
Martin Käfig
(Van een onzer verslaggevers)

Daar sta je dan. Eindelijk in het vak. En dan begint
het pas, want het is een rotvak, maar het is ook zon
mooi vak — dat is nu precies de ellende.

Wat Martin Kafig, goede dertiger zanger van be-
roep, mist is de zekerheid; het is een beklemmend
waagstuk ver na je dertigste plots midden in de
theaterwereld te staan, en van de grond af te moe-
ten beginnen, terwijl je voor een gezin moet zorgen.
Je werkt immers maar een beetje in de ruimte, zegt
hij, houvast heb je niet, geeneens een CAO.

Tot voor twee jaar stond Martin Kajig als heter op
de stelling. Een drijvende stelling wel te verstaan,
want de oud-zeeman blijft het water trekken. Het
water en de zangkunst, sinds hij op zijn twintigste in
het mannenzangkoor van zijn geboortedorp Papen-
drecht kwam, daar over een uitstekende tenor bleek
te beschikken en ujit puur enthousiasme wat zang-
lessen in Dordrecht ging nemen.

DE HEIER,
DIE ARTIEST WERD
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rettegezelschap, waar Kafigs tenor
zo opviel, dat Lex Goudsmit, die
op een goede dag in het publiek
zat, hem ontdekte voor de succes-
musical Anatevka, waarin Kafig
voor 600 uitverkochte zalen een
grootse Russische solo zou gaan
zingen.

Schipperen
„Toen dat musicalaanbod kwam

dacht ik: nou moet ik het maar
eens wagen, anders blijft het tob-
ben. Als het niet in de klassieke
richting gaat, dan maar via een
omweggetje. Want uiteindelijk wil
ik toch de operakant uit, maar het
is schipperen om je eigen richting
te kunnen gaan en er financieel
toch uit te springen: niet om rijk
te worden, dat lukt nooit en het
hoeft ook niet, nee, om gelegenheid
te hebben je mogelijkheden te ont-
plooien, jezelf uit te benen. Maar
in dit kieine landje voelen zich
velen geroepen, of je uitverkoren
word; is afwachten."

Denk nou niet, zegt Kafig haastig
achter een kleintje pils in een
Amsterdams buurtcafé, denk nou
niet dat ik het niet leuk vind om
in musicals te zingen. Je doet een
zee van ervaring op. Want ik kwam
de bouw uit met idealen, maar
idealen vervangen zo vaak vak-
manschap, en een vak blijft het,
net als heien, op de ervaring komt
het net zo hard aan.

Vooral het acteren is van het
grootste belang. Dat moet je op
de een of andere manier leren,
en nu ik niet in staat ben dat via
dure lessen te doen moet ik het
in de praktijk maar proberen: in
een Maigret-aflevering heb ik eens
een klein rolletje gedaan, nu heb
ik een acteerrol in een televisie-
musical („Robert en Elizabeth".
NCRV). In november starten we de
repetities voor de grote produktie

Sweet Charity, een musical die bi;
Sleeswijk gaat draaien en waar ik
komend seizoen in sta".

Verschil
„Dat is het. Zodra je op het to-

neel staat en kan zingen, dan val-
len de problemen van je af, dan
leef je toch zeker. En problemen
zijn er. Het is een hele andere we-
reld, een heel ander slag mensen —of je met zes heiers op een bouw-
werk zit of met tachtig artisten in
Anatevka — da's een verschil.
Neem nou, ik woonde in Papen-
drecht, probeerde iedere dag na de
voorstelling nog naar huis te ko-
men, maar dat was geen volhouden
Nou heb ik een zolderkamertje
in Amsterdam, en zie ik m'n gezin

nog maar eens in de week. En dan
zit je weer met jekeel te tobben —voor je rust hoef je het niet te
doen, waarom zou je ook, rust
krijg je wel als je dood bent.

Plannen? plannen? Eens wat in
die ouderwetse opera doen. Let
maar op, het gaat gebeuren.

Maar het komt er op aan wat
het publiek vindt, of dat accep-
teert wat er over het voetlicht
komt.

Vroeger kon ik wel eens wat
doen en het dan zelf geweldig vin-
den, maar nu is de vraag: denkt
mijn buurman er ook zo over?
Nu ik beroeps ben zing ik voor
mijn buurman, niet meer voor me-
zelf.

Dat is het verschil, dat is het
grandioze"

„BATAVIA SEINT BERLIJN”

Mysteries en koloniale mentaliteit
in „Nederlands-Indië”bij inval

%u„ ramp met de „Van Im-
k i ' een KPM-boot, die op
\ariUari 1942 in de zeestraatn Nias en de Batoe-eilan-
\r^er9ing met 400 geïnter-

e Duitsers aan boord,
\eij Van tijd tot tijd opge--BQtjp ' Soms in de Duitse sen-
-8elps> soms in meer

Ze publicaties, maar bijna

altijd met het doel om de nazi-
misdaden uit de tweede- we-
reldoorlog te bemantelen door
„beschuldigingen" tegen ande-
ren te uiten.

Rond de ramp zijn tal van
mysteries geweven, die bijna
dertig jaar later moeilijk zijn te
ontwarren en daardoor tot le-
gendevorming bijdragen.

irrosant superioriteitsgevoel en minachting
voor Indonesische volk

Toch is er weer een poging ge-
daan, nu door de Nederlandse
oud KNIL-militair Van Heekeren
in een boek „Batavia seint Ber-
lijn" (*). „Berlijn" was het code-
woord, dat via radio-Batavia op
10 mei 1940 werd omgeroepen en
dat betekende, dat Nederland door
Hitler-Duitsland was overvallen.
Het was voor het koloniale appa-
raat het sein om over te gaan tot
arrestatie van „vijandelijke onder-
danen" en wel Duitsers.

Hoewel het boek vooral een re-
constructie wil zijn van de ramp
met de „Van Imhoff" aan de hand
van officiële mededelingen, dag-
boeken en gesprekker met overle-
venden, bestrijkt het in ruimere
zin de internering van Duitsers én
de heersende mentaliteit in „Ne-
derlands-Indië" in die dagen.

Het blijkt bijvoorbeeld — onge-
wild overigens — dat de Euro-
peanen in één opzicht met hetzelf-
de koloniale sop waren overgoten:
een arrogant supcrioriteitsaevoel
en minachting voor het „bruine"
Indonesische volk. Zoals geïnter-
neerde Duitsers, die verklaren:

„Heeft geen van de verantwoor-
delijke personen gevoeld hoe fout
het was ons Europeanen onder be-
waking van Indonesiërs en aange-
gaapt door Indonesiërs door de
stad te laten lopen?"

Of uit de opmerking: „De Engel-
sen (die bij gevangenentransport
werden ingeschakeld) weigerden,
trouw aan hun beginsel dat rijst
alleen maar voedsel, voor koelies
is. ook maar iels van deze goden-
spijs mee te nemen".

De geïnterneerden werden in tal
van plaatsen opgesloten in een zo-
genaamde „berenzaal", een kolo-
niaal jargon voor een ruimte in
een militaire kazerne, waarin "—
zoals een nadere aanduiding zegt,
voordien ..heren" — gestrafte
dwangarbeiders — werden opge-

sloten, zo genoemd omdat ze ket-
tingen en bruine gevangeniskleren
met een zwarte hoofddoek droegen
en zo op beren leken(l).

"'"panse troepen stootten snel door in 1942 en het koloniale
bestuur in Indonesië stortte in een volledige chaos in.

Paniek in
bestuursapparaat

De inval van de Japanse impe-
rialisten veroorzaakte paniek in
het Nederlandse bestuursapparaat
en chaotische toestanden, waarin
orders en tegenoiders werden ge-
geven. Besloten werd de Duitse ge-
interneerden naar Brits-Indië over
te brengen, maar met slechts een
gedeelte is dit gelukt.

De ramp met de Van Imhoff ont-
stond tijdens zo een transport, toen
het schip dooreen Japans vliegtuig
werd gebombardeerd. Kapitein en
bemanning verlieten het, maar het
bleef — aanvankelijk nog met de
gevangenen opgesloten in de rui-
men — een etmaal drijven. Toen
de gevangenen uit de ruimen bra-
ken ontstond op het dek een ge-
vecht rondom één vlot en één red-
dingboot — een zestigtal kon zich
redden en de overige 400 gingen
langzaam met de Van Imhoff ten
onder. De schrijver komt tot de
conclusie, dat een fout is gemaakt
door niet meer sloepen voor de ge-
vangenen achter te laten, maar dat
een vergelijking met oorlogsmis-
daden zoals deze door de nationaal-
socialisten zijn gepleegd absurd is.

Overigens speelde de ramp met
de Van Imhoff nog tijdens de oor-
logsjaren in de propagandacam-
pagne van Hitler eenrol en hebben
zich juist in dit opzicht gebeurte-
nissen voorgedaan, die wel een na-
dere uiteenzetting behoeven, maar
die niet krijgen.

De KPM werd naar aanleiding
van de Imhoff-ramp gedurende de
bezetting in Nederland een boete
van vier miljoen opgelegd, terwijl
employés van deze maatschappij
als gijzelaar werden gevangen
genomen en geïnterneerd. Na de
oorlog vorderde de maatschappij
het bedrag van de Nederlands-
Indische regering terug, maar de
zaak is geheel intern gehouden
en nooit in de pers gepubliceerd.

De KPM heeft ook geweigerd me-
dewerking te verlenen aan de
samensteller van het boek.

Werkgelegenheid
Hitler was de eerste, die dc vrije

handelsvaart op de Duitse Rijn be-
gon te ondermijnen door in 1936
dc rechten van buitenlandse onder-
nemingen in te perken. De regering
in Bonn heeft de politiek van uit-
holling voortgezet en is onder kan-
selier Kiesinger en minister van
verkeer Leber tot nieuwe aanvallen
op de vrije handelsvaart op dc Rijn
overgegaan, die in het bijzonder
op de Nederlandse vervoerders zijn
gericht.

Zowel voor de werkgelegenheid
als voor de export is het vervoer
een van de belangrijkste bedrijfs-
takken in ons land.

Het wegtransport verzekerde
vorig jaar 31.000 manjaren werk
aan loontrekkers en 19.000 man-
jaren werk aan zelfstandigen;
de binnenscheepvaart drieduizend

manjaren aan loontrekkers en elf-
duizend aan zelfstandigen. De
vervoerdiensten voor buitenlandse
opdrachtgevers nemen in het Ne-
derlandse exportpakket na de
uitvoer van de metaalindustrie de
tweede plaats in en benaderen de
vijf miljard gulden. Veertig pro-
cent van alle internationale weg-
vervoer in het EEG-gebied wordt
door Nederlandse ondernemingen
verzorgd.

Huitenlantlst» notiti*t

UITHOLLING VAN
VRIJE RIJNVAART

Deze positie wordt echter be-
dreigd door de uitvoering van het
zogenaamde plan-Leber. De West-
duitse minister van verkeer heeft
een serie maatregelen afgekondigd
die er op zijn gericht het wegver-
voer op Duitse wegen te beperken
ten gunste van het spoorwegver-
voer. Tegelijkertijd heeft Leber
een ingrijpende verandering van
de Rijnvaart voor ogen. Per 1
januari wil hij de Rijnvaarttarie-
ven voor de vrachten van en naar
de zeehavens vastleggen en die
zo hoog maken, dat zij de Duitse
scheepvaart beschermen tegen de
concurrentie van de Nederlandse
schippers.

Opzet is het Westduitse berocps-
goederenvervoer en de Noordzee-
havens Hamburg en Bremen hier-
mee in een voordeliger positie te
manoeuvreren.

FEEST OP HET
MANNHEIMER SLOT

"yANDAAG is in een oud Duits
kasteel op feestelijke wijze het

feit herdacht, dat honderd jaar ge-
leden de Akte van Mannheim werd
ondertekend. Het Mannheimer slot
ligt aan de drukst bevaren rivier
in Europa, de Rijn, en het verdrag
dat in 1868 werd gesloten regelde
er het scheepvaartverkeer.

De hoofdinhoud van de honderd-
jarige Akte is in een paar woorden
samen te vatten: vrije handelsvaart
op de Rijn, gelijke behandeling van
alle nationaliteiten. Het beginsel
van de vrije handelsvaart was voor
de oeverstaten — geheel overeen-
komstig de internationale gebrui-
ken voor riviervaart — al vastge-
legd in een in 1814 in Parijs geslo-
ten overeenkomst; de Akte van
Mannheim betekende een bevesti-
ging daarvan.

Meer dan de helft van alle goe-
derenvervoer via de Rijn wordt
door Nederlandse schippers ver-
zorgd.

Op het ogenblik is het aandeel
van de internationale Rijnvaart,
die onder Nederlandse vlag ge-
schiedt, nog altijd 56 procent. Toch
is er juist voor de Nederlandse
scheepvaart weinig reden tot fees-
ten op deze honderdste verjaardag
van de Akte van Mannheim.

Daarvoor zijn de pogingen van
West-Duitsland om het verdrag ten
koste van de Nederlandse Rijn-
vaart uit te hollen, te duidelijk.

Een wonderlijke
geschiedenis

Ken wonderlijke geschiedenis, die
ook niet uit de doeken komt, is de
missie, die de secretarissen-gene-
raal in het bezette Nederland naar
Azië laten vertrekken. De missie,
bestaande uit mr. W. G. F. Jonge-
jan, voorzitter van de Onderne-
mersraad en gepensioneerde lt.
generaal van het KNIL, en W.
Boerstra, ging in oktober 1940 met
de nodige dollars van de Reichs-
bank in Bterlijn via Rusland en
Siberië naar het Verre Oosten. Zij
moest (het was dus nog voor de
inval van de Japanners en voor
de Imhoff-ramp) praten over de
uitlevering van „bejaarde Duit-
sers".

De gouverneur-generaal wilde
hen niet in „Nederlands-Indië"
hebben, omdat dit nooit geheim te
houden zou zijn, maar na veel om-
zwervingen vond een ontmoeting
plaats in Sjanghai met dr. J. P.
Idenburg, chef van het kabinet. De
schrijver zegt, dat het vrijwel zeker
i.s, dat de delegatie ook nog andere
opdrachten had — van de Duitsers
of van de secretarissen-generaal.
Zo werd er overeengekomen, dat
veertig miljoen gulden van de
Javasche Bank in Amsterdam
beschikbaar werd gesteld voor uit-
betaling van Indische pensioenen
aan oud-kolonialen, welke betaling
door de Duitsers was stopgezet.

„Voor mij is dit een nogal duis-
ter verhaal", zo vervolgt de schrij-
ver, „want de Duitsers konden im-
mers in Nederland zonder meer
beschikken over het „vijandelijk
vermogen" van de Javasche Bank
en de terbeschikkingstelling van
het geld door de Nederlandse re-
gering in ballingschap kon toch
alleen maar met medewerking van
de Duitse bezetter worden geëffek-
tueerd?"

Inderdaad opvallend, want na
zijn ontmoeting in Sjanghai reis-
de de missie via Berlijn en Neder-
land naar Lissabon, waar een ont-
moeting plaats had met de minis-
ter van koloniën Welter, die daar-
voor uit Londen was overgekomen.

Veel van de „koloniale geschiede-
nis" van het Nederlandse imperi-
alisme ligt nog verborgen in de
archieven en wordt behandeld met
geheimzinnigdoenerij. Slechts af
en toe wordt er een tipje opgelicht,
al blijft het fijne ervan verborgen.
Zoals ook uit de periode kort Voor
en nadat Batavia Berlijn seinde.

J. M.
") O. van Heekeren: Batavia, seint

Berlijn. Bert Bakker/Daarnen KV, Den
Haag.

Geslikt
Door het Centraal Bureau voor de

Rijn- en Binnenvaart is een dezer
dagen nog eens opgesomd welke
maatregelen de naoorlogse Duitse
regeringen voordien al tegen de
vrije handelsvaart hebben geno-
men: Bonn heeft de buitenlanders
aanvankelijk van het binnenduitse
verkeer uitgesloten, buitenlanders

het varen op andere Duitse wate-
ren dan de Rijn verboden; de
buitenlandse binnenvaarders ge-
dwongen mee Ie betalen aan de
financiële ondersteuning van de
Duitse schippers door de Duitse
regering en op de Duitse Rijn de
vrachten gefixeerd.

Indien Leber er in slaagt nu
ook de tarieven voor de vracht '<van Rotterdam en Amsterdam naar
Duitse Rijnhavens bindend voor
te schrijven is er van de vrije
handelsvaart, die honderd jaar ge-
leden in de Akte van Mannheim
plechtig werd bezegeld, niets
meer over.

Hiervan dreigen in het bijzonder
de tienduizenden kleine wegver- .
voerders en binnenschippers het
slachtoffer te worden.

Maar de Nederlandse regering
heeft alle Duitse maatregelen tot
dusver geslikt.

Zij accepteerde de beperking
van het wegvervoer op een mo-
ment, dat de Nederlandse haven-
ondernemingen alles op alles zet-
ten om het moderne container-
vervoer te ontplooien dat juist een
uitbreiding van het wegvervoer
naar het Duitse achterland eist.

Ook wat de Westduitse plannen
met betrekking tot de Rijnvaart be- i
treft, legt zij een verontrustende
gelatenheid aan de dag. De jongste |
redevoering van VVD-staatssecre- l
taris Keyzer is daar opnieuw een 'uiting van. Het enige „resultaat"
van de regeringspolitiek in deze
kwestie is tot dusver, dat er een 'ambtelijke Nederlands-Duitse |
commissie met een ruime opdracht ,
is ingesteld die voor het einde van 'dit jaar een technisch rapport moet ,
uitbrengen.

Terecht eisen de Nederlandse i
vervoersondernemingen en schip-
pers een krachtiger houding tegen-
over de Duitse aanmatigingen. Ons ;
land beschikt — zeker op ver-
voersgebied — over genoeg vin- <gers om een vuist te maken en ,
eerbiediging van de vrije Rijnvaart
af te dwingen.

In Bonn rekent men kennelijk
niet op veel verzet in Den Haag en
ziet men de herdenking van de
ondertekening van de Akte van 'Mannheim als een soort teraarde-
bestelling. Waarom anders feest in
het Mannheimer slot?

G V.

„ ... geen man kijkt meer naar U om!”

Slanker worden
is minder eten

Ideaal figuur bestaat niet!
(Van een medewerker)

Welke vrouw wil niet graag
een goed figuur hebben? Wei-
nigen zijn zo goed door de
natuur bedeeld, dat ze zonder
iets te doen of te laten met de
juiste maten kunnen rondlo^
pen.

Maar de meeste vrouwen
vinden van zich zelf, dat ze van
een „slok water al dikker wor-
den". In werkelijkheid is deze
uitspraak van velen een excuus
omdat ze nogal gesteld zijn op
lekker eten en het volgen van
een dieet voor hen gelijk staat
met het verlies van hun le-
vensvreugde.

Zij zijn het vooral die op de
advertenties afgaan, die „tien
pond lichter in de drie weken"
beloven „zonder een hongerig
gevoel" te krijgen. Ze slikken
pillen of dragees. Ze drinken
kruidenthee met vitamine.
Maar allemaal zonder een hap
minder te eten. Om dan na
enkele weken tot de ontdek-
king te komen, dat er in die
tien weken niet eens drie gram
van het gewicht is afgegaan.
Totdat ze weer een advertentie
lezen, die belooft, dat ze zes
kilo in een maand kunnen af-
vallen, zonder pillen, poeders
en zonder honger. Dan begin-
nen ze opnieuw. Maar het re-
sultaat is het zelfde. Ze worden
niet slanker en vallen geen
gram af.

Op deze groep vrouwen specu-
leren de vele advertenties, die de
lezeressen op een haast onsmake-
lijke manier proberen aan te pra-
ten, dat geen man meer naar hen
omkijkt. Dat ze zich niet meer
in het openbaar kunnen vertonen
zonder uitgelachen te worden, dat
ze „vetkussentjes hebben op on-
gewenste plaatsen".

Ze bieden iedere vrouw aan om
in enkele weken alle verlangde
„figuurcorrecties" . tot stand te
brengen. Ze beloven deze vrouwen
een ideaal figuur. Maar vrouwen
met een „ideaal figuur" bestaan
niet. Wie zal trouwens uitmaken
wat wel of niet „ideaal" is?

Onbekommerd
Vast staat echter wel, dat dik

worden schadelijk voor de gezond-
heid kan zijn. Maar dat thema
komt in geen enkele, advertentie
naar voren. Nee, slanker worden,
betekent „weer mooi en begeerlijk
zijn." „Een nieuw geluk en nieuwe
levensvreugde staat u te wach-
ten", proberen ze deze vrouwen
wijs te maken. Ze garanderen een

„onbekommerd eten" of „U kunt
weer jonge kleren dragen, maten
kleiner".

Maar altijd blijkt, dat geen van
deze preparaten het zo vurig ge-
wenste resultaat oplevert. Dat kan
ook niet. Het vriendelijkste wat
van al deze pillen en poeders ge-
zegd kan worden is, dat ze niet di-
rect schadelijk voor de gezondheid
zijn. Maar vermageren kan men er
niet mee.

Een nieuwe richting in dit soort
verlakkerij zijn de instituten, die
werken met „de nieuwste Ameri-
kaanse apparaten". Daar worden
de vrouwen door elkaar getrild en
geschud, krijgen ze massage en
saunabaden.

Die vertellen de vrouwen, dat
bij deze behandeling geen dieet,
pillen of boekjes te pas komen en
daarmee suggereren ze, dat je ge-
woon kunt blijven eten zoals jé
deed, omdat al het overtollige vet
er bij hen wel weer afgetrild kan
worden.

En wie wil dan niet zon knappe,
slanke en goed geklede vrouw
worden met het figuur „waar de
mannen van dromen" en die in
kleur of silhouet, gekleed of (vrij-
wel) naakt al deze advertenties op-
sieren. Natuurlijk, massage kan
geen kwaad. Flink zweten in een
saunabad evenmin. Maar wie veel
zweet krijgt dorst en drinkt weer
veel. Wie door transpiratie veel
zout verliest krijgt trek in- hartige
hapjes en zo is vrijwel dezelfde
dag alles, wat er in het saunabad
afging, weer bijgekomen.

Dressuur
Nee, een slanker figuur krijgen

is alleen mogelijk door doodgewoon
minder te eten Juister is mis-
schien te spreken van verstandiger
eten. Huisarts en de Nederlandse
Voedingsraad kunnen iedere vrouw
vertellen hoeveel calorieën ze per'
dag nodig heeft. Er zijn tabellen
in de handel die precies de calori*
sche waarden aangeven van de rfj,
ons land gebruikelijke voeding3«
middelen.

ledere vrouw kan dan zelf uit-
maken hoe en wat zij eten wil,
zonder de gevaarlijke grens ta
overschrijden.

Zij behoeven er de lekkere din-
gen niet voor te laten staan.

Het is voor de meeste vrouwen
niet de gemakkelijkste weg.

Ze zuilen moeten wennen aan
het hongerige gevoel, dat ze be-
slist de eerste tijd zullen hebben.

Maar ze kunnen er mee afslan-
ken. Geen kilo's in een paar we-
ken. Dat is zelfs bij wekenlang
vasten niet bereikbaar.

Het al te snel vermageren is bo-
vendien schadelijk voor de gezond-
heid. Het op de juiste manier af-
slanken en vooral het slank blijven
vergt een dressuur van de eetge-
woonte die veel zelfbeheersing
vraagt. Maar dat is niet te omzei-
len met pillen, poeders of appara-
ten. Die maken hoogstens in enkele
weken de portemonnaie vele gul-
dens lichterl
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