


Gewetensconflict

Er is in de laatste maanden een gcwetenseonfliet ontstaan in dl' rijelI
van de protestantse geestelijke verzorgers.

\\'at is er aan de hand?
De sVllode van de Nederlandse Hervormde Kerk heeft iJl (,CII rapport

over d~kernbewapening gesteld dat deelname aan een oorlog nwt kern-
wapens de christen in strijd brengt (kali hrclIgcn) met wat het evange-
lie van hem vraagt.
Het is duidelijk dat de veldpredikers door dit rapport in l'ell moeilijke

positie kunnen komen. De militaire kracht van de i\A \'0 (waaraan de
Nederlandse strijdkrachten deelllemen) herust mede op de aanwezigheid
en het eventueel gebruik van kernwapens.
Is het geoorloofd dat de veldpredikers de mening van de synode, voor

zover zij deze zelf delen, in de zielszorg van de Nederlandse militairen
ter sprake brengen, deze verdedigen en zelfs H'rkondigen?
De hoofdveldprediker heeft te keIllleli gegcvc.:'T1dat dit niet geoorloofd

is.
De synode van haar kant heeft dezer dagen \'crklaard dat cr in de

krijgsmacht voldoende waarhorgeJl moctell bestaan, dat aan het uitoefe-
Ilen van het ambt van herder en leraar in gemeenschap met de kerk en
haar belijden cn getuigen geen beiemmeringeJl in de weg zullen worden
gelegd,
In de laatste weken is dit probleem bezig onderwerp te worden \',111

ecn publieke discussie.
Ook \'oor de humanisten is hier een pUilt van belang aangesneden. 'Vij

hebben dan ook geen enkele aanleiding om met enig leedvermaak deze
strijd gade te slaan, integendeel, wij Hllgen de ontwikkeling der dingen
met aandacht en zorg. lIet gaat immers iJl wezen om de grenzen van d(~
zielszorg die wordt uitgeoefend in door de on'rheid helll'erde instituten.
lIeeft eventueel de overheid het recht deze zielszorg hepc.:'rkingen op

te leggen? 'Vij menen dat de overheid dit recht inderdaad heeft. ook
t.a.\'. de kerken. \Vij haasten ons eraan toe te \'oegen dat de overlwid
o.i. zo min mogelijk gebruik van dit recht moet maken.
lIet is merkwaardig dat de O\'erheid nog slechts kort geleden, en zelfs

op aandringen van de kerkcll, gehruik gemaakt heeft vall dit recht bij de
invoering van de humanistische geestelijke verzorging in de krijgsmacht.
lIet is de a,s. humanistische verzorgers n!. door de overheid verboden
om anti~godsdicllstige propaganda te maken. )..Tu is dat voor ons geen
prohleem, want we hebben uit eigen aandrang reeds geen enkele he-
hoefte om anti-godsdienstige propaganda te maken . .\Iaar het is toch heel
duidelijk een beperking die de overheid aan de humanistische geestelijke
\'(.'rzorging heeft opgelegd.
Zo lijkt het ons voor de overheid ook een punt van overweging, of zij

de eis moet stellen dat de zielszorg die wordt uitgeoefend binnen het
militair apparaat, aan de militaire kracht \,lll dit apparaat geen schade
mag herokkenen.
'Vij hebben echter ook hegrip voor de kerk die \'oor IJ,lar pn'dikantt'1l

het recht van vrije verkoneliging \Taagt.

'Vij vrezen dat het meningsverschil zich in de komende maanden zal
toespitsen en voor sommige predikanten inderdaad de vorm van eetl ge-
wetensconflict zal aannemen, Heel.
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GoliAth: film van Polak en Vanvugt

Dick l'olak (lilI1.:s) CII f;u'lIlcl \'(lIlfuUl: llif'lItc ti/lIle/llo

Did Polak (~ehoren in IInariem, 2~)
april 1940) CIJ E\\'ald Vml\'u~t (g:(;'hOTCIl

in Den Bosch, Hi.4-1943) gaan bewijzen
dat de produktie kosten van de gemid-
delde (Xcdcrlandsc) speelfilm te hoog
Iiggl'll. :\'ict in een uitvoerig rapllOrt

•
mar aanlcidiul-::van de laatste tien Ne-
" leTlandse speelfilms, maM door eigen

werk.

Te bewijzen:
Speelfilm kan
goedkoper

:\'aar een idee van Vanvugt ('GoliAth')
gaan ze naar Zuid-Frankrijk om in een
middelgrote (oude) stad een film te ma-
ken owr L,!-'11 jongen die in <ik' stad
verzeild raakt. Hij spreekt de taal
niet, voelt zich geïsolccnl, maar maakt
toch eontacten. :'\allwelijks l'en synop-
~,.;s te noemen: het is ook maar een
idee. De lIihvcrking ervan houden Po-
lak en Vanvugt voorlopig nog geheim.
Geen wercldsehokkend nieuws, maar

g<}(."(lnieuws voor de ~<-"(lerlandse film~
' ••..ereld cn de kleine groep filmenthou-

siasten in ons land. Er is hij nns al (te)
lang gew<1eht op ecn paar jongeren die
,vilden laten zien dat de 'ouderen' het
fout doen,
Of Zt~gelijk hd)hen, is hd plint nieL

vaak komt uit zo'n brok aJ.,rressi\'iteit
('en nieuwc aanpak naar voren. Daar~
";lil kllllHt'n (I(~ Franse, Italiaanse, En-
J.{else en Amt.'fikaansc filmcrs mee~pre.
ken, :'\tct voor nicts hehhen Tmffaut,
Güdnrd, Olmi, De Seta, Rk-hanlsoll en
C;l~savt."tes hun films huiten de ge\'es.
tig<le studio's cn produccnten om gc-
maal..-t.
Dick Polak hegoll als t1ekjOllg('1lop ('('IJ

rijnaak, schakelde o\'cr Ilaar ('cn coas-
ter, hvam in de foto~rrafie tereeht \;a
('eli 'fal)rikant' van l)f('nthricfkallrkn
('ze ' •...enlen geglansd in os."C'J.{al,. .')
en belandde (met de 'klap') in dc film
tijdens de produktie van 'F<lnfare'. S<..'-
dcrt dien heeft hij eontinll aan de andt..-
re kant van de emnera gestaan: als re-
gie-assistent, klappcr-jongen, eamera-
as.sbtent en montagcmau.
')'leÎ.sjes aehtt'r de ramen' - de Itali-

aanse film over onze \valletjes', die in
:":ederland is afgekcllnl - was zijn
tweede 'joh'. Daarna volgden o.a, 'liet
.\lcs', 'De werkelijkheid van Karel Ap-
pel,' 'Rififi in Amsterdam', de tele,i.
si<..films van Jan Vrijm.an, hc.:1: Amster-
damse deel van de film 'De wereld wil
bedrogen worden' ('n een aantal min-
der bekt',nde produkties,

Ewald VanvlIgt is de laatste wekcil veel
in de pllhlidteit gewee~t door zijn ge-
nJchtmakelllle (t-erstgeplIhlk('enle) tw<-'e-
de hoek 'E('n hizoll(k'r \"Tt'Cllulc dief,
dat in Den Bosdl - na ('en klacht ";lIl

pastoor Likker - verh()d(~11wenl.
Daarna kwam zijll eer.~te ho(,k 'Boden

of Zuster Bertnun' uit. Van hem sta.an
- naast vele bijdragen aan literaire tijd-
schriftt'n - nog ('('1\ aantal hoekt'u ('U

gcdichtcnhundds op stapel (\Tijwc1 alle
bij 'De Bezi.ge Bij') en hij is met zijn
twintig jaar zonder twijfel de jongste
ht'rot'p ..•anteur in ~('derland.
De kritiek op zijn werk \vas niet onver-

deeld gunstig: vet.'! hezwa;u tllldervom]
zijn f'('cht-toe.recht-aan stijl, hd tleer-
S<..hrijvenvan gedaehten van het moment
(];ont!er 'eeuwigheidswaarde'), maar nie-
mand twijfelde - ondanks het feit dat
vrijwel alles wat hij schreef alitobioJ.{m-
fbch is - aan zijn im-entiviteit. Dat
gaat hij met het scenario van 'GoliAth',
nog eens hewij:t.cn. 'Vaarsehijnlijk zal hij
er ook de hoof<lrol in spelen.
Voor het zover is, zal Dick Polak eeh.

ter eerst zijn e:l.padteit wagen aan de
verfilming van Hcme.-"() Camperts kort ver-
haal 'In de kast', waarvoor Polak van
0., K. & \V, in principe een budget toe-
gewe-.I.('n heeft gehegen. Aan de hand
daarvan zullen de prognoses voor 'Goli-
Ath' een iets reëlere basis krijgen, Voor-
lopig is het: afwaehten en hopen.

J1E"K J. ~IEIEH
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Indonesië zoekt een eigen toekomst

lid rrieIllC{' htdrJIII'.5iii: '1U1d Indo/t('!iUI in Djakarta.

Op der alll{ustfls k,camen u:ij aan op het diegeeld van Djakarta. Zodra de deur
can cle DC-8 open u:as, droflg geur V(lll de kreteks - kTIIÎC/,lllge1sigarettell -
M'IIlL'Il. Een geilT die de /ief/wIJher .••;" I:('n;oerillg hrengt, maar dOOf tegenvfmu/er .••
als stank u;ort!t aCUTell.
De rcactie 0l' de krdeks is mi" of meer .\!/"'pfolllatiw:h COOTXetlerhllldse readies

0l' veel l;a1l lcat Indonesië OliS ge/melen heeft. Of het IlU ging om het eten l:llll mIgc4

U;(ISSe" fruit, of om het doen !XIII politieke uitspraken, steeds tekenden zich heel'
fel contrasterende groepen af [;(111 COOf- cn tegenstanders, u:(lurhi; opgemerkt mag
lCflfclclI dat de Il-'(wtroult'ers cau jfllit caak dezelfdcli IcarCII die /ien'T gecn (lIlti-
kolonialistische lIitsprakcll IcUdc?" doen.

Bij de ontvangst was er sprake van een
duidelijke spanning. l'\og nid zo heel
lang g-e1t'd('11wan'n Wl' kn slotte nog
praktisch in oorlog. Van heide zijden
wl'n1ell we1wil1l'll(ic woorden gesproken,
die echtcr verloren gingen in het ge1uid
van warmdraaiende vliegtuihrrJlOtoren.

Stewardessen van de lndollesisc:iU'
lll(:htva:lrtm~atselmppij CartHla, even

In de zomermaanden van 196:}
maakte een delegatie ~ederl:mdsc
studcnten. bestaandc uit af/.:cvaar-
digden van de 1Ilt.'('ste landelijke stu-
dentenverenigingen op politieke of
levensbeschouwelijke grondslag, een
reis over Java en Bali in het kader
van een studentt.'nuinvisseling tus~en
Nt.'derland en lndunesië.

Dcze uitwisseliny; was van Neder-
landse zijde georganiseerd door d('
Xederlandse Staatkundige Studenten
Federatie, een organisatie die nog
nict zolang geleden aan de Vrije Uni-
H'rsiteit van Amsterdam werd Ol)ge-
richt en die met alle :'l:lngesloten
groepcringen meegerekend ca, 500
It.>tlentelt.
Van Indonesische zijde trad de

PP~II als Ilr~'1nisntor OP. ('l'n over-
koepelendc organisatie, wmubij be-
halve politieke en religieuze studen-
tenorganisaties ook gezelligheidsver-
enigingen zijn aangesloten. die in In-
donesië gelukkig nauwelijks meetel-
len. liet k>tlental van de PP~fI is
ongeveer 100.000.

Dit karakterheert de grote politie-
ke belangstelling van de Indonesi.
sche studenten, die immers als toe-
komstig kader van een land dat nOJ;
naar zijn uiteindelijke maatschappij-
vorm zoekt, l'cn grote verantwoor-
delijkheid dragen.

De bedoeling van de uitwisseling
was vooral om te proberen of de be-
trekkingen tussen beide landen. die
nogal geiedl..'l1 hadden onder het de-
kolonisatieproces, misschien verbe-
terd zouden kunnen worden.

De schrijver van dit artikel maak-
te de reis mee als afgevaardigde
van de Democrntische Socialistische
Studenten Vereniging 'Politeiu', één
van de Nederlandse politieke Stu-
dentenverenigingen.

zakelijk als vriendelijk ('n adcmhene-
mem1, waren dl' {'{'rstc aanwijzinj.WIl dat
in ImlO1l1..'sië('('n ontwikkdin~ aan de
gang is !laar modl'rm'w maatschappij-
V0011t'n, waarin hij voorheeld de vrouw
ook op eerhart' wijze et'n zelfstandig
bl'roep kan uitoefpnell.
Zonder l,(lIltrole passeerden wij de

douane. \Id 11lI.~j{'swl'nlen Wt' naar
ht.t olympisch dorp gt.hracht. dat hij
het gigantische nieuwe stadion van Dja-
karta hoort en C\"CIIhuiten de stad ligt.

Voor::r.lchtlg
Dit~ avond hadden dl~ l'ersfto voorzi(:h.

tige contacteIl plaats met Indolleshche
studentell. Omdat wc gedurende de zes
weken dat we in Indonesië waren, zel-
den ergens langer dan enkele dagen
hIeven l'n hovcmlien ge\\'otllllijk in
grol'pSV('r!lalHl offidël(. l.ll....1.()(.kellaOl'g-
dl'lI, zijn er nid zoveel persoonlijke gc-
spn'kken geweest als mogelijk was. \Vij
hebben eigenlijk alleen onze reisbege-
leiders gned leren kennen.

Dl' eerste weck hll'ven we in Dja-

karta, waar we de ~eleg"enheid kregen
om aan het klimaat te \\"{'nnC'n - dat
ik O\'erig{'lls it'dl'n.'t'n kan aanbevelen -
('n waar \H' OIlZI' eerste offidi.'l(. hl'-
zoeken afil'g"den.

\Ve werden er t(ll'~csprokl'lI door V('(-

sehillendl' ministers, woondt'n l'en rede-
voering van president So•.•kanlO en ('l'll
tuinf('(ost hij minish'r Hoeslall Ab<1od.
gani hij en {'Pil wolijkl. avond van dl'
omrot'p, waar door l't'n paar cOllfi'n'n-
ci{'rs aardig met de politiek werd ge-
spot.

De PP\II had ('t'1l intensief program-
ma voori>ert.'id, dat OIlS vl't,1 infonna.
til' wr.-iehaftt,.
De toespraken van de verschillende

autoriteiten kwamen in het al~eml,(,l.
hit'rop nt.'er: Tegen X•.•derlanders heh-
h{'n wij niets, wij hehhen iets tt'gen dl'
:-':t..-tlerland.'>t-.politiek zoals dit' in het
ver!edl'n gevol'rtl is.
Jullie kl'nnis van zakl'u kan voor ons

belangrijk zijn, maar in de toekomst
zullen wij sk'l'ht .• h{'rt'Î<1zijn tot samell-
wl'rking op hasis van gelijkheid.

\Vij zijn nu onaOl:mkeliik ell voelen er
niets voor om N('(leriam1 Wl'l'r l'en OVt'r.
hel"rscndc positie in onze t'('onomie k
lakn innemen. Vandaar dat wij bij het
herstel van de betrekkingen voo!"Zichti).!
te werk willell ~aan.

Problemen en perspectieven
Java herbergt ruim twee deroe van

het totaal van honderd miljoen Indone-
siërs op t..'t'n oppervlakte van ongevt't'r
vijf maal XL'l1erland. Taehti~ p{'rl.ellt
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van de hevolking leeft van de landbouw,
hetLij als paehter, hetzij als eigenaar
van een klein stukje !"l'fOnd. Vroeger was
eT op het land een aanzienlijke huisin-
dustrie. Men weefde hij voorbeeld zijn
l'iJ.{1'11 kleding, maar de'.l.t' huisindus-
trie is vrijwd Vl'nhn'nen tO('1Ide ~c-
dcriandcrs in<1ustril'produktell gingen im-
porteren.

Omdat dt' kll'Ïn(' IXleren maar zo wei-
nig land hehlx'n, hlijft hun een groot
dl'eI van het jaar \veinÎ).! andt'rs te dOCH
ov('r dan kijk('11hoe hard de rijst l-,'Tocit
('11 kimleren krijgt'n. Hoewel er wt'Înig
werklozen zijn, is de wt'rkloosheid dus
J..{root,('n omdat de hevolking snelll'r

•
oeneemt dan de oppervlakte.'van Jav<l,

Int al volledig in cultuur is gebracht,
komen er steeds meer mensen bij wnar-
voor geen land meeT beschikhaar is.

Dl'ze mensen trekken naar de ste<1en
en proheren zic:h daar met alll'r1t'i
haantjes in leven te houdf.-'n. De han-
dig:st('n gaan in de handel en lew'll met
hun eventuele gezin van de winst die
ze kunnell maken op l't'n omzet van
hij v(xlrheeld tachtig eitroenen per dag.
Et'll andt'r spl'c:Îalisl'('rt zit:h in radijs-
jes. IlidOljf',\ii'r I,ij g('oogste rij.d.

Honderd dergf.:li;kc lum<1elme" zOlulen
l;enxUlgell kWl1len 1Corde" door één
groenteboer, mllar dit gebrek mUl ef-
ficiency ~~nodig om iedereen allU lcerk
eft ('ell minimaal illkcmlefl te he/peil,
Hef ~s'ccn socul1e i'L~tellillg.

\Vanneer in ~l,derland gesproken wordt
ov('r de In<1onl-'Sisehceconomie, dan 1x'-
<lodt men ids heel anders . .\fen spreekt
dan over de mhbt'rplantagf.-'S, de tlli't-,-
tuinen, de olievddf.-'n en de kopra. In
deze sedoren werkt echter maar l'en

• eer klein df.'t-'lvan de bevolking. \Ver-
kelnoslwid en overhevolking word('n er
dus nauw('lijks mee hcstn'de'll,

Di' mwe produkten worden uitgevoerd
('n elders als grondstof voor inJll.~trieën
gebmikt. Het enige nut is dat het wat
g:e1dophrengt.

De Indonesis<:1wregering wil aan de-
ze t()est:mdl~n e('n einde mak('n en de
t"igen grondstoffen zeU gaan ven\'erken.
De industrieën di(~ daarvoor nodig zijn,
zotl{len vold(x'nt1(, werk kunnen ver-
schaffen. ~fen probecrt in het buiten-
land Icninj..ten te krijgen voor industrie-
projecten l'n l'xpl'riment('t-'rt (xlk met
een nil'uw soort vall buitenlandse in-
vestering, gebaseerd op verdeling van
de opbrengst van het betrokken bedrijf,
dat vrijwel van het bt.--ginaf aan onder
Indon<,'sis(..h heheer st;]at, tohL'lt de in-
v~tering md een zekere rente is te-
rugbetaald, daarna is het lx'l1rijf Indo-
nesiseh eigendom.

Dit doet men om te v(x)rkomen dat
buiten1amhe mogendheden de produk-
tiemiddelen in handen zouden hebben,
want met de macht~positic die dat met
zich meebrengt, heeft men slechte erva-
ringen.

I fl hef land zelf Icerkt IIICU koorts-
achtig (lall de ol'leidiuf.! C(l" een toe-
kOlllstig kader; mcu heeft iu enige
jarell het (lualjllbetisme r;riÎlcel fcetCIl
uit te roeien, cele middelbare Sclill-
len gesticht en hef lUl1Ital ifLs.tellÎ1lgol1
{;{I1l hoger onc1eru,;i;s (;(/1l der of dif
(in 194.5) Ol' honderd veertig (in 1963)
gebracht.

\Vij zijn eens in f.-'t'llplaat'ije d(x)r een
studenteneomité ontvangl'n, ten\ijl on-
ze lwgl'iei<1ersniet eens wbten dat daar
een universitt'it was.

Ontwlkke IIngsprojecten

~Ien werkt ook .Iau versehillcnde ont-
wikkdingsprojeden voor hele landstre-
ken, zoals hij voor1x't-,ld ('t-"11stuwdam
op \Vest-Java, die l'en gebied kr groot-
te van Nederland zal irrigeren t'll vrij-
waren van overstromingen en boven-
dien water en dektriciteit 7.al leveren
gedurende het hele jaar voor steden en
imllistriel'n.

In Iwt algemeen doet m('n zoveel mo-
gelijk om de ht'volking, die l'l'uw('nlang
in armoede heeft geleefd, enthousiasme
en zelfrespect bij te brengen, die nodig
zijn om de f1e}.,rmatiekelevensstijl te
doorbreken.

Dit geheurt d(xlr redevOl'ringen van
de President, door culturl'1e manife!cita-
tics, door de sport en door de n.admk
te leggen op de behmgrijkheid van In-
done:sië in de internationale politiek.

Tot dusver is daannL"e bereikt dat het
'koloniale mindcnvaardighcidscomplex'
venhvenen is, men is nil't langer be-
leefd tegen onbeleefde blanken, maar
wel tegen beleefde. Flooale verholldin-
gL'11 beginnen te verdwijnen: de sultan

van Djokja is bese1ll'nnh('t'r van dl'
padvinderij en zijn paleis wordt als lIni-
versiteitsmimte gt,lmlikt,

De heks die op Bali in ('en tOIH'd-
voorstelling op plastische wijze t'en zeer
aristocratische prins aanrandde, had
kel1Jl('lijkhet publiek op haar hand.

Het leger

Het IIHlonesisehe ll'ger is de laatste
jaren nogal ~'Tootgewordt'n. Eerst hl'dt
men hf.'1:aanzienlijk uitgebreid om de
opstandij.!e beweJ..ringen in de rijkere
'huitengewesten' te imponeren en later
llt'dt men Ilt't nol.{gemodernisl"-'rd van-
wege dl.'moeilijkheden met :"Jederland,

XU er gef'11militaire conflicten meer
zijn, is men er zich van bewust gewor-
den dat het eigenlijk wd erg duur is al-
lemaal. Omdat (,,-'n demobilisatie de
werklooshdd nog zou vl'rJ.,'Totenen dus
niet zonder m(x'i1ijkheden zou verlopen,
heeft men een andere oplossing gezocht.

Een leger heeft gewoonlijk een betrek-
kelijk straffe organisatie ('n mOl't dus
in staat zijn om allerld taken uit te
voeren, (xlk op niet.militair terrein.

.\Ien gaat nu prohen'll om de genie
bmggen te laten houwen, mf.-'l1scha-
kelt verbindingstroepen in in rampge-
bieden en gt'hmikt het voorlichtingsap.
paraat om de hoeren over lilndhouw-
mdhodt'n voor te lichten.

Op Bali hebben \\ij het leger aan Iwt
werk gezien in het gehi('d dat door de
uitbarsting van de Goenoeng Agoeng
venVOl'st is.

Overigens staat deze '('Îvil mlSSlon
van het leger nog in de kimlerschoe-
u('n,

~1. P. VAN ALBADA
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Opstanding

\Vat die paaS\'erlwlell, Îl-'(1t-r op eigt'n
wijze, v('rtt,lIl'n willen, is dus in hoofd-
zaak dit:

Toen zij dit verstaan hadden, zijn de
evangt'iisten alle gehl'urtenissen rond
Jezus en al zijn w(x)rden gaan opteke-
nen: daarin vonden zij immers de in-
houd van de opstanding, dl' kraehtell die
de bevrijding brengen.

D,. 11. J. IIEERING

2. I)(x)r deze Christllsg'l'stalte wordt ('l'lI
levl'l1.'óweg ontsloten die hd kwaad niet
ontkent, maar die het in de liefde over-
wint. lid l'v:mgdie is daarom ook fun~
damt'ntt'd anti-tragiseh. \\'annt"t'r t'nkt'.
Ie jaren geleden in de stille week l"{'n
opv(wring plaatsvoll(l van Sartres Iluis
Cios, het samen opgesloten zittell in ('en
ruimte waarhuitl'n niets is, dan vt'rtelt
johannes' paasverhaal juist, dat Chris-
tlts d(xlr gL'Sloten deurell hinnenkomt en
vf('(le biedt. In dt'ze Iil,fde zijn l~r geen
doodlopendl' weg{'lI, g('en "Huis dos'.

1. Dt':!.l' Jezus wordt IX>Vl'n alle 1lll'IlWIl
PH machten gesh.ld, Opstanding, op-
wekking Ix,tt,kt'nt in het johanllt'S-l'v:m-
gelie hovenal: verheerlijking. Boven
stadhouders, didators of welke macht-
hehlwrs (x)k gaat Ill't gl'zag van dez('
gestalte. In zijn levt'n is l'en \\";l:lrlieid
dil~ door geen aanlse macht tl'niet wordt
gedaan - intl'gellllel'1! En als wij noi.
over 'God' willen spn,ken, dan radel
de evaugelî.sten ons aan (lat te doen op
tll'n' (:oncrete, gekwalifil.'l'l"rde wijze. In
dat Christusk~vl"n zit een onvergl'1ijkl'-
lijkt' geladpuhl'id, l'l'U trouw aan dit hl'-
.staan tot in de dood, el'n mateloos er-
hannl'n l1lt't ml'ns en \\'l'reltl, {'en nieuw
IWrSp('Ctil'f,

uit dl'
van lH't

3. Dat hondt uit('raanl in, dat (xlk dl'
mens wordt opgeroepen om óp te staan.
Op te staan uit de zwaartekrachten, op
te staan tegen de d(xKJ:...machlen. Het is.
go(."{I, dat ons w(xlTli "opstanding' l"{"n
wortel verwantschap heeft mt'! "op-
stand' en "opstalIn', ~iet llt) opstancli~-
heid van de anm' YOllng man is dan
ht"{lol'ld, een lege, \\Teveligc revo1tl',
EenIer heeft Camu.s' revolte l'nlll'e te
maken, vooral w:mn('l~r Camus in het
slothoofdstuk van zijn betrdfl'nde hoek
maar i-t-n rechtvaardiging t'n n"llen voor
deze n'volte weet aan te duiden: llll
ètrange amour. Daarover zouden wij
graag venier met hem hebben gespro-
ken. Bij hem hlijft deze revolte ('eli een-
zaam avontuur, niet zonder tragische
trekken, terwijl het paaSfl'l~t Iwt best
zingend gevierd kan WOf(ll"ll omdat de
hoogste en diepste kraehten van dit he-
staan deze revolte dragl'n. Zo wordt de
opstanding als het ware in het alledaag-
se leven van de mens ingezet.

dan ook slt'eds mede-opstaan
traaghl'ÎtI of zwaanno{'(ligheid
(lllasi~leVl"n.

Bij die paasverhalen moet ml'n ook dit
Iwdenkl'n: voor de jood van die dagen
is het ahstracte dl'nken vnlslagen
Vn'l'm(I. Hij I("(,ft in dl' dl'nkvormen van
dl' dichters en dl' kindl'rl'n: Iwddend,
verhalend, visllt"(,l. \\'ij hebben in hd
\\'esten dl' ahstrade, Ingische hl'toog~
trant van de Grieken gt'lt'l"rd. lid valt
ons nid altijd gemakkelijk dl' ('(fenis
vall Israël en Hellas heidt' goed te 1)(,-
hl'n'n!
Vooral het johannes-cvangelit.', maar
zt'ker ook Paulus laten overigells dui-
llelijk gl'no('g doorschemen'll, dat hun
vl'rhalen als hd ware el'll geestelijke
mi'l'T'waarde bezitten, en dat zij nid an-
d('rs dan op h{'l'llkmle \\;jze kUlUH'n
uitdrukken wat zieh logisch nipt m{'{'r
zeggen laat. Paulus bijvoorbeeld be-
roept zich voortdurend op de opstanding
en op zijn Ht"{'r, die dl' dood overwon-
nen heeft - maar hij rept niet van eell
I{'l'g: graf en hij olltkent een 'vll'Seiijke'
opstanding: de IIt'er is lle Geest (2 Co.
rinthen 3: 17). Eli Paulus is de vT<lt'gste
sehrijv('r van Ilt't .:\ieuwt' Tl'staml'nt! Hij
staat dus hd dichtst hij de historische
gclJt'urtt'nissen. \Vat hij verkondigen
wil, is niet ZOZ(-'l'rde her1eving dan wel
dl' ver hel' I' 1ij kin g van jezus. Een
wrhl'erlijking edller niet als een ont.
kenning vall de aardse f(,:ditl'it t'n van
het lijd('lI, maar als l"('n heilige heves-
tigin,l.! daarvan.

Dat verkondigell ook de (latert'?) evan.
gl'lbche paasverhalen: dl' opst<llltiings-
werkelijkhl'ÎtI is geen ontkenning van het
aanhl', geschonden Ix'Staan, gepn wég-
dromelI van dood en zonde, geen esca-
pisme, maar de hevrijdende oVt'rwim1l'n-
dl' kracht in en dóór (lil' aardse, lidta-
melijke lot. On grote tegenstelling is niet
meer die tmsen het ]jjfelijk ItNen en
dootl-zijn, maar tussen de slavernij aan
dl' dotKlsmachten l'n die ontworsteling,
die aan de mens t'('11 andere werkelijk-
heid ver1l"("nt tot over de grenzen van
de lichamelijke dood heen!

Om dat laatste te verstaan, moeten wij
trOtlWl'nS niet allet'n !laar de paas ver-
halell luisteren, maar naar de t'vange-
Iiën in hun gdwd, die immers op hrrond
van het paaslx,leven zijn gl'schreven.
Daar vinden wij overal die 'meerwaar-
de', die bij alle erkenning van de on-
d(~r,l.!allgsmal'hten hlijft vasthouden aau
de vreugde, dl' vergt'ving', de bevrijden-
de waarht'Îd. Dit te verstaan hell,kent

Persoonlijk vind ik bet ook van {'eu on-
gt.lofelijke m(wt! gduigen, dat de kerk,
dip mn."tn'eh 400 na Christus dl' overal
verspreidt' g('Sellriften ()V('r Jezus en de
apnstt'ieIl st>1eclt'enle ('Il ordende, uit dt,
voorraall niet (-l"n l'v:mge!ie hedt uitge-
zoeht, maar vieT. Zij nam daarhij alle
tegemtrijdiglH'den op de koop toe. En zij
noopte '111(,volg:endc l'('uwen, nipt aan
{Ie Idtl'r te hangen, maar in de lettl'rs
naar dl' hedot~ling tl' zOl,ken.

Pasen is dan ook het oudstt' christdijkc
[('("St. 0:il't K(~rstmis! Dat f('<-"St is pas
omstreeks 300 ontstaan en de kerstver-
hal!:"1lkomell in het oudste evangelie, dat
van ~Iare\ls, nid voor. l'\('('ll, de Hussi-
sdu ..' kerk hl'.~_.ftgelijk alo; zij de paas-
nacht viert ah; het feest der feesf<'n. Zij
IX'lijdt met Pasl'n niet aJle'('n dat de
laatste waarlll'id niet in de GOl"{lc Vrij-
dag ligt, maar ook en hovellal, dat wie zó
de dood onderging, de dood heeft over-
wonnell,
In jezus is (,l"H leven inge7.d dat dl~
zonde md \'l'rW'ving tegclllodtreedt.
En op du kepl'r heschouwd is niet Je'LUS
dood l'll Pilatus I(-'\'l'ml, maar in Pila-
tus huist de d(X)d, in Je'I:US is een levl"n
dat niet vergaat. Rij hem is het wl'rh,-
lijke, het r(-ehte lewll te zoekl"n. Daar-
om noemen zij hem de ~1L"ssias (Crieks;
Christus), d,\v,z, de nieuwe koning. Ook
wordt hij wel de Heer gelloemd, l'en ge-
WOlH' ht"('rserstitl'l, om aan t(' duidelI
dat hij hem een hogl'r gezag hernst dan
hij welke aardse macht ook.
In ieder g'l'val: Over hem valt niet te
klagen, zoals de vrouwen uit het paas-
verhaal \\"illen doen. Dt' wereld is ook
nipt zo ingericht, llat dl' goedl' mach-
ten het onderspit lielven. - De zwaar-
mm"'llighcid hehoeft dus ook niet Ill't
laal"tc woord te hebben, Bij alle reali-
teit van kruis en gepeupel, vall onrecht
en dood, is het laatste woord aan hd
leven t'n aan dl' lil'fde!

~Iaar wat is l'r nu met PaSl'n pn'des
gebeurd?
De vl'rhall'u die ons in Iwt Nieuwe Tes-
tament over het paasgelll'uren worden
vl'rh,ld, kloppen niet met elkaar. Er is
sprake van N'n of van twee engden bij
hd lege J.,rraf,de namen der vrouwen die
het li<:haam komen halsenlt'n, komen
lllt'l {)\'l'Tl'l'n in de versehillende evan-
gt"liihl, slecht.. één (~vallgdist weet van
dl' ontmoeting md ~Iaria ~Iagdalena Ic
vl'rtt:'l1en. En de verschijning van de op-
gestane Chri .••tm speelt zieh volgens
~Iattll('m in Galilea af, volgelIs Lucas
bij jl'rtIzalem, volgen.~ johannes op bei-
de p!aats('n achtl'reenvolgens, en de
kring waarin jezus vl'rscheen, wissdt
nogal eens.
Alle verhall'n vertellen echter van l'en
leeg hrraf, en van verschijningen. Be-
langrijker IlOg is, dat alle verhalen a.h.W.
stamelen over een zelfde geheimenis.

De t'l:lmgeliëll :,ii" cigenli;k m:llterstevo-
rcn (1IItsiaUII. 'Fe ZO/ldl!fl ze ook iu die
co/gorde moeicII lezen. imlllers, 10(;'11
het kruis /liet het laatste bleek ill jezus'
/et:cll. hebbcu de discipelen moed ge-
r;llt; cell ontmoedigd troePie mensen ;.ç
(1(//1 de slag gegaan. Zij z-i;" toen ()l;Cr

Jezus gmm vertelletl, ('11 he1Jl,cn dtlllrhii
alles opgehaald Ivat er ~Ilzi;n levcu was
gebeurd cn gezegd. Een l:olgc1l(le gene-
ratie heeft al die ver/wiet! r:erUlweld e1l
opgetekt.>/I(I. Doch alles, o",dll! het met
Goede \' ri;dll{!, niet was a/ge/open!
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Opstand

GEDACHTEN IN DE 'vreemdelingen' in ('en voor ons onhe-
grijphan', absunl(., \ven,ld. Alle mL'nsc-
lijke kennis, hoc waardevol ook in vde
opzichten, verandert nit'ts aan deze si-
hmtie.

PAASWEEK

•
De 'gelovige' ('n de 'ongt>1ovige' stil.UI

ht'idt'l1 voor de dood. Alle J.{rotcgocls-
{licllstt'n en It'VPIlS(lVertuigingen hehlwil
l'en vh;e op het doodsprohleem gegeven
Dat is hlijkba.ar voor de Illcns ol1onl-
k(IOmhaar. Een lC\'l'llsoycrtllih.;ng die niet
met de dood 'Tekent', is eigenlijk hele-
Illaal geen levensovertuiging. De mens
is zich van zijn tijdelijkheid hl'Wllst, hij
kan ('C uid aan ontkomen om dl' dood
onder ogen te zien.

Dat IX'lekent nog- niet dat de Int'US

erin is geslaagd om tegenover de dood
een waardige houding aan h' Iwrnl'Il,
IIt" tegt'ndt'el is v('plal het gt'val.
In het \Vesten kan men, sin ,Is aan

vl'il'n het geloof in de zekerheid V:ln
het ('('uwil-{e I(,v('n is ontvallen, zelfs
spn,kt'll \':ln ('ell zekere doodsverwar-

•
il1g. ),1('11vilH1tdeze zowd hij de grott"
schrijvers ah hij de gewone mt'IlS('11.
),I('n \lt'ho(,ft J.{('('ngroot k<.'llIwrvall tic
moc1t'nle-'literatuur te zijn om te he-
merken hoe'f.('('r de dood ('n de doods-
angst (Ic ondt"ltoon vormen van vet'!
I)(X;zic('n V(.d prm",a,en \\;e zijn oor te
luisteren legt, hoort maar al te duide-
lijk de 'onlwholpenlwid teJ.{('noV('rde
dood' ook in het J.{esprektU.SSl'1lg'ewolle
InelIS('n.

Daamwde staan we voor t-t'll vall d(~
kardinale g('('stelijke problemen van Oll-
ze tijd, De moderne mem is hezig zijn
waardigheid tegenovcr d("dood te verlie.
zen. De vIlicht voor dood en doods...ngst,
de vlucht voor de eenzaamheid die ons
ded is al:; we de dood onder og('n dur-
ven zien is wellicht £••.••n der sterhte
ncgaU'evd f;doren die de wcst~rse 'sa~
mellievin~ in de hvintigste eeuw hepa-
len, Zelfs als het waar is dM een der-
gelijke dornin('rl'ntie negatieve factor nog
niet altijd tot negatieve resultaten he-
hoeft te leiden, dan nog is deze situatie
hedenkelijk.
:"Iet name de humanisten kunnen niet

aan deze sihJatie voorbijgaan, Zij im-

mers ht'hl>l'1ld(. prdentic de nlt'nsdijk(~
waardigheid te willen gronden op niet-
godsdienstige aTj.•'1.lmentt"n. Dat schept
",'onSt'lllH'nties!
De aanda<:ht die in dl' literatuur van

dl' humanislbche bewcl-.,ringin en buiten
Xederland aan deze prohl('matiek wordt
geschonken, is, hij mijn weten, I)('paald
IllinielJI. E('ll ln.i. ongerechtvaardigd
optimbme t.a.v. de mensdijke situa-
tie voert in deze literatuur de hoventoon,
ik Vf('('Stot sehade van het humanisme,
In dit artikel \\il het probleem ge-

steld wordpn, Ill<.'ll\'('rw:lChteW'L'U uitge-
\\'('rkte visie.

De christenen spr<.,kell om over de
'opst,lmling', Sommigen van heil he.doe-
1('n daann(,de ('en w('rkelijke opstanding
in een werkelijk hiernamaals. Voor on-
gelovige IlWIlS<'nklinkt dat, lIiteraanl
ongeloofwaardig, Dilt hehoeft ons niet h'
verhindereIl om met eerbied en aan-
dacht tt> luisten'n, maar voor zover wc
onge!ovigPIl hlijven zull('n wc toch moe-
ten antw(>llrdpll dat cl(~f.e'opstanding'
ons niet aanspr<.'ekt.
In het artih'l van dr. H(.t'fillg in dit

IJIlmm('r van Ego wordt ('e-'n andere
<.:hristelijke"isie gegeven, het gaat daar-
in niet om epn 'hiernamaals', maar om
dit aardse 1('v('11.\Ve mog('n ('('IJ zin ei-
teren: 'Door dt'ze Chrislusgestalte wordt
('en I e ven s weg ontsloten die het
kwaad niet onth'nt, maar die hd in de
liefd(' overwint.'
Spreekt dit ons, ongelovigen, aan?

De mens staat voor de dood. En dus
keut hij de dood.sangst. \Vie de'/.e ont-
kent, is niet moedig. lIet is nl. niet moe-
dig om de angst te ontk("llIw'll, maar
om te l('(('n ondanks de angst door te
gaan. In het aangezicht van de dood
zijn we bovendien ('enzaam. Ook dat valt
nid te onth'nnen, \Vie de eL'n7_aamheid
tracht uit te sluiten, sluit zich zelf uit,
Angst en eenzaamlwid zijn kemnerkt"n

van de nH'llwlijkt, situatie. \Ve zijn

Is wanhoop dan (Ie enige mogelijk-
Iwid?
AI\>ert CamIIs he(.ft dL' andL're-'weg

gewezen, La rt-volte! De opstand! De
opstand van de mens tegen de dood ('I)

de L'(~nzaamheid.
:"Iaar is d<ll dan g('ell dwaasheid? De

dood is immL'rs onontkoombaar en dus
moet deze opstand uitlopen 0l) een ne-
(terlaag.
Ongd\\;jfdd! ),Iaar de waarde van

een opstand wordt niet lwpaald door de
7J~'11, resn1tatL'Il,maar d(x)r de waarden
die in en door de npstand worden ver-
werkelijkt.
\Vat heeft de mens dan te Willll('n?

Precies dat ('lW waarom Iu."t de mens
altijd en all('('n moet gaan: het mens-
zijn, Eerst in de opstaml tegen de dood
en de eenzaamheid wordt de llwns waar-
lijk m('IIS, In d(•..t.e opstand onthrandt
het scheppend element in de mens, wordt
hij schepper van zijn eigen Jllens.zijn.
In de opstand vormt dl.' mens dat wat
hij aanvankelijk is, natuurlijk gegeven,
om tot menselijk hewustzijn, tot meme-
lijke waarheid, tot rnen.selijke waardig-
Iwid.

Daarom, het klinkt haast gruwdijk, is
de dood onmisbaar. Sleehts door de dood
zull('n we leven, dood en leven vormen
een eenheid waarin de rn('ns de kans
krijgt zi<.'hzdf h' worden.

In deze opstand ontmoeten we de an-
der. Al1e('n door hem is de opstand \"01
te hmulen. \Ve Ipf('ll dat die ander on-
ontheerlijk voor ons is. ),Iells worden he-
tekent altijd ook 1ll<.'(le-mensworden.
Als we dM niet willen, gaan we saml'J)
voortijdig onder.
\Ve \\illen niet romantiseren. Haat en

afschuw kt'llm('rkt'1l (Ic onhnoding met
de aIH1('r (~v('nz('('r al.; de li(,fde, \Ve
hebben de ander JHxlig, maar hij staat
ons tegelijk('ftijd in de weg, hij is ollze
broeder cn onze vijand tegelijkertijd.
En toch is de richting van de op-

stand - de liefde. Inde enkele mo-
menten van on..; h~v('n dat de lidde
\\'('rkelijkheid is geworden, hebben we
de doodsangst en de eenzaamheid over-
wonnen, ook 'al keren die daarna, het
zij toegegcvpn, ongetwijfeld tenlg.
:"Iaar aan het einde staat toc.h de

dood, de nederlaag!
Zeker, maar wat wil men mL'('r win-

Iwn dan de liefde? \Ve lxmwcn aan de
nederbag, omdat we alleen zo kunnen
winnen.
Opstaml en opstanding! Al..;er een op-

standing is (ik bedoel geen hicma-
maal..;), dan wordt die p;ewonnen in de
opstalHl,

11. LIPS
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Peter Post, grimmig naar de top

Ec'" l~llll tie meest opzicn1Jarclll/e Sl'ort~
figuren rail de llllltste tiitl is toch u:el de
Amste!ccellse lI;ie1rcllflt'T Peter Post.
,'log maaT zelden heeft CCII lII(Hl clie zo
!Sc/uwrs is /)(:t1eeltl m('l officiële erken-
uilIge", zoel.el kleltr ('11 gloed J!,q;ct:CIl
{/(/II- de Icidersl'orl eH dUl/rin zo'n tO()Il-

(umgevclll/e rol hereikt als de Uil 30.
;arige s!lIgcr,'iz(}oJl, die zicli zo'n dittit'II
iaaT j!,eledcll, tO('1l hit /log ;" ('('11 AIII-
sterdmw;(' co/hlmurt lI.:oorl(/e, eergull}Jte
(Ulli de n'J,wlllJOogfrui t:(i'/l eCII lmllrtge-
Iwot, de ll.:crdclktllllpioCII Gerrit Sc1l111tc,

PETER POST
•• ' ":"('11 rq':""lJOvj!lrlli

8

cu dit, door cit-::..eIJC;ul)(,/de cerschi;flÎllg
lIls door {'CII magllcet lUWT de .',port UIII
lid hlinkende l"(Ieeri;fcie1 u..'l'rd gd rok-
kCII.

In zijn illmitldd~ al tot ("l'11 respectabeIc'
Il'lIgk Ilitgl'grol'idl' wil,lercarrii're hl'eft
Peter Post zt'1f de regcnboogtrui Ilog
nimiller mogell dragen. De VCI. hl't offi~
déle int<-'rnationale lichaam op hd gehied
van de wielNsport, l-'rb'llt namdijk wcl
wereldk:llnpio{'IWII in oll(kniclen als de
sprint, de aehkr\'olgillg, het rijdell aeht('r
groh' motoren eH op de weg, maar niet in
('elI aantal alulere speciali..;tisehe 1111lll.
Illl'rS, hoewd die toch l'{'n ('VCIlaparte eH
helilngrijh! plaa~s Ïlulelll{'n in het honte
ge!wel dat dl' wie!l-'r..;port hl'ct.
Ik doel hil'rbij op ondl'nlell'n als hd
omnium (de veeIzijdighddsproef ond('r
de wieIn'IlIlers), de plot'gkoers of \\'l,l dl'
kOPPl;"hn'dstrijtl, de z('Sdaags(', d{, w('(1-
strijd aehkr d(,rtl}wotorl'll, dit, toch Ilog
\\'('l-'r llt'eI it'ts amlers is {'Il ook iwel
amll'rt! t'ÏS{'ll stdt d.Hl dl' w{'llstrijd aeh-
kr dl' zware 'hrommers'.
J let Il()odlo~ \.m Peter Post is. dat hij
juist in deze ollderd(,lell van dl' wieI('r-
sport {"{'ngrok uithlink('r is. En Ilt't is
t'ell mail al.; Posl, dil' je je zl'lf dod
afvragen wat d(, UCI ervan wft'rholldt
dit h('sl.lande ollT('cht in de widersport
uit de weg tI;"ruimen.

Onrecht
\Valll ('en nunTht is Iwt! El'n man als
Pekr Post is het predikaat "wrddkam-
pioell in alle opzichten waard. Hij is e('n
fellomeell in de sport. dal op zijn t('rTt'in
zijn gelijke niet keilt. I lij snt'1t van dl'
cnt" triomf naar de and(.w en brengt
overal het publiek in vervoering met
zijn v('rrichtingt'll als wicleratlt-et.
\Ve hebhen \\'('reldkampioenen gezien
trotse regenlxx)gtmidragers, dil' ,Wil. dl:
fL'1llkel1 van dt' slanke, sh'rke :-..'t'de.r-
lander md hd jongensachtige gezicht
\'t'rschrompelekll tot jl('el kleine, hijgen~
de manllekl's. die er heel wat voor zou-
den hehben overg('had als zij op dat
ogenhlik alk"('n maar het wiel van de
voortsndll'rHle 'koning van de winter-
haan' zOllc1l'nhehh('n kunnen houden. En
zo'n lllan staat ('nlaa~t, wanneer de jaar~
lijksc werddtitcls verdeeld worden ...
Voor Peter Post is het dus alk'maal
begonnen met Schuitl'. DeZl' was het die
- zonder zich dat zelf he\vllst te zijn -
de kleiIIc Pi(.tje Post naar de wieler-
sport trok. En het is dezelfde Schulte
J.{(.\\'(.e...•t, elie - ook weer min of meer
onh('wllst - de ontwikkeling van zijn
v("el jongere huurtgellootje als wieIren-
ner waarschijnlijk in z('('r s{('rh~ mate
h{,(,ft bl'Ïnvlo('(1.
\Vant t01-'1lSdlUlte in zijn najaren aL...
wielreni-ler een nieuwe koppclgenoot
zocht en de jonge Post net În l'en sta-
dium was aangeland waarop hij heel
aardig begon t(! fietsen ('n ('cn klein
beetje in het nÏ(>uws kwam. associeerde
de vroegere wereldkampioen zich met

dl' jongl'll die h('1Il als zijn idool he-
schouwde, dil" lIids liever \\"i1d(. dan
('l'llInaal in dl' vodsporen \'an Iwm, Ct'r-
ril dt, Grote, Ie treden.
Aan de zijtie van Schulte lwhaalde Pe-
ter Post zijn ('ers!l' belangrijke triom-
feil. ~Iaar hij \('t'nl(, ('r ook (lat het in tic
wieln'llIH'rij lIid allemaal over l'en lei-
t'H 11akjt~gaat, cIat tl(v/.(,sport meedog('n~
loos hard kan zijn en dat j(', om erin te
slagen, l'en kerel mod zijll dil' \\"(.('t wat
doorhijtl'n is ell dit. op zijn tijd skvig
van zich af mod kUIIJl('n slaan.
Schulh' had \\"t'I aardiglwid in die jon-
g('n van Post, maar toen hij h{'m hij zich
kn'eg", was die Pust in zijn O~l'll toch t'i-
l-!enlijk nog maar ('eli 'dodit", ('{'n 'jan.
ken!', ('(>11 ïlUiiehalk'... En omda
Sehulte vond, dal Post voor dit \\"erk tt"
\\"eek was, verhrak hij dt. verhinknis.

Vergissing
~la.ar daar vl'rJ.,risl('dl' grolt' Cerrit zkh.

Peter Post had juist lallg genoeg in de
h.iharde lcl-'rsehool van Schulte meege-
lopen om zich te pantseren en te wett'n
wat hij wilde. lId fdt dat S<.'hultt. hl'JIl
had afgedankt omdat hij t.t'n ïlllilehalk'
zou zijn, maakt<, Pekr Post allet'n lIog
maar grimmiger. \Vnt drommel, hij zou
ze allemaal, Schu1ttl Încluis, laten 7.ien
\\"i(' hij, Pekr Post, dan wel was.
Zo werd Peter Post l'en soort van 'an-
gr)' young man' in dl' wil-'1t.r...•port. ("('IJ

vl;"nt die zijn eig('ll \\"('14ging t'l\ dit' niel
ZOII ruskIl voonlat hij aan de s:pits zou
staan van ht't hele skI. Voor dat doel
had hij alles, maar dan ook lettl'rlijk
Alles over. Zeldell heeft ('r l'en sportman
zo volledig. zo fanali(.k hijna, geIt"('fd
voor zijn SIX)rt als Peter Post in deze
laatste jaren. :"I!ids: was hem daarvoor
te \'("{.Iof t(" \\"('illig".llij zou en hij moest
{'r komen! •
\Velnu. Peter Post is ('r gekomt'n! Hij
s:taat aan de spits! G("("n n'genhooJ.{trlli?
Helaas, het is spijtig maar waar. Er is
echkr v("{,1om dil J.{l'miste verzachten.
Hij is de wielrenner van het jaar ge-
worden en de 'koning van de win kr-
haan'. Hij Shlpelt de ene zege op de
andere. Hij is ("{'n van dl' m("('st ge-
vraagde renners in billll('n- en huiknlaml,
en verdient gdd. h{"{.1veel gelei.
Eén ding t'dller is voor hem misschien
wel het belangrijkste. In het afgl'1opell
seizoen is hij SchuIte (met dielIs W zes-
daagse-overwinningl;"n) <ldinilief voorhij-
gegaan op de wt'f{'ldranJ.{lijst van z(.s-
dagenm,lt.lClor('ll all('r lijd('n. Sdmlte, die
hem afdankte omdat hij een "huil(,halk'
was ...
Dit feit vervult Peter Post met l-'('U
grimmig soort van volcloelling. \Vant als
er één man was voor wie Peter Post
zijn waarde wilde l>cwijzen. dan was dat
de man aan wie hij zich vanaf zijn kwa-
jong-en...•jaren had gespiegeld en die on-
danks alles voor hem het liehtentle voor-
heeld gebleven wa ...•: Cerrit Sehu1t(', zijn
idool. ..

GEn SGIIUUn~IA~



Schrijvers van vandaag
--

\Vij willen dl' k>zcrs van EGO con-
fronteren met de :'o:ederlandsc schrij-
vers van vandaag. In de literahmf vin-
{!t'n wc het gl~"Stelijk leven van de he-
dendaagse mens lemg cn daarom lx,te-
kent ul"dname aan de literatuur deelna-
me aan de cultuur. :"Ien vindt in dit
nummer van EGO ink"rViews met twee
jonge schrijvers, waarin deze zelf trach-
ten te zeggen waarom ze schrijven zo-
als ze doen.

\Vc !>CJ.,-rrijpen dat over deze schrijvers
en hun ' ••..l.rk verschillend kan wordc"n
gl'OOrdeeId. \Vij willen in dL'ZC korte
verantwoording L"t:'11 ogenblik stilstaan hij
het werk van Ewald Vanvugt. Rond lk--
ze schrijver is nog kort geleden een rel
gew('t."St in een Brabantse st.'ld.

Het werk v;:mVanvugt behoort op het
ogenblik tot de veel gelezen literatuur.

Dat allf't'll al maakt dat we {'r niet
meer aan kunn,,'n voorbijgaan Vele jon-
ge menSl'n lezen de hoeken van Ewald
Vanvllgt.

In de discussie in Brabant is zijn
hoek 'Een bijzonder vreemde dief ('('n
'vies' hx,k genoemd. Het is ook stellig
niet zonder aarzeling <bt wij de aan-
dacht op dit soort literatuur vf:.'Stigcn.
De aamluiding een 'vies' boek lijkt ons
niet zo juist, maar wc willen wd be-
kennen dat wc bij het lezen van sommi-
ge bladzijden ervan l'en zekere walginl-t
hebben ervar("11.:\Iaar is dat een reden
om deze boeken niet te le'.!.en?

'Vat vragen \"'C eigenlijk van de litc-
ratuur? Ab we slechts boeken wensen
di<l ons aangenaam amuserend of ern-
stig opbouwend bezighouden, dan kun-
nen wc inderdaad de boeken van Van-

vugt b",tl'r oug('lezen laten. 'Vie eehkr
in de literatuur de melis zoals hij \\'t"r-
kelijk is, wil tegenkomen. dit" moet nu
juist deze hoeken wel lezen.

Als hij gezond van aard is, <Ianzal hij
soms ('en walging niet kunnen onder-
drukh'n. :\Iaar is de m('lIs soms nÏ<'t
om van te walgen? En niet alleen dl'
hoofdpersonen uit de boeken van Van-
vugt of andere modeme schrijvers,
maar ook wij zelf, <IeIf'zersr

Vele moderne schrijvers \H'il-tcren om
laill-ter 'kit"kd)()(~'met de mens te spe-
len, Zij geven hem wcer zoals ze hem
ervaren, in zijn angst, in zijn haat, in
zijn perversiteit. Zij deinzen er daarbij
niet voor terug woorden in de litcratuur
in te VO('(l'ndie ml'll voorhecn sleehts
op sdmttingl'n placht te ll'zl'n. Alleen
zo menen zij ('rin te kunnen slagen om
de men... weer te geven zouls hij is.

Ik meen dat we deze schrijv<'TSin ze-
ker opzicht dankbaar mogen zijn. Dl~
walging die wij gevoelen voor hun fi-
guren, is in belangrijke mate walbring
v{)()rons zelf. Ik denk dat dat het punt
is dat \ve moden bereiken alvorens we
werkelijk 'verder' kunnen gaan. Ik 1)(,,,-
!-,rrijpniet wat juist christenen tegen de-
ze iK)cken kunnen hebhen. De verdor-
venheid van de mens die het calvinisme
ons altijd geleenl heeft, wordt in de
moderne literatuur onverbloemd ge-
toomt 'Vat wil men eigenlijk nog m,,'cr?

Ik zou me kunnen voorstellen, dat juist
uit het humanisme l'en kreet van protest
zou oprijzen: '~'1aar zo is de mens niet!'

De humanisten zullen echter moeten
oppass,,'n van de wens niet de vader
van de gedachte te maken. De m(~nsis
bepaald niet zo goed als in sommige
humanistis<..he geschriften wordt ge-
steld.

Er steekt nahmrlijk ook een gevaar in
dit soort literatuur, Bij voorbeeld Jat al-
lerlei Ik-den <lit soort werken gaan le-
zen om V::Ul}wt 'vieze' te kunnen ge-
nieten. Is het niet een beetje optimis-
tisch om te veronderstellen dat wc
Ewald Vanvugt nodig hebben om dit te
kunnen doen? \\'elke plaats neemt ei-
genlijk het 'vieze', ook zonder Ewald
Vanvugt, in ons leven in? Bovendi(~n,
men make zich geen illusies: Ewald
Vanvugt wordt gelezen, ook zonder de
aandaeht die wij aan hem wijden.

Ik geloof dat bij wie I,,'zersdeze boe-
ken een l"erlijke verontrusting om wat
de mens is tc\\'ecg zullen brengen. Dat
lijkt me een goed uitgangspunt voor de
opbouw van mens en gemeenschap.

'Vic verontrust is, maar toch nog enig
vertrouwen heeft, 7••.'11het met deze boc-
ken moeten wagen. Daarom durven wc
het ook in EGO aan. Natuurlijk is dit
alles gcen kinderliteratuur, maar EGO
heeft nimmer een kinderblad willen zijn.

Een literaire beoordeling van het
werk van Vanvugt laten we gaarnc aan
anderen over,

REDACTIE
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De 'verdorven' wereld

~.-----'-_.'--"'''',----~,,,,,--------,''''--------.-_.
'De kamer tCOS lJiilUlte klein l:(Jor hct gelach. Ik 1JIaf wor de tlcur staan, probeerde

te outdekkell waar mijn l:rienclen ziell occr olHt:ouclen. Ik dacht uall ('CII mop of ('l'U
goed raclioTJro~mmm(/. Toen ik ten slotte /laar 1JinllclIgillg, IJleek dat mijt! gedichten
zon:el fllu:llai CCroOTUUlktcH.

Uitlcl!. hie/p ,liet .• \Jijn poëzie Mee! een rotillcliertie. Ik wnd dat erg. Als ie zo
zestien, ;:,er;entien lJerlt, dan is de readie Cl/U je HielulclI een ')c1allgri;h' maatstaf.
Voor mij tt"(lS het d(lt misscllictl t~ooral ook u:el, omdat het mij" eerste r;erzcll tL"tlrCU

met CCII vriie l:OTm.'

van Ewald Vanvugt

J)t~ neerslag- van dat aftasten zal zeer
duidelijk ft' zien zijn in het in het na-
jaar te versehijnen (derde) hoek: 'Dar-
,vin en Gezellen',
'Ik noelll dat 1>ol.kook gl'en rom:m,

maar {'Cn rnogdijkheid tot een roman.
lId merkwaardige is dat je de vorm
Y;U1 l'en roman nooit van tl'Vort'n weet.
Bij hd sdIrijven wordt je de vonn op-
gedrongen, Ook al zou je llt't willen, je
ontkomt ('r volg-ensmij nit't aan.'

Momentopname

liet sehrijven zit'n als het maken van
mnmentopnamt'o, dmkt ook z'n stem-
pel op de wijz{' vall werken van Ewald
Vanvllgt.
'Langer dan {'pn half nur achtt'r el-

kaar houd ik lll't nid vol. Dan mod ik
naar tlt' W.C., l.'en sigaret roken, naar
lmitpn of waar ook naar tol.', In iet1N
g-evalW('gvan mijn schrijfmachine.'
Een dergelijke werkmethode hett-kt.'nt

hepaald niet dat er weinig gepro<lue{'t'rd
wordt" 'Ik Iwh nu vier hoeken af. Xa
"Dar.vin {'n G('zt'llen" v('TSchijnt
""lijn vrouwen ik ('n mijn vrouw".
Bovendien komt ('r volgende miland {'('Il

get1iehtellhumld uit: "De Oren van
Tanja". Tanja is mijn HOUW.' •

Een veT\vacht SUC{'l'S? 'Ja, (K)k a
wl'rd {'r eerst wc-rk vau mij geweigNd,
ik was (',van ov{'rtuigd, dat ik Ilt't kOIl.
In lwt lwgin hd) ik v("fc'1steun ondt'r-
vondell van tie Hottertlamse schrijv('r
Comclis Bastiaan \'aan{lrageT. liet was
hij voorheeld door Ilt'm, dat t'r werk
van mij in hd driemaanddijks tijd-
schrift Handstad -1 kwam, Daama is
alles eig('nlijk 7.et'rgoed g{'gaan.'
'Cm,tl' hekkent in dit verhand: Tw('l'-

honderd t'xt'mplaren per dag van 'Een
Bizonder Vrt'('mde Dkf' als Vl'rk(Klpeij-
fer. Ook 'Hodeo of Zllstt:r Bertram'
wordt goed wrk{x.ht, Dit 'in' zijn heeft
echtl'r (x)k zijn nadeleu.

Voor de nu twintigjarit-w Ewald Van-
vug:t, toen ('('n VN,Ill(1<'ring:na ('('11meer
klassieke periode.
'Aanvankelijk schreef ik sonnetten en

rondden. Daarbij ste(~Is Tekening hou-
demI met de tcdlllische t'Ïsen. Ook de
onderwcpen waren klassil'k: moeder,
vader, nacht, herfst. Ok gebond{'llhdd
duurde cchkr niet lang. Op ('Pil gege-
Ven moment paste mijn leven, mijn he-
zetenllt'id nid m{'er in het keurslijf van
metntm cn rijm, I[ct hing samen met
mijn V('rhlijf op sehool. ~a de lagere
Sdl(KII,die ik zonder doubleren doorliep,
kwam ik Ill. op l"fc'nlyceum. In de klas-
Sl'n één en t\V('C ging alles normaal.
liet was de periode waarin ik de gel('er-
de v('rstcchniek prohcerd(,. Ik wilde Ille
zdf be\""ijzen dat ik niet WK)rShakcs-
pearc behoefde onder te doen. In de
derde klas verdween de regelmaat. Ik
hl(,cf zitten, !,ring Ilaar andere scholen.
Bied nog twee maal zitten.'
Bijgedachte (vers) vormell vielen weg.

'Ik wilde mijn dgen leven leven. Ook
w<\lInet;>rik s(:hreef:

Beh<\lvc de Tt>('llsgenoemde gedich-
ten, was dat O.lll. het dc vorige Illaaml
bijDc Bezige Bij als literaiw retlzcnpock-
et verSChf:Ill'1l'Hoè(,o of Zuster Ber-
tram'. E('n boek waarin wel eell vt'r-
ha....l1 zit, doch dat op ollTcgelmatige wij-
ze afgewisseld wordt door gebeurtt'nh-
sen en anekdoten, die niet ler zake lij-
ken.

JO

Complexiteit

'Op het l'('rste gezieht is dat mis-
schien wel waar. "laar die hijna terzij-
(Ie plaats,"inden(i{, gdwllrtenisscn zijn
toch van belang. Ze '"Cr!-,'Tot<-llde eOlnplcw
"xit<-itvan de w('{'rgegeven w(~rkelijkhcid.
Eén enkel ,"erhaal isoleert te V{,el de
werkelijkheid. lIet is te heperkt. Van-
daar het gl'schreV('ll mt"('r, dat onno-
dig, aandoet, maar Iwt niet is:
Ten aanzien van de door deze methode

van schrijven mogelijke verwarring bij
dl' lezer, is Ewald Vanvugt nid somher
gestem(1.
'lIet geeft misschien in het begin

evt'u moeilijkhed('n voor d(, lezer. Dat
wTllwijnt ceht<-rals hij ontd(,kt, {hIt (K)k
lwt struduudoze zijn structuur hedt.
Bovendien is van helang niet te verge-
ten, dat s{..hrijven niet andeTS is dan
foto's maken. "lomentopnamen vau de
werkelijkheid geven, Dat doe ik V(X)rt-
durend. In "Hodeo of Zuster Beriram"
zowd als in het "'("Tderverschenell (hoe-
wd later g('sciueven) "Een Bizonder
Vn'emde Dief", Een gestTlletureerde,
gebouwde, roman lijkt mij Illomenteel
nog ollmogelijk. ~Iisschien zou het vijf-
duiz{'nd pa!-,rina's heslaan. Tienduizend
is echter ook mogelijk. Ik W{"fc'thet niet.
\Vd, geloof ik, dat tI{,weg er naar toe
is: continlli"t<-ithrengen hlssen de vele,
soms te vele geheurtenissen. Voorlopig
is het hij mij nog- ecn aftasten, waar-
bij het resultaat nog niet is te ov{'r-
zit'n.'

kritiek
'Ik merk nu pas dat Iwt schrijvt'r

zijn nid all{'("n heperkt blijft tot het
schrijH'1l vall llt't hoek. Er wordt ovcr
je g('sehreven, wat beslist niet hd m(,<-'St
vervdende is. Integende(,l, je vindt het
fijn ("nvodt je een heetje trots.
\Vat wel erg is, is, dat je kritiek krij~ ..-.

Een kriti(,k die, g(K'll of sl{'(.ht, volgeu":-
mij volll'(lig onmogt'iijk is. Xet als het
voor de schrijv('r onmogelijk is (-'t'n
"volledig" htx,k te schrijven, is het voor
d(" criticus onmogelijk een IX)t'k volle-
dig te henaderen. liet lxwk is immen;
slechts l'en klein facet van de gehelt'
werk{'lijkheid.'
Sommige eritid spn,kt'll, ondanks hun

gl'ringe mo).wlijkheden, van ('cn som-
1K.'re,bijna verdoTV('nwereld in (Ie bocw
kt"nvan Ewald Vanvugt.
'Als sehrij\"('r moralist'cr j",. Je laat

zit'n, opdat men leest, kijkt ('Jl ook ziet.
Daarbij toon il' het g(){'(lezowd ah het
kwade. ~Iet evenv('('1 recht trouwens.
\Vunt beide komen V(Xlrtuit de grote
ver.\'und{'ring over hd leven, Beide heb-
ben ook hd:/.dfde ten d(x,l: Een spie-
gel voorhouden, wuar je, aL~ je l'('dijk
hent, in moet kijken.
Als je in staat hent dOOTmiddd van

lH't sehrijven, of welke kunshtiting ook,
dit te doen, dan ben je bevoorrecht. Zwijg
je, dan verloochen je je zelf. En dat
is erger dan alle zuivef(~ of onzuivere
puhliciteit die rond je werk ont.~taat.'

DICK ZAAL



Steven Membrecht: emotie
bedient intelligentie
Steven \lt-mhrf'cht. ('('n v:In dl' ht'.

kl'lldsten onder dl' jonge :\"e<lerlandse
auteurs, vijft"ntwiutig jaar, in 1962 win-
lIaaf van de Heina Prinsen Cl'l'rligs-
prijs, 11(.-'<'£1 ('t'n hehccf.o;t-agn.'ssic\'c ma-
nit'f V:ln prakn. Hij ZL'gt zijn woorden
nadrukkt.Jijk, lichtelijk dwingt'IH! '.lIl
toon, mei. Zijn strakgt,trokken mond~
spien'll ontspannen zich af e1l toe tot
("('n zorgnl!<1ige glimlach. In een regel-
matig, knap gezicht staan harcllll'ldert'
Oj.!('Il, die .soms heel ('v('n fel uitschie-
kno

Hij dehu!t't'nlt, in WOl met ,,,'adltt'u
op de zon', zag IH't jaar daarop lideinde komt v<lnzeU' (waarvoor dl' nPG-
lijs) uitgej.!l'\'('11 t'1I voltooide lwt afge-
lopell iaar zijn door de mel'stc l'rilicÎ
z("('r ,l.,'1.lIlstij.!ontvangen satire op t"('11

godsdienstig(' sekt!': 'Dl' Ecrsldingt'n'.
Einde vorige maand kwam zijn vit'HIe
hoek uit: zes verhalen onder de titel
'De ruime gevan/!enis'.
Van dit \V{'rk zegt Slt'Vt'll ~Iemhreeht:

'lid is ht'd an(Il'rs dan mijn I't'rsh'
twt'l' lxwkt'n en in lu'paalde opziehten
ondersclll'idt Iwt zich {lok duith'lijk van
'Dl' Eerstelingen'. In dl' t-'t'rste twet' is
voortdun'lltl sprak{, van et'n diepgannd{,
confrontatie met mij Z('If, een t'xploite-
wn van mijn mogelijkheden. OVt-'rig('ns.
schrijvers heginnt'1l meestal niet andefs.
IJl 'Ot-' E('rstdingt'n' 11I'h ik dl' perSOlll'n
hllitt'n mij zdf gdlOlld('n en t-'t'lI zdfde
moedwillige afstaml pas ik ook toe in dl'
zes veflwlt'n. ~Iaar de goedt-' lezer, die
mijn voog{' hot'ken kt'nt, zal mij in deze
verhalen toch ook Wt't'r vI,!'I t('rugvin-
tien.'
~lt'mhr(,t'ht - half adüt'TU\'t'rhangend

op zijn divanht'd in zijn kamer a<lll de
.-..Amster<1:HllSc Gasthllismok'nsteeg - kijkt

100r hij verder sprt-'t-'kt even naar buiten,
...-"cont't'ntn'('rt zich peinzend op zijn ko-

IlWIlt!{' t-'xplieatk. 'Alle Zt-'Sv('rhalen Ill'h-
hen de moedcrhinding tot ondcrwcq}:
zegt hij tbn. 'Uit persoonlijke ervaring?'
Hij aarzelt. 'J;} en nee'; (,Il 0pt-'t-'ns o\'('r-
tuigt!: 'Kijk, md t-'rv<lring allél'n kwam
ik er niet, tbn w~.s Iwt zuiver vcrhalt-'nd
geworden. Ik heh juist getracht het v('r-
schijnsd van dl' moederhinding te :maly-
scren, llt't zo\'c...I lllogt,lijk \'cr~iandelijk
te benaderen,
Bij de analyse stuit ik op t-'('ll stefk

reJigit-'us ge\'oel. \Vat Freud al zegt: "de
kt'rk kan de hehoefte aan de va(lt'r be-
Vrt't1ij.{t-~n."En vertIer analyS('renti stuit ik
op de vaderbinding. \Vat mij tm'n in-
l'cm; duiddijk V(Xlrogen kwam te staan
was, dat die twee - religieus gevoel
{'n vaderbinding - loén zijn met lwt b(,-
grip 1ll00't!erbindiug. In de llloe<1crfiglltlr
moet rnt-'l\ in de confnmtatie met haar
de vaderfiguur terug kunnen vindt'n, al~
ook Iwt godsllt'scf. Dit gaat nahmrlijl
ook op als men zich de diepste intentie
van de vaderfiJ.,lllUr VOOfstelt.
I Jet denken hierovef impliceert \'oor

mij als sdIrijver al de a.1I1wt'zight"id van
een sterk liefdegevoel - of no{'m het

gt'hondt'lllwid. De g('tlaehtt-' is dan ook
dat uitt'indelijk in dl' Ih,fdt, uiterlijke
\'t'rschillen v{'rvagell. Ot' lit'fde ka!l t'r
dus toe leiden dat wij in alles d(, grote
hannonie, ('en volmaaktt, eenlwitl zien.
Of tlezl' liefdt, nou is, l'en liefde ten
opzicht" van dt' moet!{'f, god, dl' vadl'f.
god, de hrol'r. de vriendin, dl' vrknd.
111lid titelvt'rhaal vituIt men deze gt'-
daehtt'n l1('t dUltldijkst \H't'rg{'g{'Vl'Il.'
In e('n van de amlcH' verhalt-'n - 1wt

afsdlt'id van Clotilde BfIlining' - Iweft
~kmhn'cht, zoals hij zegt. 'de lidde
zonder {'nigt, hl'tit'nking gesdlt'tst. Dit
is dus hij uiblt'k dl' lil'ftlc van hd zeer
jonge kind. waarhij de Illoeder dan 1)('-
slist lIid de bloedeigen mOt,dl'f hoeft tt'
zijn. Ook ill dezt' vorm is lid IllOt,tkr-
1weld \'tllmaakt.'
lIeei gemakkelijk, zonder \laar \\'(x)r-

den te hoe\'C'Tlzoekt'n, .spreekt ~lt.'mhrecht
over zijn werk. Zijn ht'\\'eringt'n gen'u
de indrttk, ondallks de vlotte pn'st'n-
tatie, dit,p doonlaeht h' zijlI, Hij hl'gt'-
leidt ze met ievt-'mlige handgehan'n I:'H
t-'t-'n felle, sprillglevende manier van kij-
ken. BOH'nal wt'rkt hij de indmk zich zdf
voHt,dig tt' verstaan, wat t't'nvOlldi~('r
gt'Zt'gtl: precit's tt' wdt'n wat hij Zt'gt ell
\\"aarOin hij het zl-gt.

Uitzonderingspositie

lIii vindt dat hij zich in t'en llilzollde-
ringspo,itit' lwvintlt. Dat vt'nluidelijkelltl
zPgt hij: 'Er zijn natuurlijk dlliz('ndell
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dit, t'ellzclfde prohlematü,k Ilt'bhell als
dit' waamwe ik mij in mijn laatstt'
hoek Ilt'zighoudt. AI1t-'('II, ik lwn lIikrst
eOllsl'qUt'nt. lid IIP(,ft hij mij ('t'n k'Vt'lIs-
houding.'
E('n helangrijke rol speelt bij ~Iem-

l}1"eehtook dl:' ge1oofsprohlematiek: In dit
\'erband \vij.~t hij op de noodzaak zich lo.s
te maken vall ('t'n aantal sociaal-religi-
euze zaken. zoals het ter kerke gaan_
regelmatig hidden en wat hij 'de ehari-
tas-gt,daelltt-" noemt. 'KOftom: uwent
hij, 'gaat Iwt hij mij om het afstand
!lemell \",Ul tIe vorm en daartegenover
t't'n zo strikt mogelijke perstxmlijkl' ilt'-
leving van het gdoof te ht-'veehtt'n.'
Hij haalt er 'Ot' Eerste1ingt-'n' hij,

'Hier Iil!t het bewijs van lossehrijvinl!
van tlit soort dingen, Ik gt'ef t-'r hd bt'-
lang in Wt'er van een individuele gt'-
loofshd{'ving, dt' rtIst dil' daarvan uit-
gaat. ~laar ook blijkt lIit het hoek hot-,
dat helang kan overgaan in et'n ridicule
leven,shouding, die niets mt't'r tc maken
hedt met het n,iigieuzt', ;'\t"t" het is
t-'cht wel zo (lat geloof niets andt'rs kan
zijn dan een volstrekt individuele 1lt'II'-
ving. 11t't,I stt:'rk knmt dit tot uiting in
tIt' romall waar ik IIU mee hezig ht'n.'
Dit, roman, zo \'t'rklapt .\I('mhn'cht. zal
'De sprong in Iwt net' gaan l1('tt']L

Celebraal

Volgt'ns sommij.{l' critiei Sdlrijft .\lt'lll-
hTaeht cerebraal. O:uniddellijk zegt hij
tt-n aanzien hiervan: 'Volgens mij Iwh
ik ('t-'Il normale in:elligentc henadt'ring
van dit-, \"t'rschijn.st'1en, standpuntell t'H
sitllatit"~ waarover ik wil ~chrijven. Ik
vintl dat het gehmik \'lUl je intel1i~l'ntit-~
impli('('('ft dat je je emoties kunt ht'-
dit'nt'lI. Vandaar dat hij ePII llt'lebod
m{'lIsen de intelligenti{', die Zt-' zt'kt'r
}lt'zith'n, niet aan de dag treedt, door-
dat hun l'motiOllt'!e ('onflictt'H zo grtXlt
zijn. Als ik zelf in t'('ll emotiollt,d con-
flict zit, hn ik me sehrij\'t'nd nid llleer
ix"tlit'lu'll van mijn klare intelligenti('.
Dan schrijf ik over-emotioneel. verward
t'l! zdfs dom ell mot,t ik het later \\'t-'g-
gtX)it'Il, \\'annet'r d{, kritit,k mij t-.t'rt-'i)Ta-
Iiteit Vt'nn't't. Zt,i mijn t'motit' daarop
steeds weer -'dank ti!'"
;..[t'mhreeht W('et gt-'('Il :\etkrlamlse

schrijver V<ln tIl'ze tijd te noemen dil'
Iwm hoeit. 'Er is \\'el sprake van t-'l'lI
literaire vaardigheid hij velen, maar
niet van (,,<-'ngeestt'lijkt.". Ik wil er verder
niets V[ln zeggeIl. \Vat mij Ix,treft is
t'r maar lol'u die pr huikn valt: Harry
;..luliseh. En tie poëzie is naar mijn me-
ning nog b10('2arll1('r.' Tot zijn f"vorid(-
schrijvers heilOrell ~[af('<.:'lIl1sEmants ('ft'-
llo111t-'naalknap!'), Iris ~lllnloch, FIl1Il(,.'ois
~[auriae ('dat \'Teet ik!') en Allin Blalllau.
OVt-'r Anna Blaman: 'Zij is een in-

telligent scbrijfslt'r. Vanuit haar intel-
ligentie proeft mt'n de emotie, Ze is
beslist emotioneler geweest dan ik. \Vaar-
schijnlijk was ze (mk wel intelli-
gt'nh'r .. .'

STEVE:'-: KEY

1I



Live-opnamen, handicap of stimulans?

Het maken van grammofoonplaten
WilS zo'n v('ertig jaar geleden l'en mot'Î-

lijkt' zaak. De apparatuur wa", in die
dagt'n nog dennate gehr('kkig, dat Iwt
OIJ(leukbaaT was l'en SPSSiOll buikn de
studio op ll' gaan ll('nWI1. Tol''1:\ (h~tech-
niek ecnmaal voldoende gevorderd
was, w('nI die hepcrking natumlijk op-
geheven. met het gevolg dat Cf n:last
de normale Sll1diosessions ook vclc Jin'-
opnamen ge.maakt werden, in concert-
zalen, daIH:ings, c1uhs en ",'aar !lid al.
De l'l'rste opnamen met publid. - zo-

als Iknny Coodmans Camegie Bali
COllcc-'rt uit 1~)3S, ('n de heil' seril' Jazz
at the Philh:IrI110!"".ic-LPS's V[ln kort nil

dl' oorloJ.{ lielt'lJ ('en llitennate
luidruchtig publiek horen, waardoor
('lIerzijtls l'en enthnusiaslc sfeer ge-
selmpen werd, maar waardoor ander-
zijds sommige solisten zich lieten ver.
It'idl'n tot smakt,loze krachtpatserij in het
hoge rt'gish'r. Het ongenwlllceerde hout-
hakkerswl'rk (lat bepaalde drnmmers
zich in hun soli veroorioofd('u, heeft
er zekt'r toe hijg('(lragen dat voor VL''l.,1
mensen jazz nog slL'c<1s synoniem is
IOt't oOf\."t'rd{)v(~lldlawaai.
De laatste jart.'n worden d{'rgelijke

plat('n nog maar vrij zelden gt'maakt,
in dL' t'erste plaats al oml1at de ge-
luidskwalitl'it van dit soort opnamL'n
vaak erharmelijk is. Er zijn ('('hter nog
mell."en die L'r brood in zien, gehlige d(~
pas uitgekomen LP 'Cannonhall in Eu-
rope!' (Biverside H~14H9).
In de zomer van H>62 trad het Cannon.

ball Adderley St'xtet op voor een me.
nigte van 40.000 mensen, tijdens een jazz-
f(~stival in het Belgische plaatsje Com-
phtin-La-Tour. De opnamen van dit I..'on-
ct'rt tonen aan dat de k'tlell van deze
groep zich gelukkig heter wisten te be.
heersen in lH't aangezicht van dt""Leom-
vangrijke ('n vrij ondeskundige massa,
dan mensen ab lIlinois Jacqud en Flip
Phillips dat vroeger hij JATP gt'weIUl
waren. Dat zal gt'dedtelijk t"('n gevolg
zijn van het fpit dat het sextd zich, Ix)k
wanllt'1'r hd in elubs optreedt, tot ('('n
zn hret'(l mogelijk puhliek lraeht te rieh-
kn, en zkh dus al veel eenlpr heeft
moeten afvragen welke concessit'~ nog
wel pn welke nid meer ml't de eigPlI
goede smaak te \'l'renigen waren.
Zo wijkt de muziek op d(v/.e plaat maar

Iwel weinig af van wat men op vroe-
g('rc LP's als 'Cannonhall in Sall Fran-
eisen' en 'Cannonhall in Xt~W York' te
horen kreeg. De altist.leider speelt niet
~lt'(.ht, maar wel minder gOt'(l ('n voor.
al minder intelligent d.all tijdens zijn
opnamen mt't ~Iiles Davis. Zijn hf(wr
;'\'at hedt op kornet nog steeds L'en
toon die mij maar weinig kan hekorcn,
terwijl het hem af ('n toe h("(,l wat moei.
te kost zijn gebrek aan ide('(5n te ver.
bergen.
Ynsef Lakcf, die het sextet inmiddds

verlaten Jwdt, laat zowd op tI'nor, fluit
als hoho horen dat hij l>t'I.tngstdling
ht'(,ft voor Arahisehe muzj(,k, maar de
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synthese daarvan met de jazz komt hij
hem gt"('n mon1l'nt uit Ix)vl'n het opP('r-
vlakkig jonglereIl met wat geleende llIe-
l(xlisehe moti(,fjes. D{, rilmest'ktie valt
wdnig: op, misschil'lI in hoofdzaak wel
doordat hassist Sam ]oJles \'rijwd niet
tt' horelI is.

Stimulans
Behalve tijdens massamanifc."taties

word('n ('f de laatst(~ jaren gelukkig ook
~tee<b IIlt'('r opnaml'll in clubs gemaakt.
De aanwezigheid van ecn paar honderd
adl'mloos luistl,ft'nde jazzlidhebbers kan
inderdaad ('('n ~timlliam opleven'll, kr-
wijl de akoestit,k en de t",,('hnÎsehe fa-
dliteiten in cluh~ als de FiVt~ Spot, de
Village Gate en Bin.l1and maar weinig
onderdoen voor die van ecn studio.
Zo kan het dan ook geheuren dat de in

Binlland opg('nomen LP 'Ugetsu' (Bi.
V{'rside H~I 464) Art Blakeys Jazz ~Ies-
sengers in hetere vnnn laat boren dan
tij(h~ns Vt't.'l van hun studio-opnamen. De
plaat werd in juni 1963 gelllaakt, t't'n
paar maanden voor Blakey zijn grot'p
W('t'r t'en.~ rl'organist't-'rde.
Trompettist Fre-ddil' HlIhhanl t'l} pia-

nist CI,dar \Valton zijn de sterkste so-
listen, vooral de ('{'rste maakt heerlijk
felle maar zorJ..,rvuldig uitgel)alall(-et'nle
muzil'k. Tromhonist Curtis Fuller en
ll'norist \Vayne Shorkr !alL'n minder
persoonlijk spd hort'n, Illaar Fl11Jt~rim-
pone-ert toeh \vel door zijn virLuositeit.
Bassist Heggic \Vorkman treedt weinig
op dl' voorgrond cvenals, llwrkwaardig
geno('g, de dnullmer-Ieider.
~liss('hi('n liJ..,rt het aan het klimmen
der jarell - Blak",}' worelt in oktober
4.5 - maar hij ver!lxmt hier veel min.

t1t'r de neigillg de ht'i(, groep aan zich
ondergeschikt te makl'n dan op tallo-
ze oudere platen. E.{'IIhezwaar ll'g"('n de
plaat is dat dl' helft van dt~ stukkt'll
gt"'S('hn'ven is door \VaYllt' Shortl'r, wat
IlI'laas hetl'kl'llt dat nWIl ollgcwoon tri-
vialL', nietszeggt'nde thema's te hort'll
krijgt, die hun enige bestaansreden ont.
I('llell aan tIe wd op de auteursrl'cht(.n.
Tot slot dali Ilug t'l'n shldioplaat, om

k dl'monstn'n"n dat mell ook zOlld{'r
pllhlipk nog tol Iwt'i hl'hlx)rlijke pres-
tatie kan kOlllen. ';\ wakl.'lling!!' werd
in 1961 I'U 1962 opgenomcil door een
hn'ctal groepen ollt1t'r leiding \'an al-
tist Jimmy \\'oods. \\'oods is t"('n van
dil' v(x)rtrdft'iijke Amerikaanse mus.'
ei die vlak oudt'r d", top staan, en nt
dt' kleine dosb geluk missen dit, zo-
w,t'1 vall hun miJl(lt~r goede vakbrcx'-
ders naar het SlleL'eSheeft geldd.
Dl' interessantt' hoesh'kst van Nat

Ilt'ntoff gl-'l.ft I-'l"n droevig yt'rslag van
de ontmOt.'(ligt'mle weg dil" de hijna dt'r-
tigjarige JillllllY \Voods hedt afgelegd.
Om zijn g('zin in It'ven te hOlltil'II, moest
hij, naast zijn muzi(,kstudie aaJl het Ci-
ty College vall Los Angdes, onder mL'1'r
als magazijnknt,t:ht g:l<lll werken, l'n
dali nog proheTen af t'n toe jazz k
spelen. Hij heeft nooit genüt'g gdd ge-
had om platpn lt, vprLame1en of naar
jazzclubs te gaan, zodat het get'n ver-
hazing hoeft te wekken (bt hij in zijn
spd maar weinig beïnvloed is door au.
dere musiei.

Heftig
Jimmy \\'oods weet in zijn soli een on.

gewoon heftige swing te hereiken. die
af ('n tOl' zelfs aan Holand Kirk.op-
él'n.saxofoon doet denken. Daarnaast
beschikt hij over L"(~IIprachtige, feUe
toon, t'll over voldoende inteJlig("ntie Oll~

zijn ongebreidelde emoties in een evcn.~
wichtig gecOIt"tnll'crdc vorm naar bui.
kn te laten komen.
De side-men, t\n'C trompettisten t'n

twee ritml'sektit'S, komen ov('r het al-
geml-'l'n niet IX>V('11de mid(klmaat uit.
De enige die opvalt, is de fl'llomt'na-
Ie hassist Gary Peacock, wiens spel
duidelijk maakt d.at hij ook hVt'C jaar
ge1lxlen al O\'l'r een verbluffende tcch-
niek ('n (x)rspronkdijke ideeën hesehik-
te. E.en piuspuIlt van de plaat vormen
ten slotte nog de l.t'S lx)t'it'ndt~ originais
die Jimmy \\'(x)ds ervoor schreef, een
vt'rademing te midden van de honder-
den domme en slaapverwekkende tJle.
ma's die de laatste jaren waarschijnlijk
met de oren dieht gt~schrev{"n zijn.

:\:w.."t zijn onmiskenbare talent hedt
kellnelijk ook ht'l feit dat \Voolh' comw

IX)sities zich geleidelijk onhvikkelL'n uit
fbnlen van ideeën t'n motiefje.:'>, hier-
bij el'll rol gespeeld. Een dt'rgdijk rij-
pingsproees kan nahlUrlijk tot heel wat
betere rt.'sultaten leiden dan het tegen.
woonlig maar al te wijd verhreide 't"ven
t't.'n them.'latje schrijvt'n om de plaat
vol te maken.' HERT VUIJSJE
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