond dat op 16, 17 ell IS meI 111

U 1recht \vcnl gehouden heeft nogal wat helangstelling gekregelI in de pers.
Daar was in de eersle plaats sdlllldig a;lll hel afscheid. na drie-clI-twintig jaar.
\'an prof. dr. J. P. \"<111Praag als voorzitter van het Verbond.

Hoc helangrijk deze gebeurtenis ook in andere kringen werd geacht getuige
het feil dat de hisschop van Breda mgr. Ernst en prof. dr. 11. Herkhof V;ln dl'
synode Vall de IIervormde kerk het de moeite waard hadden gevonden om
daarvoor naar Utrecht te komen. Hun aanwezigheid bij dit afscheid getuigde
hovendien van de veranderde houding van de kerken tegenover het \'erbon(l.
\Vie zich nog de vijandige houding van eell aantal kerk-functionarissen en van
eell aantalconf{'ssiolle!c hl aden Hit de heginperiode van het Verhond herilllJert,
die beseft dat er, gelukkig, heel wat vcranderd is.

liet is uiteraard niet nodig de vele woorden van waardering en dankbaar-
heid die tegenover Van Praag werden geuit hier te herhalen. \\'el mog{'n we
er :lan herinneren dat prof. dl'. Van Praag als voorzitter \'~1Ilhet I1umanistisch
Verbond ook een belangrijk aandeel heeft gehad in de tot stand koming van
de humanistische geestelijke verzorging in de strijdkraehtcll. Hij heeft mede
het heleid van het Verbond bepaald dat tenslotte in 1964 tot lIet slIcees van de
invoering van de humanistische verzorging in de strijdkrachten Ileeft geleid.
Bij alle waardering voor Vall Praag mag meH echter niet vergetcll dat er op
het congres nog andere belangrijke punten aan de orde zijn geweest.

In d~ beleidsnota van het hoofdhestuur maar vooral in de voorstellen \'an de
gemeenschappen Amersfoort en Enschede, die op het congres met algemene
stemmen werden aangenomen, is het probleem van de olltzlIiling ter t;lfel
gebracht. liet is natuurlijk mooi dat het Humanistisch Verbond tlmns alge-
meen \von.lt erkend en dat het zijn plaats naast vele andere organisaties heeft
gekregen maar er zijn velen die met dat verkregen establishment niet zo ge-
lukkig zijn, liet is nooit de bedoeling geweest vall de opriehters van 11ct \"cr-
hond dat het lIumanistiseh Verbond ecn somt kerk voor niet-kerkelijken, {'t'Jl

zuil naast de andere zuilen, zou worden. Niet ontkend kan eehter worden dat
door de aanwezigheid van het Verbond eerder een verdergaande verzuiling
dan een ontzuiling heeft plaats gellac1.

liet is onbillijk om daarvan de leiding van het Verbond de schuld te geven.
Om tot ontzuiling te komen zijn nu eenmaal meer partijen nodig, En dat is
precies het punt dat op het congres ter sprake is gekomen. Xu in kerkelijk
l\:ederland, eindelijk, heel duidelijk ook de wens tot ontzuiling begint op te
komcll, is lIet j.aak dat het I1umanistiseh Verbond in dit proces voorop loopt
omdat immers de humanistische gedachte V<ln tolerantie en openheid om
ontzuiling vraagt.

Daarop hebben zÎ<'h dan ook vooral de discussies op het congres gerieht cn
het is hoopvol voor de toekomst dat dc nieuwc voorzitter van het Verhond,
mr. '\1. Rood, op een gegeven ogenblik tot de uitspraak kwam dat de ontzui-
ling in de komende jaren het eerste en belangrijkste punt zou zijn in het beleid
van het hoofdbestuur. Als dat waar gemaakt wordt zijn er belangrijke ontwik-
kelingen te verwachten,

Het is wellicht nodig ons dan ook af te vragen wat we eigenlijk in de strijd-
krachten met elkaar doen. ~foeten we daar ieder op eigen houtje doorgaan of
zou ook hier een zekere integratie van ideeën en werkzaamheden mogelijk zijn,
uiteraard zomIcr eigen identiteit te verliezen cn tot kleurloze neutraliteit
te komen?

\Ve zulJcn op dit belangrijke probleem in de komende tijd nog terugkomen.
RED.
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Nina Simone en de geharde kritici

'Er wordt met CYCllvL'C1 lof over haar
~csproken door de pers als door het
publiek. .\Iensen van alle leeftijden WOT-

elen gel)()eid door haar indringende op-
~rcdc'n. En zelfs de meest geharde kritici
worden getroffen door de ongewoon
grote verscheidenheid van haar talent .. :

Deze optimistische woortlcll stonden
te lezen in het programma voor de COIl-

ecrten die de onveranderlijk als 'High
Priestcss of Soul' geafficheerde zangeres
Nina Simone half maart in ons land gaf.
lIet publiciteitsapparaat van miss Shno-
ne moet de 'gehardhdd' van de l\edcr-
I.Uldsc hitici wel enoml hebben onder-
schat, want zelden is een concert van
t-'cn internationale vedette er in de :\e-
dcrlandsc dagbladen zo slecht vanaf ge-
komen.

Een korte hloemlezing: liet Algemccll
1Jwulels1Jlad ~"'Prakvan een 'gênante vcr-
tonin~: noemde Nina's repertoire 'een
mélan~e edelkitsch zonder enig muzikaal
allooi, en vond dat ze haar son~s 'ram-
melend en onzuiver' vertolkte. De Tele-
graaf schreef dat miss Simone met Bob
Dylans 1 SlUlli l)c released 'helemaal de
mi'it in ~ing' en dat ze dit lied 'defor-
meerde tot wat rmlimentaire noten en
woorden, die niets meer van de oude en
oorspronkelijke schoonheid bezaten.'
Volg:ensHet Parool bleek Nina Simone
Ïn alle genres dezelfde gemaniereenle,
rijkelijk eentonige zangeres' en had haar
optreden met 'Soul' maar bitter weinig
te maken. Het Algemeen Dagblad had
weliswaa.r waardering voorhaar vakman-
schap, maar vond haar pianospel 'lood-
zwaar' en het programma 'af en toe
superkitscherig.' Alleen Tralltc kwam
met een jukh-rect.'nsic (verdiende triomf,
souverein ~evoel voor timing en sfeer,
gekend talent), terwijl Het Vri;e Volk
h,,'ijfelde: 'Pretentieus alle)l'a:lftjcof fas-
cinerende variatie?' ~laar daar tegenover
stond dan de Volkskrant, die misschien
wel de hardste klap van allemaal uit-
deelde: 'Haar interpretatie van soul-mu-
sic heeft mct die soul.music zelf even
\.•..einig gemeen als de regeringspolitiek
van Zuid-Afrika met de stellingname van
Stokc1y Carmichac1.'

Daarmee zijn we dan meteen bij de
kern van de zaak l"lCiand.want het is
duidelijk dat de hele controverse rond
Nina Simone aanzienlijk meer met poli-
tieke en sociale problemen te maken
heeft dan met de vraag of ze leuk zingt
en vlot piano speelt Dat rumoer was
hegonnen in 1964, toen ze voor het eerst
protestliederen als '.\tissi~ippi Goddamn'
in haar repertoire opnam.

Behoorlijke populariteit
In de vijf jaar daarvoor had miss Si-

mone een behoorlijke populariteit opge-
bouwd met een curieus mengelmoesje
van pop-songs, venvaterde folklore, 're-
cital'.zang à la Marian Anderson en wat
jazz- en blues-elementen. Jazz-liefheb-
bers en andere puritische luisteraars lil'.

ten Xina vamvege dat 'oud en nÎ('uw,
van alles wat'-repertoire en haar show-
business-presentatie gewoonlijk mstig
links liggen, terwijl daarentegen het
'Hluzick-kent-geen-hokjes-pllhliek'nlCtde
\VilIem Dtlys-smaak ha.1r hevig hewon-
d('rde,

Die verhoudingen begonnen echter te
verschuiven, toen Nina Simone zich
rond 1964 plotseling ontpopte als •geën-
gageerd l...unstenares', die geen fondanl-
romantiek meer wilde laten horen, maar
in haar muziek de onderdrukking van de
Amerikaanse negers aan de kaak wenste
te stellen. Haar aanzien in blanke pro-
gressieve kringen (indusicf het jazz-pil.
bliek) begon pijlsnel te stijgen en tegelij-
kertijd kelderde haar waarde op de amu-
sementsmarkt. Ze werd zelfs getroffen
door een L'uricus stukje censuur: haar
plaat '.\lississippi Coddamn' mocht voor
de Amerikaanse rndio alleen wonIen ge-
drnaid in een versie met wat mallotige
piepgeluiden op de momenten dat ze
oor,;pronke1ijk'goddamn' riep. (Die spe.
dale disc-jockey.produktie kwam door
('('n misverstand ook op een Nederlandse
EP terecht, wat hier in 1967 nog een
door Vrij ~ederlands columniste Tamar
aangestookt schandaaIlje veroorzaakte,)

Gedenkwaardige avond
Zomer 1967 gaf de nieuwe Nina Si.

mone haar eerste concert in ons land,
een gedenhvaardige avond in het Schc-
veningsc Kurhaus die veel duidelijk
maakte O\'('r haar mcntaliteit. Tijdens
haar vertolking van het ~lississippi-lied

JAZZ
creëerde ze een bijna nachtmerrie-achti-
ge situatie: een zaal vol goedwillende
Nederlanders, die het gevoel hadden dat
ze, door hard te klappen voor Nina's
sch"'ldpartij tegen ~lississippi en Alaba-
ma, hun steentje bijdroegen aan de strijd
van de Zwarte Amerikanen, terwijl op
hetzelfde moment in het noorden van de
VS - die week was het New Haven in
Connecticut - wanhopige negers en eer-
zame blanken (die een jaar daanroor
waarsçhijnlijk nog met instenmling naar
liederen als Goddamn luisterden) elkaar
naar het leven stonden, Nina deed het
publiek ook nog het huiveringwekkende
voorstel om het woord 'goddamn' in
koor mee te zingen, maar dat was haar
fans gelukkig te gortig.

Na dát Simone-conccrt waren de Ne-
derlandse recensenten \Tijwel unaniem
in hun devote bewondering voor deze
'indrukwekkende kunstenares' die 'de
\'fijheidsdrang van zwart Amerika' zo
ontroerend had verklankt, Dezelfde lijn
viel ook nog waar te nemen in de kritie-
ken na haar optreden van vorig jaar.

NINA SIMor','E

Sindsdien is !':ina Simone echter niet
stil blijven 'Staan. .\Iet .t\i,,'t got no - I
got U/e, ecn vriendelijk liedje uit de
musical Hair scoorde ze de grootste hit
van haar carrière, en tijdens haar laatste
concerten bleek ze hieruit vergaande
conclusies te hebben getrokken, De
strijdliederen in haar repertoirc hadden
plaats gemaakt voor onschuldige hits van
popgroepen als Beatles, Byrds en Bee
Gees, waarmee ze weer ongeveer op
haar commerciële uitgangspunt terecht
kwam. Vreemd genoeg begonnen de
meeste Nederlandse kritici pas op dat
moment verontwaardigd en zelfs ge-
kwetst te doen ()ver miss Simones pre-
tenties en het twijfelachtige karakter
van haar engagement, tenvijl ze nu
juist zonder veel kapsones als show-bu-
~;n~'S.attractie gewoon een ecrlijk stuk
brood stond te verdienen.

Het fenomeen Nina Simonc is tot nu
toe echter met zulke voortdurende mis-
'verstanden omringd geweest, dat we
waarschijnlijk tot de volgende (mis-
scllÎen wel weer hevig politieke) fase
van haar carrière zullen moeten wach-
ten, vóór het besef dat ze net zo ge-
cngagcerd is als l:h1.l-wegVera Lynn,
algemeen is doorgedrongen.

RERT VUljSjE
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Om"de mens 11

Het moet voor sommige leiders vall de
westerse samenleving soms zijn om ra-
zend van te worden. Nimmer was er een
mate van algemene welvaart alo;in ollze
tijd, nimmer was er l"('l1 sociale gellor.
genheid als nu, op verbazingwekkende
wijze is de mogelijkheid, om deel te
nemen aan cultuur en wetenschap voor
iedertllm gestegen. t-'C is vrije tijd, er is
vakantie, ".dfs de mellsen m<i het rekke.
lijk lage inkomens zwerven in de maan-
den juni, juli en augustus duor de landen
van Europa en nog wel verder, kortom
alles waarvoor tientallen jaren verbitterd
is gt.'Stre<1('nis bereikt of hijna hereikt.
Men zou dus nlOgen verwachten dat

een brede golf van tevredcnheid over de
mensen van de westerse landen zou zijn
neerg(,<:laald, dat die mensen gelukkig en
verzadigd zomlen genieten van de
vruchten van jar",nlange arht'id en
strijd.
Maar niets is minder waar dan datl

We leven in ",en tijd van ontevredenheid
en onbehagen, er is voortdurend en fd
verzet, met name de jongeren schreeu-
wen het van de daken dat ze gL't'n
genoegen wensen te nemen met de sa-
menleving waarin ze opgrCX'ien, maar
het zijn werkelijk niet de jongeren al-
leen. \Vat schort er dan toch aan onze
mooie, gepolijste S<'1menleving?

Welvaart en armoed.
In de eerste pL'1atsmoet dan wd wor-

den opgemerkt dat die algemene wel-
vaart toch niet zo mooi i<> als men het
wel wil doen voorkomen. Men zal goed
moeten zien <1a,twelvaart een betrekke-
lijk begrip is, cr be....r:aang"x'n algemene
onveranderlijke normen voor. Heeft een
gezin met twee kinderen dat in Neder-
land moet leven van een bruto week-
inkomen van f 150 tot f 200 nu ""wke-
lijk welvaart?
Natuurlijk wel als je dat gezin verge-

lijJ...-tmet een werkloos gezin van dezelf-
de samenstelling van voor de oorlog. dat
moest leven vun nog geen f 20 per
wLoek.Zelfs als je de prijsverschillen in-
calculeert dan heeft het huidige gezin
het een !'>tukhek--r.
~Iaar wat heb je aan al die vergelij-

kingen? Het gevoel van welvaart ont-
staat niet als je je eigen positie vergelijkt
met die van mensen uit een ver verleden
(en hoc ver is voor-de-oorlog alweer
niet) of met mensen uit een ver land,
met een andere ge>chiL-denis en t-'Cn
andere cultuur. \Velvaartsgevoel is het
gevoel dat men een redelijk deel van
welvaart krijgt uit de welvaartsbronnen
van het economisch en sociaal verband
waartoe men behoort.
En juist daar schort het aan in de

westerse samenlevingl \Vant zeker is er
welvaart maar die welvaart is nog altijd
verdeeld op et.."rl wijze die met nxlelijk-
hcid en rcchtvaanIig;heid niets te maken
hf.,'Cft.liet is mogelijk dat er zelfs op dit
punt vooruitg.lIlg is in vergelijking md:
de voor-oorlogse toestanden maar zeker
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lijkt het Illij dat als je {Ic huidige vcr.
schillen in inkomsten en de daaruit
voortvloeiende mate van welvaart van
de verschillende hevolkingsgrocp<'ll be-
kijkt er llOg lllaar al te vet,1 reden is om
over rijkdom en anlloL~:lete spreken.
Het p;aat trouwens niet allpen om in.

komens, het p;aat ook Olll het huis dat
men hewoont, om de toegankelijkheid
van de ondcnvijs-instellillgen, om de
deelname aan het culturde leven. Ik
kom uit een arheidersge ....dn uit Rotter-
dam. in mijn jeup;d spraken we Iud
verachting over 'rijke stinkerds'. Niet dat
wc die mensen werkelijk kenden, het
was slechts een mank'r Olll onze verunt-
waanliging uit te clrukh'n OVL'rde on-
juiste verdeling van welvaart die we aan
den lijve omlcn"onden.
Ik vree" dat er in onze welvaarl ••cul-

tunr nog heel wat mensen zijn die md
hetu,lfde rL'cht als wij in onze jeugd
zouden kuullen spreken ov('r 'rijke stin-
kerds' en 'armoedzaaiers'. Dat onze
maatschappij L'Cnma.al<;chappijzou zijn
van sociale hannonie is een verhaaltje
voor het slapen gaan. Er is, ook in Ne-
derland, nog voldoende reden voor so-
ciale olltcvn,d('nil{'id en dus voor sociale
onru~t.

Kloof wordt aflrond
Kan IJlen in een land als 1'\ederland

zeker flOgspreken over ('('n kloof tussL'n
rijkdom en arnuwde, die kloof wordt
zonder meer t"t'n afgrond aL.. men hd
versdlil tussen rijke en anne landen in
de wereld beschouwt. Hier liggen pro-
blemen, zo geweldig groot, dat men zich
er ov('r zou m(x'1t'n verbazen dat er ruet
meer verontwaardi~in~ en onrust door
ontstaat. Het zijn vooral de jongeren bij
wie die verontwaardiging merkbaar is en
die alleen reeds op deze grond geen
~enoegen kunnen en willen nemen met
de huidige Illaat<;ehappelijke Olltwikke-
Jing.
0, natuurlijk, wc doen wel wat! Iede-

re keer als de nood in een ontwikkehngs-
land zo groot wordt dat een massale
sterfte dreigt dan is het in NeJerland en
anJere westerse landen weer collecteren
geblaa"Il en smijten we oen aantal mil-
joenen met <'Ibar op tafel. De liefdadig-
heid kan, door middel van de moderne
cOllllllunicatiemkldelen, tot grote hoogte
worden opgeblazen. Je heLt zelfs men-
s('u die daar hun beroep van hehben
gem.l<lkt!
En ook op onze rijksbegroting prijJ...1:

jaarhjks een bedrag waarvoor we ons, als
je de regering mag geloven, helemaal
nid heIlOeven te schanwn. NOl!dat doen
wc dan ook niet! IIetgeen L"Chterniet
wegnL"Cmtdat door de eeonomische ver-
houdingen in de wereld de afp;roml tu!>-
sen de rijke en arme landen van jaar op
iaar toeneemt.
Als het zo doorgaat is van L'en enigs-

zins redelijke welvaartsvenleIin/.!;over de
volkeren van de wereld tot in een heel
verre toekomst gf.,oensprake!

\Vie over welvaart sprcL,kt moet wel
bedenken dat cr zowel nationaal als in-
ternationaal een steeds groeiendL \\"('1-
vu..'1rtis maar dat het er mcl de vl;'rde-
ling van die wt'lvaart n0A: aIlerbeIab-
hent..t bijstaat.
\Ve zijn rijk. zeker, zeker, maar we

laten zonJer veel gewetensbezwaar het
grootste deel van de mensheid in ar-
moede voorttobben. Is 'het dan zo ver-
wonderlijk, dat er, alweer met name bij
de jongeren, een gevoel van onbehagen
en een wil tot verzet onl<;taat?
Een ander aspect van onze samenle-

ving is dat ze in toenemende mate wordt
gemilitariseerd. In de eerste plaats is dat
nahlllriijk te danken aan de afschuwe-
lijke gmd van de bewapeningstceimiek.
Er is over dit omlenverp reed.s zoveel
gepubliceerd dat we er hier niet nader
op behoeven in te gaan. Resultaat is dat
Ilt't atoomzwaard nu al jaren dreigend
bovclI onze hoof{kn hangt.
Dat h('Cft niet alIL'C1Ivan tijd tot tijd

directe psychische p;evolgen, het is ook
een voortdurend drukkende last die bij
alle belangrijke beslissingen zijn invloed
uitoefent. Omdat het militaire evenwicht
(of wat daar voor doorgaat) bewaard
moet blijven, moet ook het politieke
evenwicht hehouden blijven en moctcn
we nauwkeurig afwe~en wat we op
economisch en sociaal gebied doen of
laten.
lid: gevolg d.uuvan is weer dat mili.

taire argumenten en motieven een ah-
nonnaaI z\vare druk uitOt.>felwn.\Vie pu-
blicaties over de U.S.A. volgt weet dat
in dat belangrijke land de militairen
voor en achter de schennen een invloed
uitoefenen die diepgaand inwerkt op de
politiek die door de regerin~sleiders
wordt gevolgd. \Ve behoeven ons waar-
schijnlijk op dit punt ook geen illusies te
maken over Rusland, als de bcrichtge-
\;ng ons niet bedriegt is het daar waar-
schijnlijk van hetzeI£de laken t~n pak.
Om dan no/.!;maar niet te spa'ken over
de tientallen landen (Indonesiël) waar
militairen rechtstreeks het bewind uit-
oefenen.
Naarmate de invloed van militairen in

de wereld grueit neemt de bns op mili-
tair ingrijpen. op militaire acties. op oor.
logen en wellicht zelfs op wereldoorlog
toe. Een wereld die stam sterker wordt
gemilitariseerd is een gevaarlijke wereld,
is een wereld van groeiende oorlogskan-
sen. liet verLl-'t dat vooral in de jonge
generaties groeiende is tegt'll de huidige
s~unenleving: is mede geba.<;eerdop de
overweging dat een samenleving waarin
bewapening en militarrsme zo'n grote rol
spelen nimmer f'en menselijke en veilige
samenleving kan 7.ijll.
Discriminatie
Onze samenleving wordt nog steeds

ovenvoekerd door allerlei vormen van
discriminatie. Het gaat werkelijk niet al-
1t'en om de discriminatie van negers
hoewel dat misschien de t'rgstc vorm is
die we 1ll0melltt'ClkL'lIllen.



Er io; ook. en nog steeds, de discrimi-
natie van joden. liet anti-semitisme is
een giftig onkruid dat welhaast onuit-
roeibaar lijkt. i\'et als je in je onnozel-
heid denkt dat het nu toch Wt.} opge-
ruimd is stech het Wfv'CT {~rgcnszijn ge-
mene kop hoven de grond.
~Iaar met het noemen van deze twee

ergste vormen van discriminatie zijn wc
er niet. Onze sault'nleving is eenvoudig
vcr7.iekt van de discriminatie. Er is socia-
le diseriminatie, hamL'uhciders ell hoof,l.
arbeiders gaan weinig: of niet met
elkaar om, stads- {'n IandbevoJking kij-
ken wederzijds op elkaar neer. cr is in
het arbeidsproces ('en duidelijke discri-
minatie van de vrouw. in ons zo geheten
christelijke vaderland worden de godde-
lozen nog: altijd met de nek aangekeken
en soms zelfs als een apart soort mensen
Iwhande1d; zelfs uiterlijke kenmerken als
lange haren hmnen tot een plotselin.t,"C,
ineidentele voml van disc:riminatie lei-
den.
Om dan nog maar niet te .~1>rekell(/ver

de discriminatie van vreemdelingen (al.
leen dat \voor<lal!) ZO<ïlsde buitenlandse
gastarbeiders. Hd is waar dat we een
uitgekiend (overigens toch niet zo
succesrijk) democratisch parlementair
kiesstdsel hebben maar laten wc vooral
niet de illusie koesteren dat de ;\eder.
landers overvloeien van dellloc:ratisch le-
vensbesef. Als we elkaar het leven kun-
nen verzuren en verpesten laten we het
Illaar zelden na. Ons land staat niet voor
niets bekend om zijn vele eonnkten op
grond van bijht.'lteksten. De moderne
tijd bewij.••t overigens dat we die hijl>el.
teksten nauwelijks nodig hebben Olll tot
conflicten te komen.
Ook in dit opzicht is onze

samenleving er één van weinig ruimheid
en frisheid. van bekrolllpenheid en frus-
tratie, waar het voor jonge Illensen die
wereldwijd willen ademen en leven Illaar
moeilijk wennen is.
Het lijkt alsof we in ons land (en voor

de meeste andere democratische L'lnden
geldt hetzelfde) een perfede dt'mocra~
tische situatie hebben gecret.~'rd maar
niets is minder waar dan dat.
Hoewel we eenmaal in de zoveel jaar

onze stem mogen uitbrengen op de poli-
tieke partij van onze keuze en daardo'lf
mede ht~palen hoe ons land geregeerd
zal worden hebben slechts weinig men-
sen het p;evod dat ze werkelijk mede-
zeggenschap hebben op de gebieden die
nu juist voor :ten van belang zijn.
\Vat hebben, om twee rt'pn'S<'ntaticve

voorbeelden te noemen, arbeiders te ver.
tdlen over het beleid van de fahriek
waarin ze iedere dag werken en waarvan
het economisch wel en wee van hun
g(•...lin afhangt, en wat hebben studenten
te vertellen over inhoud ('n vorm van
hnn studie en over de organisatie v;m de
universiteit? Het gaat in beide voorbecl-
{1t..'Ilom volwassen mensen die onmisbare
ftmcties ven'lJllen in ons maatschappelijk
leven. liet klimaat echter waarin zij deze

fundies moeten vervullen is dat van een
verouderd en hatelijk paternalisme.

\Vie dat bekijkt met ogen van deze
tijd kan zich eigenlijk alleen maar in
verbazing afvragen hoc het mogelijk is
dat het verzet tegen deze wantoestanden
zo lang op zich heeft laten wacht('n. Hoe
is het mogelijk dat men jonge, maar
volwassen m("llSl"n{"'t:"nwetenschappelijke
vorming {'n ecn tmiversiteitsstmctullr wil
opleggen waarowf zij zelf niet werkelijk
mogen mee-beslissen. '''ant laat dat
goed duidelijk zijn, het gaat bij inspraak
niet alleen om het recht om mee te
mogen praten maar om volwaardige me.
dezeggenschap d.w.Z. om het recht Illee
te heslissen omtrent de hoofdzaken en
de ontlerdden van het beleid. "'ie dl'llld
dat arbeiders en studenten met milldl'r
genoegen zullen nemen vergist zich in
de mentaliteit van het verLet.

Om de mens

"'at zich iu we".ll'n aanmeldt is de
wl"l"kelijkehumanisering van <Ie samen-
leving. ~fen neemt het eenvo\ldi~ niet
langer dat in sdK"Jlla's, systemen, organi-
saties en instituten \vordt ~e<lacht. De
levende mens wil aan de or<le komen.
;..lcnsen in concrete situatie \\illen mede.
beslissen over die situatie. Dat wensen
ze niet meer aan anderen o\'("r te latl~11.
De mensen in de westerse Salllt"n-

l~~'ing beginnen 'mondig' ,t,c worden en
zIJn het gewoon zat om eenmaal in de
vier jaar naar de stembus te mogen gaan
en verder al" onmondige kinderen te
worden behandeld. Zij willen nu. en
direct, bij de beslissingen betrokken
worden die voor hen heIalIgrijk zijn.
Verdedigers van de huidige situatie stel.
len vaak de vraag of men dan liever
dictatuur wil dan {Iehuidige democratie,
Het is de bekende methode waarbij in
zwart.wit tegenstellingen wordt gedacJlt.
\Ve zijn er in de geschiedenis haast mee
doodgegooid. ~lllSsert of ;..loskoll. dood
of slaaf, comnlllllisme of kapitalisme!
~taar {'I' zijn altijd meer mogelijkheden
dan de zwart-wit-stellers \villen toege-
ven.
In het concrete geval is er de moge-

lijkheid van de ombouw van de institu.
ten-democratie naar een democratie
waar IlWllst'nin concrete gevallen mede-
zeggenschap verkrijgen, studenten in de
universiteiten, arbeiders in de lx'drijven,
oudere scholieren in de scholen, gelovi-
gen in de kerken enz. Dat is natuurlijk
niet de enige eis die gesteld kan worden
aan een politiek waarbij het om de mens
en om mensen gaat. Ik heb in het bo-
venstaande slechts willen aantollen dat
het schijn is dat onze samenleving wd-
varend eH harmonieus ZOII zijn; ondanks
de vemwl'r<lerde h."rmis en de toege.
nomen rijkdom toont de samenleving
vele mensonwaardige aspl'eten.
Daaruit ontspruit het onbehagen,

daartegen richt zich het verzetl
En terecht!

II. LIPS

HUMANISTISCH
VORMINGSCENTRUM
'HET
COORNHERTHUIS'
Hoofdstraat 84 - Driebergen

In het Coornherthuis worden re-
gelmatig bezinnfngsbijeenkomsten
gehouden voor militairen.
Er wordt daarbij gesproken over
allerlei levensvragen. Daarnaast
zijn cr boeiende prograrnma.s over
hedendaagse kunst.
Iedere milibir kan hiervoor uit-
zonderingsverlof krijgen.
\Vie iets voelt voor deelname
aan zoonbijeenkomst vulle het on-
derstaande formulier in en sture
het op naar het Coomherthuis.
(Voor de Marine geldt een aparte
regeling.)

Ondergetekende

. , .. (naam, voorletters, rang)

Registratienummer

Onderdeel

Gelegerd te

(Iandm.chtlluchtmacht)

(volledig militair adres)

wenst deel te nemen aan een var.
mings- en Bezinningsbijeenkomst
van het Hwnanistisch Verbond in
het Coornherthuis te Driebergen
in de maand

(maand van deelname).

. , Handtekening:
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THEQUEEN
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'Ik heb een heleboel vrie'ldinnen. Ik
kan goed met vrouwen opschieten. Zij
zien mi; niet als een vriend, mnar als een
vriendin. tVii doen wat alle vrouwen
samert cloen. \Ve kletsen en winkelen. In
de film verleit iemand een keer met een
man op stap geu:eest te zifn die, toen Mi
er achter kwam dat de ander een drog
[ms, zei: 'Ik hOIl van meisjes maar ik wil
in de eerste pliwts kunnen lachen en met
jou kan ik dat. DIIS wat doet het er
vercler toe: tV eten al jouw vrienden en
kermissCtl dat ie een iotl~en bent? Als ik
een jOllgen ontmoet is dat één van de
eerste clingCtl die ik hem certel, dat zeg
ik alti;d meteen, tegen iedereen. Op het
kantoor tcaar ik wcrk, weten ze ook dat
ik ecn jongen ben:

Uit een interview met een transvestiet,
opgetekend door Lieneke van Schaer-
denbl1rg in het \\'"eekblad Vrij Neder-
'and. Een transvestiet is volgens
schrijver Havelock Ellis (zie zijn Psycho-
logie van de Sexen) iemand, die de im-
puls heeft kleding, gewoonten en
gcvoelshol1ding van het andere geslacht
aan te nemen. Jlavelock Ellis publiceer-
de al in 1913 (I) artikelen over transves-
titisme, door hem later omgedoopt tot
eonisme, afgeleid van de naam van een
zekere Chevalier d'Eon de Booumont,
een Frans diplomaat uit het einde van
de achttiende eeuw. De Beaumont was
in dienst van Lodewijk de Vijftiende.
Zijn laatste levensdagen sleet de Beau-
mont in Londen, waar hij door een
ieder werd gehouden voor een... vrouw
van adellijke afkomst. Pas bij de lijk-
schouwing bleek dat het broze oude
dametje in We7..eJleen man was.

Grote bedrevenheid
Volgens Havelock Ellis is eonisme (of

zo u \vilt transvestitisme) na homosexua-
liteit de meest voorJ..-omendesexnele af-
wijking. In het dagelijks leven, schrijft
Havelock Ellis, zijn deze personen heel
normaal en zeer mannelijk, zij zijn soms
zeer sensitief en gereserveerd. \Veinigen
vennoeden hun geheime idealen. \Van-
neer zij in transvcsti gaan, doen zij dat
met volledig succes en grote bedreven-
heid, daarbij minutieus en bijna instinc-
tief allerlei kleine vrouwelijke trekjes
nabootsend, die hun, naar zij voelen,
hoei natuurlijk afgaan.
De theorie van lIavelock Ellis gaat op

als men Frank Simons film (voor mij de
eenvoudigste doch onthullendste fihn
van de laatste jaren over sexualiteit)
THE QUEEN aanschouwt.
The Queen, de koningin, gaat over

transvestieten waaruit ('en schoonheids-
koningin wordt ~ekozcn. Geen mannen
van het niveau van een Snip & Snap
(door iedereen aanvaard als het grote
lolbroekennummer• maar door niemand
uit het publiek bestempeld als dom en

gek) geen theatraal gedoe als in DE
;\IEJDEK' van Jean Genet, en ook niet
Iwt lachen-giert-'n-brullen-effect dat de
Amsterdamse trnnsvcsti()'Îennaehtc1ub
~1adameArthur voor ogen staat.

TransvC5titisme wordt altijd stilzwij.
gend aanvaard. Er wordt alleen wat
mecsmuilood gelachen als een Neder-
landse modeprins verkleed als vrouw
door de Heilige Hermandad wordt op-
gepakt:; er wordt hartelijk gelachen en
het is dagenlang het gesprek van de dag
als ('Cn intellectueel van meer dan mid-
delbare leeftijd de politie twee dagen
aan zijn bed weet te kluisteren, de heren
in de waan latend een vrouw voor zich
te hehben. Zulke gevallen halen (le kran-
ten. Het noodt soms tot een exclusief
interview (zie Het Vrije Volk) met zo'n
transvestiet, maa.r hoc feiten en cijfers
werkelijk liggen, valt nauwelijks na te
~an. Zeker niet in ons eigen Neder-
land, waar de kleinbmgerlijkheid nog
van ieder gezicht afstraalt. Maar goed
dat cr Amerikanen hestaan. ~I{'n kan
veel op ze tegen hebben, hun militaris-
me bij voorbeeld, ni('t dat ze iets ver-
zwijgen of negeren. Vaak hijgt het ex-
travagante uit het eigen volk mC('r de
aandacht dan het verdient. Zo zijn
Amerikanen.

Geen geloer
Bovenstaande gaat ook op voor de al

daarnet vennelde documentaire van
Frank Simon, Tbe Queen. Geen geloer,
geen sensatie7.oekerij,geen ),[ondo eane-
achtige effecten. ~[et vier cameralieden
en drie geluidstechnici verzamelde
Frank Simon materiaal voor een viiftig
uur mende transvestieshow. GelukJ..;g
was hij zo verstandig de eenvoudige
hioscoonbezoeker niet zo lang aan de
niet altijd vlekh.10ze stoel te binden. hij
montrerde een film met de speeltijd van
een uur, die echter toch nog ('en goed
beeld greft van het leven van ('en trans-
vestiet. Simon toont ons het hegin en
hC't einde van de schoonheidsverJ..;ezing
van 'drugs' (het Amerikaanse syn~lI1iem
voor transvestieten) die in I"\ew York
wordt g-ehouden.
De '~1iss All-America of 1967 Pa-

geant' is een serieuze aangelegenheid.
Alle deelnemers wordt'n in één hotel
ondergebracht; daarbij doet zich de
moeilijkheid voor dat ni('t elke hotelier
er happig op is deze mensen te huisves-
ten. De orl!anisator van de ~liss-verkie-
zing, Jack Doroshow: 'Ik gebntik chape-
mnes om de mannen tegen onze opdrin-
gerige meisjes te beschermen: Dit naar
aanleiding van het feit dat ("Cntransves-
tiet graag \vil showen, hijl7jj wil het
publiek zijn/haar aantrekkelijkhNlcn
tonen.
Op de hote-lkamers wordt gepraat -

liever gezegd geroddeld, er worden
schoonheidsgeh<,impjes uitgewisseld

'met deze crème zie je zelfs de sterkste
baardgroei niet meer' - er wordt ge-
praat over familie en echtgenoten, waar-
van er in Vietnam vechten, of op een
basis in Japan gelegerd zijn.

Hormoonlnlectles
Sommige van de deelnemers hehben

er het geld en de moed voor over om
regelmatig hormooninjeeties te nemen.
Daarmee hebben ze een boezem ge-
kweekt, die mits door een behoorlijke
beha gesteund een tamelijk overtuigend
decolleté oplevert, maar zonder deze
'uplift' een merkwaardige vorm heeft en
dan ook de bijnaam krijgt van 1)ananen-
tietjes' (uiteraard is deze naam bedacht
en gelanceerd door de rivalen, door die-
genen die niet zo door de natuur zijn
begiftigd met dat soort 'dingen'). Verder
dan hormooninjccties voor hun borsten
,l!aatmen nieot.Slechts weinigen durven
de grote stap te wagen om verder echt
als vrouw door het leven te gaan. Een
operatieve ingreep wat het geslacht be-
treft, is de meesten te bar.
Over deze sex-transformatie werd in

ons land in 1966 een ministerieel rapport
uitgebracht, waarin stond dat een derge-
lijke ingreep heslist ontraden moest wor-
den. daar 'de persoonlijkheid dergenen.
die het willen z6 is, dat de ingreep hen
niet verlost van spanningen. Om deze
reden wordt de operatie niet in ons bnd
uitgevoerd.'

Vrouwelijk dram.'
Terug naar de film. Een wel erg

vrouweliik drama dreigt als de pruik van
~fiss Philadelphia enkele uren voar de
verkiezing nog niet is aangekomen. Miss
Philadelphia laat zich niet verleiden om
uit bed te komen, waar hij/zii zich heeft
verscholen. hij weigert {'ten, hij wil het
liefst 'dood'. Als er voor hem wordt
geheld over zijn pruik, wordt ook regel-
matig: de zin gehanteerd: 'Dit is een
zaak van leven of dood, kapper. Breng
alstublieft die pnlik.' Etc .. etc.
De verkiezing zelf is het onbetwiste

hoogtepunt van deze documentaire. Or-
,l!aniS'atorJack Doroshow, nu vennomd
:lIsSmetteloze Sabrina, is coremoniemees.
teres van de show. De competitie heeft
twee onderdelen. Eénmnal moeten alle
deelneemsters in badpak verschijnen
('Da's het zwaarste, helemaal teru.l!ge-
bracht tot je naakte waarheden') en het
optreden in avondhuk. De badnakken-
show toont werkelijk alle gebreken.
Slechts weinigen weten hun mannetijk-
heid ook dan te camoufleren. De m':'.l<l-
jurkerrshowgaat hen beter af. Dan hlijkt
ook dat vele deelneemsters het pompeu-
ze, het overdadige aanhangen. Zwaar
opgemaakte en zorgvuldig gekapte fem-
mes fatales zijn het dan. Het eenvoudi~e
meisjes-type wordt zwaar geschuwd. De
jury (onder wie Andy \VarhoI. de Rl-
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finalisten voor (ie titel Miss .\lI.
Tweede t'on links 'QI/ccn" Miss

Boven,' Df' djf
Amerlca 1967.
Harlolo,

Ollder: Organisator Jack DorosllOtV als .\liss Sabrillll

BOl:cn: Miss Har/ow (Ridulrfl Filloc1lio)
Rechts,' Miss /Ufmuo en Miss Cr!/stal.

ot nog een dtaat v:m ~Iiss Har~
chard Finochio, 2ï jaar): 'Het
'oeI ik lUe aangetrokken tot lIi-
erosexuelc mannen), Ik heb nog
'u meisje onbnoct dat me iets
hen tenslotte niet lesbisch, god.

,kt.'
PETER J. ~IOREE

,eus gedoe
Ît\'('rkiezillg leidt tot ('('n tliOlul-
-doe. EeJl van de andere finalis-
s CrystaJ, Tlt,<,mt het niet en he-
t jnry en organisator en'an dat
orgc.••token kaart is. 1fystcrisch
."end gaal Z~ af, iedereen VCf-
alend achter latend. totdat hel
.1 ,'an de Town Hall, waar het
leeft plaatsgevonden, dcod~c-
~erd komt mec(lclcn dat alle
nu dircxt het g-chouw moeten
Als slotbeeld ziet men de win-
men wil winnares, Ncw York

sjongeman verlatt-n. ~[et I,et
bezet met Rijnstenen.

-\mstcnlaJll"C hoogleraar in de
"ie, prof. P. C. Kuiper, schreef
P<-'fS enkele opmerkingpIl over
een, Hij vindt de fantasievol.
,ht van vde jongere mannell, (Ic
t haar wat lan~er te dragen dan
illimeterde recruut, hun Opener
iouder illstdlill~ een teken van
ang zijnde emancipatie.
~-hrijft deze hoogleraar, waarom
'n zk-h altijd de wet laten vonr-
I door de llwutalit('it van leger
me. Prof. Kuiper sluit hiennec
de stelling van de AnH'rikaanse
r Vir~inia Brucc, die vindt dat
v('stiet het imago wil ont\"luch-
de harde, kloeke, gedccidt"Cr,le
j \vil ook v(wlen. teder mo~I'U

~ieh passief opstellen 'net als l'cn
~('gt zij.

bere film
t al is The Quecn ('en volkomen
de film. Tenminste in de hoofd-
ons land dan, waar meu H"Clal
voomit' is dan in het overige
zijn lachwekkende momenten,

ook ogcnhlikken waar de tragiek
trau:.Tcstitismc duidelijk \"oel.

'haar is. Verder is het optreden
s Harlow <"en openbaring, Hoe
hoe ze eindelijk wordt erkcnd

'\' bij haar uitverkiezing tot ~liss
tiea 196ï Pagcant, dat alles is
camera genadeloos gcrc~istr('crd
eergege\"en dat de toeschOUWers
lel krijgen: hier siaat ('('u heuse

est na rijp beraad vijf meisjes
finalbtcn. Tot Koning-in, tot
Il'Cn, wordt dan g"ekozen ~tiss
Prijs: \ijfhond('n:l dollar en peil

"roontjc ÎlC'.lct met Hijll'S!t'ncn.

:ILMBESPREKING
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KUNST BEWAREN OP DE VELUWE

UstCald \VCllcke1mc1l$ 'Monsieur ]acqtu:s' Vijf 1Jollrn tï/ll FontfllUl

KUNST
Een aardman boort nid op een kCli-

kf'lltafeI te sta.3n Hij hcxlrt in het gras
onder de hOl1lell. Jolm Raedech'rs
aardman van heton stáát onder bomen
in hd gra<;.
Drie ~;t:aatldefiguren, een totc'Illpaalach-
tige beeldengroep van H(~Iui1loore, ro('-
pen herinneringen wakker aan oeroude
primitieve religies. De groep past niet op
het voorplein van l'en lagew school,
maar hoort thuis in een primitieve, WOl-'S-

te omgeving. De W'fX1.l stáát er, bij de
wildbaan in het Nationale park de Hoge
Veluwe, buiten het Kröllcr-:Müller-mn-
scum.
De aardman staat met talloze andere

sculpturen en plastieken in de museum-
tuin zelf.
Het Rijksmuseum Kröller-~Ii.illcr hij

Otterlo, Gelderland. is een deel van het
natuurreservaat. In en om het llIuseum
wordt kl1ru.t bewaard; in het Nationale
park zelf wordt natuur ge(.'onserveerd.
Een combinatie die lIit"tekend vol-
doet.
De idee 'terug naar de natuur met de

kunst' is van de sticht<;ter van het mu-
seum, mevrouw Kröller-~füller. Beeld-
houwkunst hoort niet thuis in een mu-
seum, vond zij en ze bracht deze stelre.
gel in praktijk. \Vat mevrouw KröUer-
Müller wilde bereiken was niet alleen
democratisering van de kunst - zij zocht
ook naar ecn natuurlijke omgeving voor
de beeldhouwkunst: een 7.0 functioneel
mogelijke vermenging van ongerepte na-
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tllnr met het heeldhouwwerk. \Vilde zij
het beeld llll'l'r inhoud geven? \Vilde zij
het tot leven wekken?
De moderne mens ontnam het bedd

zijn ziel t'n zijn llIadü, Voor hem is het
nid meer dan l'l'll levenloos ding. Alleen
in wOL'(le, als de oerinstindcn even
doofbreken. valt de mens door de mand
en erkent de ziel vall het ding, het
l>t'eldhollwwerkof de aO)eelding

\Vie kan geell Iwgrip opbn'ngen voor
de man die in•.•tinctict naar hd stenen
heeld trapt nadat hij er zich lelijk aan
heeft gl'stoten? \Vie ~ooit de L""erstestet'n
naar deg-ene die de fotobrrafische af-
beeldingen '\'an haar die hem heeft be-
drogen woedelld Verscheurt? \\'c her-
kt'nnen de hetekenis van d{'Zc{'lllotione-
Ie handeling niet meer. \Ve lachen (een
tikkeltje huiverig toch nog) om het oude
gehnlik klei-poppetjes te doorpriemen
om een vijand te v{'mietigen. :\Iaar wat
is het verschil met het verscheuren van
foto's? I.~ het geen akelig klein ver-
schil?
liet hl'ddhouwwt'rk als religieus sym-

bool. als 'tussenpersoon' tussen de mens
en zijn god, al" machtsmiddel om mens
en dier te heïnvloeden bestaat in onze
beschaving niet meer. Z£'!fs in de
moderne katholieke kerk hebben de
heilig-en-aflx"Cldhlgen nallwelijks meer
een functie.
liet 1){-,eldhollww{'rk- het monument

even buiten bescholl\ving gebtt-n _ is
gedegradeerd tol een d(x)d ding: met een
versierende functie. Iets waardoor al dan
niet vrijblijvende gevoelens worden op-
geroepen. Het Ill'eld hoeft niet, het mag.
.Maar als het dan mag. moet het functio-
neel zijn, heantwoorden aan zijn enig

overgebleven taak: het moet als 'versie-
ring' passen bij zijn omgeving.

Een onding

;-\iet altijd lukt dat. fiij monumenten,
die {'f zijn om een herinnering levend te
hOllden of een pt..'rs()onte eren, Inkt dat
meestal niet. I [et nationale monument
op de Dam is daarvan een sprekend
voorbeeld. Als monument van de Twee-
de \\'ereldoorlog hoort het in het hart
van Am.<;terdam.~faar als bouwkunstige
er{':atil'vloekt het met zijn omgeving en
is het een onding, DOt"lstellingen l'ÎSt'll
waaraan {'en hl'Cldhouwwerk moet vol-
doen wringen,
Een monument is vaak naar plaats be-

paald, Zo kan de Dok\Vl'rker van ~lari
Ant1riessen nergens anders staan dan in
de Amsterdamse jodenbuurt. Hij stond
daar goed, Stond, want de omgeving is
veranderd. De jodenbuurt is uit het hart
van de hoofdstad gesneden, De Dok-
w<'Th'r hij de inrit v:m cc-n IJtuntH'1 is
{'cn mon~tnnn.
Het mannetje van Oswald \Vcncke-

hach. ~Ionsicllr Jacques, sta..'lt op een
goed~cmaaid g'azon lang's {'{'nkaan.Tccht
g'T'Întpadin {le htin van het Krölk"T-~lül-
lcr-llluscum. Daar hoort het mannetje.
lid hoort bij het neUe kunstmatige laan-
tje. \Vant zelf is Ill't mannetje {'('n gesty-
ll'enle karakteristiek van een zeer nette
burgerman, Even \'crder. waar de zon
door de bladeren hecnschijnt staat 'her-
vatting van de idee no, 3' van Edganlo
~lalJllucci. De Italiaan ~lannl1cci was in
zijn werk g'coiJst"(leerd door verwe-
ringsprocessen in de natuur, Zijn con-
structie, \'l'rderlicht, laat de zon het spel
doen dat hij met de bladeren doet.



'Terug naar de natuur met de kunst'

LIICCUt'rt

Lucio Fontana's Vijf holl('n. verspreid
over het ruwe oppervlak vall een paar
vierh-ante meter park lijken kruisingen
tussen boleten en zwerfkeien. Op l'cn
open plek lIlssen de bomen v{'fheft zich
in het Krölll'r-~lüllerpark de bewegende
sculptuur van C{'urgt' Rickey. ab e("tl

anh..''lU1C van een huit('naanl<; ,,"nIk. lId
kleinste Zllchtjt' wind dat de hladeren
nauwelijks bero('rt brengt deze even-
wichts-('onstructie tot leven.
Permanente plaats
Opzij van het muscnmgcbullw lx'vindt

zieh het Hielveld-paviljoell met mult-(
andere heelden van Barhara lIepworth.
Dit paviljoell werd in 1965 aan het mu-
s{'um toe,gevoegd t'n kH'eg dank zij het
initiatief vall een grote grol'p architecten
een permanente plaats. Een staaltje sa-
mengaan V<ln architectuur met het'ld-
bouwkunst en omgeving". Eind datzdfd{~
jaar werd ook het park uitgebreid. Het
nette dt.'Ci met paden en gazons werd
aanfevuld met t't.'11 ruiger gebietl, dat
n.'(' met.'r in overeenstemming is met het
omringende natuurreservaat. Dit beant-
woordde ook lll('Cr aan de ideeën van
mevrouw Kröl1er.~lülIcr, die integratie
wilde van park en Illuseum. Xiet alleen
bedden zijn hinnell en buikn het Illlt-
sctlm te zien. liet Kriil1er-~Iüller bezit
l'en hijzonder uitgebreide collectie schil-
derhmst. De Van Gogh-verl'..amelillg"
valt het ml'Cst op. i\taar ook de opart is
~(K'dvertegenwoordigd. De allermodem-
sten ontbreken. Als overziehtsmllseum
slaat Kröller-~liiller maar een pov<"r fi-
guur. hoewel \'an vrijw('l alle stromingen
- van de i\liddelecuwen tot de twintigste
eeuw _ wel iet.,;aall\vezig is. Toeh ont-
hreken te veel schakel~ {'n is de collectie
te l'l-'nzijdig.

I1errattitl/.: rUIl (fe idee '10. 3 rail Mmmucci

Allderzijds is dat natuurlijk de kracht
\.atl hl't lllust'um. Xaar lH't :\ationale
natuurpark {'U hd Kröller-i\liiller g-a je
niet om een culhlllr-historisch overzicht
te krijgt'n. maar om te worden gecon-
fronteenl md verrassend woeste. onge-
repte nahmr ('11 om de Van Cogh-col1l'c-
tic cn de bl'elden-v{'rz,ullt'ling te zien.
Eskilll()-klm~1, Chinese St."lllphlrt'S en
werkstukken van Ellropese, Afrikaanse
('11 Znidamerikaansl' kunsknaars - dat is
{'r all{'maal te vinden, voor een deel
hinnen het museum. voor een oVl'rgroot
deel huiten in dl' tuin.
:\atuurlijk is er kritiek lt.' leveren. de-

tailkritiek. IJ(. museum-tuin is h' klein, te
benauwd. nog t{~ kunstmatig. Aan de
adü{'rzijde staan enkele huizen zo dicht
bij de afrastering dat de wanddaar-kij-
ker rm.... wordt opgeschrikt uit zijn
droom 'in de natuur lt.' dwalen'. De drie
staamle figuren van Henri ~foore ver-
heffen zich in de ruige omge.•.ing.
Vooralsnog blijft Ill't een illusie - al is

IlPt dan ook een illooie - dat op l'en dag
de omrastering van de nllL~clllnt\1in
wordt afgebrokl'n en ook de andere
bedden een plaats krijgen in het fl'ser-
vaat. als extra elementen in dl' natuur.
Pas dan zullen zij wellicht opnicuw tot
levell komen. (TOl'gang Xationaal Park
Dl.:Hoge Veluwe, indusief Kröller-~lül-
Ier Ill11St'lllllp.p. f 1.25; voor een auto
f 1.50 extra.)

liet jaar HWD is lid Rembrandt jaar.
\Vat lwtrt.,ft publil'kc belangstelling en
publicitt'it legt de oude Amsterdamse
meester het evellwt'l af tegen een eigen-
tijdse kunstenaar uit Rt'rgen: Luce-
bert.
In de eerste helft van dit jaar hl.'{,fter

{'en uitbarsting van Lu('cbert.manifesta-

IfC'In) .\Ioore'.<; Drie sraamle figurCTJ

ti{'s gewoed. In Amstl'rdilm. Rotterdam
en Dazel (bij Espa<.:c, De Vries en
KunsthalIe (Base)) werd mem\' werk
van de 'keizer der dichters' tentoon ge-
stekl. i'\og niet zo lang geleden (tot 1
juni) toonde Il('t Stedelijk i\1 useum van
Amsterdam l'en overzicht van LUl.'{,berts
werk. Tegelijkertijd publiceerde hij het
hoek 'Dril' lagen diep' met gedichten en
tekeningelL
In het Stedelijk was vooral het latere

werk van Lucebert verrassend. Hij zet
zich hierin af tegen de moderne samen-
leving en doet dat verbijsterend /!:eladt'n,
Eigen 'binnenwereld'

De wereld \'an Lucebert is niet de onze.
Hij schept een eigen 'binnenwereld', l'en
wereld binnen de lijst van zijn schilderij,
waarin de toeschouwer moet binnen-
dringen om dl' eigentijdse maatschappij
in een spiegel terug te zien.
De kilheid vall de gewstigde mach-

ten: \le venlloten', 'bijzondere directeu-
ren', worden aan de kaak gesteld.

De actualiteit is LlK't.'herts uitgangs-
punt. Intens. spontaan en met een ro-
mantisch aandocnde hang n.'l.aro('remo-
tÎL'Sen primitiviteit reageert hij hierop.
In zijn werk zijn nOl-{stl'l-'t.iSduidelijke
sporen van de Cobra-periode te ontdek-
ken.
Verwonderlijk i<i cv{~nwcldat de Cobra-

tekens bij Lucebert nog niel<;aan kracht
hebhen ingehoet. Lucebert. de man met
een onbegrensde produktiviteit, is l'{'n
eenling.
Zijn werk roept bij velen weerstanden

op, Dat is begrijpelijk, het bezit in h{)~e
mate persoonlijkheid. Ill~t vertolkt de
kreet van {-,(,Il individu. En uil'! iedereen
vindt het plezierig naar deze heet te
luisteren. BOn VA~ OPZEELAND
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De vallei van Obermann

In - De vallei van Obennann -, het
nieuwste boek van Ankie Peypcrs, is het
meisje ~faur(,'Cnserveuse in een café en
de (mannelijke) hij-figuur employé bij
een reisbureau. Beiden ondergeschikt,
maar ieder op t."en eigell manier. 1fall-
recn doet haar werk, veel arbeidsvreug-
de is er niet bij. Is evenwel ook niet
noodzakelijk. Zolang 11aurccll maar elke
avond naar haar huurkamer kan gaan,
weg van h.1.ar ouders, maar mèt de
voortdurende mogelijkheid om te denken
aan het eens getrouwd zijn en het daar-
op volgende gelukkige leven, is alles
haar prima. \Vat andere mensen doen,
wie zij in werkelijkheid wd of niet zijn,
welke idealen zij koesteren, ~.faureen
maah er zich niet druk over, '\vordt H
geen sekonde door 'gestoord',

~fet de hij.fjguur lijkt het niet veel
anders g:estcld. Ook op hem is de kreet
_ arbeidsvreugde - nauwelijks van toe-
passing. Evenmin "vil hij belangrijk zijn.
liet vervelende (verschil) is evenwd dat
hij van dit laatste een probleem maakt.
Over zijn schooltijd {pag. 19/20): ...
'Ik bedoel, dat we leren lel;en in een
decor van boeken, muziek, schilderijen.
Dat begrijp je toch, dat tee lezen en
luisteren en kijken, dat er beelden stamt
op een plein. Dat hebben we op school
leren zien, leren mooi~dnden en in dat
decor leek het of ik een mens zou moe-
ten zijn zoals zij. Alaar mijn leeell, datis
's avonds aan de tafel van mijn hospita
zitten en als ik later getrouwd ben aan
de tafel in mijn huis, met mijn vrouwen
mijn kinderen. Naar miin teerk gaan en
teeer thuiskomen. En als ik genoeg rei-
zen geboekt heb voor Estoril en Las
Palmas cergeet ik Stanley en Livingstone
en Vespucci en Columbus wel. En nog
tien jaar later zal ik alles doen, waar ik
als jongen t'an zestien hard 01/1 geku::hen
z.ou hebben. Ik ben middelmatig, ik ben
een geU.;QT1Cjongen, maar waarom heb-
ben ze dan het stuk van de genialiteit
boven mijn hoofd gelll1ngen toen ik nog
te jong was om er iets tegen te doen?
'Waarom werden er altijd voorbeelden
gesteld die we nooit in der ecutcigheid
konden navolgen? Ze hadden niet moe-
ten :eggen zo en zo kun je worden, een
Leonarda, een \Villem Teil al naar je
mogelijkheden die tee niet kunne'l be-
oordelen met tdskundeproefteerken en
Franse woordjes. Zie maar wat je er Vlm

maakt en als je geen mogelijkheden
hebt, vergeet het dan maar, dan ver~
dtvijn je vanzelf wel'.

Bijna lelukklg

Op het moment dat de hij-figuur zijn
wrok (dit lange citaat is slechts een klein
gedeelte ervan) uibpreekt, heeft hij in
feite niets te klagen. IIij li~ bij Maureen
in bed, inhaleert haar huid~voc1tzich bij
haar thuis, veilig, is bijna gelukkig. En
dat alles, he-man die hij niet is, nadat hij
haar pas hveemaal naar haar kamer heeft
gebracht. Niets lijkt nog te wensen over.
Het zit er in dat hij bij Maureen kan
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intrekken (twee mensen op één huurka~
mer maken een woning), en, stellig niet
het onbelangrijk.••te. ~faureen zal naar
hem luisteren. Of dat dan niet voldoen-
de is om zijn onvrede weg te nemen?
Vraag.

\V,uIneer hij verzucht dat hij eigenlijk
eens iets met zijn rancune zou moeten
doen, merI...-t11allreen op dat hij mis-
schien een vereniging: zou kunnen
oprichten. Hij kwalificeert haar opmer-
king als onnozel. Zo ook irriteert hem
aanvankelijk, dat Maun."CIllater op de
dag (''C'Il paar T.V.-mensen in het café
de tip geeft dat zij iemand kent die iets
te vertellen heeft. \\'aarom moet hij met
zulke mensen, die meer <'en naam zijn
dan zichzelf, praten over wat zijn leven

BOEKBESPREKING
al jaren achteH-cn verziekt? Zij zullen
hem niet eens begrijpen.. Desondanks
vertelt hij hen zijn geschiedenis. En wel
op zo'n \.\-"Îjze,dat de anderen het zien
'zitten', waarna van het één het andere
komt. Na een mislukte repetitie, een
vergeefse poging alles eerst eens voor
zichzelf op te schrijven en opnieuw een
zeer matige repetitie. wordt de dokll~
mentaire van de "\Tok en de verveling
tenslotte ~erealiscenl in het IJcd van
Maureen: s Morgens wakker wordend,
11aureen niet in beeld, maar wel zeer
voelbaar aanwezig, wikt en weegt hij
niet langt'r, laat hij de rede de rede, is
hij tenslotte, gelijk de eerste maal bij
~Iaureen. authentiek. De opname zowel
als de definitieve uitzending wordt een
succes, hij besluit te trouwen met ~Iau-
reen, en accepteert in principe (hij, de
man die zo de pest had aan mensen die
zo hoog nOOi",:naam moeten maken) het
aanbod om mee te doen in een volksstuk
uit de dertiger jaren. In hoeverre ook dit
een T.V.-sucees wordt, vermeldt Ankie
Peypers niet. M.i. terecht, duidelijk als
zij is in het neerzetten van een figuur
die zó goed weet hoe het allemaal niet
Illoct, dat hij uiteindelijk nauwelijks nog
ziet, kan zien, dat hij handelt zoals hij
juist niet wenst(c).

Traditionele vorm

- De Vallei van Obermann - is naar
de vorm zeer traditioneel. Bijzonder ver-
rassend is dit niet. Ankie Peypers heeft
zich in het verloden, in haar poëzie noch
haar proz.'l, zelden aan opvallende expe-
rimenten gewaagd. Dat dit, levend in een
periode waarin vrijwel iedere roman een
wezenlijke vernieuwing schijnt te moeten
inhouden, toch geen min-punt behoeft te
zijn. bewijst zij met eerder genoemd
boek. En wel door de teclmiek waarmee
zij een verhaal weet te bouwen respek-
tievelijk, schijnbaar toevallig, een volledig

andere 'inhoud' aan dat verhaal weet te
geven. Ik denk in dit verband aan de
wijze en het mome'lt waarop Ankie
Peypers de hij.figuur konfronteert met
de ouders van Maureen. Na lezing van
- De vallei van Obermann -, zal men
vermoedelijk geneigd zijn om te l;nn-
stateren 'lo},J'Ïsch'.Immers, zou de 'Schrijf-
ster reeds in het gt'dt'Clte waar de hij-
figuur een echtpaar aanraadt een reis
naar Sorrento te maken, aangt'ven dat
dit (ook) zijn toekomstige schoonouders
zijn, dan zou het effekt van zijn latere
konfrontatie met dit echtpaar verloren
zijn gegaan.

Inderdaad. En meer dan een teehniek-
je, desnoods een handigheidje van d~
schrijfster, is het dan ook niet. Neen,
stellig niet. Alleen wel z6 geraffinrerd
bedaeht, dat, vanaf het moment dat zij
de ouders van ~Iaureen konkreet invoert,
dit een verandering teweeg brengt in de
relatie lezer enerzijds en hij-figuur an-
derzijds. Afgezien verder van de pro-
l-.>lernatickhoe de vonnshuktuur van
een verhaal de inhoud kan beïnvloeden
(evenals andersom trouwens), zou ik dan
ook ten aanzien van de hij-figuur willen
spreken in de variatie van sympatiek
naar onsympatiek, van underdog naar
geniepeling. Een venmdering overigC11s
die Ankie Peypers niet in de laatste
plaats verwezenlijkt door<lat haar hij-fi-
guur tot en met het slot geloofwaardig
blijft, met alle benauwdheid vandien. Is
deze hij-figuur aanvankelijk nl. het proto.
type van de teleurgestelde mens, die met
een zeker recht lijkt te mogen en kunnen
kankeren, langzaam maar zeker onder-
scheidt hij zich nauwelijks nog van hen
die een zekere statusmacht menen te
hebben en te moeten gebruiken. De wij-
ze waarop hij klanten reizen verkoopt, is
met 'aansmeren' vrij zwak aang:eduid.
Zijn houding ten opzichte van zijn
schoonouders wijkt hiervan niet veel af.
Tot Geurts, één van de T.V.-medewer.
kers (pag. 1I4/Il5): (.. .) '11isschicn is
dit een idee. Ik weet het niet. ~Iaar
misschien is het iets. Ik ken een paar
mensen. Een echtpaar. Gewone mensen,
zou je zeggen. Maar als je (bar komt, als
u dat zou kwmen meemaken, die men-
sen drinken zich te pletter. Een man en
een vrouw, het is walgelijk. Echt. Dat
zou iets l..,mnon 7Jjn, denk ik (... r.
Gaaf ,eheel

Teleurstelling en verveling, hoe gaaf
ook weerg:egeven op de omslag: van het
boek: Een monotone huizenrij in spie-
gelbeeld met daartussen het bekende
Hilversumse testbeeld, lijken mij niet de
oorzaak van het uiteindelijk min of meer
(benauwend) aandoend gedrag van de
hij.figuur. Het weigeren zichzelf ook
maar iet.. bewust te willen of durven
maken, is bepalend. Niet in laatste in-
stantie, zonder dat zij het weet, voor
Maurecn. liet meisje, dat in deze roman



van burgerlijkheid zk:hzdf hlijft: Et'1l

simpele ziel. Geen pretenties. Wèl itlea-
len. Of zij daarmee uitkomt? Subjektief
als de meest ohjektievc kritiek is, geen
antwoonl.

Slechts een g:ededte v~mpag:ina 103,
waar Ankic Pcypers in haar ong:ewoon
gewone - Vallei van Ohcrmann - 'mee-
loopt' met ~taurt.'cn die inkopt.'u doet
voor haar uitzet: (... ) 'BOIl(/skllllselier,
J).D.R., Rerli;ll, 'Varsc1Ulupact, Nato.
liet was hi;lla billnen !waf l)creik. DOOf
de Iwlr-e krallten ;'l het rek. Het tded-
siejolmwol (hit ze vaag bekeek, hefui:.,'-
(erde. Ze flatl het ,~iet /lodig. Ze Zou het
moeten (Jull/ere'l. Stilzitten in eeu
.\clwuwJmrg. Lerell lllisteren. Onthou-
den. Pauzc. \\leer luisteren, 'la depauze.
\'reemde meW"Cll om ie heen. ,\/enSCII
die meer tcelen dau jij. Namen in gOIl-

deu letters IIlet u;itgel"eisterc!e guirlan-
lks ermllheen. lIayd'l. Beet/uwen. all
dril'kwart t.:cm de hoogte (Jan dc muren
(;(lIl ecn wllf. Ee,. muziek die skeds
doorging. eeu mlm helemaal alleen, i"
eell zlcart pak achter ecu vleuge1pumo
/Cll(lrin ie van aUes zou kI/lillen u:egher-
j!en en die ook aan een l)egm/ellis deed
dC'tlken, een ki!>tdie ol'emtnat. Een ma-
gere donkere 1Jialli,~t, een man iu de
r.:erte die La r.:allée c/'olJemumfi speelde.
een lang stuk. Vlm Lis::t, dat ZO(Ize dali
weten, het zou tIlssen mil/ere stukken i"
het programma stawl, op glanzend pa-
pier dat mlwr eeu llr.:OIllldienst zou doen
en dat er lwzig lIitZllg, Icerken van COI1l-

,wnisten, in een l:ll,\tIJeslotell lXIIgorde.
.va dit stuk zou er uog een stuk kornen .
.\laar dit stuk ging door. steeds verder,
de pÎlmist speelde (... r

DIeK ZAAL
- De vallei t:lln Ohermmm - ('all Afl-

kie Peypers. t:erscheen IJi; de uitf.{et:eri;
Contact te A "l!>terdam. l'rir••: f 8,90,
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