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UITDE WERELD VANDE FILM
„HET LEVEN BEGINT MORGEN”
aanklacht tegen de oorlog

Hy kunnen ons lot in eigen handen ne-
i hien", is de concluste van het opmer-
■^Kelijke Franse filmwerk „Het leven
■J, « morgen". Het is een positief stand-
Il.« dat; hierin door Nicole Védrès, de sa-
ki; :flster van de film, wordt uitgedragen,[lu ' kan men niet zeggen, dat deze film||.fie e 1 aan de eisen beantwoordt. Nicole
■L s laat vooraanstaande Franse geleerden,■t"en van wetenschap, en kunstenaars, aan■bjoord. die hun visie geven op de tijd,
ILSn" wti 'even.HL raard lopen hun beschouwingen nogalIfcijll- Hierdoor kon de film aan een be-
|P(a v'ei'wardheid niet ontkomen, maar des-
t_Bor,*ïïs val' er een zekere opwaartse liin in.RJI'dekken. Bovendien moet men JÜl^^^H
lï-o e°ben voor de uitstekende IH* waarop het gesproken woord I
Ril "Pnamen uit journaalstroken ■I "streerd werd.
p iaar het in hoofdzaak om gaat I\htt e' probleem van oorlog of ■fc.;p' Wordt de atoomkracht in ■'pin? gesteld tot zegen van de ■rin '"id of voor vernietiging of ■
rii» En dan kPn men na de vaak I
p vuel'Jke heelden van vernietiging ■k. 'Jriorri in verschillende beelden ■
P. oorlog en de uitwerking I
Ppi''a.dioactieve stralen na atoom- I
pri-, JS,es niet anders dan tot de IF':jo"sie komen: deze film is in I
X " een aanklacht tegen de oor- I[>=_jn kiest stelling voor vrede en I

opbouw. Ze laat ons ■n'r over de wijze waarop wü I
F5, .npten bereiken ■— en daar I

om — helaas in het on- I

P"i« Franse jongeman uit de pro- I■an Pierre Aumont) fun- I
I. £ als de verbindende schakel Iilm door achtereenvolgens I
K ,^en af te leggen en vragen I

uren op mensen als de I
Sn t.tialist hartre, de bioloog ■
J_h„ ostand. professor Daniël La- ■
" i ■ de architect Le Corbusier, Ii.t Ijnstenaar Picasso, de compo- I
,'.n Inaud' de inmiddels over- IJijf» schrijver en renegaat André I
r.i__ en tenslotte het echtpaar I

\ f., e is de eerste figuur, met I.1)5 'n gesprek komt. maar deze I
Sd ifm een verre van verhelde- I.. Dep'd van de maatschappij I
Jij., ogen. „Wij allen zijn schul- ■■-i. Z'"Rt '^ en een minder sterke IW °oriljjkheid dan onze Fransman I
%_,., "iisschien in zelfmoord zijn I
Kj,Ucht hebben gezocht. (Wij ■
*_n op' dat de2e film enkele Il>"geleden werd gemaakt).
f-tlr nri daarentegen wijst op de c
f,.0„ nde resultaten en verdere mogelijk-
Jne" van de huidige biologische ontdek-
!'f_ti ' riie over net vraagstuk leven en doodJ»,, "'terende bijzonderheden brengen. Jam-!''io)ls echter. dat van Pablo Picasso en
«n, '"Curie niet veel meer dan enkele op-
_*_fi zi^n ssrnaakt, aodat wü van hun onge-*H 'j^d belangröke uitspraken over oorlogr6de niets vernemen.

De waarschuwing, dat de generale staven
gebruik maken van de wetenschapsmensen
en hun ontdekkingen, kan niet worden mis-
verstaan, al had de film in zijn geheel onge-
twijfeld positiever kunnen zijn — met geen
woord wordt over de georganiseerde actie
van honderden millioenen vredesstrijders ge-
sproken — en ons duidelijker de wegen moe-
ten aangeven om vernietiging af te wenden
en de vrede te winnen. Toch heeft ze door
haar vaak verbijsterende confrontatie met
een werkelijkheid, waaraan niemand kan ont-
komen en een zeker optimisme, dat er in
naar voren komt. in ieder geval waarde voor
de mens. A. J. L.

Jean Pierre Aumont, de jongeman die
weten wil, in gesprek met de beroemde

bioloog Jean Rostand.

VLOTTEBEKEERLING
IK (een geestige rol van Stewart Gran-
% ; lid van een uitgebreide dievenbende,
j.» -t vooral op kunstschatten heeft voor-
%' steelt een kostbaar schilderij, dat toe-Jc^ °rt aan een kerkje op Sicilië. HU maaktli..fr mee u" e v°eten naar Tunis, doch
ywr't zijn chef, dat het samen met hetV ..'s verbrand. HU weet het wantrouwen2Un chef te sussen door hem voor te

I CITY

stellen enige copieën van
dit schilderij op de zwarte
markt te brengen en haalt
een jonge, begaafde
kunstenares (goed ge-
speeld door Pier Angeli)
er toe over zulk een copie
te vervaardigen, doch te-
kent daarmee tegelijkertijd

I*»,, eigen vonnis. Hü, de harde, alleen het*lS tellende cynicus, trouwt met haar, ten->«{?" er zeker van te zUn dat deze en andere
I (/«'-singen ook werkelUk tot stand komen.I _,e* is die liefde voor zijn eigen vrouw,m uiteindelük „Tot inkeer" brengt,

'n nadat er een hele rits complicaties,
"n kleine bedriegerijtjes, aan te pas

I, (/""en zUn.. i°l onderwerp van de bekeerde zondaargeslist niet nieuw, maar het wordt hier
V.ra<*t op een vlotte, geestige wiize. zonder.' ° sentimentaliteit; integendeel, U kunt
tiSoms hartelijk om lachen.e regie had Riehard Brooks. A. J. G.

CONFLICT OM
EENKIND

tó het na-oorlogse Duitsland zUn heel watk^ren te vinden, die hun vader niet
*ti} '"■" Winnie is de moeder van een van
{■Oh ; eert een ander kennen, wil met hem
*l«j*en, maar verzwijgt het bestaan van de
V>, N'ki voor hem. Als ze gaat emigreren,
>?».: net wel uitkomen en in haar wanhoop"__? Ze het iynd weg aan een vreemde, oudeUtf" Deze, een brombeer en vrouwenhater
6sterlUk gespeeld door »Paul Hörbiger)

■ CINEAC 1
wordt al «poedig verte-

derd en is, evenals zijn
huishoudster, niet meer
van het kind weg te slaan.
De moeder keert op het
laatste moment van de
boot terug en gaat vol
wanhoop haar kind zoe-

*<y_ ken. Ze krUgt daarbU de

i> ïv.Van haar man — die haar alles vergeeft"iet _ ïe vindt het kind. Dan volgt het con-hd'tussen het jonge paar en dé oude pleeg-% ,r- Tenslotte overwint het verstand het«.n7e oude man en geeft hij met een bloe-i? ."art het kind aan de ouders terug.>.K«'s men ziet: het gegeven van de film
'J. , Niki" lUkt wat sentimenteel. Door'Omwerking echter is het eên menselüke
'ü , Seworden, met wat humor en tragiek
*an'nrriidden van de eindeloze stroom van
*|iii|3ter- en moordfilms zeker een verade-
V* fpSie van deze Westduitse film lag inaen van Rudolf Jugert. G. H.

OLIJKEVERGELIJKING
Kn'J gedemobiliseerde Engelse kapitein (An-*_t V Steel) die zich maar heel moeilijk aanv an Urger-sleurleven kan aanpassen, neemt'es of niks — ontslag als klerk en begint
I CORSO
St rv,

met twee vrienden een
mobiel restaurantbedrijf.
Zijn vrouw (Patricia Koe)
zit ook niet stil en zet met
een vriendin een particu-
lier arbeidsbureau op
poten. Beide ondernemin-
gen floreren en dan moet
de beslissing vallen: welke

öe moet worden opgegeven?
h*fUi Artr>ur Rank-film „Mevrouw maakt
i>'e-i» " is onder de categorie „onschuldige% jijhdalletjes" te rangschikken. Men gaat
ï't »„OoP noch wenend, noch lachend de zaalï» »" tjen tegen een, dat u het hele gevalJ ,)bpn uur vergeten bent. Slechts eenmaal
»*_ o w'i hardop moeten lachen. Dat was
« 'il_r- n der figuren, zoekend naar een ver-K:' n-, uitriep: „Net als Churchill! Die
ÏOf, e al zijn tanks naar het Oosten en*«t »e oorlog!" Een olijkerd, die regisseurJBcksonl J. Sch.

HETMONSTER
6"' waarschijnlijk het verhaal van dr

fsOon mr Hyde- zjJ z«n één en dezelfde
<w^ n- dr Jekyll, een gezien medicus, die--^____ echter een drank heeft

ÖESMET
I samengesteld, welke hem
tot een moordzuchtig mon-
ster maakt.
„De zoon van dr Jekyll"
is een flinke jongeman,
die opgegroeid is uit de

.» '—baby die nog net uit het
bt. waav brandende huis werd ge-
1_,s en rt

ln z"n vader omkwam. Eilaas, de
*ai het Publieke opinie gaan er van uit
V» *ijn „ .' een aard_e naar zijn vaartje
ihï1 <_! i. n het begin "J*4 het er inderdaad
** vm. Jongeman hervat de proeven van
tl» **lfri_.-. en bereidt opnieuw de drank..^ve-^rtM raakt hij in een aantal situa-fcNen ,kkeld' die er toe 'elden dat hi. al-?■ i.n _, oor eenzelfde monster wordt aan-
"«»' vepi

Zijn vader was-

*»
de f' spannende avonturen weet hij ech-»h?' te /""Bes te ontwarren, zijn onschuldl^aske"6" en het werkelUke monster te
l*l|ig,v.!1 i?oals haar voorganger: een krank-vernaal, maar spannend! A. R.

Potemkin in
Desmet

Ook a.s. Zondag om half
tivaalf is de beroemde Sow-
jet-film Potemkin te zien in
theater Besmet.
Laat de kans om deze film
te zien niet voorbijgaan!

„Limelight” geprolongeerd
70ALS te verwachten was is de prachtige film van Charlie Chaplin'
„Limelight" in drie theaters — Tuschinski, Alhambra en Royal —

geprolongeerd. Wij kunnen ons slechts verheugen over het succes, dat
het werk van de grote filmkunstenaar Chaplin ook in ons landontmoet
en wij zouden u, voor zover u de film nog niet zag, willen aanraden om
u deze gelegenheid niet te laten ontgaan. U zult er geen spijt van
hebben, daarvan zijn wij zeker!

EEN LACH EN
EEN TRAAN
„Fanny" kan beschouwd worden als een
vervolg op „Marius", de zoon van de Mar-
seillaanse caféhouder, die heen en weer ge-,
slingerd wordt tussen de liefde voor zün
meisje Fanny en zyn heimwee naar de zee.

In dit tweede deel wint de

KRITERIO.! '
zee het en Marius kiest
het ruime sop, Fanny ach-
terlatend. Al spoedig
blükt dat de verhouding
tussen die twee niet zon-
der gevolgen is gebleven
en in haar wanhoop
trouwt Fanny de brave,

doch veel oudere Panisse, die zijn schaapjes
ruimschoots op het droge heeft. Na twee Jaar
komt Marius terug en dan weet u het al met
de ogen dicht: het conflict is geboren.
Op het toneel zou men van „een sterk
volksstuk" spieken, een kwalificatie die er in
dit verband niet eens naast is, want beide
films zijn geïnspireerd op toneelstukke*! van
Marcel Pagnol. Er is een lach en een traan,
er wordt nergens psychologisch gegoocheld:
recht toe, recht aan — zoals het zeelui be-
taamt — stevent men naar het einde toe. Re-
gisseur Mare Allegret zal met dit werk zeker
niet in de termen gevallen zün voor een
filmprijs, maar Raimu als de vader van Ma-
rius is alleen reeds een bezoek aan „Fanny"
waard. Als hü in het beeld is, verzoent men
zich met de typische Franse breedsprakig-
heid en de erg trage camera. Hü is kostelüklJ. Sch.

EEN OUD VERHAAL
De liefhebbers van de ruige Wild-West
kunnen weer ruimschoots aan hun trekken
komen voor wat betreft het gooien, smUten
en schieten. Gemaskerde kapers dienen als
werktuig voor een grote oliemaatschappU,
die achter de schermen blijft.
De ranchers in de valley worden geterrori-
seerd totdat Jesse James (Clayton Moore)

óp het toneel verschUnt.
r 1 Hij is de grote man. die

PASSAGE
natuuriUlt het hardste
slaat, de meeste gßvechten
levert, het snelst met zün
revolver is en het paard
berijdt, dat een onuitput-
telijk uithoudingsvermogen
bezit. Linda Stlrling is de

heldin in het verhaal. Natuurlök wint Jesse
de strijd, %lleen sluit hü geen vrouw in zUn
armen. Een oud thema met weinig variaties.

G. K.

Het wekelijks bioscoop-journaal

Wapenstilstandsdag
De Wereld van Week tot Week (Gaumont
ISrltish) witst er in haar verslag over wapen-
stilstandsdag op. dat de Sowjet-Unie, de
USA en alle andere bondgenoten uit de eerste
wereldoorlog aan de herdenkingsplechtigheid
deelnemen. Het geldt hier — zo voegt de
spreker er aan toe — de herdenking van
millioenen doden. De oorlogen noemt hU
..nutteloos".

In deze Britse reportage schemert afkeer
van de Amerikaanse oorlogsvoorbereiding
door. waarbij het de bedoeling der heersende
Amerikaanse kringen is, Engelsen en andere
niet-Amerikanen in eên oorlog tegen de
Sowjet-Unie. het vuile werk te laten doen.
Fox (USA) liet de Sowjet-vertegenwopr-
diging uit het verslag over de wapenstil-

" .tandsdag weg en bracht nadrukkelUk bac-
teriën-generaal Ridgway en de koloniale
Franse maarschalk Juin naar voren. Geen
vredesklanken. maar oorlogsgeschetter.
Het blUkt. dat Polygoon (Nederland) mate-
riaal heeft betrokken van Amerikaans ge-
oriënteerde relaties, want Polygoon bracht
het verslag eveneens zonder Sowjet-vertegen-
woordigers. maar compleet mef Ridgway en
Juin.
Ook in de reportage over het ontslag van
Trygve Lic als secretaris-generaal der UNO
was Polygoon niet erg gelukkig Het ver-
meldde nl niet, dat Lic In strijd met de door
de UNO aanvaarde bepalingen herkozen was
en zocht de schuld bij het „Sowjet-bloc".

Een duidelijke, vrii uitvoerige reportage
over de schipbreuk van de Faustus nam Po-
lygoon in het binnenlands nieuws op, waarin
verder een geestig verslag over de Interna-
tionale hondententoonstelling te Utrecht voor-
komt.

Van de buitenlandse reportages vermelden
wU nog de acrobatische apenfamllie. „De
Wereld v. Week tot Week" vertoont de strïjd
om de Europese titel zwaargewicht boksen,
gewonnen door Heinz Neuhaus Fox laat
zien: de voetbalwedstrijd Frankrijk—lerland
eindigend met een 3—l-overwlnning voor dégastheren, verder de ontmoeting tussenFinse en Westduitse gymnasten. waarbUlaatstgenoemden in de meerderheid blevenPolygoon tenslotte laat Fausto Coppi win-nen, deze keer in de wielerronde van Zuid-Italië, de u

PROLONGATIES
De nogal gepeperde rollen van twee Ame-
rikaanse matrozen in het oude Rome worden-
nog een week in NOGGERATH voortgezet.
O.K. Nero!
Het verfUnde anti-communistisch spel Don

Cartrillo is door ROXY opnieuw geprolon-
geerd. CEINTUUR heeft San Francisco, een
goede voor-oorlogse, op het programma geno-
men, terwUl in APOLI.O rustig het pom-
peuze De mUnen van koning Salomo bluft
doordraaien.

Met groter kracht NAAR EEN VOORUITSTREVEND
GEMEENTEBESTUUR

Naar aanleiding van de brief van het
Districtsbestuur der CPN aan de

PvdA en de VVD
JYJOCHT echter bij „Den Haag" (de regering) de neiging geconsta-
" " teerd worden, dat het te weinig rekening houdt met de belangen
van Amsterdam, dan zal de gemeenteraad met grote kracht
voor de belangen van Amsterdam moeten opkomen".
Deze woorden werden door de heer Faber (die toen fractie-voorzit-
ter van de P.v.d.A. was) in de gemeenteraad op 25 Januari 1949 ge-
sproken.
Bestaat er nu een neiging bij de regering om te weinig rekening te
houden met Amsterdam?
Enige tijd geleden belegde de burgemeester van Amsterdam een
bespreking met de Eerste en Tweede Kamerleden, die in Amsterdam
en omgeving wonen. Op deze bespreking werd zowel door de burge-
meester als door de wethouders van Financiën en Volkshuisvesting
uitvoerig aangetoond, dat de regering in het algemeen te weinig
rekening hield met de bijzondere moeilijkheden waarin de gemeen-
ten door de regeringsmaatregelen waren komen te verkeren en dat
in het bijzonder te weinig rekening werd gehouden met de belangen
van Amsterdam.

REPRISES
ZÜ, die het indrukwekkende boek van
Theodore Dreiser „Een Amerikaanse trage-
die" gelezen hebben, zullen bii het zien van
de verfilming Illusie van het geluk ongetwü-
feld teleurgesteld zün (CULTURA).

Een film, waarin het vraagstuk van de tbc
op eerlijke wijze wordt benaderd, is het
Deense Mensen die men schuwt in ASTORIA.
Silver Kiver (Vrijdag tot en met Zondag) in
HOLI_ANDTA geeft het „bewogen" relaas
van een bekeerd* kapitein in het Amerika
van de 18de eeuw. De overige dagen draalt
Misdaad op bestelling, rle gebruikelijke rim-
ram over stoere politiemannen en zware
jongens.

Van heter gehalte is de BnßSlse filmKinderrechter grüpt in (NATIONAL), die
ondanks enkele zwakheden hei probleem van
de jeugdcriminaliteit zuiver stelt.
In NOVA is „kidnapping" aan de orde.
In De afvalligen beleeft men de ontvoering
van een baby. die een ongehuwde moeder
heeft.

Spanning en mooie natuurtaferelen brengt
Kangerne (ODF.ON), dat zich afspeelt In het
Australië rond de eeuwwisseling.
Allen zün wü moordenaars in HRX is eenschokkende en vaak verwinterende film over
de laatste uren van ter dood veroordeelden.
met prachtig spel van Mouloudji.

Amerikaanse sensatie en Duitse sentimen-
taliteit — half om half — vindt men In
's Nachts langs de weg (VAN SWINDEM.
FEen machtice a en een net n
feUn de hoofdnersonen in het dwaze IX
machtige ,T.»e Yoinig «U,YMPIA.: een jonger
en een czeltie in het mystieke Italiaans.
Penpino. Zang en dans treft men in de ope.rettéfilm Andnliif-ië (RIO>. een opgeblazen
eveneens Italiaan», verhaal over royershenrte.
_______! -l_ '. ■'■ 1.1.mw- ''■'■■ "»"'■'

Rpn-aHe kenmerkt De wenteltrap (HAT.-

T.EN) de niet nnvcrmakeUik supermens is ,n
Demens-n zullen wel rerir-Mi

(VICTORIA)

te bewonderen, terwi.il WEST-END de exoti-
sche comedie The African Queen vertoont.

Een meesterwerk der Sowjet-literatuur
ALEXEJ TOLSTOJ: „De Lijdensweg”

IN EEN VOORTREFFELIJKE
NEDERLANDSE REWERKING

WAT ZOU U DENKEN, lezers,
van een roman over de Russi-
sische revolutie, waarvan het
eerste deel werd geschreven

door een man, die als „witte" emigrant
in het buitenland verbleef, en de twee
volgende delen door een hartstochtelijk
medestander der bolsjewiki?
Het lijkt merkwaardig en onwaarschijnlijk, en toch is het waar. De aohterneef

van graaf Leo Tolstoj, Alexej Tolstoj, was in één persoon de man, die in
1917 Rusland verliet, toen de Octoberrevolutie had plaats gevonden, in het bui-
tenland een roman schreef, „De Zusters" geheten, waarin hij de voorgeschie-
denis van de October-revolutie schilderde, en die in 1923 naar de Sowjet-Unie
terugkeerde, walgend van de ontaarding der contra-revolutie, om als Sowjet-
burger twee romans aan de reeds geschrevene toe te voegen, die voorbeelden
werden van socialistische kunst.
De vijf jaren, die Alexej Tolstoj in het buitenland doorbracht, waren voor hem

een harde school. Want Alexej Tolstoj had zijn vaderland lief. Hij had als oor-
logscorrespondent van 1914—'17 aan het front gelegen en de lijdensgeschiedenis
meegemaakt van een groot volk, dat door de corruptie en onbekwaamheid van
zijn heersers in onnoemelijk leed en militaire rampen werd gestort.... een volk,
dat moedig, bekwaam en levenskrachtig was in zijn diepe lagen.

Alexej Tolstoj zag de revolutie voor
zijn ogen rijpen. Toch begreep hij haar
niet. Hij begreep haar pas, toen hij, ver
van Rusland, in de emigratie kon na-
denken over wat er eigenlijk gebeurd
was, en vaststellen, dat de party van
Lenin en Stalin waard was, wat het
socialistisch geworden vaderland voor

wereldhistorische zending volbracht. Alexej Tolstoj, voormalig aristocraat, maar
reeds lang voor 1917 bekend als kroniekschrijver van het reddeloos verval der
Russische feodaliteit, kwam thuis. Hij vond zijn plaats, naast Gorki, naast
Majekowsky, in de brede gelederen van de Sowjet-mensen.
Zijn 3-delige roman „DeLijdensweg",- thans tot onze vreugde in het Nederlands
verschenen, werd het pakkend getuigenis van de ontwikkelingsweg, die deze kun-
stenaar aflegde. Verscheen het eerste deel oorspronkelijk buiten de USSR, reeds
in 1921, het tweede deel „Het jaar '18", kwam in de 30-er jaren tot stand, het
laatste deel „Grijze morgen" werd op de dag voltooid, waarop de Hitlerhorden de
Sowjet-Unie binnenvielen, 22 Juni 1941. Een machtig brok Russische en socialis-
tische historie was hiermee in beeld gebracht; maar tegelijk was het een af-
spiegeling van de volledige bewustzijnsommekeer, die zioh (niet slechts in het
denken van Alexej Tolstoj) in de Sowjet-Unie voltrok. Deze trilogie staat daar
dan ook als een van de interessantste voorbrengselen van de Sowjet-literatuur en
ontving, bij haar voltooiing, een Stalinprijs. Het was een verdiende onderschei-
ding.

„HE ZUSTERS”
t>EEDS in De Zusters herkennen wij bepaal-

de sociale tendenties bij de schrijver, die er op
wijzen, dat zijn visie op de gebeurtenissen voor
en na October 1911 niet kan worden verward met
de gebruikelijke emigranten-mentaliteit. Zeer dui-
delijk bespeurt men hier de ernst, de worsteling met
het probleem van de revolutie, zoals Alexej Tolstoj die
ver van Moskou moet hebben geworsteld. De ge-
beurtenissen weerspiegelen zich in de reacties van
twee burgerlijke meisjes, Darja en Katja, twee zus-
ters, hun intellectuele omgeving en de mannen, met
wie zij te maken k-rijgen. De nadruk ligt hier op de
psychologische uitwerking van de revolutie; er is
een grote schommeling van opvattingen en sympa-
thieën, die de weifelingen en vragen van de auteur
doen kennen. Dat geeft aan dit eerste deel een aparte
pikanterie, als men het zo mag zeggen; er wordt
slechts ondergaan, passief, zij het niet minder hevig.
Het is de roman van de denkende en fatsoenlijke pa-
triotten tussen de partyen en men voelt heel wel,
dat een schijver, die eerst de decadentie van de voor-
oorlogsjaren en daarna dit moeizame denkproces bij
de intellectuelen zo fijngevoelig ontleden kon, naar
zijn land terugkeren moest, al was het alleen om met
eigenogen en verstand zich ervan te overtuigen, „hoe
het verder ging".

„HET JAAR 1918”
WfELNU, het ging Verder. Reeds in het tweede deel
wordt de onhoudbaarheid van het individualis-

tische standpunt in de verzengende storm en de his-
torische botsingen, die mülioenen mensen meeslepen,
duidelijk. Er is geen persoonlijk behoud denkbaar,
tenzij men, in zulke beslissende omwentelingstijden,
meewerkt tot het algemeen behoud, tot het natio-
naal geluk, tot de grondslag voor vrede. En daarmee
komen de massale gebeurtenissen dan ook volstrekt
in het middelpunt van de roman te staan, nadat
reeds aan het slot van „De Zusters" viel op te mer-
ken, dat Tolstoj een voorgevoel van die centrale bete-
kenis der massafeiten (oorlog en revolutie) begon
te krijgen.
Hij is de eerste schrijver, die Lenin als roman-
figuur laat optreden. „De communisten betreden het
strijdperk". De worsteling tussen „wit" en „rood" zet
Rusland in vuur en vlam; de vernietiging van de con-
tra-revolutionnaire belagers der Russische vrijheid
ontrolt zich met dramatische spanning. Alexej Tol-
stoj begrijpt de gedachten en daden van de nieuwe
klasse, die aan de spits van het Russisch patriottis-
me treedt: „het proletariaat".
De helden en heldinnen uit het eerste deel zien
zich genoodzaakt, hun standpunt ten aanzien van de
revolutionnatre krachten te bepalen. Dat is in 't kort
de inhoud van „Het jaar 1918".

Van psychologische roman tot socialistische epiek
J_TET is ondoenlijk, in het bestek van een krantenartikel recht te doen aan de
rijkdom van gebeurtenissen, gedachten, ervaringen, personen en groepen, die

in deze drie romans met hun zware, maar onweerhoudbare ontwikkelingslijn
voorkomen. Het is een werk, waarin de lezer zich moet ver-
diepen en dat niet alleen uren van hoog literair genot, maar
ook van mensenkennis en historisch begrip schenkt. Want
het door Alexej Tolstoj geschilderde proces is geen wille-
keurige fictie, maar het weerkaatst de werkelijke lijdens-
weg, die de Sowjetmensen moesten bewandelen, aleer de
„grijze morgen" daagde, waarop zij zich van hun wonden
konden herstellen.
Juist op dit ogenblik, nu de wereld getuige Is van de
macht en ontplooiing der TJ.S.S.R., is het goed er aan
te worden herinnerd, dat deze grootheid zo maar niet
uit de lucht is komen vallen, maar dat er —■ tussen
1917 en 1921, en nog eens tussen 1941 en '45 — een
hoge prijs voor is betaald.
Alexej Toistoj's trilogie is de aanschouwelijke les van
de waarheid, dat wij in een wereld leven, waarin
nationale vrijheid en voorspoed slechts kunnen worden
verkregen door felle, onbezweken str ij d.
En tenslotte is het een les, die aantoont, dat de mens,
die deelneemt aan deze strijd en zich zodoende boven
persoonlijke weifeling en vooroordelen verheft, zich-
zelf daarmee niet uitwist, maar vaster, humaner en
veelzijdiger uit de botsingen verrijst.

Alexej Tolstoj heeft dit proces aan eigen lijve ervaren. H?t
maakte hem tot een vooraanstaande figuur in de Sowjet-
literatuur. Sprekend over de betekenis van die literatuur,
heeft hij later eens verklaard:
„De Russische literatuur is menselijker dan alle andere,
maar het humanisme van onze klassieke literatuur ver-

schilt principieel van het Sowjethurrianisme. In de eerste zien wij meedogen,
mee-lijden van de beproefde mens. In de laatste vinden wij een werkelijke strijd
om de grondslagen te leggen voor het menselijk geluk."

Precies dezelfde overgang merken wij op in de „methode"
van zfln trilogie. Van een studie van de „algemene" mens
gaat Tolstoj over tot het inzicht in de socialistische mens,
die ingrijpt in het lot, die zich zijn lot zelf maakt.
Het is de overgang van psychologische roman met sociale
inslag tot een wezenlijk breed realisme. Het is, naast de hier
reeds geschetste betekenissen, een aanduiding van de weg,
die de burgerlijke romankunst moet gaan, om een hogere
fase van de socialistische epiek te bereiken. Daarom is deze
trilogie, behalve als lectuur voor duizenden, een bizonder
nuttig voorbeeld voor schrijvers van thans, ook te onzent,
die niet weten, hoe zij uit het moeras van de scheppende
(ziels)onmacht tot werkelijke vernieuwing moeten komen.
In dit verband is het van groot belang, dat de Nederlandse
bewerking van „DeLijdensweg" is geschied door een dichter
van naam en gaven, Gerard den Brabander. Door zijn voor-
treffelijke verzorging van de vorm van dit werk heeft hij
tevens de geest van de inhoud, bezielend en voorbeeldig, toe-
gankelijk gemaakt voor iedereen, wie de grote literatuur
ter harte gaat.

THEUN DE VREES.

Alexej Tolstoj: De Lijdensweg, Uitgeverij „Pegasus",
Amsterdam, 1952. 3 delen in cassette ’ 19.50.ALEXEJ TOLSTOJ

Een vergeten
belofte?

Als concrete punten noemde de burge-
meester o.a. toen het vraagstuk van de
vertraging van het Amsterdam-Rijnka-
naal en het vraagstuk van de industrie,
terwijl de wethouder van financiën wees
op het feit, dat het Kijk geen of onvol-
doende rekening houdt mei de vele extra-
utigaven die een stad als Amsterdam
in verband met haar ligging, haar taak
en haar positie moet doen. De wethouder
van volkshuisvesting voegde hieraan toe,
dat de ophoging en gereedmakmg van
bouwterreinen, de grote bedragen die
nodig zyn voor de volkshuisvesting,
vraagstukken zijn die Amsterdam voor
grote moc.tijkl.eaen j-laatsen en waar-
mede de regering te weinig rekening
hield.
En hieraanvalt nog toe te voegen, dat

de nadelige gevolgen van de prijsstij-
gingen voor ue werver* en middenstand,
de groeiende werkloosheid de zorgwek-
i.c;iue toestand va_; Amsterdam oeeft
doen toenemen.
In een woord: de reactionnairc druk,
die op het beleid van de gemeente ligt
is in vele posten van de gemeentebegro-
ting terug te vinden.
In de verkiezingscampagne voor de

gemeenteraad heelt het met aan mout.
leuzen ontbroken. „Meer socialisten in
de raad", „voor een snelle oplossu.g van
de woningnood' , „voor een betere -osiaie
politiek" en „een rechtvaardige verdeling
van de lasten waarbij de zwaarste lasten
op de sterkste schouders worden gelegd' .
Dat waren zo de hoofdleuzen van de
Partij van de Arbeid.

„De raad moet om", was de leuze
van de VVD, waarbij deze party zich
speciaal tot de winkeliers en midden-
stand richtte, met de leuze, dat een ver-
laging van de ongelofelijk zwaar druk-
kende lasten noodzakelijk was. Werk
voor ons werkende volk, een bloeiende
gezonde middenstand, een snelle oplos-
sing van de woningnood — ja, maar
wat is er in de achter ons liggende jaren
van terecht gekomen?

Hoe staan we er voor?
Laten wij dit op de belangrijkste pun-
ten, aan de hand van de officiële gege-
vens, ontleend aan het Maandblad van
het Centraal Bureau van de Statistiek,
eens bekijken.
Nemen w(j de werkloosheid.
Bij het Gewestelijk Arbeidsbureau te

Amsterdam e__ omstreken stonden als
werklozen ingeschreven:
Maand Juli 1949... 5072 geheel werkl.

1950... 6881.. 1951... 8612 „
1952... 12735

terwijl B. en W. in de begroting voor
het jaar 1953 als hun oordeel uitspre-
ken, dat het aantal werklozen in onze
stad in het komende jaar nog belangrijk
toe zal nemen.
Hoewel de bovengenoemde cijfers al-
leen betrekking hebben op de officieel
ingeschreven werklozen (het werkelijke
aantal ligt nog belangrijk hoger), zien
wij dat sinds 1948 dit aantal met ruim
150 pet gestegen is.

Woningbouw tekort groeit
En dan de woningbouw.
„In de vier grootste steden is het

percentage van het woningtekort nog
gestegen, in Amsterdam, waar in 1951
slechts 2060 woningen tot stand kwa-
men, zelfs van 6,9 in 1947 tot '8,6 op 1

Januari 1952", schreef mr J. Wilkens
in de Economische Statistische Berichten
van 10 September 1952.
En de cijfers van het CBS leren ons,
dat nieuwe woningen gereed kwamen:

het gehele jaar 1949... 816
1950... 2442
1951... 2058

terwijl die voor het eerste half jaar van
1952 het aantal van 1621 gereed gekomen
woningen bedroegen, zodat gemiddeld
per jaar sinds 1 Januari 1949 slechts
1982 nieuwe woningen gereed kwamen.
Stelt men nu, dat Amsterdam, om de

normale behoefte te kunnen opvangen
en de achterstand aan woonruimte bij-
voorbeeld in 10 jaren te kunnen inlopen,
circa 5000 woningen per jaar moet bou-
wen, dan ziet een ieder hoe wij niet
alleen achterblijven, maar verder achter-
op raken.
Dat Amsterdam ten achtergesteld
wordt, blijkt uit het feit, dat over
dezelfde drie en half jaar gerekend in
Rotterdam gemiddeld 2976 woningen
per jaar gereed kwamen terwijl dit
aantal voor Den Haag gemiddeld 3062
bedroeg.

Amsterdam is geen dorp
De reactionaire druk op de gemeen-

te plaatst haar bestuur voor steeds
toenemende moeilijkheden. „De rege-
ring mag ons niet behandelen alsof wij
een of ander dorp zijn", was de ver-
zuchting van de burgemeester op bo-
vengenoemde bespreking. Maar ze doet
het in menig opzicht en wat erger is:
B. en W. bieden hiertegen onvoldoende
weerstand, ja gaan (of dit van harte
gebeurt of met een bloedend hart, zoals
zo vaak verklaard wordt, speelt geen
rol) met de regeringspolitiek mee, tot
schade van Amsterdam en haar wer-
kende bevolking.
Ook tot schade van haar handel en
nijverheid.
Slechts een voorbeeld om dit duide-
lijk te maken. Om uit de financiële
moeilijkheden te komen, waarin de ge-
meente door de regeringspolitiek is ge-
raakt stellen B. en W. voor om de
tarieven voor de U-veren en ook voor
de tram te verhogen.
Nu hebben wij reeds een verho-
ging van de tramtarieven gehad en
het resultaat daarvan is alleen ge-
weest, dat het verlies op het ver-
voerbedrijf nog groter is geworden.

De aangekondigde verhoging van de
tarieven voor de U-veren heeft een
storm van protest opgeroepen. Het zal
nog meer moeilijkheden voor de indus-
triële ontwikkeling scheppen. De kleine
ondernemingen zien hun lasten verder
verzwaard terwijl de zelfstandigen deze
last niet kunnen dragen.
Een deel van-het transport dat nu
door Amsterdam gaat, zal Amsterdam
mijden, wat iowel op de inkomsten vande IJ-veren, als ook op de handel en
nijverheid van onze stad een schadelijke
uitwerking zal hebben.
„Met erkenning van de belangen van
het geheel heeft de gemeenteraad als
Vertegenwoordiger van de Amsterdamse
burgerij, de plicht, op te komen, en welmet grote klacht, voor de belangen van
Amsterdam" zeide de heer Faber op 25
Jan. 1949 in de gemeenteraad.
Men kan het in dit opzicht volkomen

met hem eens zyn. Maar hu' zal op grond

van de feiten met ons eens moeten zijn,
dat dit, gezien de politiek die het college
voorstelt, niet gebeurt.

Wat te doen?
Heeft Amsterdam de mogelijkheid om
voor zijn belang pal te staan ?
Natuurlijk, als het, om deze uitdruk-
king te gebruiken „de reactie zijn vuist
toont".
Maar om een vuist te kunnen ma-

ken, moet men een hand hebben.
Welnu, die hand is, de eenheid van socia-
listen en communisten in de stryd tegen
de reactie, dat is het samengaan van ar-
beiuers en middenstanders In de strijd
tegen de aanvallen «lic op hun leven»»
oeiangen worden ondernomen.

Het voorstel van ons district, aan de
besturen van Party van de Arbeid en
VVD om tot een gemeensciiappelijk
overleg te komen bij de komenae ge-
meen .(.raadsverkiezingen is een belang-
rijke bijdrage om die vuist die Amster-
dam nodig heeft, te gaan vormen. Als
de arbeiders aanhangers van PvdA en
C.PN hun nanden ineen siaan en de klei-
ne burgerij en onaernemers die voor-
standers zyn van de groei en bloei van
Amsterdam, zien met hen verbinden,
dan zyn wy in staat een politiek tot
stand te brengen van sneue woning-
bouw, van meer werk en van het weer-
staan van de reactionnaire aanvallen
die men op onze stad onderneemt of on-
dernemen wil.
De feiten tonen, dat er verandering
in de toestand moet komen. Onze weg
moeten wy unze vrienden uit de PvdA-
t'H \ vJ_.-_.un__aiig tonen, om hen tot
bondgenoten en medestrijders te winnen
voor het gevecht dat nodig is, opdat
Amsterdam vooruit zal gaan.

„GRIJZE MORGEN”
'JÏÏEN jaar later voltooit Alexej Tolstoj het
laatste deel van zijn trilogie. De kroniek

van leed, vuurdoop, en overwinning der revo-
lutiekrachten is daarmee afgelopen. In de
burgeroorlog, in de alzijdige afweerstrijd
tegen de buitenlandse interventen wordt de
morele en politieke eenheid van de Sowjet-
volkeren op het aambeeld der geschiedenis
gesmeed... met bloed en met vuur. Het lot
van het land wordt bezegeld: het zal een
socialistische gemeenschap van republieken
zijn. De mensen, dieer wonen, hebben een on-
vergetelijke les gehad: er is geen derde weg
tussen de machten van gisteren en die van
morgen. Er is geen zelfbehoud van de enke-
ling dan middels het zelfbehoud van een heel
volk, dat zich vrij vecht van binnen- en bui-
tenlandse verdrukkers. De hoofdpersonen
vinden hun weg in het socialisme. De gloed
van de strijd reinigt hen, zij komen er uit als
herboren mensen, zonen en dochters van het
land, dat eindelijk in vrijheid zijn opbouw kan
beginnen.

EENHEID!
Door het district Amsterdam van
de CPN is een overdruk vervaardigd
van de brief van 4 Oct. jl. waarin
het zich tot de Amsterdamse be-
sturen van PvdA en VVD wendt
met het voorstel om tot gemeen-
schappelijk overleg te komen, ten
einde de levensbelangen van de
hoofdstad van het land te verdedi-
gen.
Deze overdruk wordt thans in
Amsterdam verspreid.
Naar aanleiding hiervan heeft
Henk .Gortzak bijgaand artikel ge-
schreven, waarin hij laat zien, in
welke toestand onze stad door hetregeringsbeleid en het gebrek aan
weerstand daartegen van de zijde
van het huidige gemeentebestuur isgekomen. Steunend op het voorstel
van het districtsbestuur geeft hij te-
vens de weg aan, hoe door samen-
werking daaraan een einde kan wor-
den gemaakt.

Baarn-ZSGO

In de derde klasse competitie van de
KNVB zal Zondagmiddag a.s. een wed-
strijd gespeeld worden tussen Baarn en
ZSGO. De wedstrijd begint om 2.30 uur
aan de Veiserweg.
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fiction ou documentaire 





Abel	Gance,	La	Fin	du	monde,	1931	

Abel	Gance,	La	Fin	du	monde,	1931	(non	utilisé)	 Pierre	Chenal,	Architectures	d’Aujourd’hui,	1931	



Elie	Faure,	“De	la	cinéplastique”,	L’Arbre	d’Eden,	1922	

«	Alors	que	le	cinéaste	manie	les	drames	passionnels,	les	intrigues	
amoureuses	et	les	mystères	policiers,	il	n’est	pas	facile	de	dresser	un	Dilm	en	
face	d’un	public,	ayant	tout	simplement	transporté	sa	Caméra	autour	des	
quatre	murs	d’une	maison.	Il	faut	une	rare	intention	pour	réussir	et	pour	ne	
point	tomber	dans	l’insupportable	photogénie	».		
	
Le	Corbusier,	«	Deux	Eilms	de	Pierre	Chenal	»,	texte	dactylographié	non	daté	(FLC	3-5-380)	

De	Fayet,	«	Toepffer	précurseur	du	cinéma	»,	L’Esprit	Nouveau	
11/12,	p.1337	 Le	Corbusier,	“Esprit	de	Vérité”,	Mouvement,	1933	



William	Magnin	et	Claude	Sarinelli,	Le	Tour	de	la	France	par	deux	enfants,,	adaptation	
télévisée,	1957	

Jacques	Gestalder,	annonce	de	Eilm,	L’Architecture	d’Aujourd’hui,		1948	



Ouvrir le chez soi 
 



«	I	remember	seeing	a	Dilm,	before	I	ever	even	decided	to	try	to	make	Dilms,	
called	“La	vie	commence	demain”,	by	Nicole	Védrès,	who	was	a	French	
Dilmmaker.	And	she	did	a	Dilm	about	people	you've	heard	about—Sartre	and	
Gide	and	Picasso—people	whose	names	you	know,	but	you've	never	seen	
them	in	normal	situations,	you've	never	seen	them	in	conversations	with	
people	they	know.	The	whole	Dilm	is	them	in	these	normal	situations.	It's	an	
amazing	Dilm,	and	it	disappeared.	But	at	the	time,	I	thought,	"That's	what	
television	could	be."	We	can	actually	see	people,	and	it	could	do	what	the	still	
camera	did	for	Life,	which	was	go	through	doors	and	be	places	where	
normally	you	can't	be		»	
	
Keith	Beattie,	Trent	GrifEiths,	D.	A.	Pennebaker:	Interviews,	University	Press	of	Mississippi,	2014	

	



Émission	sur	Georges	Braque,	ORTF,	3	février	1954	

Émission	sur	Fernand	Léger,	ORTF,	8	avril	1955	

Alexandre	Alexander,	Les	Mains	de	Paris,	1934	

Le	Corbusier	à	la	rue	Jacob	



Nicole	Vedrès,	La	Vie	commence	demain,	1950	

Monitor,	BBC,	15	mars	1959	Interview	de	Le	Corbusier	par	Tchernia,	1952	

Pierre	Kast,	Le	Corbusier,	architecte	du	bonheur,	1956	



Image	LC	
conférencier	
lors	d’une	
conférence	

Conférence	de	Le	Corbusier	à	la	Triennale	de	Milan,	1951	

Pierre	Chenal,	Architectures	d’Aujourd’hui,	1931	

Jean	Epstein,	Les	Bâtisseurs,	1938	

Nicole	Vedrès,	La	Vie	commence	demain,	1950	



Identification à l’œuvre 
 



Jean	Sacha,	La	Cité	radieuse,	1953	

“Après	le	Cubisme”,	Actualités	Gaumont,	1919		

Pierre	Chenal,	Architectures	d’Aujourd’hui,	1931	

Inauguration	du	quartier	Frugès,	Pessac,	1926	

Le	Corbusier	et	la	maquette	de	la	villa	Savoye,	MOMA	



Un immeuble à grandeur publique 





Jean	Sacha,	La	Cité	radieuse,	1953	

Nicole	Vedrès,	La	Vie	commence	demain,	1950	 Gabriel	Chereau,	Le	Corbusier	travaille,	1951	



Jean	Sacha,	La	Cité	radieuse,	1953	

Nicole	Vedrès,	La	Vie	commence	demain,	1950	 Gabriel	Chereau,	Le	Corbusier	travaille,	1951	





Inauguration	de	la	Cité	de	Refuge,	Actualités	Gaumont,	15	décembre	1933		



Jouer sa notoriété 
 



«	Le	vendredi	soir	7	octobre	je	prenais	le	train	de	nuit	pour	Marseille	où	"	je	
tournais"	2	jours	sur	le	chantier,	en	tant	que	"star",	avec	J.-Pierre	Aumont,	lui	
même	étoile	consacrée.	Film	faisant	contrepoids	ou	suite	au	Dilm	”Paris	
1900"	de	Nicole	Vedrès,	ce	sera	"France	1950"	où	sont	mis	en	scène	divers	
types	tournés	vers	l'avenir	:	science,	pensée	sur	art.	chacun	de	nous	tourne		
en	vrai	devant	les	cameras	au	milieu	de	10	opérateurs	de	toutes	sortes.	Sont	
en	jeu	:	A.	Gide,	Jean	Rostand	(biologiste),	Labaud,	scientiDique,	Joliot-Curie	
physicien,	J-P	Sartre,	Corbu.	Picasso	»	
	
Le	Corbusier	à	sa	mère	et	Albert,	23	octobre	1949	(FLC,	R2-2-9)	
	



Le	Corbusier,	Sergei	Eisenstein	et	Andrei	Burov,	1928		

Le	Corbusier	et	Albert	Einstein,	1946	

Le	Corbusier	et	Nehru,	1955	

Le	Corbusier	et	Picasso,	1949	

Le	Corbusier	et	Joséphine	Baker,	1929	

Le	Corbusier	interviewé	par	Claude	
Nollier,	1956	



«	T'ai-je	dit	qu'on	est	venu	Dilmer	ici,	pour	un	grand	Dilm	documentaire	intitulé	:	
des	cathédrales	aux	temps	modernes.	Il	y	a	cinq	interventions	parlées,	à	la	Din	:	
Jouhaux	de	la	CGT,	Arrachart	du	Syndicat	du	bâtiment,	X	des	loisirs,	Aug	Perret	
et	moi	».	
	
Lettre	de	Le	Corbusier	à	sa	mère,	15	décembre	1937	

«	Les	César	Film	(Allemand)	qui	ont	fait	l'opéra	de	4	sous	+	4	de	l'infanterie	etc,	
tournent	ces	jours	au	bureau	un	Dilm	intitulé	:		les	mains.	Il	s'agit		de	divers		
artistes	dans	leur	milieu:	Cocteau,	Picasso,	Maillol,	Stravinsky,	Corbusier.	C'est	
tout	un	fourbi	dans	l'atelier	!	J'ai	demandé	qu'Albert	sonorise.	(En	tous	cas	une	
partie	lui	est	accordée)	».	
	
Lettre	de	Le	Corbusier	à	sa	mère,	9	avril	1934	

	



«	Je	n’ai	pas	l’intention	de	laisser	établir	un	court-métrage	de	cinéma	me	
concernant	personnellement	et	répondant	à	cette	question:	«	que	pensez-
vous?	Quelles	sont	vos	préoccupations	les	plus	récentes?	»	Je	refuse	tous	les	
jours	des	demandes	semblables.	Ne	m’en	veuillez	pas	».		
	
Le	Corbusier	à	Alain	Sauvy,	6	juillet	1965	(FLC,	B3-10-500)	

	



artiste-architecte-urbaniste 



artiste-architecte-urbaniste 



Le	Corbusier	à	Luynes,	ORTF,	15	avril	1962		

Dimanche	en	France,	ORTF,	1960	



Jean	Epstein,	Les	Bâtisseurs,	1938	

L’Art	retrouvé,	Actualités	Françaises,	1945	

Pierre	Chenal,	Architectures	d’Aujourd’hui,	1931	



Exposition	Demain	Paris,	1961,	MLET	

Roland	Bernard,	Problèmes	de	la	construction,	6	novembre	1958	



Une pensée de la civilisation moderne 



«	Ma	ligne	de	conduite	est	triomphante	aujourd'hui	,	-	partie	gagnée	!	Le	Dilm	
"1950"	dans	3	mois,	va	faire	un	beau	pétard.	J'ai	un	quart	d'heure	la	parole	
avec	projection	des	images	les	plus	démonstratives	de	mes	idées	:	Ville	
Radieuse	etc.	¼	d'heure	de	cinéma,	c'est	énorme	surtout	si	le	Dilm	est	
brillamment	conçu	»	
	
Le	Corbusier	à	sa	mère,	11	décembre	1949	(FLC,	R2-2-12/13)	
	



Nicole	Vedrès,	La	Vie	commence	demain,	1950,	still	



Le	Corbusier,	Le	Poème	Electronique,	
1958	
Photographie	Lucien	Hervé		








