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VRIJ NEDERLAND

ROB VAN REYN:'OM
MIJN CLOWN MOET HARD
GELACHEN WORDEN'

alooor. overdoet, je vecht ... Ik wü een
hoe grote clown maten, een universele
c&ipn met een volledig effen geziéM. 't :
itfên Jtoe»ö« van volwassen voorden. Hij is at heel veel ander» dim in MgUstüs en
Ooi vind fit fteel telangriflt. Bij is dieper.
n? ipU uit een heel ster* gevoel die clown
voortbrengen. Sr is TM neg'te veel tV.
t Is ffeaxxm een gevecht met vfn mannetje. Je tent hem nog niet Oe &K», 't
duurt gewoon een anaal jaren.
Ik wfl ook dat hij zingt. Vind je dat zo
gek? ik (agressief) heb zangles. De leraar vindt dat ik een heel goede stem
heb. De clown heeft al gezongen, maar
ik heb t eruit gedaan, t VMS er nog niet.
t Moet niet zo maar zijn. Zingen moet
ook- een basis hebben. Ik heb dezelfde instelling als Haanstra en. Carmlggelt. Een
stuk als 'De koning sterft' van lonesco,
dat hoeft van mij niet. Dat IE zo negatief, zo uieaterloos. Ken stel snobs vindt
dat mooi, 't Is • gemaakt voor snobs, ik
begrijp niet dat acteurs dat willen spelen, t Is. volkomen zonder ziel, zónder-geToeL "Dé wijze kater", dat is theater,
dot hebben we nodig.'

GEWELDIG LACHEN

DOB VAN REYN speelt als down
•"• in üieater Tingel Tangel een stil
spel met een onzichtbaar vogeltje,
dat niet wil zingen, met een enorme
kartonnen bloem dié niet wil groeien
maar een gewoon levend bloempje
wordt, en met de schim van het'lelijke eendje, dat bestaat uit de schaduwen van zijn handen én hoofd. .
Er wordt wel gelachen tijdens deze
'Compromis in C groot', maar op de
beste momenten & het publiek terechtsta
Bob van Reyn en ik, enige tijd vóór de
voorstelling.
Ik: 'Je zou ongeschmlnkt moeten spelen.'
Bob van Beyn: 'ik ben met die witte
HfiimiTiTc destijds begonnen om m'n lip te
maskeren.'
'
' •
Ik: 'Die lip Is voor je werk een plus.'
Bob van B.: TMt zeg Jij . . . E U de TV
zeiden ze: geen close-up., t Is geen gezicht.'
Ik: 'wie zei dat?'
Bob van B.: "t Is lang geleden./
Ik: 'Je moet je mond niet schminken/
K. v. B.: -De vind dat t wel moet. 't
Is traditie, zeker voor een clown, en die
schmink werkt als een masker, t Maakt
dat je meer durft, t Onttrekt je aan je
zelf. Je krUgt een. ander hoofd.'
Ik: 'Jan Wolkers wil nog altijd niet dat
er iemand aan de kant van zijn litteken
loopt, en t is nauwelijks te zien.'
Bob van B.: "t Is niet hetzelfde. Ik heb
er geen last meer van.'
'Als er mensen zijn die vreemd naar me
kijken en een beetje verbaasd zeggen:
bent u Bob van Beyn? Zo van: hoe kom
JU met zo'n lip op het toneel? dan vertel Ik ze van de twee haasjes. Een je
die? Nee? t Ene baasje zegt: Hoe gaat
t met je kindje? Nou, zegt.het andere,
niet zo goed, het heeft een menselipje ...
Geweldig mooi, hè ... Jan ... (Jan Is
bezig achter de. bar van Tingel Tangel)
Jan, ken je die van dié haasjes? Ja?
Geweldig mooi verhaaltje, hè ... 't
Staat op mijn naam, maar t Is niet van
mij. Misschien (lacht) heeft Iemand het
gemaakt iEt mjjn bijzin. "•
' "*-,
Weet je wte er gisteren was, d& Jaffrouw
uy wte ik in de tweede JOas van dé lagere
school heb gezeten. Ze zat, net als mijn
moeder, vooraan. Een echte famÜievóor-

Tk was als kind volgens de kleuterleidster al een 0101171. Bt won naar het toneel, had een spraakgebrek en ginp
naar de tnnstnyverheidrWchool, afdeling
beeldhouwen. .Daar «peelden we met de
klu een stukje Hinder woorden, Ik ontdekte de pantomime.
Ka m'n geboorte had men mijn dubbele
hazelip meteen gehecht, wat niét mag, en
het hechtcel Is opengesprongen. In '48
werd Ik, voor het laatst na 8 keer, geopereerd door professor Tjebbes. De heel
grote stap die rap TOOT het toneel geschikt maakte, deed professor Ebes. Hij
heeft maandenlang aan me gewerkt, aan
mijn mond,, mijn tanden, htj heeft dat
met geweldige Hefde gedaan. Toen- kou
ik al» .gewoon mens het toneel op.
Ik wtt het land nit, Ik kom graag terug,
maar voor volle zalen. Ik geloof wel dat
Ik over een jaar of 10 een grote naam
>al hebben. Met m'n clown. Die clown
ben Ik helemaal zelf.'

me met een enorme schuld achtergelaten.'

BVD GRIJPT IN
Vertelt (onbeschriJfeyjk grimmig starend
zonder gebaren en het gezicht bijna roerloos) van de. Nederlandse pantomlmelïtichting, onder leiding van Jan Dronk,
die ƒ60.000 subsidie 'kri|gt.
daarvoor
jeugdvoorstellingen moet geven en werkt
voor ƒ 75 per avond. Tfat kan hij doen
met zijn subsidie. Ik heb vele hoofden
van Jeugdverenigingen en middelbare
scholen aangeschreven en dan krijg Je
ten antwoord: *Meneer Brouk komt met
10 man en vraagt evenveel als of minder
dan u.' of: "We hebben meneer Bronk
al gehad en ze vonden er niets aan ...'
Als* kunstenaar, alleen krijg je geen kans
aw nojjüaal ie studeren ro is w*, tenuj
^e een-groep, maakt of een stichting, dain
krtjg je-subsidie:.H wil weg. we öjn 'bezig met ,t. buitenland. Partfs. Londen.

Vertelt dat hij Haanstra vroeg om te kijken naar de clown én z'n oordeel erover
te geven. Haanstra vond hel een moeilijlater gezegd, al* ik het geweten had, ke opgaaf, maar zou het doen. Te meer
Had hu het via mij kunnen krijgen. De 'omdat Ifeti hem gezegd had dat t heiaas
BVD zei dat Ik voor communisten was zo weinig voorkwam dat collega's disopgetreden voor geld. Dat ben ik ook voor cussieren over hun werk.
de WD en voor katholieken, maar dat •Er wordt zo weinig opbouwend* gedaan.
stond er niet bij. Ze hebben me kapot Knap heeft in Bet Parool Care! Brtels
gemaakt. We bebben dat Jaar In de verdedigd. Ik vind dat geweldig. Briete
grootste armoede geleefd, ik had alle at' • is volkomen in de puree getrapt. Dat z'n
spraken af gezegd.
zoon tegen die journalist Voor z'n vader
In "61 deed Ik met 'Qolng Dutch' mee. Is opgetreden, vind ik heel edel. Die
Toen vos Ik in de kranten "onze eigen • Briels heeft destijds ook hoge punten geBob van Beyn", de talentvolle' pantomi- haald, toen was hij de grote man. t Is
mespeler.' (i Leverde een aanbod op een man die boven de middelmaat uitvoor een tournee door Engeland en • komt, de middelmaat viert hoogtij • • •'
Duitsland voor Amerikaanse militairen).' > Zie het hele cultuurbeleid, verzand In
Ik heb het halverwege opgegeven, t was ambtenarij. 'Jan Kassies is een van de
ontzettend, ze waren bijna aitOd dronken. weinigen die persoonlijk contact hebben
't Geld dat ik in Oost-Duitsland verdiend met kunstenaars. Ik wil in m'n .werk
heb, kon ik niet meenemen. Ik kan het méér de kant op van het engagement.
daar wei-opmaken, maar als ik dat doe, Ik wil zoals Ik al zei van de anekdotische
krijg ik de BVD acnter.me an.'
pantomime af en duidelijk clown zijn. Ik
wil dat de mensen geweldig lachend na
een voorstelling de zaal uitkomen. Enorm
THEATER-CLOWN
plezier moeten ze hebben. Ik wil niet een
In De la Mar ben Ik voor het eerst geweldige spiegel rondhollen, waarin iemet m'n clown gekomen, t Is geen cir- der z'n eigen tekortkomJngenziet..
cus-clown, t is een theater-clown. Ik sou Nee, dat zit nog niet In die down. Daar
dolgraag helemaal die kant uit willen. wil ik naar toe.'
Ik wil me losmaken van de pantomime, Ik: "t Vogeltje dat niet kan zingen, dat
van die leuke anekdotische pantomime, ben Ju dus ook.'
t ia reuze komiek allemaal (gezicht en R. v. B.: 'Ja ... ja ... Ik wil er de
blik uitent somber), maar Ik wil eraf. blijheid uithalen die er nog niet inzit.'
Ze zijn ontstaan, omdat Ik m het variété Ik: "Dia blijheid gaat niet samen mét die
zat In dé bonte feestavonden, graag hu- spiegeL t Wordt .geforceerd, net zoals je
mor wil brengen en niet in abstracte met t boter-iaas-eieren-speHetie het efpantomime geloof ... die. mooie gym- fect van dat leUjke eendje afzwakt.'
nasttekbewegingen, als Je die voor do R. v. R.: 'Ja kflk, ik heb geprobeerd
derde keer ziet, kan je spugen van ellende. te eindigen met dat eendje, maar je kan
Die rol van clown boeit me zo gewel- t zo niet peilen. Ik heb geen mensen in
dig.'
de zaaL Tien mensen die stil zgn, bewijst
Vertelt van de vogel en van het lelijke niets.'
eendje. 'Om de ontroering die hierdoor R. v. R, (kwaad): -Maar flc wil dat lüj
ontstaat, weg te werken, speelt de clown t wél doet Ik wil dat hfl hu] eindigt.
mét een haan boter-kaas-en-eieren. Eh Zoals b]j 'Oolng Dutch', dat het publiek
die el is de el van einde. Dat l* t nog gillend van de pret naar de garderobe
niet. Ik zoek nog naar een geweldig holde. Dat Is verrukkelijk.'
lachslot...'
Ik: *Waarom?'
'Dat lelijke jonge eendje, dat is er
R. v. R.: 'Omdat die clown een heel niet toevallig in. Mijn moeder zegt nu:
blij mannetje is, een heel bljj mens.'
Ik kan me niet -voorstellen dat jij
De: 'Zo big lijk Jij me niet . . .'
.f
daar, op 't toneel stiaM. Als ik me zelf
B. v. R, <kwaa<J
n, Jeljjk

.

en

gehad hebt, een noop ellende, ft ben . böntaaak, ze zeiden: we zullen' hem
vroeger uitgescholden, ze lachen je uit maar achter de machine zetten» dan
als- je een gebrek hebt. Je bent véél sèn- kan de wereld hem niet zien. Maar

VRUE VLAAMSE
VELLETJES
DOOS FKANS DE BEUTN

KAMERTONEEL
Hall Januari begon het Experimenteel
Werk Theater In het minder dan 100
plaatsen tellende Scapino-zaaltje aan de
Antwerpse Leysstraat met de creatie
n»r Vlaanderen van Albert Camus' n
Jaar oude toneelspel over de diverse aspecten van de terrorlstenmoraal, nl. "Les
jilstes' ('De rechtvaardigen').
De Nederlandse vertaling kende volgens
het programmablad van het EWT een vrij
bewogen geschiedenis: destijds werd het
door de Koninklijke Nederlandse Schouwburg uit de programmalle geschrapt
n.a.v. de onderdrukking van het oproer in
Hongarjje en later droeg de Cubaanse
blokkade ertoe b]] dat een mogelijke TVopvpering 'aine die' verdaagd werd. Thans
Is het bijna zo goed als zeker dat het
EWT .slechts 'in extremis' de boodschap
van het geloof in de humane taal van
Camus heeft gebracht, want de toekomst
van de kleine theaters is ver v,an rooskleurig.
Voor de première verscheen artistiek leider I/ode Hendrickx op het podium om de
toeschouwers mede te delen dat Cultuurminister B. van Elslande vorig Jaar via
de beeldbuis meedeelde dat hij de Vlaamse toneeltoestanden 20U saneren. 'Misschien was Ik toen één slecht kijker of
luisteraar. Maar we hebben met een politieker te doen: luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar nH)n daden.
Want Intussen is hét een feit dat binnenkort 80 pet. van de kamertonelen zullen
verdwijnen ingevolge de belachelijke subsidlëringEpolitiek. We zullen proberen tegen de houding van de minister te protesteren.
Daarna volgde de voorlezing van een manifest npimpns ÈWT, het (eveneens Antwerpse) Pakkeltheater, het Mechels Miniatuurtheater en het (VUvoordes) Theater SI. Hierin wordt om. gemeld dat de
raadgevers van de nu zo goed als autonoom over Vlaanderen heersende minister van Cultuur besloten hebben dat het
toneelleven in ons landsgedeelte moet gesaneerd worden en dat dit best kan gebeuren door de vooruitstrevende kamertonelen te liquideren. .Deze theaters hebben echter de belangstelling voor het toneel doen toenemen, terwijl de officiële
schouwburgen hét aantal toeschouwers
zagen dalen. ZIJ Introduceerden in Vlaanderen Osborne, Beckett, lonesco, Brecht,
Sartre en door hun verdwijning zullen belangrijke opleidingscentra voor Jonge acteurs en regisseurs verdwijnen.
Verder klagen de kleine 4 aan, dat precies een Vlaams minister van cultuur het
kamertoneel tot commercialiseren of verdwijnen dwingt. Dat de financieel gezond
beheerde theatertjes uitgeschakeld worden om de putten van één slecht beheerde schöuwurg te vullen. Dat men m ons
land blijkbaar eerst schulden moet maken om overheidssteun te genieten, rtet

te rekenen had. Door een-tamelijk radicale overschakeling .naar een programmalle
van Icasstukken' en de omvorming tot
een volwaardig beroepsgezelschap, wat
ojn. moest blijken uit de stortingen voor
de
Rifkamaatschappenjke
Zekerheid,
kreeg de In schulden verdrinkende troep
voldoende overheidssteun om hét hoolci
boven water te houden. Maar de geschiedenis Is nog niet gedaan. Enkele Jaren
geleden verlieten de boys van het fJKT,
de ware pioniers die Beckett en lonesco
in Vlaanderen brachten en Btaatsprjjswinnaars Brulin en Bterckx lanceerden, net
zaaltje van de Leysstraat om vla de Palladlum-danszaal In de Offerandestraat
ten slotte In ex-Can Can cabaret van de
Breydelstraat te belanden. Onlangs ber
trokken de spelers van het EWT als onderhuurders van het NKT bet verlaten
8caplno-zaaltje, waarvan echter op het
einde van dit seizoen de huurceel vervalt.
Volgens de termen van het contract moet
de verhuurde ruimte door de eigenlijke
huurders terug In de oorspronkelijke staat
gebracht worden. Hetgeen m.a.w. betekent dat het Nederlands Kamertoneel ten
minste honderdduizend frank zal moeten
besteden om in de letterlijke aal van het
woord een ander kamertoneel totaal te
doen verdwijnen. Insiders beweren dat de
jongens van bet EWT met zo'n som In
staat zouden ztyn om hun toneelleven te
redden. Dit laatste klinkt aannemelijk ate
men een poosje hun inspanningen gevolgd
heeft.
De hele historie lijkt echter nog veel absurder dan de eerste stukken van lonesco, die precies op de planken van' dat
Scapino-theatert je gespeeld verden.

THEO 50
2k denk wel'dat de roep: Tneo buiten!'
de meest gescandeerde leuze is geweest
tijdens al de manifestaties van de laatste
jaren, waarin de Vlaamse Volksunie
rechtstreeks of onrechtstreeks haar invloed kon laten gelden.
Maar Theo, In casu de (katholieke) premier van de huidige regeringscoalitie tussen (zijn) Christelijke Volkspartij en de
Belgische Socialistische Partij, zit al drie
jaar lang vrij stevig in het zadeL En de
Deze Oentse advocaat werd president
van de Christelijke Volkspartij, onmiddellijk na dé periode van de zogenaamde koningskwestie, die -niet alleen tot de troons**
afstand van LeopoW TH leidde, maar aan
de CVP. voldoende stemmen bezorgde om
gedurende een volle legislatuur (1950—•
1964) een homogene regering té vormen.
Terwijl zijn partijgenoot prof. dr. Gaston
Evskens met liberale regeringspartners
m 1959 de zogenaamde Eenheidswet uitbroeide, lanceerde hij tijdens de berucht
geworden toespraak In Leuven al een
soort 'inrttatlon a la valse1 tot de socialisten en na de stakingsgolf van de jaarwisseling 60—81 en de daaropvolgende
verkiezingen gingen katholieken en socialisten prompt onder zijn leiding de dans
in. Met zijn kaal hoofd, zijn zuur gezicht
en zijn vrij lange neus is Theo Lefèvre
vanzelfsprekend een geliefd mikpunt voor
de karikaturisten. Dat is normaal. Er waren heel wat meer oorzaken en aanleidingen om nerveus en ziek te worden n.a.v.
de Invoering van de fiscale hervorming,
die ergens een aderlating betekende voor
de bezittende klasse van zijn partij; de
taalwetgeving, die zowel Belangrijke fracties van Walen als van Vlamingen tegen
Hem b het harnas joeg; de sanering van
dé ziekteverzekering^ dié zo'n fel verzet
van de geneesheren verwekt. En tóch bereikte h|j onlangs in blakende gezondheid
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bezig achter de bar van Tingel Tangel)
Jan, ken Je ' die van dié haasjes? Ja?
Geweldig mooi Verhaaltje, be ; ... t
Staat op mijn naam, maar 1 is niet van
ma. Misschien (lacht) beeft iemand bet
gemaa&t In mijn-bystfn.
*Weet je wie er gisteren was, de juffrouw
bij wie ik la de tweede klas van de lagere
school heb gezeten. Ze zat, net als mTJn
moeder, vooraan. Een echte familievoorstelling. Ja, ze zijn reuze aardig, nu je
wat bereikt hebt.'

OOSTDUITSE TOURNEE
Op straat, een paar meter van het raam,
staan twee jongens en een meisje. Ze
kijken.
Bob van Reyn: /Komen ze een kaait]»
kopen? Nee ze lopen door. Misschien
straks, t Is nog vroeg. Gisteren waren er
15 mensen, eergisteren 12.
Ik heb in oktober 'BS een tournee aangeboden gekregen, door Oost-Duitsland, 20
dagen. Ik ben opgetreden in o. a. Berl^n,
Leipzig, Dresden. Elke avond uitverkocht. 1500 mensen per avond en 1200
's morgens om 10 Uur, bti de oehtendvoorKtelllngen. Bet enthousiasme van het publiek was onvoorstelbaar. Ze begonnen- bg
het eerste nummer al meteen met geweldig applaus en tussen de nummers door,
geweldig, ongelofelijk. Je gaat boven je
top werken. De laatste keer moest ik 26
keer terug komen. De mensen gaan niet
weg, ze blijven klappen.'
(Buiten staan twee mevrouwen. Ze kijken, kijken. Lopen door.)
•Er komen veel artiesten in Oost-Duitsland. Marcel Marceau U er een week geweest. Toen tijdens het wereld-pantomime-Jestlval In West-Berlijn hebben ze me
uitgenodigd voor die tournee. Wat Joop
van Zijl voor de AVRO-radio gezegd
heeft, is helemaal juist. Eet Is hem door
de AVBO kwalijk genomen. Ze geloven je
niet als je zegt dat de mensen er daar
goed gekleed uitzien en dat de theaters
stampvol zijn. Ik ben geen communist, Ik
ben niet voor een communistische staat*
maar het Is een feit dat de huren daar
laag zijn, studie, doktersbehandeling, ziekenhuis zijn gratis en artiesten moeten
elk jaar vier weken met vakantie op
staatskostea WIJ zijn al 9 jaar niet met
vakantie gegaan. Als Ik eindelijk goed
verdien, moet ik alle schulden betalen.
Van elke plaats gaat 26 pet vermakeujkheldsbelasting af. In Rotterdam kwamen
20 mensen per avond, op tweede kerstdag
had ik er 80 en daar moet dan die 35
pet. plus nog alle andere kosten ai.
Dat was m'n eerste grote tournee in
Oost-Duitsland. Hier treed Ik op in clubgebouwen. Wat moet je anders. Dé la
llar krUg je niet. Alleen verleden jaar
per gratie, 8 dagen midden in de zomer.
En toen heeft het storm gelopen. De
laatste avond stond er zo'n rij voor de
kassa, dat we om half negen moesten
beginnen. Maar het kost zoveel geld. Alleen de affiches ophangen, 100 affiches
voor ƒ 440, en dan wordt er eerst geïnformeerd of je wel safe bent. 't Heeft

scnoien
ten antwoord: 'Meneer Bronk komt met •
10 man en vraagt evenveel &U of minder
dan u.' of: 'We hebben meneer Bronk
al gehad en ze vonden er niets .aan ...'
JUS' kunstenaar alleen krUg je géén Jeans .
pjn nonüaaï 'te «tijderen op je vak, tenzij
je een-groep maakt of een ..stichting, dan
krijg je subsidie; HE wil weg. We zün>i>ezlg met 5. buitenland. Parus. Looien.
New Yorfc...'
'
In '57 kon ROB van Reyn niet naar New
York door toedoen van de BVD, die meldde dat de pantomimespeter • in Roemenië
was opgetreden en in 1046 De Waarheid
had gelezen, waarop 5 dagen voor het
vertrek zijn visum werd geweigerd.
'De Amerikaanse consul in Parijs heeft

Ik: 'Waarom?'
R. v. B.: 'Omdat die clown een heel
blij mannetje is. een heel buj mens.'
Ik: 'Zo blij njt jij me n i e t . . . ' - . ;
E. v. H. <fcws*d .wordejjdls 'Zo'n-otató
kan je alleen als je een hoop rotugheid
gehad hebt, een hoop ellende. Ik ben
vroeger uitgescholden, ze laehen je uit
als je een gebrek hebt. Je bent veel sensitiever omdat Je niet geaccepteerd wordt
Ik: 'Juist daarom... waarom dan zo
bl«?'
R. v. B.: -Kijk naar "De wijze kater",
een geweldig lachstuk, maar zo Iets kan
je alleen schrijven als Je het moeilijk hebt
gehad. Die clown houdt me zo geweldig
bezig. Er zit een aantal knopen die je

•Dat lelijke Jonge eendje, dat ts er
niet toevallig in. Mijn moeder zegt nu:
Ik kan me niet -voorstellen dat JU
daarjjp 't toneel staat Als ik.me zelf
zie als fclein jongetje, met een lelijk
smoel ..ï" STn' Quosrs "hadden een
borrtaiaftk, ze zelden: we zulten'iem.
maar achter de machine zetten, dan
kan de wereld hem niet zien. Maar
ik heb. me erutt tosgeworsteld.'
t Is hall negen. Bob van Reyn gaat
weg om zich te schminken. Nauwelijks is hij de deur uit of hij komt
weer haastig naar me toe.
'Denk je dat de clown neuriënd kan
opkomen? Zou dat vrolijker zijn? Ja,
ik kom neuriënd op.'
BIBEB

Verder klagen ae Kleine * aan, oat predes een Vlaams minister v&n Cultuur het
kaïnertoneel tot commercialiseren of verdwijnen dwingt. Dat de financieel gezond
beheerde, theatertjes uitgeschakeld worden om de putten van één slecht beheerde schouwurg te vullen. Dat men in ons
land blijkbaar eerst schulden moet maken om overheidssteun te genieten. Dat
de Hoge Raad van de Dramatische Kunst
niet op de hoogte • is van zijn taak.
Naar het schijnt wordt met 'één slecht
beheerde schouwburg' geenszins de officiële Koninklijke Nederlandse Schouwburg, van Antwerpen bedoeld, maar wel
bet Nederlands Kamertoneel, dat al eerder met grote financiële moeilijkheden af

die ergens een aderlating betekende voor
de bezittende klasse van zijn partij; de
taalwetgeving, die zowel belangrijke fractie» van Walen als van Vlamingen tegen
hem In het harnas joeg; de sanering van
dé ziekteverzekering, dié zo'n fel verzet
van de geneesheren verwekt. En tóch bereikte h|J onlangs in blakende gezondheid
zijn 50ste levensjaar.
Waaraan is dat uithoudingsvermogen te
wijten? •Ben kwaUteitsprodukt, zonder
enige twijfel,' schrijft de 'Gazet van Antwerpen'. 'Maar buitendien! Goed eten en
drinken, het genoegen van een lekkere
Pup, geen vergiftigende wrok, bijtijds er
eens uit voor een rustig weekend en dan
vooral geen energieverspilling aan bflkomstigheden. Lefèvre heeft oog voor de
hoofdzaken en daar waar zijn eigen zafcfinfcennls te kort schiet, is hQ zo deemoedig bij anderen te rade te gaan.'
Het Is een feit dat Lefèvre tijdens zijn bewind na jaren immobilisme ingevolge bijkomstige zaken zoals de koningskwestie,
de schoolstrijd en de taaidisputen, voor
de oplossing van moeilijke sleutelproblemen staat: de sanering van de gezondheidsdiensten en de hervorming van de
grondwet. Die taak geeft hem echt niet
veel kansen om b.v.' 20 populair te worden als destijds Achilles van Acker, die
na de bevrijding door zijn kolenslag de
Belgische economie vlug weer op dreef
bracht.
Zelfs Tie Nieuwe GKds', stevig supporter
van Lefèvre, schrijft 0-m. naar aanleiding
van zijn verjaardag: 'Wie op het politiek
vlak Iets verwezenlijken wil en terzelfder
tijd populariteit zoekt, doet best er niet
mee te beginnen. De losprijs van de politiek ligt In verdachtmakingen, in persaanvallen... Wie daar niet tegen kan, moet
een ander werkterrein zoeken...' en
•Voorzichtigheid in het woord is hem
vreemd.'
Tijdens een TV-toespraak ten voordele
van de nieuwe wetgeving m.b.t. de ziekteverzekering wees Lefèvre ojn. op het
feit, dat tegenwoordig onze soldaatjes
goed gezond zijn en een flink voorkomen
hebben en dat er vroeger tijdens militaire defllés vooral 'klppeborsten' te zien
Vanzelfsprekend ontstond er prompt een
stroom van protesten. Ojn. de Vereniging
van Oudstrijdersverbroederingen van 1940
tot 1946 verzette zich 'krachtdadig tegen
deze onbeschofte, uitlatingen. Een regeringsleider, zich zelf waardig, zoekt geen
onbeschofte en beledigende argumenten,
om een fel betwiste politiek te rechtvaardigen. Indien de borst van onze makkers,
gesneuveld op het veld van eer, te smal
was om onze eerste minister te bevredigen, was idj nochtans breed genoeg om
zich moeilijk voor vijandige kogels te verIn meer administratieve taal liet Lefèvre
bij monde van zijn kabinetchef weten dat
men hem geen beledigende bedoelingen
aan het adres van de oud-soldaten moest
toeschrijven, want dat liij zgn borst ook
aan het vijandelijk vuur had blootgesteld,
zelfs tijdens de bezetting als *™*™ van net
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NAAR ENGELAND?
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Perdagboot:
Een heerlijke ontspanning.
Alle tijd om uw zaken voor
te bereiden.
Telefoon aan boord.
Voortreffelijk eten.
Tax-free" shop.
Vertrektijd: dagelijks 12.00 OUT.

Reizen per Harwich-boat (s éan modern genoegen, een veilig oversteken, een lorgeiMM comfort. U arriveert op tijd - een prettige
zekerheid voor de zakenman en voor het vakantieplan. Ook uw auto
kin me». Neem de boot - u viart er wel bij!
Boek vla DE HOEK
Bels rustig en betrouwbaar
per dagof nachtdienst.
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van Reijn dd. 15-9-1964
VERTROUWELIJK

Hierbij doe ik u weer toekomen de brief van de
heer Rob van Reijn van 15 september jl.
Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
bericht terzake het volgende:

C

In januari 1958 bereikte mij vanwege de Amerikaanse Ambassade een verzoek om inlichtingen betreffende
de heer van Reijn, zulks in verband met een door hem bij
het Amerikaanse consulaat te Amsterdam ingediende aanvrage om een bezoekersvisum voor de Verenigde Staten
van Amerika.
Op 6 februari d.a.v. werden in antwoord daarop
de navolgende gegevens aan.de Amerikaanse Ambassade verstrekt:
"Robert van Reijn. geboren te Amsterdam, 6-4-1929,
"wonende te Amsterdam, Prins Hendrikkade 121, werd
"in 1950 gemeld als lid C.P.N, en gedurende het tijd"vak 1950 t/m 1954 meerdere malen als lid van de
"O.P.S.J. Bekend werd dat hij in 1950 candidaat werd
"gesteld voor een functie in het Hoofdbestuur van deze
"vereniging doch niet werd gekozen.

" Als VERTROUWELIJK

Men gelieve steeds één zaak in één briefte behandelen. Bij beantwoording nauwkeurig het onderwerp, de dagtekening
en het nummer van dit schrijven vermelden.
& 231643*-41
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" • Als pantomime s p el e r verleende hij in het tijdvak
"1950/1957 geregeld zijn medewerking aan feestavonden,
"bijeenkomsten en weekends, georganiseerd door voren"genoemde vereniging. Overigens trad hij in de afgelo"pen jaren (laatste melding 1957) eveneens herhaaldelijk
"op feestavonden en congressen, uitgaande van de C.P.N.,
"E.V.C., AvN.J.V. en N.V.B. op.
"
In 1950 nam hij' deel aan het Wereld j eugdfestival
"te Budapest en in 1953 aan het Wereld j eugdfestival te
"Boekarest, alwaar hij in het door de Nederlandse delegatie opgevoerde "'nationale programma" optrad. In 1955
"berustte,-de artistieke 'voorbereiding van de deelnemers
"aan het Wereld j eugdfestival dat tëe Warschau zou worden
"gehouden', . in zijn handen. Of betrokkene ook aan dit
"festival heeft deelgenomen werd niet bekend.
"
Zijn echtgenote werd in november 1954 gesignaleerd
"als bezoekster van een C. P, N. -vergadering."
In verband met het feit dat de heer van Reijn op
het Amerikaanse consulaat te Amsterdam had geprotesteerd
tegen de ,Vi.sumweigering, werd op 9 april 1958 vanwege de
Amerikaanse Ambassade aan mijn dienst de vraag gesteld of
hij na 1955 nog op politiek gebied de aandacht had getrokken. Hierop werd geantwoord, dat na 1955 geen nieuwe positief gestelde inlichtingen omtrent van Reijn bekend waren
geworden.
Inmiddels had de heer van Reijn zich, in verband
met de weigering van zijn visum, op 24 maart 1950 met een
request tot Hare Majesteit de Koningin gewend. Dit request
werd vanwege Hare Majesteit de Koningin ter behandeling
in handen gesteld van de Minister van Buitenlandse Zaken,
aan wie, op diens verzoek, werd medegedeeld welke gegevens door mij aan de Amerikaanse Ambassade waren verstrekt.
In dit request schreef de heer van Reijn o, m. het
volgende:
"Te Uwer informatie deel ik U mede, dat ik in de
"periode tussen 1949 en 1953 een paar voorstellingen
"voor Communistische mantelorganisaties heb gegeven.
"Met voorstellingen geven, moet ik mijn brood verdienen
"en in die tijd — het was mijn beginperiode - moest ik
"absoluut iedere voorstelling die ik kon krijgen, aan11 nemen omdat ik niet alleen daarvan moest leven, doch
"ook mijn studie moest betalen. In 1949 aanvaardde ik
"bovendien een uitnodiging om aan een cultureel festi"val in Budapest deel te nemen. In 1953 ontving ikop"nieuw een uitnodiging om aan zo 'n Festival deel te
"nemen in Boekarest. Aanvankelijk weigerde ik, doch
"men
VERTROUWELIJK
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"men vertelde mij dat ook de Franse pantomime-speler
"Marcel Marceau daar zou zijn. Dit leek me wel interes"sant en ik ging dus naar Boekarest om voorstellingen
"te geven (twee weken). Hierna heb ik mij volkomen - om
"persoonlijke redenen - gedistansieerd van communisti"sche organisaties. Mijn vrouw die ik inmiddels leerde
"kennen was wil communist, doch die heb ik tot andere
"inzichten kunnen breng-en. Zelf ben ik nooit communist
"geweest. Ik,»word nu echter door de Consul in Amsterdam
"beschouwd als iemand, die geassocieerd is met communis—
"ten. Wat mijn vrouw betreft: Zij heeft geen visum aangevraagd, en haar vroegere aangelegenheden mogen m.i.
"geen aanleiding zijn voor een weigering van mijn visum.
"Met mijn werk dien ik alleen maar een cultureel doel en
"sta ik buiten politieke aangelegenheden. In de acht ja"ren tijdens welke ik op het toneel werkte, heb ik veel
"gewerkt voor kunstkringen, de Katholieke Culturele Pede"ratie, personeelsverenigingen van verschillende bedrij"ven en tal van andere organisaties - neutrale als ook de
"Televisie secties van alle omroepverenigingen - plus
"de vier of vijf voorstellingen in het begin van deze
"brief genoemd, die nu het zwaarst wegen".
Volledigheidshalve moge ik nog vermelden, dat mij bekend is dat de Amerikaanse autoriteiten weten $at de echtgenote van de heer van Reijn, Mevrouw Catharina Maria van
Reijn-Winterink, van 1945 tot 1955 lid is geweest van de CPN.
Zij heeft dit zelf verklaard in augustus 1962, tijdens een
onderhoud met een ambtenaar van het Amerikaanse consulaat
te Amsterdam, welk onderhoud plaats vond op haar verzoek en ,
verband hield met een visumaanvrage van haar moeder.
Na 1955 zijn bij mijn dienst wel enige gegevens omtrent
de heer van Reijn bekend geworden, doch deze komen niet voor
exploitatie aan derden in aanmerking en zullen derhalve ook
niet, bij een eventuele nieuwe visumaanvraag van de heer van
Reijn, aan de Amerikaanse autoriteiten worden verstrekt.
Ik merk daarbij echter op dat lén van deze gegevens - betrekking
hebbend op zijn verblijf in de DDR in oktober 1 963 - naar
alle waarschijnlijkheid toch bij de Amerikaanse autoritieiten bekend zal worden, omdat uit zijn paspoort - indien dit niet
recentelijk is vernieuwd - kan blijken dat hij toen in de DDR
is geweest.
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
VERTROUWELIJK
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15 September 1964
De ll/eledelzeergeleerde Heer

Dr A. Vondeling
Commissie van da Tweede Kamer der Staten Generaal
te
' s G r a v e n h a g e

Zeer geachte Dr Vondeling,
Hiermede ben ik zo vrij terug te komen op Uw brief van ds vorige
maand, waarin U mij berichtte na September gelegenheid te hebben
mij voor een onderhoud te ontvangen.

o

Ik hoop dat het U mogelijk is mij in de eerste helft van October
uit te nodigen. Half October vertrek ik n.l. naar de UJest, waar ik
tot eind November voorstellingen geef.' Daar het Internationaal
Theater Instituut te Den Haag moeite voor mij doet voorstellingen
in New York te boeken - die ik op de terugweg via New York - zou
kunnen geven, heb ik opnieuw een visum voor Amerika aangevraagd.
Ik heb geen enkele reden aan te hemen, dat er nieuwe of oude redenen
zijn om mij een visum te weigeren'," Gezien de vorige weigering - waardoor
voor mijn carrière zoveel kansen zijn gemist - zou ik graag in de gelegenheid worden gesteld voor mijn vertrek naar de Ulest, met U over
mijn bezwaren t.a,v, 'inlichtingen---tmjtfëTit mTjnxpersoon, te spreken.
fflet de meeste hoogachting verbliHf

Ro
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STATEN-GENERAAL
TWEEDE KAMER

Afschrift voox de leden en plaatsvervangende leden van de vaste Commissie
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Onderwerp!verzoekschrift
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Aan de Voorzitter van de vaste
Commissie voor de Binnenlandse
Veiligheidsdienst
Binnenhof 1a.
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VERTROUWELIJK
s-Gravenhage, 14 oktober 1964.
Hierbij doe ik u weer toekomen de brief van de heer Rob van
Reijn van 15 september jl.
Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst bericht
terzake het volgende:
In januari 1958 bereikte mij vanwege de Amerikaanse Ambassade
een verzoek om inlichtingen betreffende de heer van Heijn, zulks
in verband met een door hem bij het Amerikaanse consulaat te
Amsterdam ingediende aanvrage om een bezoekersvisum voor de Verenigde Staten van Amerika.
6p 6 februari d.a.v. werden in antwoord daarop de navolgende
gegevens aan de Amerikaanse Ambassade verstrekt s

O

"Rjgbert, van Reijn, geboren te Amsterdam, 6-4-1929» wonende te
Amsterdam, Prins Hendrikkade 121, werd in 1950 gemeld als lid
C.P.N* en gedurende het tijdvak 1950 t/m 1954 meerdere malen als
lid van de O.P.S.J. Bekend werd dat hij in 1950 candidaat werd
gesteld voor een functie in het Hoofdbestuur van deze vereniging
doch niet werd gekozen.
Als pantomimespeler verleende hij in het tijdvajg 1950/1957
geregeld zijn medewerking aan feestavonden, bijeenkomsten en weekends, georganiseerd door vorengenoemde vereniging. Overigens trad
hij in de afgelopen jaren (laatste melding 1957) eveneens herhaaldelijk op feestavonden en congressen, uitgaande van de C.P.N.,
E.V.C., A.N.J.V. en N.V.B. op.
In 1950 nam hij deel aan het Wereldjeugdfestival te Budapest
en in 1953 aan het Wereldjeugdfestival te Boekarest, alwaar hij
in het door de Nederlandse delegatie opgevoerde "nationale programma" optrad. In 1955 berustte de artistieke voorbereiding van de
deelnemers aan het Wereldjeugdfestival dat te Warschau zou worden
gehouden, in zijn handen. Of betrokkene ook aan dit festival heeft
deelgenomen werd niet bekend.
-2-
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"Zijn echtgenote werd in november 1954 gesignaleerd als bezoekster van een C.P.N.-vergadering."

O

O

In verband met het feit dat de heer van Reijn op het Amerikaanse
consulaat te Amsterdam had geprotesteerd tegen de Wisumweigering, werd
op 9 april 1958 vanwege de Amerikaanse Ambassade aan mijn dienst de
vraag gesteld of hij na 1955 nog op politiek gebied de aandacht had
getrokken. Hierop werd geantwoord, dat na 1955 geen nieuwe positief
gestelde inlichtingen omtrent van Reijn bekend waren geworden,
inmiddels had de heer van Reijn zich, in verband met de weigering
van zijn visum, op 24 maart 1958 met een request tot ÜEre Majesteit
de Koningin gewend. Dit 'request werd vanwege Hare Majesteit de Koningin
ter behandeling in handen gesteld van de Minister van Buitenlandse Zaken,
aan wie, op diens verzoek, werd medegedeeld welke gegevens door mij
aan.de Amerikaanse Ambassade waren verstrekt.
In dit request schreef de heer van Reijn o,m. het volgendes
"Te Uwer informatie deel ik U mede, dat ik in de periode tussen
1949 en 1953 een paar voorstellingen voor Communistische mantelorganisaties heb gegeven. Met voorstellingen geven, moet ik mijn brood
verdienen en in die tijd - het was mijn beginperiode - moest ik absoluut iedere voorstelling die ik kon krijgen, aannemen omdat ik niet
alleen daarvan moest leven, doch ook mijn studie moest betalen. In
1949 aanvaardde ik bovendien een uitnodiging om aan een cultureel
festival in Budapest deel te nemen. In 1953 ontving ik opnieuw een
uitnodiging om aan zo'n Festival deel te nemen in Boekarest, Aanvankelijk weigerde ik, doch men vertelde mij dat ook de Franse pantomimespeler Marcel Marceau daar ziu zijn. Dit leek me wel interessant«en
ik ging dus naar Boekarest om voorstellingen te geven(twee weken).
Hierna heb ik mij volkomen - om persoonlijke redenen - gedistansieerd
van communistische organisaties, Mijn vrouw die ik inmiddels leerde
kennen was wél communist, doen die heb ik tot andere inzichten kunnen
brengen. Zelf ben ik nooit communist geweest. Ik word nu echter door
de Consul in Amsterdam beschouwd als iemand, die geassocieerd is met
communisten. Wat mijn vrouw betreft: Zij heeft geen visum aangevraagd,
en haar vroegere aangelegenheden mogen m.i. geen aanleiding zijn voor
een weigering van mijn visum.Met mijn werk dien ik alleen maar een
cultureel doel en sta ik buiten politieke aangelegenheden. In de acht
jaren tijdens welke ik op het toneel werkte, heb ik veel gewerkt voor
kunstkringen, de Katholieke Culturele Federatie, personeelsverenigingen
van verschillende bedrijven wn tal van organisaties - neutrale als ook
de Televisie secties van alle omroepverenigingen - plus de vier of
vijf voorstellingen in het begin van deze brief genoemd, die nu het
zwaarst wegen".
Volledigheidshalve moge ik nog vermelden, dat mij bekend is dat
de Amerikaanse autoriteiten weten dat de echtgenote van de heer van
Reijn, mevrouw Catharina Maria van Reijn-Vinterink, van 1945 tot 1955
lid is geweest van de CPN. Zij heeft dit zelf verklaard in augustus
1962, tijdens een onderhoud met een ambtenaar van het Amerikaanse
consulaat te Amsterdam, welk onderhoud plaats vonf op haar verzoek en
verband hield met een visumaanvrage van haar moeder.
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Na 1955 zijn bij mijn dienst wel enige gegevens omtrent de heer
van Reijn bekend geworden, doch deze komen niet voor exploitatie aan
derden in aanmerking en zullen derhalve ook niet, bij een eventuele
nieuwe visumaanvrage van de heer van Reijn, aan de Amerikaanse autoriteiten worden verstrekt. Ik merk daarbij echter op dat één van deze
gegevens - betrekking hebbend op zijn verblijf in de DDR in oktober
1965 - naar alle waarschijnlijkheid toch bij de Amerikaanse autoriteiten bekend zal worden, omdat uit zijn paspoort - indien dit niet
recentelijk is vernieuwd - kan blijken dat hij toen in de DDR is
geweest.
SE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
VERTROUWELIJK

O
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w.g.E,Toxopeus.
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-4Afschrift
Rob van Eeijn

Amsterdam
Pr.Hend±ikkade 121

De Veledelzeergeleerde Heer
Dr A.Vondeling
Commissie van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal
1s-Gravenhage.

15 september 1964

Zeer geachte Dr Vondeling,

O

Hiermede ben ik zo vrij terug te komen op Uw brief van de vorige
maand, waarin U mij berichtte na September gelegenheid te hebben
mij voor een onderhoud te ontvangen.
Ik hoop dat het U mogelijk is mij in de eerste helft van October
uit te nodigen. Half October vertrek ik nl. naar de Vest, waar ik
tot eind November voorstellingen geef. Daar het Internationaal
Theater Instituut te Den Haag moeite voor mij doet voorstellingen
in New ïork te boeken - die ik op de terugweg via New Tork - zou
kunnen geven, heb ik opnieuw een visum voor Amerika aangevraagd.
Ik heb geen enkele reden aan te nemen, dat er nieuwe of oude redenen
zijn om- mij een visum te weigeren. Gezien de vorige weigering waardoor voor mijn carrière zoveel kansen zijn gemist - zou' ik graag
in de gelegenheid worden gesteld vóór mijn vertrek naar de West, met
U over mijn bezwaren t,a,v."inlichtingen omtrent mijn persoon, te
spreken.
Met de meeste hoogachting verblijf ik inmiddels,
w.g.Rob van Reijn,
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