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Oorlog en vrede

lil het vorige lIummer van EGO hebl){'1J wij de resolutie hetreffl'lldc het
hewapeningsvraagstuk gepubliecerd zoals deze is aangenomen op het C'ongres
van het Humanistisch Verhond van ]0 ('11 11 <l!Jril te Utrceht.

Ondertussen heeft het Humanistisch \'('rhond een boek.ie latl'lJ verschijnelI
onder de titel 'lIumanistl'1l over oorlog Pil vrede', \Vij kUllllen all ell die be-
Iallgstelling hebbcJI voor dc gct1:H..htl'1l die op dit gebied in hllmanistisehe
kring ievt'1l de lezing van dit boekje ten zt."erstc aanhevelen.

Op het cOllb'Tes V:ln de Intcnlational HlImanislic anel Ethica! Union in tgG;!
te Oslo \venl ceu verklaring over de wereldpolitiek uitgegeven. Het congres
vroeg venier aau de bij haar aangeslotell organisaties een werkgroep in te
stellell die uitgebreid aalldaeht zou kunnen sehellkell aan alle aspecten van
het oorlogs\Taagstuk.

Op 25 maart HJ63 instal1ct'rde prof. dr. J. P. van Praag de :'\ederlamise
werkgroep '\\'ereldpolitiek'. lIet is duidelijk dat deze werkgroep {"('n taak op
zieh heeft genomen die voorlopig niet tot een afgerond einde 7.011 kunnen wor-
den gebraeht maar het is wel verheugend dat door het werk van de w{'rkgrot.p
thans bovengenoemd boekje is verSChCII('IJ.

Indenlaad worden in het hoekje zo niet alle dan toch verschillende aspeeten
vall het oorlogs\Taagstuk in ogellschollw genomelI. Het is gecn dik boek, het
telt 1Il't 70 bladzijdt'n {'n het moet duidelijk zijIJ dat in zulk kort bestek geell
llitvoerige verll.\ndelingt'll klllllleil wordell gegeven.

Toeh vindt men in (Ie verschillende artikelen eell aantal denkbeelden die tot
ze!fstamiig verder denken over het vraagstuk van oorlog en \lede uitnodig{'n.
En dat is preeies de verdienste ervan!

\Vij laten voor geinteresseerden de inhoudsopgave van het hoekje hier
volgen:

Humanisme {'IJ \\'ereldpolitiek door £Ir. Kwee Swan Uat; De Zedelijke aspec.
ten van het oorlogsverschijnsel door prof. dr. Libhe v. d. \Val: Ontwapening
en wapenhcheersing door \V. "'ierda; Individueel-psychologische en sociaal-
psychologisehe aehteq.,,'ionden van het oorlogsversehijnsel door dr. P. Tho('nes;
\'o{)]'lieiJting {'IJ communÎ('atie door £Ir. G. F, ~Iakkillk; Poging tot diagnose
door dr. H. J. Hoethof; De organisatie V:lll de economie door drs. A. A. van
Ameringen; Vreedzame coëxistentie door prof. dr. B. \V. Sehaper ell \'erkla~
ring over de \Vercldpolitiek (0..,,10 1962).

I Iet hoekje wordt wel goed getypeerd door een zinsnL'{le uit het he...toog van
prof. dr. B. \\'. Schaper:

'Het is een hewijs van karakter, de gecompliceerdheid, de tegenstrijdig-
heden en risk-o's V:ln het hedendaagse wereldhestel moedig onder het oog: te
zien en daarvoor niet in allerlei idealistische bevliegingen lIit de \veg te gaan.
Het is een teken van volwassenheid te heseffen, dat onze pogingen en oplos-
singen altijd eeH gehrekkig karakter zullen dragen en ten dele tot mislukking
gedoerml zullen zijn {'n desondanks niet af te laten. ze te heDroeven met inzet
van heel ons vermogen.'

Voor de somma val) f 1,65 te verkrijgen hij: Humanistisch Verbond, Ollde-
waeht 152, Utrecht.
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Jazz voor minder dan een tientje

lId opbouwell van ('cn discotiwek is
nog altijd eeH kostbare z:'lak. De mees-
te LP's kosten tussen de 15 en 20 gul-
den, zodat elke nieuwe aanschaf {'en
stevige hap uit het zakgeld of budget be-
tekent. EP's of singles zijn natuurlijk
een stuk goedkoper, maar lang nid alle
fijne stukken jazz komen op kleine plaat-
j{'s uit, zodat de fan in v(:'el gevallen
toch op dl" 30 cm-lappen is a<1I1I.(:<'\"(-,Z<-'I1.

BOVPIHIil'1lwonlen elp vt'rtolkingen dt,
laatste jaren sft'l'1:1s Iangt'r, zodat ze
vaak niet meer op één kant van een
EP, JaM staan een sinl-{Ie paSSt'U ('n
niets is zo irritant als ergens midden in
{'en nummer de muziek k horen wegeb-.--.1 1 en te moeten ontwakt"Il uit dag-

_ ...•..,men, puur muzikaal genot of amoll-
(('uze aetie om het plaatje te gaan om-
draait'll. Gelukkig komen l'r de laatste
tijd ook goedkope LP's op de markt,
zoab de drie hi('romler besproken pla-
ten, die elk voor minder dan eeTl tien-
tje uw eig('ndom kunnen wordell,
Pianist-organist-zanger-componist Fats

\\'all('r liet bij zijn dood in 1943 letterlijk
honderden songs na, waarvan l'i-'n aan-
tal (o,a, JlO1u:yslickle Hose, Ai,,', M~~'-
belwcin') klassiek zijn geworden en an-
dl're min of meer in het vergl.t>thoek
geraakt. Dat laatste is misschicn maar
gOl-.J,\vant Ill't ongelofelijke tempo waar-
in Fats werkte, k"Ïdde er natuurlijk toe
dat veel kaf (mder het koren kwam te
zitten. Toch kan ook de middelmatigste
\Valler-song hest de v('rgelijking door-
staan met de doorsneL,,-hib uit de ja-
ren dertig (en zestig trouwens). Louis
Armstrong zette in 1955 negen van de
beste \Valler-songs op de plaat; deze
LP 'Sateh plays Fats' kwam onlangs
in een goedkope serie opnieuw uit (CBS
P6244l).-.." Annstrong maakt de Iaabte tijd nid
veel fijne muziek meer; het is moeilijk
na tl~ gaan of dat uit (s("Tlide)onmacht
of (commerciële) onwil is. Tien jaar
geleden dl'('(l hij ('r, getuige deze LP,
muzikaal nog heel wat meer a.a.n. Zijn
trompetspel had natuurlijk vergeleken
met de Ilot Fivl' en Hot Seven opnamen
uit de jan'n twintig aan g-Ians t'n vooral
aan durf verloren (wat wil je van een
man van tOl'n 55, nu hijna 65), maar
het wa,~ toch !log altijd hewondt'n'ns-
waanlig vitaal, met l'('n unieke, cnmid-
ddlijk herkt'nbare toon en et"n onvprhe-
krlijke timing.
Annstrongs improvisatit's voeren niet

m('pr zover, maar de manier waarop hij
l'en tlH'ma llt'erz",t, is zonder meer su-
blipm. Ab zangl'r is hij in de loop der
jaren nauwelijks achteruit gl'gaan. .\Iet
zijn fijne vibrato, zijn af ('Jl toe hl't'rlijk
ironische didit', mompelend, w{)ord(.'n
half inslikkend en c1O\"'ll'nd is hij nog
altijd ('('Tl fonnidahele persoonlijkheid.

Bij dit vocale geweld doen de presta-
ties van zangeres V('lma ~liddleton (in-
middels overleden) wl'i het'l hleekjes
aan. Ze onderscheidt zich alll't'n door

de gechoqueerd-kirrende manier waar-
op ze voortdurend 'Oh, Pops!' roept.
De (lml('n' mUSICI (Trummy Young
tromhone, Bamey BiganI klarinet, Bil-
ly Kyle piano, Arvell Sh.nv !las, Bar-
rett Dl'('IllS drum,,) begeleiden hehoorlijk
en soleren matig tot sll'cht, maar de tijd
die Annstrong nodig heeft om zijn trom-
pet van de lippen te Ilempn ('n zich in
zang-postuur te zl'tti:"li (of vict" vt'rsa),
moet nu e('runaal opgevuld worden. In
dk geval zijn deze side-lllt'll een klasse
minder sIeeht dan dan de muzikale non-
valeurs die Armstrong tegenwoordig in
zijn 'All Stars' toelaat.

Subtiele still
Ahmad Jamal (hij werd geboren als

F'ritz Jones, maar nam na zijn }x,kering
tot het mohammNlanisme een nieuwe,
uit publicitcitsoo~'l'lInt trouwens aantrek-
keliji:t-r n.lam aan) w('rd in 1958 plot-
sdiug razt'lHl populair ml'! ('l'n uitenna-
te subtiele, soms tegen het cocktail-idi-
oom aanleullende pianostijl. Bl'halve Ja.
mal zdf droegen ook hassist Israel
Crosby pn drummer VenwU F(lllrnier
in aanzienlijke mate bij tot het onbe-
twisthaar eigen geluid van het Jamal
trio. I'\'a de dood van Croshy in augus-
tus 1962 hl,(,ft de grOt'p dan ook aan
pop"lairiteit verlof('n, maar Jamals pla-
t('Tl word('n (n.,Iar jazzmaatstaven) nog
altijd Zl'('r l)('hoorlijk verkocht.
'Ahm..ul Jamal at the Blackhawk'

(F1I1l(;kleri\.IGCIl 9:2:21)wprd in 1961
opg",nolllen; dit was de laatste LP waar-
aan Croshy m("(.wl•.•.kte. J.lmals muzil,k
mag <!an niet tot de hoeiendste jazz
bl.hon'n en zelfs lijden onder ('cn paar
irritante didH.:'s (het takke~'1k met tW('t~
handen omhoog, de al te 'mooie' tril-
l('rtk-~, de stereotiepe Iinh'rhandlll'gelei-
ding op d(, perste en de d('nle tel van
de maat), de swing is toeh hijna stl'eds
aanwezig, te(\\ijl de pia!list incidenteel
!lIet verrassende melo{lische grapjes
komt.
De voortreffelijke hegeleiders zorgell

('r venll'r voor dat het gdll'd Iwt niet
ontaardt in dotlelijk vervelend bar.ge-
pingel. V()()ral Israd Croshy houdt de
aandacht verdienstdijk gevangl'n wan-
Ilt't'r Jamal hd af en toe al tl' suhtid
wil doen. Fourni('r weet zijn gl'1uidsvo-
Jume prettig te doseren; als echt vak-
mail proht'ert hij niet kost wat kost op
k valk'll, mil ar past hij zich gewillig
aan Jamab vl'r!angens aan. Al met al
gel'll grolt' jazz, maar wel smaakvolle
muziek voor prohleemloze fl't'stjes.
Zangeres Dinah \Vashington oVl'r!('ed

in dpcemlwr I~J63aan l'('n h' grote dosis
m('(lidjllen. In de 3~)turblll('nt(' jarpn
die haar wenl('n gegund, hl'dt ze Z('V('11
hll\vdijken afgl'w('rkt, vele incidenten
vewor/;.wkt (onaardige opmprkingen te-
gen I\('t hlanke puhliek, op dl' Bühne
tekeergaan tegl'n de leverancier van haar
hlonde pmikl'll, mzies m('t prodm't'r
Quincy JOIll'S tijden.~ piaah1l>namen),
maar vooral he(.l fijne muziek gemaakt.

~('t als Hay Charles groeide ze op met
gospds, ging Z(' haar brood venli('nen
met rhythm-and.hltlt'S om ten slotte ook
l'en SllC(;Csvollepop-singer te wordell. :-.;ra.
dat ze in 1943 als zangeres bij de hand
van Lioncl Ilampton bekend was ge-
wordl?n. ging ze vanaf 1946 haar eigen
weg. Zc verschafte musici als pianist
\Vynton Kdly l"Tldntmmt'r Jimmy Cohh
(('('n van de Zl'Vt'll l'chtgenoten) j;u('n-
lang IUl'ratit'f werk in haar ht.'geleidings-
orkest.
'Dinah \Vashin~rt:on; The Late Great

Qucen of the Blues' (Houlette PRL 121)
hevat twaalf songs, waarin de zangeres
begeleid wordt door een nogal skreo-
tiep (bnsorkest, af eH toe nog uitgebreid
mt't strijkers. Dinah \Vashington ht..>zat
echter lJ('t vermogen om dwars tegen
fantasie-loze arrangementen in tbch nog
boeiende muziek te maken. Door haar
dramatische dictie (soms lijkt ze de
\••..oonlen m('l'r uit te spuwen dan uit te
spreken), haar feilloze timing en haar
totale overgave tijdelL..•de geschr('('uwde
climaxen wist ze de afgt".laagdste kk.
sten nog inJlOud te geven.

Eén stuk, Me wuI my gin, tapt let-
terlijk l'n figuurlijk uit een heel ander
vaatje. liet is ('('n puur stuk blues, com-
pleet mt't orgeltje en dektrische gitaar.
Dinah \Vashington, die in haar leven
heel wat ervaring met het g(.'(listillel'rd
opdeed, wist deze woonlt'n een onweer-
staanbaar levensechte zeggingskracht
mee te geven;
'Laat niemand iets met me probl'rl'n,

omdat ie het nooit zal wimwn
Ik durf tegen het leger en de marin""

de luchtmacht, wie dan ook
Al.~ iemand nw mijn drank maar

hrengt

Al.~ik aangeschot('ll raak, ben ik over-
al voor te vinden
Zorg dus dat ik goed vol drank hlijf,

dan zal ik lief kgen .ie zijn.'
BEBT VUIjSJE

LOUIS /l.ltMSTROSG
. , speelt Fats U'ul/('r ...
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Trea Dobbs, een tieneridool

Da,!.!in da~ uit wordelI we O\'('J'spodd
met muziek, die - gunstige uitJ''(lu<1e-
ringen daargelaten - geen abnormaal
hoge eisen aan ons muzikaal gehoor
stelt. 11onotone gitaar<lrcunen vinden,
duchtig versterkt, weerklank bij l'en mil.
jOl'llcngchoor. De juke-box vers<:haft Oll-
derdak aan populaire sterren.
Op het stille strand {'n vanuit de bak-

kersmand wordt de lucht v{'rontreinigd
met nw(:hanisch muzikaal amuS{'nwnt.
Plidltsg:drouwc pO'..;tileambkll ieV{'H'U

ons aller Elvis lcVl'll."grootaan huis af.
Opgeblazen romances verschijnen heet
van de naald in de tienl'rtijdschriftell.
Ilitparad{~. toptet"Il, fanmail, gouden
plaat, u<:h. 't is genoeg.
'VC zullen ge('11 pogingen ondCnll'tnl'n

om deze verschijnsek-'11uit te pluizen.
lIet is een onmiskenbaar feit, dat duizen-
den jongl'ren snakken flaar f.'('n idool,
dat met vaak nogal pretentieloze pro-
duktl'n de moeilijk verdraagbare stilte
kan verstoren,

Alle publiciteitsmedia venlringpn zich
rond het talent en dragl'n aan de Vf~r-
afgoding crvan hun steentje bij. Om
aan de behoeften van menig gretig le-
zer, kijker of luistt'raar tegemoet te
komen dreigt de !luchtere werkelijkheid
in de verdntkking te kompn.
Jonge stern'n kunnen lle dupe worden

van deze overal opduikende publidh'it.
~laar al te gauw zal eell onervaren ar-
. tiest z\vichten voor de geroutineerde over-
redingskracht van een nieuwsgierige jour-
nalist. Een in alle onschuld gedane uit-
lating kan "-'CII lawine van protest én
moeiUjkheden - in verband met contrae-
hiele verplichtingen - veroorzaken. De
gevolgen van ""l'n argeloze opmerking
zijn veelal niet te overzien. JId komt
er allemaal op IIl'Cr, dat de vrijheid
van begiIlllt'lingen in de \\"l'n'hl van hd
vertier door tal van soms latente fac-
toren aan nid te onderschatten helem-
meringen onderhevig is.
~Iet Trea Dohhs, fan van vl'1('Il,spra-

kt'1lwe erover.
Een afspraak maken bleek al een he-

Il' toer. Eerst helde ik de VARA, omdat
Trea voor deze omro('p regelmatig op-
treedt. }..Iaar ik knx'g nul op het rekest.
'Phollogram (platenmaatsehappij) be-
hartigt haar helangen,' zei men mij vrien.
delijk. Bij d,,'ze instantie weet men haar-
fijn waar Trea uithangt en wat haar
te wachh'n staat. Ik gaf de \\'t'ns te k('l1-
lWIlgraag ('en 0plI~llnebij te wonen. Dat
kon. Zatenlag zou Trea in de Philips.
kantine in Eindhoven optreden. Vrik tijd
is uitt'raard kosthaar. lid is daar:)JIl
usanee, dat intervÎt'ws in de saaie ogen-
hlikkl'1l voor of vlak na een optre<1('11
\Vonlen afgenomell. Over ratiollalisme
gl'sp;'oken.
Xa wat vervelende manipulaties (f~('-

zien het gesloten karakter V;UI de pu-
soneei-;avond) werd ik door de arti('~ü'n-
ingang Ilaar binn(m gesmokkeld. In ('pn
kille, stoffige ruimte ij.~be('nle dl' pa,
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achttien jaar .!.!;t'wordl'lITrea in ('('n

dllskr. Ze vrO('l--:even toestemmiu:J urn
zich te kleden Pil (~vcnlater onthood zij
mij in de provisorische kleedkamer. Daar
ont<;ponzkh de eerste fase van de dia-
loog. (Vde vragen worden hier achter-
wege gelaten) Tre~'l sprinbrt van dc hak
op de tak:

'Schmink is vcrrelelld spul. Ik hen
er allergi.\'ch voor. Kort gdedell u:a." ik
een u:eek ziek. Na ectl paar dagen
warelI de pukkeltjes weg. Ik was u:eer
Jwlemaal gaaf. Vooropleiding: lagere
school, twee jaar 1/10 en drie en een
half jaar nijrerheidsOIu/eru:i;s. Zie ik er
ouder lIit dau ik hen? Ja, eh, (Jutomatisch
ga je ie ouder kledeu. Je komt een beet-
je in de couture. Ik hen ill Eilldhovctl ge-
horen. Ik zit ;::0 vcel boven (in hel umd),
dat ik mi;n acceut ku:ijtraak, Als ie
EngeL•• ZÎllgt, 1Jrobeer ie 't ook pcrfeet,
nietwaar?'

\Vie Trea ophelt, krijgt de Hijks Psy-
chiatrische Inrichting aan de lijn. Daar
wt'rkt haar vader. Een platsprekende
grapjas oogst veel SUCCl'S. liet gegit'dll'l
klinkt dof tot achter Iwt tOIll't'1dcxlr.

'Pa is ",ijlt be.w,:llermlleer,' veroo/gt zi;.
'lIet wordt altijd tlllClltwerk. \\fe moeten
steeds vIllg wegglippen, wlmt de ;ongells
die geen JumdtekeuÎlIg krijgen worden
ecu Iwet;e geprikkeld. Zo'n duster is
111l1kkelijk. De jurken zi;n wak hlchtig
en de Biihne tochtig. Bovendie'fI is die
afschminktroep nogal des. Ik zit v(Jak
;'1 het noorder!. Daar wordt meer geor-
ganiseerd. MorgeIl moet ik in Vlagtwed-
de als trekpleister ill een dancing 01'-
tredell. Op m'n beulstillgkaart stlmt ar-
tieste. lIet is eelt heroep, W(lut ik ben
uiet in staat cr iets auders fllUlst te
doen. lIet IllIdeei van liet ruk? iVO",
dat is vooral lichameli;k. Ik eet heel
ongeregeld. Daardoor bell ik zo V(/II
streek. De elle week t,;al ik af en de (JII-
dere kom ik eell paar pond cum.'

Ka ('t'n tijdje te hebhen gefriemeld
vraagt 1'rea mij: 'Je vindt het toch
niet erg dat ik mijn nagels ••..ijI. Ik moet
straks op pn dan moeten ze goed zijn.
Artiest is hd meest gebondell beroep.
Je bent geen minuut vrij, maar dat vind
ik g"'l'n I)('zwaar. Phonogram regelt al-
les. Dat is lekker makkdijk. Dan heh je
tptunillste gft"H tl'lefoontks aan je hoofd.
Zp rt'gl'1l-n mijn zakl'Jl, maar ik hlijf de
ha.as. Als ik t'rgl'11Sniet op in wil gaan,
dan legt Pholl(}l!ram zich daar hij neel".
J\larjo (I5-jarige zus) is mijn secreta-
resse. Zij krijgt daarnlor van mij wl.'kl.'-
lijks zakl!eId.' Jk vmag hoeveel. E('n rou-
tinier, die zojuist het toneel heeft ver-
bten, knikt heftig ontkennend naar Trea,
die op haar beurt zegt: 'Dat mag je
niet \wll:en, Ik moet ook mijn privèll.'.
ven iwbhen.'
Carla met de spfl,kende pOPP('ll is

hinm'ng('val1en: 'Het puhli(,k is heel
dankbaar,' zehrt ze kr gemststelling.
Trca lakt zorgvuldig haar nagels. Over
de fin:.mciën vertelt ze: 'Alles wat bin-
Ilenvloeit komt in mijn zak.' Iloeveel
krijgt jouw pla.tenmaat~<.'happij?' vraag
ik weer. I'\u mengt Carla zich in het
g~prek: 'Dat moet je niet zeggen, dat
ga.at niemand \\-'at aan.' Trea had al in
duistpre bewoordingen wat losge1atpn,
maar ze \\-'('nl op de ving,,'rs getikt.

'Er zitten: aldus Trea, 'heel !Jeel
wettige kantcn aan het t,;ak. lIet "ge-
vierd zi;n" vind ik het mooist. Ik heb
geerJ bepaald doel. Ik wil de mensen
gewoon een beetje vroli;ke liedjes bren.~
gen. Al ••jeblieft geel~ drama. Dat Cel_
J'immermmls meent u:at hij zingt, moet
Mi weten, .Haar ie kunt nooit belcust
achter de inhoud staan, omdat ie !Jlm
het ene liedje iu het andere !Jalt: Onder-
breking in de richting van Carul: 'Je
moet niet met die hairspray spuiten,
(!twr gaat je haar dood van.'

Ik: 'Ben je nog steeds zenuwachtig?'
Trea: 'Je bent altijd een tikkie gespan-
nen. Bij lll't Songfestival hibberde ik als
pen rietje. llühnefieb('r hlijft nu cenma.ll
onverklaarbaar. ~Iaar als je voelt, dat lwt
puhlil'k "het" pakt, dan valt dil~ hele
g('Spannenheid weg. Al..; je voor de
t\\-w"Ie maal op moet, dan krijg je het-
zelfde gevoel weer opnieuw, zij het: iets
minder sterk.'
Ik vraag weer wat zij vindt van de

weigering van \VilIeke Alberti om mee
te doen a.an het Songfestival. Natuur-
lijk heeft ze daaromtrent wel eeu OOf-

deel. Haar (logisch) antwoord luidt ech-
ter: 'Ik \\-'('('t er niks van. Dat moet ze
zelf weh'n.' Carla valt in de rede: 'Me-
I}(',,'r,u begrijpt toeh wel, dat ze daar-"-'
over ftiets kan zeggen, Die hvee staan .•••.
dikwijls samen in één programma.'

Over de toekomst stelt Trea: 'Ik maak
mij er ICel zorgen om. Ik moet mi; erte.
gen wapen£..,l. Je f1wet de toekomst niet
woberen lIit te stil'peIell. We zullen wel
zien. Ik lach mij dood om al die inter-
views. De meest coorkomellde crtlag:
"lIeb ;e !Jcel kleren?" En dlllt nog:
"\Va.f eet je?" en "Vind je het (.,.)
/i;u?" liet ;::i;n simpele vragell. Ik heb
een /iistje met antwoorden. Dim krijg je
l'en heerU;k clichérerJlllal, liet is voor
mij beledigellC/, WallTiCer men zegt, dat
ik imiteer. Ik maak "cocerpllUltjcs" e'l
IIuUlk er ::;odoemle eeu eigen interpre-
tatie op. Ik probeer een eigen stijl te
ontwikkelen. lee/ereen heeft toch zi;n ei-
gen geluid, Ik ook. Aflllllldaf!,- Cll woens-
dagavOllClJwh ik permanent vri;. Dan tud-
del ik lekker llan mi;,t 'Ulgels, ik 1001' irl
m'" pyama of ik ga de deur uit. Iu de
stad u:ord ik nog wel eens l.clstiggevallen:

Carla maakt haar duidelijk hier niet
over uit te wijden: "Daar krijg je last
m('e, je moet het zdf weten hoor."



Trelt vindt van de politi<.k allecn de
hoofdzah~n van bclan~. In tic trein leest
7Jj James Bond. "Jan Cremer is zou-
llc van het geld," Voor de fihn h('{'ft ze
\veinig tijd en belangstelling. Het gesprek
wordt plotseling afgebroken. Het is zo-
ver. Voor mij was het jammer genoeg al
te laat om het optreden ffil;'C te kunnen
maken.

De afspraak voor de tweede fase van
het gesprek liep wegens onvoorziene om.
.~tandigheden spank. De ("('rstvoIgende
mogelijkheid deod zich een dag later
voor. Op z'n dooie akkertje bracht het
lokaaltje mij naaf Rodenrijs, een dorp

~~)ekneld tussen Rottcn1am en Den Haag.
-.Ilodenrijs ruikt naar tuinbouw. Uit de
..•••..mi<;t d(}{"mde een hoekig vciJingcomplcx

op. Ter g('legenJwi<1van een landboU\v-
tentoonstelling trad Trea Dobbs daar op.
De ongrijpbare jeugd nam geduldig ach-
ter de hekken plaats, maar dc notabelen
waren in rep en roer. Op het kritieke mo-
ment bleek, Jat men geen pianist ter
beschikking had. IIiermec stond het op-
treden op losse schrocven. In forse ter-
men klonken over 'en ".\~r verwijten.
Trea bleef kalm buiten schot, In Hot-

terdam werd in allerijl een raspianist
opgetrommeld. De gcmoe<leren koelden
af. Er vielen in de gespannen ogenblik-
ken keiharde, doch ook smekende woor-
den: 'U moet ons uit de put helpen. De
burgemeesters van Bleiswijk en Stolwijk
zijn l'r. Ze zijn gek op u: vibrecrde
de gemelmteseeretaris. De pianist ver-
'Scheen, gcvolgd door een showhllssiness-
zoen. Alles wa.,; wt"Crkoek en ei.
In die wirwar van zotternijen brei-

de Trea koelhlol'(lig het twt"'t-'(Iestuk aan
on.,; gesprek.

.--.. 'Doorgaans krijg ik norlllilie brieeen.
Zo van: "Ik eind, dijt je leuk zingt.

-::;;;JT Mil/!, ik een foto met lwfldtekelling coor
boven mii'l bed?" Een e'lkcle keer zit
cr een rare of Wallpige brief tlisse".
Bij ,wder inzien geef ik je dlmr toch
maar geen voorbeeld call. Ten slotte
dragen ze een persoonliik karakter.'

Ik: 'In dl' krant stond, dat je meer
dan je vader verdient.' Trca: 'Ik ver-
dien Iwt niet alle('n. Vader is dag en
nacht voor mij in touwen mijn moe-
der zit hele av()nd{~nalleen. Ik merk niks
van mijn inkomsten. Dat regeIt pa. Ik
mag echt niet alles kopen wat ik wil.
Ik gooi niets over de haik. 'Vat is het
hier koud, zeg.' Bij het binnenkomen
van de pianist zucht de ~elllcentesl'-
erctaris: 'Als ik ooit van mijn lcwn in
de pt'narie heh ~l"-.l.eten,dan was dat 700-

cve'n.'
Trl'a hl'dt zich zo onopvallend moge-

lijk omgekll'l~l. Haar vriendin camou-
fleerde de noodzakelijke costlmffi\VÏsse-
Jing. In een ~dinstcrjurk en op gouden
muiltjf'S vervolgt zij:

'Ik bCIl wel eens lastig geval/en door
('('11 stellet;(~ ;ongells, die mi; door het

hele u:aretlll1lis achtervolgden met op-
lIIerki'lgen Vl/II: "Die lIIeid kmi heel
niet zingen." Ik heb me toell ineens 011/-

gedraaid en ge::;egd: ".vou u:at hebben
jullie nou te vertellen?" Ze stonden met
hun mond col tanden. Ik zou wel eClis
tcat meer tiid aan mii'l piatlO- en iliuziek-
studie willen besteden. En m"l fanmail
sortereTl en reorganiseren. In de vakan-
tie doe ik niks. Lekker luieren. 'Ve gaan
cr met de caravaTl op uit, Vorig jaar heb
ik geen vakantie gehad.'

De concentratie verslapt meteen bij
dc intermptie: "Je moet op." De zaal
ontvangt haar, enthousiast, maar onder
voorbehoud. Trea laat er geen ",,'Tasover
groeien: '~fy hoy Lollipop', De pianist
kent het klappen van dl~zweC'p, de rit-
mische hegeleiding is zonder meer waar-
deloos. De geluidsweergave door zijn on-
evenwichtigheid helahbcnl. Het sltt'ces
van Trea wordt getemperd door de ge-
noemde dementen, waarvan zij afhanke-
lijk is. De comn1Î';;sarisdpr Koningin van
Zuid-Holland geniet met volle tell!-:cn.
Fotograf{'n hangen zowat aan haar lip-
pen. Trca negt't'rt ze, 'Ik vraag het aan
de sterren' en 'Parel van de Zuidzee' zijn
hekwaam vertolkte smartlappen. Trea
komt tot volle ontpl{Kliing in 'Secrct
Love' en 'Thc 'Vedding'. Hier opl'lIhaart
zieh het talent. Tot tWE't-'maal toe pioemt
ze de jenk:l. Op haar repertoire staan
te weinig snelle nummers. Daardoor blij-
\'en wilde tonelen achterwege, Slechts ('i'n
tomaat dook uit het niet..; op en spat-
tt" huiten hd doelgebi{.d uit elkaar. Het
publiek toonde verder stille hcwondering.

'Ik: '/\.UII je ;e vrij uitcnjl' Trca:
'/\.i;k eens, ;e IIIoet tacfi,w:h zi;n. Je kunt
beter op de vlakte blijven. Ik moet t('l1
slotte rekelliug houden met mi;1I colie-
gll\', mijn lUl1l'UWgell in mirulere mate
met mi;n wCTkgever. Je moet nel/trt/al
Zi;Il. Voorkeur voor ecu Ne(/t>rl(JIulsezan-
gcr(es) heb ik niet. Iedereen is in ::;.jin
genre goed. Ik treed met Ria Valk in
één show op. Geer 'war ktm ik mi; dlls
nid uUhJteli. '''e zi;ll ten slofte collega's.
Ik heb tiJd lmite1l1atu/se favorieten: EI-
1'1en Sara/I. Ik kan mi; vri; Ilit{."'l,maar
Ik doe het dlls 11 iet. EigCll/i;k veraf-
schuw ik mi;11 beroep nooit, omdat liet zo
afu:issc1end is.'

Ik: 'Wil je altijd zangl'fl'S hlijven?'
Zij: 'Ik ZOIl niet wekn wat ik anders
zou willen dOl'n. Ik vind dit zalig.' De
hurgemt'l.'Stt'r van Bleiswijk maakt md
zijn dochter zijn opwachting. 'Dit is de
kans van haar I('vl'n: zegt hij. Trea Vf'f-

strekt een helclKlcl handtekt'ningl'n:
'Die kun jc verkopen voor vijftig cent
pcr stuk.' Drie volwassen gemeenteamh-
tenaren zijn kindshlij met een foto voor-
zien van haar signatuur.

Trea haakt in op de pers: 'Allel>' lL'tJt
ik zeg, kmi mulers lwdocld ::;ii'l. De 01'-

merkingeu teordell flOg u:el eellS ver-
draaid. Een t:oorbeeld. Tegenover een
;ollrrlldiste van ee'l groot lmuieli;k och.
tendblad omschreef ik mi;n toekomsttcells
ab; volKt; "Ik zou dolgraag een vaste
begeleidin~ willen hebhen. Dan ben
ik tenminste niet af/uwkeliik van rot-
pianisten. Is de begeleiding slecht, dan
kn;g je eell slechte pers.' Nou, toen had
Treil het gedaan. Een heel aantal {;ak-
musici protesteerde fel. De kranten
kunnen mijn populariteit ,uuielig beïn-
vloeden. Als Tre(J Dob1}s in elke knmt
staat, dllll krijgen de men<;en hun huik
erV(lII vol. Elke dtl{!, hiefstuk eten ver.
veelt ook gauw. Ik ben jong en onerva-
reIl. Ik rea{!,eer nllchter Cri eerliik. Dam
mllken veel jOllrnalisten misbruik vall.
Die slaan aan het rOlll(lutiscren: 'Trea
heeft een rode en een witte auto." Nou
toevallig /lCbh'1l wc heel gewoon één tW-
to.'

Ik moet er een punt aan zuigen. Buiten
staat een groepje fotografen. En de
hel'r P. ,V. HU.~sellvan het 'Algemeen
Dagblad' mag vanaf klokslag tien een
kwartiertje van haar kostbare tijd af-
snoepen.

I'rco HAASBROEK

TREA DOBBS
." zalig l,tlk •.
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EVOLUTIE

Op zaterdag 30 juni 1860 speelden zich
;11 de grote zllal van het ,\sllmo/(,(JIl
Museum te Ox/arel wilde t01wlCll af, tij-
dens eu na ecu debat tll.~SeTl dr. Samuel
\Filherforce, bisschop Vlm de t\nglicllan-
sc Kerk, wiskundige en klHlselredcll11flf
van grote faam cu dr. Thomas I1crlrY
lluxiey, hoogleraar in de ;:;oiifogie. De
gebeurtell;s is in de geschieden;,," Vlm
de hiologie heketl(J geu;orden omier de
lloam 'de apemlag eau Oxford', tcaar-
schijnlijk vooral in verband met de ar-
{!,lImetlicll die in het meest emotionele
eleel Vlln dit debat gebruikt werden.

H(,t gebeurde tijdens het congres van
de British As.~o<:Îationfor the Advancc-
mt"nt of St'Îelle(' (l1('t Brits Genootschap
tot Bevordering van de Natuurweten-
schap). liet was hl,kl'ne! dat op dit con-
gres enkele spfl'kers in hun v()onlrach~
ten dc nieuwe, onthubcnde theorie die
tw("e jaar ge!c(len d(x)r de natuuronder-
zOt,kerCharll's Darwin in dl' wereld gl'-
hracht was, zcmden aanroeren en ml'n
voorzag: ('en hpftig dispuut. Vooral toen
bij gerudlte hekend wl'rel, dat onder de
aanvallers zich ook bisschop \Vilberfor-
ce - die niet voor niets cic hijnaam
'Scoapy Sam' (Gladde Sam) droeg - zou
I)evindell.
De aanwezigheid mede van profl."S-

sor I fuxley - (lil' latl'r de bijnaam
'Darwins hulldog' zou krijgen - spaO{I<~
de venvachtingen nog: hoger. AI lang
voor het begin van de bijeenkomst was de
aanvankt'lijk aang:e\H'Zen, ruime zaal,
overvol l'lI men verlmisdl' naar dl' grote
zaal van het Ashmole.lIl, waar toen de
zittinJ.,! begon zekt'r duizend ml'nSl'n
aanwl'zig waren. ,
Tot het ogenblik waarop Wilberfon:c

aan hd woord kwam, was alles vrij
rustig v("rlopen. \Vilherforee sprak om-
streeks ('en half \Iur ('11 men kon spre-
ken van l't'n crescendo, lIij begon rustig,
maar naarmate hij verder kwam, werd
het steeds duidelijker, dat het cr hem
om te dOl'n was cic niell\\'(' leer bdach('-
lijk te maken.
Huxll'y zat intUssen als de rust zel-

ve aall de linkerhand van de voorzitter.
En hij hled rustig, toen de hisschop,
dicht tegen Iwt piude van zijn hetoog,
hem rechtstreeks uitdaagth' ml't deze
vraag: 'Ik ZOII professor IIuxley, die
hier zit en op het punt ~t<latme in stuk-
ken te scheuren al~ ik ga zitten met
h('trekking tot zijn gdoof in zijn afstam-
ming van dl' apen wilk'n vragen: bevindt
zich deze aap langs de lijn van zijn ~root-
vader of van zijn j..'Tootmoederin zijn
familü'?'
In het gelach en hij de tol'juiehingt'lJ

van t'l'tl ded van het publick ontging het
de meesten, dat IIuxley zich plotseling
naar zijn huurman {)verboog en ids zei.
Het waren deze - op dat ogellhlik voor
zijn buurman onhegrijpdijke - woorden:
'De ll('t~r ht't,ft hem in mijn haJl(k'll
overgdl'V('fcl.' l\og ('wn ging \Vil\wrfor-
Ct' Vt'rdt'r om tt' vt'fklan'll, dat d(, up.
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vattingen van cic heer Darwin in strijd
md de olwllharing('11\'tlO de bijbel wa-
reil.
Toen hij ging zitten, keek iedereen

naar Jluxley, venvaehtend, dat hij op
zou springen om \ViIllt'rtnf(:e van repliek
te dil'nen. l\laar lIuxlpy had zijn koers
al precies uitgestippdd en hleef rustig
zitten. TOl'n begonnen tal van stemmen
in de zaal om helll te roepen en l'inde-
lijk dl'ed hij, alsof hij onwillig, tegen
zijn zin, daar (bn maar gehoor aan
gaf. Hij Zl'j dat hij hier alle('n maar in
Iwt belang van de wetemchap was en
dat hij in het heloog van de hissehop
niets wdenschappelijks gehoord had, dat
hezwaarlijk kOIl zijn voor de ~tel1ingen
van zijn vriend Darwin. Hij gaf enkele
wetenschappelijke blunders uit de voor-
dracht van de bisschop aan.
~Iaar toen richtte hij zich pJotsding in

zijn volle lengte op en nu kwam het: 'Ik
heb gezegd ('n ik herhaal het hier, dat
geen mert.";('I' zich voor behoeft te seha-
men een aap als voorouder te heblwn,
Maar als er een voorouder zou zijn waar-
voor ik mij dit,p zou schaml'n, dan zou
dit een ",on ",jjn - l'en man met een
rtIstploos en vedzijdig intelied, die, niet
tovreden met pen daarbij passend suc-
Cl'Sin zijn eigen sfl'l'r, zich gaat hl".t.ig-
houden met \vetl'nschappelijke vraagstuk_
ken, waar hij ~l'ell yerstand 'van heeft,
alleen maar om die vraagshikken te
vertroebelen door l'l'n doelloze. retoriek
e1l de aan<lacht van zijn tOl'hoorders af
te leiden van dl' punten waar het Wl'r~
kelijk om gaat door welsprekende uit-
weidingen en handige speculaties op re-
ligieuze voof(}()rtlelen.'

~Ien Iwdt deze 'apenslag' wel het
hoogtepunt genoemd in de strijd om het
darwinisme. Ik \wet niet of dit jlli~t is, al
mopt lcll'gegevl'Jl wonlt'lI, dat na dit
jaar IRBO althans in Engeland de nieuwe
l('('r meer en met'r tt'rrein won. Ook
al hll'ef dr. \\'hew(,11nog wil' jaren zijn
verbod handhaveJl om het hoek van
Darwin 'Over Ill't ontstaan der soorten'
in de hibliothl't,k van Trinity College te
Camhridge op te nemen en al schreef
l'ell predikant - l'n zeker niet alleell
n:untms zich zelf - <lat hij 'in de gehde
Engebe taal geen uitdrukkingen kon
vindl'n die laag geIloeg waren om zijn
verachting voor Darwin ('n de darwinis-
ten tot uitdrukking te hrengen:
Wat intUssenuit dit alles wl'1 heel dui-

dt'lijk \vordt, is dat w(' hil'r hlijkhaar
met t'ell wel hed hijzonden' wl-'temchap-
pl'lijkt' theorie te maken heblwlI, l'en
theorie, (lil' zóvee! emotionele uitingell
bij el'n groot puhlil-,k vermocht op tl'
""l,kh'n. \\'aar ging Ill't om?
liet ging om ('('11overoud vraagShik.

AI duizenden jan'n lang hceft de ll1e'ns
zieh ht'ziggehotl(l('n met pogingen tot
verklaring van de versehijnsclen die hij
in d(~wereld om zich heen waamam en
Ilt'dl hij getraeht zijn eigen plaats daar
in te Iwpaieu. \\'at is dl' wndd ('n

waar komt hij vandaan? \Vat is dl' mells
en waar komt hij vandaan?
Zolang de mens nog: niet over een

c'llÎgszins /-,rron(liJ.,!l'natuurwdensehappe-
lijke kennis beschikt, is hij vrij zijn fan-
ta...;iett' volgen en sdll'pt hij zich aller-
lei min of meer wonderdadige voorstel-
ling'en over het ontstaan en de voort~an~
van de wt'reId, f lij komt zodoende tot
allerlei mytholo$,!ischevoorste1lingl'n,
11aar zijn hew('ging:svrijheid g'aat afne-
men met de toeneming van zijn \verk(,-
lijh~ kennis omtrent de natuur en de
\\'t'ttt~nwaaraan dl' geheurh'nis ...;enin die
natuur onderworpen bJijk('n te zijn. En
""fu'lrdlv.l.Ckt'nnis vooral na de tijd van
de olltdekkingsrt'izen in steeds sne1l('r.•••.
tt'mpn gaat toelll'ml'll, wordt de IlOO<1--..-.
zaak tot het geven en aanvaarden van
re(lelijke Vl'rklaringen voor de versehijn-
selen in dode ell levend(~naluur ste(.....ds
dringl''I1(ler.
Zo treedt hij 1wt eerst wat hdrdt zijn

kt'nnis van £1(,kosmos uit de heperkk
\ven,ld van dl' oudheid in l'en hel~lill,
waan'an cle afmetingen tl'lkell."; wel'r
groter blijken tl' zijn en waarin dl' aar.
de van (Je centrale positie waarin zij
aanvankelijk gpacht \\'enl te verkeren,
tot l'en onl)(,tl'kt'nl'lld plaatsje in l'('11
van de vele, van de miljarden ZOIllW-
stdsels wl'rd gl'hmcht. Het is tl-'g:enwoor-
dig wel van aigl-'mene hekendheid, dat
deze ontdekkingen niet zonder slag of
stoot zijn aanvaard. Ook zij hebhen aall-
It'iding geg('V('n tot t'rnotionde reacties
en heftige Ix}tsingl'll tuss('n de voorge-
schreven geloofswaarhedl'n en de con.~ta-
teringen van (Ie wd('nschap. ~laar 'lp
dell cluur moesten de kl'rken hUil le('r
aanpas~en bij de gegevl'ns die het Wt'-
t<-'llSchappelijkomlerLoek opleverde.
Bij al deze noodzakelijke aanpassingeli_

bleef ("(.'hterde mens hl'Staan als t1nie~"""
\\'('1:l"n,door l't'1l directe scheppin$,!sdaad"'-'
gevormd n.aar het beeld van de Schep-
per, En dl'ze ontstaan~wijze van dc
ml'ns hepaalde ('en,,,;l'n vcx)ra! zijn v('r-
houding: tot die SdH'pper, zijn onderwor-
pl'11heidaan dit'ns wil en doebtellingen,
zijn vl'rpliehing tot het houden van diens
geboden en tot dankbaarheid aan cn
ven'ring van die God.

Toen kwam dl~ neg:t'nti('nde l't'UW,
waarin de verzamelde kennis op allerlei
terrein zo groot w('rd, dat naar eell nieu-
we theorie gezocht w('r<1,die op weten-
schappelijk(~ "ijze all(. verschijnselen
vanuit é{'11 oO/-,'Plmtzou kunncn lx'schou-
wen. Vooral de studie van plallten en die-
n'u lwgoll resultakn op te lev('f('n, die
niet mc'('rop vallZl,lfsprl'kendeWijZl~van-
uit dl'. vooronderstl'llingcn - dl' open-
haringen - van de hijbel konden worden
vl'rklaard.
In 1809 sprak Lamarek duidelijk uit

\vat in de werken van allerlei onderzoe-
kers voor h('m telken...;was komen door-
sl.'hemeren: de soorten van planten ('n
clil'fl'll die we than~ kennen, moe.~tell
ontstaan zijn als gl'\'olg van ('('11 geIl'idl'-



lijkt' ontwikkding, waarin dt, ('l'nvoudi-
ge, lagere vormen hd eerst verSdlCnl'1l
waren t"I1 waarhij uit die lagere vor~
me-n in de loop van dl' tijd die hogere
vormen gegroeid \••..aren.

De theorie van Lamarck kon het niet
volhouden. In de eerste plaats doordat 7ij
door de grote autoriteit op dat gebied
van die dagen, de Frame zoöloog Gror-
ges Cuvier - op overigens onjuiste
gronden - werd bestreden, ~Iaar ook,
omdat dl' verklaring die Lamarek voor
die ontwikkeling, die e\'olutie, gaf, in het
licht van htt-'re kennis gt'zit'n, nid
steekhoudend hleek te 7.ijn.

In 18.59was het cehter Charles Dar-
.•••••••.win die in zijn boek over het onbtaan der
,-,soorten, een nieuwe evolutietheürie gaf,

die zozeer door een zee van feiten en
verschijnselen werd gestaafd en die een
zo duidelijke verklaring gaf voor de oor-
zaken van die ontwikkeling, d.'lt ze we-
tenschappelijk aanvaardbaar hleek te zijn.

Dar\\'Ïn lid zien, dat het een feit was,
dat op aarde vroeger andere planten t'Jl
dit'ren voorkwamen dan thans het geval
is. Dat het l'velwens el'n feit was, dat,
naarmate we verder in dl' geschiedenis
van de aarde teruggaan, die soortell
een ste('{b; eenvoudiger gedaante Vl'rtll-
nen. Dat het verder ("('n feit was, dat
althans in sommige gevallen ontwikkt'.
ungsreeksen konden worden opgesteld,
waarbij elkt, vol~ende schakd sk'chts
door enkele kleine kenmerken zich van
eell vori~c onderschciddt~.

Dat dit alles niet alleen eell verwant-
schap inhidd, maar allpt'n door (Til
hliledverwant'i<:hap go{xl verklaard k'lIl
worden. "Id andt-'re woorut'n, dat in de
loop van et-'n zeer lange aard~t..'S<:hie(I("-
ni...•, die met honderden miljoelwn ja-

.--.. ren geml'kn mOlost worden, zich door
tl(JtrwrÜike oor;::;nken de huidige levens-

~ vormen lIit t1t" oudste, uiterst primitie-
ve vonnen ontwikkeld mOlostenhehben.
En hij gaf tevens aan, welke natuur-
lijke oorLaken hicr dan ("en rol gespl'eld
zouden kunnen hebhen. Ah; helanJ.,'1ijk~te
noemde hij dt" lI11tuurli;ke teeltkeus.

Eenvoudig gesteld betekende dit laat~
ste het volgende: Binnen de hestaande
Stx)rten van plank"ll en dien'n hestaan
allerlei verschillen. Misschien valt dit niet
altijd 7.0 direct op. "laar als we maar
('w'n wat heter opletten zien wc hij voor-
beeld, dat zelfs de schijnbaar zo gelijk-
vormige mussen en vinken, geenszins
et'n uniforme gedaante hehben, Ze ver-
schillen in voml, grootte, kleur, tekt'~
ning en ... in temperamt.-'tltl Je hebt er
stt"rke en zwakke, hrutale t'n I)('schroom-
dt', levendige t'n rustif.{cond(,r.

\Vat zal - zei Dar\vin - er nu gelwu-
non, als een plant of t-ocndier, dus in
het algemeen enig organisme, ten op-
zichte van ouders of soortgenoten afwij-
kingen vert<xmt? Dan zijn er drie mogt'-
lijheden:

1. de ah\ijking is VOlIIvoordt'el voor het
individu;

2, dl' afwijking is noch voordelig, nodl
ltadelig;

3. de afwijking heeft s(:haddijke geval.
ge'n voor haar drager.

In het et"rste geval zal het betrokkeIl
individu in de strijd om het hestaan een
voonlt'('1 hehllf'n kn opziehtc van zijn
soortgenoten. Het zal el'n J.,rrnterekans
hehl)f'n te blijvl'n lwstaan en daardoor
alleen al et'tl talrijker nageslaeht kun-
nen hehhen, dat vele individuen mL't
dezelfde voonlL'lige L'ig{,ll.~ehapzal td-
len. Op gelijke wijze redelwTL'nd zien
we, dat de individUen van geval 3 min~
der talrijke nakomelingen zullen heb-
1ll'Il, tem'ijl dil' van geval 2 zich nOl"-
maal zullen voortplanten.

Op dl'n duur betekent dit, dat steeds
meer typen van geval 1 dl' woonplaat-
sen ZUlll"ngaan hevolken en daarhij de
,~oort.l.wnotenvan type 2 en 3 zullen
gaan verdringen, want in elk \voongt'i)ied
is lUI et-'llInaal maar l'en beperkte gl'le-
gt~nllt'id tot vestiging en levensondl'r-
houd en wordt dus l'en strijd om het hL'-
staan gevoerd waarin dl' hL'St toegerus-
te OV('r\vint.Komen hil'r nu nog nieuwe
variatit'S bij die eVeneens J.,'Unstigzijn,
dan kunnen de verschillen ten opzichte
van de uitgangsvorm zó groot worden,
dat we de gewijzigde vorm als l'en nieu-
Wt' soort moeten gaan beschouwen.

Van deze nieuwe soort kunnen we dus
zeggl'n, dat hij ontstaan is uit de oude
soort l'n d.at ze door zijn ontwikkeling,
zijn evolutie, veranderd is. Daarbij
blijft de VOrtlll;erU:lllltsc:llllP gdl.mdhaafd,
nt'emt de olltu;ikkelillgsJlOogte tOt', wordt
dl~ doe/matigheid (aanpassing aan dt,
omgeving) groter. ~atuurlijk is alles
veel ingewikkddl'r dan we Ill't hier kun.
lwn voorstellen. En zekt-'r is het waar,
dat in de loop van l't'n l;'t:'UW van alles
L'n nog wat aan de verklaring van de
oorzakt'n van het evolutieproces is toe-
gevoegd. ~Iaar aan het feit van de evo~
lutie hestaat in onze tijd geen re<ldijke
hvijfel meer.

Darwin had meer dan 20 jaar aan zijn
hoek gewerkt en had zoved hewijsma-
teriaal hijeengebraeht, dat het wden-
sehappelijk direct go("(le kansen had,
Er was echter i'ton ding dat Dar\vin op-
zl'ttelijk had weggehttl'11, mmL'lt hij
voorzag, (L'lt lwt stellen hit'rvan de di,~.
cussies over zijn lt'er onmiddellijk in het
emotionele vlak zou trekken en dat wil--
de hij zo enigszins mogelijk voorkomen.
Hij wilde de dis<:us.~ieswetenschappelijk
houden. En dat ene gaf hij dan ook maar
in e(.n enkel zinnetje aan: 'Het is niet
onmogl.'1ijk, dat deze theorie ook lieht
zal kunm'n werpt'n op de (x)rspnmg van
de mens.'

~Iaar daar lag nn pn'CÎl's de oorz.t<lk
van dl~ apenslag. LiIllJaeus had in 1735
de mt"ns al - i'.onder kwade hedol'1in-
gen overigl'ns - in zijn Systeem der
Natuur hij dl' ZO()~t1il'(('11ondergl'hraeht.
Daar slowl die mem. aan dt, top - na-
tuurlijk. ~Iaar hij stond din 'et IJOVl'n

dl' apl:Jl - hoven die hogere apen, die
we wd mensapen noemen: gorilla, chim-
panset', orang-oetan, gibhon. En £Ins.. ,
Dar\vin hewl't'nll", tlat dt> mens van de
apt'n afstamt!

Volgens de evolutieleer was de wereld
van planten en dieren, met de mens
ah hekroning, niet t'en goddelijke sdwp-
ping, waarin elke soort door het macht~
woord van de Schepper ontstaan was,
maar een lan~aam, door de wetten van
Jwt toeval gevormd geheel. Dat mócht
t"envoudigwt-'g nipt waar zijn! Dat was
l'en aantasting van de openharing, I'L'll
godslask'ring, ('en afschuwelijke kette-
rij!

~tell vergat nu maar geheel, dat n1('n
zich hij andl'((' aantastingl'n van de open-
haring, die mL'n aanvankdijk te vuur
en te zwaard had bestreden, gehed had
neergelegd. Dat in 1822 zelfs de kl'rk
van Rome dl' veroordeling van de lel'r
van Copl"rnicus en Kepler offieied had
ingt'trokken - IlCll'\Veldit, lt't'r toch niet
mL't dt, 0lwnharing h' rijmen was. Dat
nil'mand er meer over vid, tlat aange-
nomen wenl, dat dl' aarde al miljot'lIen
jaren oud mOt'st zijn en lIiet op 11 ok-
tolwr van het jaar 4004 v. Chr. was ge-
schapen, zoal.• hissdlOp Ussher im1<'rtijd
zo preeies had uitgerekend. I'\een
men kon gt't-'nwoorden vindt'n in de En-
gelse taal, die laag g('noeg waren om de
verachting voor Darwin en zijn leer aan
te geVt'n. En een bisschop vroeg of uw
groot:moec1t'rof uw grootvader et'n aap
was, ..

Onbt-'grijpelijk was deze opwinding
niet. \Vant men begrt'l'p di(('ct, dat hier-
lJlec l'en aantal grondsht,.,wn V;ln de leer
lIer kerk werden aangetast. Als imulL'rs
de mens niet geschapen was - waar
hleef men dan met Adam en Eva? Als
Adam l'n Eva niet ht'Staan haddt'n, waar
bleef dan het paradijs met de hoom
der kennis, de slang en dl~ zondcval?
Als dl' zondeval gel'n geopenhaarde n'<I-
liteit was, waar bIed dan de ('(fzon-
de? Als de erfzonde niet gt-,komen was,
waar hleef dan de noodzakelijkheid der
v('r!ossing? Als de verlossing niet no-
dig was, wat was dan de hetekenis
van Christus? Als Christus geen hete-
kenis had, waar hleef dan dl.' christe-
lijke h'rk?

\Ve weten nu, dat al dil~ opwinding
overhodig was. \Ve weten nll, dat het
onontkoombaar was de wetenschappelij-
ke realiteit van de leer van Darwin te
erkt'nnen en dat het mogelijk was de ker-
kelijke dO!--'1llatiekhierhij aan te passt'n
- al moest men daartoe dan de gt:daeh-
te, dat dl' bijhl'1 een historische opell-
haring was, laten vallen, Juist in onze
tijd is dit prtK'CSin volle gang l'n tracht
men de prohlemen die dit md zich
meebrengt, opnieuw te doordenken.

Uikraartl heeft dl' humanist met de~
z{' ll'l'r geen moeilijkheid. Ze past ge~
makkt'lijk in zijn \\'{'rl'1dhel'1<l.

DH. C. VAN HIJSINGIIE
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Een vaste burcht en zijn vertrouwen

( ...) Maaf 0IJ ecn middag l!llef! het
(J1lgelllk hem toch te pakken gekregen.
Ze is er. liet is :';;11 eigen sch"lti, hij
heeft niet opgelet. De telefoontjes heeft
hij kutlucn afbreken, maar deze (l{lIIva/

heeft hij nÏl't t;CnL'llcht. llii kan geen
waakhonden r.;uor de u;achtkamer leg.
geil. Ze staat al ;11 de spreekkamer.
Kaak is, met de rug lIaar hem toe,

bezig bi; de irudrumente1lkast. 11I{llIr

zelfs tot haar is iels van de gchwrtc-
nissen, die zich onvcnni;deli;k zullen
coltrekkerl, doorgedrongen. Haar TUg is
niet, als lltulers, een strak gespmmCIi
kabel. Het lijkt zelfs - !Jij werpt onaf-
gebroken blikken op die rug - alsof
!war ,citle jas slat) riml)clt.

lUi knijpt ziirl hl/Ilden in dkllllr.
De jonge vrOluv lacht l.-'1l kiikt met

grote ogcu twur de r;erchroomde bui-
zeIl, de llikkelcl/ staugell, de grote, drei.
gerule in.<;tmme"tcII.
'/Joe ;e ogen daarvllfl weg,' teil M;

roepen, 'ie verziekt het, dit is Vorl 111 i;,
bU;f cmf.'
Ze heeft ecu z-llchte, lcitte ;lIrk ll(1II

e/l draagt kleurige, lallge oorbellen. Ze
slaat rrlllk en stevig Ol' teWe Ilaaldlwk.
ken en in Iwar el/e ha lid Iwudt ze een
bltlllwzijden s;aalt;e. /Je zwarte kmllen
zi;n nog hetzelfde, ook de tfeee kml-
letjes boven 1war oren, Die verdomde
kmllet;es op haar rose wangen. IU;
voert in gedachten ccn i;zig gesJlfek.
,'laar hi; ziet er r;mwf en dus moet ze
wel begillll('Il.( ... r
Als dt' vrouw in 'Sol KUl/k', opgt'.

nOml'1} in dC' vl'r1JalenhulHlel 'De Ka-
meleon', van dt' acht<.'ntwintigjari:.,::t'
sduijfskr J Idga HUl'i>samen, ht'gillt te
spreken, is dat indenlaatl e('n hn'stie
van moekl!. lid is onontkoombaar. Dl'
manlijke IHxlfdpersoon weet het, heeft
het steeds gewdell. De vrou w die voor
Jwm staat. was t'enmaal zijn vrouw.
Vanuit l'en te duidelijke kortsluiting tus-
s('n ht'n lwiden, ging hij \\'('g. llij huurde
l'en kampr, l'l~n (tandartsl'n)praktijk-
mimte, nam l'en assistente a.111, ~ol
Kaak, kreeg patiihlten, wist zich l'intll'.
lijk hevlijd van zijn wrledell,
Einddijk, maar lIi(,t definitief. De

VrollW brengt Iwm in haar suhtiliteit.
dired aan het wankelen. Zij lIot'tnt hem
lIarry. De voornaam waanHec zij hem
vroeger in intÎ<,'me situati('S liefkoosde.
Zij stipt Lnesje, zijn dochtertje, aan. De
man herillllt'rt zieh daardoor de kinder.
kamer, de kleiIIC figuf{'n op de muren.
En ook; Et"1l pop, l'en glas roze limn-
muIl'. Loesje, die volgens de vrouw,
naar IWIll vraagt. Loesje, die met petl
taartvorkje ('cn wesp aantastt(". Behal-
ve md de geuite \-'{'rwondering OVt'r de
sehitterende staat waarin hij. lIarry, zijll
nieuwe praktijk Iwdt gt.hraeht, is de
vrouw er ('\.('Ilzeer Inet;

(...) 'liet is niet r:ol te IWlldeli. Je
loopt c/Jor iezelf [1:('11.1'11 ie :!,(/Ilt l'/'a(/II
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kapot. Ik heb er ook geell zin meer iu,
echt niet, ik heb het gelweg geprobeerd.
,'laar het wordt anders, ik beloof
ie.'! .. .)

De man luistert, verwerkt de woorden
van de vrouw, realiseert zich ecn moge-
lijk terug, twijfelt, wanhoopt, ziet in een
flit') de vastheraden Nol Kaak. De plom-
pe, starre, maar onwrikbare assistente,
die hem (onbe\vust) stimuleerde in zijn
praktijk. :\01 Kaak z\\ijgt. Tegenov(~r
hem, tegt'nover de vmmv. liet is juist
door haar stilte dat hij :-':01 aanwezig
w('et, {'n dat hij haar, in zijn uiterste
v('rweer tegl'n zijn verleden, zijn vrouw
pn herinneringen, als laatste redmiddd
aangrijpt. Harder dan hij bedoelt zegt
hij dat hij gaat hertrouwen met juf-
frollw Ka,,1k. ~ol reageert niet, blijft
zwijgen. De man loo{ht de vrouw de
kamer, hel huis, uit. T{'n aanzien van
haar lijkt hij de duidelijke winnaar. En
ten aanzien van i\ol Kaak?

( ...) 'llij gaat naar boven, lllngzaam
en gedeelteli;k ter;reden. /Jit was Kaak
- ol' en top Kaak. Eel~ vaste hurcltt
eu Zijll r;ertrollwen. Géén r;erschrikte
gilleties, geen tegentL'Crpingen. geen
domme opmerkingen. lIij heeft terccht
geboUlcd op Kaak.
Bi;na vroli;k komt hij de kamer bin-

nen,
'Kaak .. .' begiut 1lii met een kleine

llmdoop. 'dat lcas ...'
Ze komt aangeklotst cn bU;ft eerl

ogerllJlik nJOr /rem .<;tallu.Ham hrede.
hlInd is nat, Ol:er !war derktlllte Wafl-
geIl rolleu traUCIl. Ze sloft 11lUgS/rem
/reeu. De deur calt dicht en hi; hoort
hallr zware r;oetstappen op de tUlp. liet
;:,i;I~ teleurgestelde, dodeli;k cermoeide
voetstappen. liet zi;1l de voetstalJpen van
eell gewoude olifant, die zich naar zijn
laatste rustplaats sleept (... )

:":01 Kaak, die hem voor ePIl groot
d{'t.'1het geloof in zkh zelf deed hervin.
den 'h niet m('pr'. Blijft over; Hij, de
man, IlaIT)', aan wie h{,t lan!-,rzaam en
da •.mloor zet'r .~eh('rp, (luidelijk wordt,
dat niet hij dl' winst hoekte, maar de
vrouw die hem na jaren toch Wl'cr
wist tc \'ind~~11.De vruuw die hij s1t'<.:hts
in schijn de dplIf uitzette. J let is md
deze wetenschap dat alles wat was.
stf"rker dan ooit terugkomt. Talloze vra-
gen zijn het r<.-'Sultaat; \\'aarom huilde
.\'01 Kaak? '''ie is zij? '''ie ben ik?
\\'aarom z\w'eg Xol altijd? lIield zij van
mij? 'Vaar sta ik nu? 'Vat te doen zon-
der haar, alleen nog met me zelf?
Zonder dat het de man schokt ge.

beurt t'r ten slotte \vat volgens hcm nu
et-'lIlnaal toch t'Pus zou moeten geheu-
ren: Kaak komt niet meer tt'mg. De
geestdrift voor ;rijn werk is dood. Het
aantal patiënten wordt minder, met uit-
t'indelijk l'en totaal verloop der prak-
tijk. En ('en uitzicht op zkh zdf, met
als Iw1angrijkstp kt'IIIn<'rk: opnit'uw vol-

It"lUg gt'vangell in cigt'n onmacht
handelen, in eigt.'1:1 onvermogcn lief
hebben, de <.'t.'nzaamhei<1 van zich z
maar ook Van de ander, I"\ol Kaak,
(zijn) vrouw, te doorbreken. Het is d.
de herhaaklelijke t:"I'Varing van dit
kort. de poging eraan te ontkom('1l,
de mislukking daarin. (bt Iielga Hu
samen een sfeer van menselijk ver
rond haar personen oproept.

Dat dit niet alleen voor de persm
in 'Nol KlIak' geldt. blijkt uit enk
andere verhalen in 'De Kameleon',
als 'Danger', en 'De Kermisbru
Ook in deze verhalen de voortduret
dreiging van het verval, en de pog
zich ertegen te verzetten, Dit.J-'"
enerzijds voortkomend uit de ~
schap dat blijvend fatalisme het "
val slechts bevordert, en anderzijds
het hesef, de hoop, dat het geluksr
m('nt niet \\'t.'rkelijk een holle frase
hOI.ft te zijn.

El"n hn't."tle fact't, e'Tl min of m
smnenhangend met het voorgaande,
bij lezing van 'De Kameleorl' opv
is de drang, cn tegelijk de angst
voor zich zelf op te (moeten) kom
Zich zelf te laten gelden. I100fdper
nen, die juist door de tegenstrijcligh
manifestatie-drang/angst, dikwijls,
C('rstc imtantie, hijfigurlO'n lijken. I.
dit nit't zo is in werkelijkheid, hl
uit de situaties waarin de hij figuren d
omstandigheden uit hun 'ten.ij<
stappen, t'n zich dan (moeten) laten ~
dt'Tl. Voor vde betrokkem"u vaak •
schrik - of lachsucces. Ten aanz
van de 'helden' geldt dan vaak, dat
allemaal van cen onthut~ende, nam
Iijks nog men.~elijke, afschrikwekke:
heid is. -In 'J)lITlg('r' bereikt lIe1ga "-'
samen dit o,a. in de fi~'1.lUr van Po
liet jonge m('isje, in eonrrast gP$t
met de op oude roem t("rende adri
en Iwt op sensatie heluste vriendje •
Polly. Een huiveringwekkood verh:
dat met de titl'1 'Danger' nid I
dezer ZUlt kunnen worden aangeduill.
De sterkste benadmkking van

tegen eigen wil (moeten) laten geld
vindt men in het slotverhaal 'De Jo,
misbrllid". liet is hierin, dat Hl'
Rucbsamcn met een traditioneel, hcl,
proza (overigens in de andere verha
eveneens opvallend) de geschiedt
wC('rgeeft van de jongen Vincent,
kennismeisje Carla, en de schoolvri
den van Vin('ent.
Vim'l'nt is etm bleke, iu zich zelf

hoerde figuur, die hij ook wil hlijv
I lij ontmot't evenwel het kennisme
Carla, die aan de kassa van de 8 'V
(leren der 'Vereld zit. De vrienden
school horen van zijn romance'.
willen Carla zien. Vincent vcr.t>:et z
er niet tegen, omdat hij zich nooit \
zt.'t, zich nooit durft te venettl'n. }oo
h'mlisterrl'in wordt b{'l'dkt. ~ren h(
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; Jong beginnen-goed of slecht?
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zier. Vincent voelt zich overmoedig,
tegelijk angstig. liet kan niet goed
'pen.
:;elijk de man in 'Nol Kaak',
~t hij, dat hij zal moeten gaan ver-
,en. Helga Huchsamcn geeft dit ver-
aan via het (ook letterlijke) COll-

•t Vinct'1lt-Carla, en door middel van
eromheen schreeuwende mensen. Ge-
e<.-'tiveerdemensen, die door de suh-
c beschrijving der schrijfsk'r, in hun-
ander-kapot-maken, merkwaardig gc-
.g nog iets van mt'(.le<1ogcn m('t'krij-..
••• ) 'VillCCllt sloot zijn ogen. liet

'i begontlen, het teas al zover, het u;as
~lleer te herstellen. liet geioel
~ in zijn oren, de rook kroop in
f keel. VaTl links en rechts persten
men hem fijn, ze sloten hem ;'1, ze
en plomp tegCll hem aall en hij kou
•t meer teeg, hi; kón niet. Zi;n weten
en als betOfiblokken op de grond, hij
::htte, tegen de hllig aart kermend van
nacht, zijn handen uit een stroop te
':.ken. Help me, help me toch, ik u;il
r we~, ik ga sc1lreeuwen ( ... )

-De kleinste en mooiste vrouw ter
"dd', riep de man, die in cel' tcii"-
d wambuis huiten Iwd gestaan en
Ol' liet totleel UXI.\" t:crschellen jn eeu

-beit, Turks gewaad, 'volmaakt ge-
Hvd a&; de Ve1lUS vart Milo, mct ar-
n d'ran, maar tietltallell malen klei-
. Alles compleet, wat ik zei, alles er-
en erbij. U kunt uzelf ot:ertfligen ...
el, u kunt uzelf overtuigen, maak

aan den lijce lJ;áár. Daar komt ze
Aphrodite, de Venus der dwergen:

let gebrul nam toe, (.. ,) 'Volmuakt,
&; eett schepsel volmaakt kan zi;n,
t hoofd is te groot, het hoofd is tJor-
rJl net zoals dat t.:au u en dat van
~t hoofd is eigenlijk een alledaags
...-t"fIJlOofd. Mam, verder tientallen

-Jen kleincr dan iedere andere vrouw.
toch COnllJleet. Ot:ertuig uzelf. 'Vat

wi, Zonder pardon. 'Velke jongeman
zich overtuigen?'

. .. ) De ;uwl gierde en sc/lókte, uit
ge/coel maakten zich drie geteeldi-

manTten los, die (Jtllwndig het toneel.
olJklauterden. ( ... )

)e droom van Vincent, gebaseerd op
gezicht, met de zachte lippen van

h, achter de kassa, is kapot. Hij
19t erin de tent uit te komen. De
-<?;endedag zullen de jong{'ns hem
t'r dan alle'en maar nawijzen ...
-Iet slot van 'De Kcrmi.\'bruid' gt'dt
-lga Rud)samen in de figuur van
-IZetrouwde Vincent. lIij wandelt
.st (X'Tlkinderwagen. liet kind hecft
beL'rtje in de hand. EL'11 zelfde soort
r die hij jaren gel{'den aan zijn ker-
hruid had ,villen geven.
\1 met al wel l'en veranderde situatie.
1 negL'nde \Verddw(mder??

mCK ZAAL
Kameleon is een uitgave van E. ~1.
"rido te Amstt'nlam.
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De helangstelling voor de ~vort ver-
toon! in ons laIld pieken ell dalen. Er zijn
mensen die de maandagkrant met een ge-
voel van walging opzij'ichuiven, omdat ze
helemaal geen interesse hebben voor de
uitshg van de wedstrijd Alliance-Goes .
~faar anderen lC'.I.cnde sportpagina's
van de eerste tot de laatste letter.

Slel..hts bij uitzondering komt e{'n ge~
iwurtenis in de sport olH1erde aandacht
van vrijwel iedereen. Eell schandaal hij
voorbeeld zoals dat van de vermcende
doping van zwemskr Sita Posthumus in
1960. Of de sportieve ell maatschappelij-
ke levensloop van Anton Get'sink, die zijn
gezicht bijna iedere dag in krant of op
TV-scherm kan aarl';chollwen.

Deze maand is er, dacht ik, weer zo'n
zaak aan de orde waarvoor niet alleen
de sportliefhebhers belangstelling zullen
hebben .

liet gaat ditmaal niet om een gevier-
de ster of om een geruchtmakemIe af~
faire. J7\'<"c, de bron van het nieuws ligt
hij het prille begin van de sport. De
Koninklijke NL'dcrlambc Z",.'emhond
heeft llt't rapport uitgebracht waarin
zijn medische commissie zich uitspreekt
over het deelnemen aan wedstrijden voor
zeer jeugdigen. Er wordt in de Zwem •
bond al vele jaren ernstig gediscussieerd
over de vraag of mL'n kinderen van zes,
zeven jaar kan laten deelnemen a:m
we<1slrijd{'1len kampioenschappen
met de daaraan verbonden traningsei-
sen - zomler dat er gevaar bestaat
voor lichamelijk en (vooral) geestelijk
welzijn. Ik geloof dat dit punt in alle la-
gen van onze bevolking de aandacht
zal trL,kkt'Tl.\Vant men betrekt zeer snel
de Opv(){x1ingvan de eigen kimleren bij
deze zaak.

Het meisje van zeven dat thuiskomt
met de vraag: 'I\lag ik lid worden van
de zwemc1uh' krijgt - wanneer de ouders
de niet zo lage kosten kunnen dragen -
waarschijnlijk wel een positief antwoord.
~Iaar wat gebeurt er als de trainer
van de dub op bezoek komt en zegt:
'~Iellcer, tlW doc'liter heeft aanleg voor
hl't zwemnll'n. Ik zou haar graag onder
mijn hoede llemt'n. Als ze serieus mee-
werkt, kan ze op haar achtste jaar al
aan wedstrijdell {kx'llll'men.'

Ik kan me voorstellen dat er ouders
zijn die zich dan hedenkelijk achter hel
oor krabb(,ll en zeggPll: '~toel dat nou?
Kan ze niet {'cn paar jaar wachten?'

Daar ligt de eonflictstof. De sportlei-
ders \villen het talent zo vroeg mogelijk
laten w{'nnen aan de sportieve omstan-
digheden die behorl'n bij de topsport.
Zij hebbell gelijk.

De ouders dt'nken dat hun kind jong,

misschien te jong, een hoen.dheid trai-
ning moet volhrengen die nadelig is
voor de ontwikkeling L'II de speelsheid
van het kind in de jaren tussen zes en
twaalf zal ht'knotten. Zij hebben (.~oms)
oek gelijk.

Gevaarlijke keuze

liet is natuurlijk z!;'e;' g('va,nlijk om
zonder {'pn gedcgen kt'nnis van zaken k
kit~zenvoor i'{~nvan dc twee mogelijkhe-
den. De Zwembond heeft het problet'm
mpt zt'{'r vee! emst onder ogen geZit'll
t-'ll daarna het laat.~te woord gelaten
aan l'en medis:::he eommissie.

Voor d{, zwemsport was uiteraard te
hopen dat het oordL"e1van de commis-
sie uitvalt ten gunste van het wedstrijd-
Z\Vemml'n voor zeer jeugdigen. Een ne~
gatif"f oordeel zou ons land als zwem-
natie volledig 'vemietigen'. Immers, in
alle amlt-rc landen met een skrke zwem-
ploeg is het jeugdzw{'mmen - in Ameri-
ka zegt men ag'e~roup-s\\'illuning - al
enige jaren de basis voor latere succes-
sen. In Amerikaanse !'>uortkranten kan
Ilwn uitgehreide vershÏgen lezen van
wedstrijden veor de groep 9- en IO-jari-
gen, voor 11- en U-jarigen en zelfs voor
zeven- en achtjarige jongens {'n meis-
jes.

Enige weken geleden heb ik enkele
van de Amerikaame 'toppers' die met
dit 'age group swimminJ.:' zijn 'groot-
gebraeht', in de Duitse havenstad nre~
men ontmoet. Oppervlakkig gezien heb-
1)(,1lsterren als Slmron Stouder, Donna
de Varona en StL've CIark omianks hUil
jarenlange harde training niets van hun
jeugdige levell."lust verlorPIl. En dichter
bij huis is Ada Kok - die als vijftien-
jarige al Europees kampioene was - ('{'n
voorbeeklig sportmeisje te noemen .

lIet is overigens goed te bedC'nken dat
niet alleen in de sport soms z{'f-'r jong
offers worden gevraagd om later de top
te bereiken. Een jongen die een groot
violist \\;1 worden, zal al heel jong eni-
ge llr{'n per dag moelen studeren .

En ik durf er mijn hand niet voor in
het vuur te steken dat in die sector soms
niet te veel wordt gevraagd van een
jongen of een meisje dat als de trots
van de ouders door het (jonge) leven
g'aat , ..

Ik geloof dat het rapport van de
Zwemhond niet alleen voor de 70.000 le-
den van de KNZB van belang is. Ieder-
een die zieh de opvoeding van zijn kinde-
({'n aantrekt - en speelt de sport daar-
bij niet vaak {'l'n grote rol? - zou de
conclusies moelen lezen. Zelfs de vader
die de maandagkrant altijd ongelezen
in de hoek werpt ...

IIEI'K LlCIITEI'VELDT
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'Ah ... TAMARA' . inlossing van belofte?

']'(/1//0ro, {'eli cloUc Amsterdamse,
speelt met Ellgeise, Franw', Anll'rikwlIl-
sc: en /ta/uumsc toeristen luchthartig
rondom cle Amsterdamse grachten.
Hoarclecol kleur, ':::011 ell leve'l!'

Onder die slo~an gaat d(~ ('erste pro-
duktie van 'Sc()J1.>i()~film'de wl'Teld in;
l'1.'rst op een persvoorstelling in Amster-
dam, dan tijdl'llS het filmfestival in Call-
IWS: 'Ah ... Tamara'.

Scorpio.fjllll, dat zijn Pint de Ia Parra
(25) en \Vim Verstappen (28), dit' al I:'CT-

(kr Ilaam maakten ab rt",ladeuTen van
:o\(,deriaJl(ls jOllgt>rt __11filmblad 'SkO{IP',
1\a Cann('s zullt'n ze zich w('('r helemaal
gaan werpen op hUil nieuwste projed:

Kittu Cour/mis in 'All. '. TtllllOm',

10

/Hi cie 01"1(1/I1£'1I coor 'All. '. 1"amom': Pim cit'
hl PflM'(I, Kilt!! C('flrIJOis 1'11 FOlls Hademak,'rs
(l"{1II lillks /tlWr rl'chls).

'~12~1' of ~1a/-(nificent 1'wo ~Iasterpie-
('{'S; dat worden dan '\Vat doet Frank
Jansen in dit k'ven?' {"t'n speelfilm van
70 minuten met Ramsl-'S Shaffy in de
hoofdrol, met rul.1.st hem (hopelijk) Hijk
de Coo}'f'r ell Johnny Kmaykamp cn 90
minuten '1\'a For Threc'. waarin Trea
Dohbs, nob de Nijs, Johnny Lyon, de
Bllle Diamonds, Willy {'tl Will{,ke Ailwr-
ti {'n operazangeres t\larilyn Tyler moe-
ten optred{'ll,
Vanwaar al die plotselinge activiteit

van twe{' betrekkelijk onbekende jonge
cineasten?
Wim VnstapPt'n \\'{'(d op 5 april HJ37

gd)(lren in Iwt Bmhantse Gemert, maar
verhuisde algau\v naar {lt- :-':ederlandse
Antillen, waar zijn vader leraar w{'rd,
op Curaçao, Thuis stapelden zich dl'
nummers van 'Fihnfrollt' en 'Fïlmfo-
nIm' op, want '," mijn vader was nog
I:"l'n filmgt,k van d{, oude stempel:
kunstfilms, I lij mat 'st niets van Ameri-
kaan...;e produktt'n hebht'll. :-'Iaar op Cu-
raç;ao draaiden vrijwd alleen Ameri-
kaans{~ films (waar ik dus nooit het'n
mocht), zodat ik tot '56 droog heb gt'-
staan,-

111 195(j kwam Verstappen naar :\t'dcr-
land om chemil' tt. shuk'ren; hij deed
lllt't'r psychologie t.'n wiskunde, gin/-( in
'58 in <!it'nst (\'el'hindingsoffid{'r bij dc
luchtmacht) en prohl"{'nle in '(iO de j\;e-
deriall(lse Filmaead{'mie; de cursus was
al b{'gonnt'n en hij moest het jaar daar-
t,P nog maar {'t'm prnlwrell, Dat decd

hij {'n kn't'g in 1H63 zijn diploma, afde-
ling camt'ra ('n montage, :-'let ~k'Olai
van der lIeyde ('n Rund van \\'ijk maak-
te hij in die tijd 'Een Drup Op De
TOIl/-('; al..; cinc1exam{'mo,.'crkstuk dCl't1 hij
het draail)(){,k van Van der lIeyc1es film
'De Kegelbaan'.
In st'ph'mbt'r '63 hegon hij bij Forum-

film a's produktie-assistent; {'{'n plaats
waar Pim de la Parra hem in augustus
'64 wcghaalde om .Ah. " Tamara' te
gaan maken, officil'e1 ont!t'r sup{'rvisie ~
van Forumfihns Pil'l van ~I(x){'k. Janu-
ari '65 nam V('rstappen fornwd ont<;la~--'
en werkt nu samen mt't De la Parra
aan ('('n aantal projecten, waarin ze het
volste vertrouwen Iwbbt.'n; evenals in el-
kaar ov('rigt'lls.

Pim de la Parra werd op 5 januari
U)40 in Paramariho geboren, Ook hij zag
(vanaf '53) thuis reg'ehnatig 'Filmfo-
rum' verst'hijnen; zijn vatlt'r was een
van de opric:hters van dl' Surinaamse
Filmliga; Pim ging wél naar de bios-
e()op, maar '," mijn smaak w{'nl Vt'r-
pest door het !{'u'n van Filmforum.' In
WGO kwam hij naar NederIantI en ging
PSF-A studt'rcll.
Op (h~ullivf'rsit{'it volgde hij al de col-

It'l-!l-'Svan i'\F A-directeur dL J. ~L L.
Pdt'rs, '," lid hegon mij pas te da-
gen, toen ik zovet'! fihns kon gaan zien
al..; ik wou:, oP. de i':iellwendijk voor ("{'n
paar kwartjeS,
Op vakantie in Crif'h'n1and ('62) be-

sloot hij - impulsit.'f als hij is - met dl.'
PSF-studie op t{' houden. te gaan trou.
wen en dl' Filmacademie te gaan vol-
gen, Beid(, {'ersh~ proj..,rrammapunten



Opleiding lot raadsman
C(JIU('r(/IIWJI Gl'r(lrt/ ("(111 tkr Berg (ill de 1Illto)
('rl 1,rorl/lktiddtkr \Vjm V('r.~ttl"j1e'l (IIlIllst de
a/tto).

lukten; het <len1e nid helemaal. De la
Parra toonde zich een t'igengereidl~ h'er-
Iin,g: meer verknocht aan hd zÎl'n van
films dan aan lwt praten erover: om
'.\lama Roma' te kunnen uit7;Îen. ver-
zuimde hij t,,<-'nkntamen, de opl){)lIwvan
de vt'rkiezin,gsstella~e op Je Dam gaf
}wm acute impiratic tot het makell van
"'en fibn over Surinamers in :'\'etlerland
....-rMcgalopolh 1'), hdgel"n hetekende
dat hij na een jam t1c>uhlerenop 13 mei
'03 de Fiimaeat!emie verliet om voor
f 3000,- d("-J:efilm te gaan makt'n. 'Dlli-
u'ml guldl'n mod er nilg van betaald
,vorden .. .' Hij sl..hrcd het scenario
voor \Vim van A<iperens '\Vij in Hol-
land' ('n maakte de- film 'I, 2, 3, 4 enz:

Vcrstappen en De la Parra vonden
elkaar: voor het lllexle<1elingenhordvan
de XFA, richtten samen met Cit'd Jas-
pt'rs en :"Jieolaïvan der Heyde in 1962
het (gestenl'ilde) filmblad 'Skoop' op, dat
na één jaar en vier Tlumnwrs in druk
ging vcrschijnC'I1.lid was hun uitlaat-
klep en sprinh'1llank; van daar uit be-
stookten ze de Nederlaml<ie filmt'rs en
de I\\'derhmdse filmkritiek met hun
t'Î,gen(zinnige) ideci;n over film. Grote
namen sehn'w'll ze in hun banit'r: An-
tonioni, G()(lard, Fellini, T('gl'ltstanders
wijZl'nop de g"roleinvlot'(l van het Fran-
se hlad Cahiers dn Cillt~ma.
Tegen~tanders - dat zijn hoofdzakelijk

eritid pn enkele oudere filmers. 'Ik
zou,' sehrijft Hl'rt lIaanstra in de Film-
krant, 'De la Parra en Verstappen wil-

I('n advis(,Tt'n wat mimit.'r om zich h('('11
tc ~Iaan ('n J!:('woonal hun l'ner~ie te ge.
bnlikt'n om waar te maken wat ze nu
aan grott' verwadltingell hebben ge-
w(,kt.'

Die v('rwaehtingen wordt'u nng hoger
g(',"patlllf'nal" we de lijst van mede",,'er-
kt,rs voor 'Ah... T:unara' doorkijken.
SCt"nario en Tt'git": Pim de la Parra,
evenah hd draailxwk, met \Vim Ver-
stappen, die nok de prodllktieleiding
uf'f'd. Camera: Gerard van den Berg.
Als ad(~lIrs zil'n we o.a.: Fons Hmlt"ma-
kers, Frans \\'eisz, Joris Ivens, Filmmll-
st'umdirecteur Jan de \'aa1 en UNF'I.cli-
redeur 'Vilkm de Vogel.
Op de subsidie-aanvraag aan de Raad

voor de Kunst kregen De la Parra ('11

Verstappen h' horen dat ze ('erst 5 mi.
Buten proef moesten makt'n op 16 milli-
mder; ze wistt"n de Haad ervan te over-
tuigen dat 3.5millimeter nauwelijks duur-
der was (op den duur), maakten de
proef l'n kregen t't"n subsidie van
f ,50.000,-. Daar\1.IOTschoten 7.ein OllgC-
veer 17 da,gen een korte sp('CUilmvan
27 ~-minuut, deels in k1L'lIT('n:'Ah... Ta-
mam' met in de hoofdml Kitty Cour-
hob, die de opn:unell tuss('n haar (28)

Een p.lar ja.lr geleden is hel Hu-
manistisch Opleidings Instituut
begonnen met dl' upleiding van
hum,anistise1Je geestelijke mads-
lieden en van docenten voor het
humanistische vormingsomlenvijs
(vormingsleiders). In novemher
19()4 zijn de eerste raadsli('den nf-
,l!;l'shuleerd,van wie t'r vier in de
strijdkrachten werh,nam zijn.
Ook dit jmlr worden cr weer

(.'ursllssen gegeven, waar wij u
grang even op attent maken. De
opleiding tot geestelijk raadsman
staat open voor jonge mensen die
n.l hun middelbare-schooloplei-
ding hebben dCH)rgeshldeerd. of
kunnen hogen op praktische ervn-
ring in de sodaal-Iledagogischc
s('ctor. Docenten voor het vor_
mingsonderwijs moeten levens be-
schikken over een ondenvijs-
bevoegdheid.
Gedurende twee janr volgen de

cursisten 's znterdags om de veer-
tien dagL'nvan 14.00 tot 18.00 uur
college in lll't 'Erasmushuis' in
Utrecht.
Als hoofdvakken staan op het

prugnlmma: humani.stiek, fÎlosofie,

draaidagen (voor 4 minuten film) voor
'Spuit Elf' in Thom moe-stmaken.
"Vat Dod Frank jall."l'n In Dit Le-

ven' ('11 'Tt>a For Thn'{~' zullen samen
f 500.000,- (t'{'n half miljoen) gaan klls-
ten. ~Iaar Pim cn 'Vim hebben goede
hoop dat het geld, na Iwt zien van 'Ah
... Tamara' (dit~ opgedragen is aan Jo.
ris Iw'ns), wel los I",alkomen. (-;0 pct.
dan hopt,lijk van het Prodllklit'fonds van
dl' :":ederlandse Biosl'ooplx)lld.
Van de gt'!egt'll}wid dat Jean-Luc Co-

dard in Nederland was, lw'bhcn ze met-
l'L'n gehruik gemaakt om ook e"en ('('n
sCt'ne met hém Ic filmen. Allt's mt't d-
kaar een film die in alle opzichten vt,t,l
h(,looft.

Hopelijk losst'n De la Parra l'lI Ver-
stappen die .sdlllld met 'Ah... Tamara'
in. Ab ze dat <1óén,is l'r alle kans dat
de jonge Nederlandse speelfilm inder-
daad op gang komt. ~Iaar als ze het
met 'Tamara' nîét doen, ziel de toe-
komst er voor Pim en 'Vim als CÎneas-
kn somher uit. Laten we er hl'! heste
van hopt'n, want op g"TOndvan die sub-
sidie krijg je tOdl ('ven het gevoel, dat
'Ah... Tamara' ('('n lu,t'tje van ons ál-
it'maal is. HENK J. ~IEIEH

andragogiek. groepswerk, kennis
,'an de hijbel, van het christen-
dom, van de niet-westerse religies
en van het georganiseerde huma_
nisme. De aanstaande geestelijke
raadslieden volgen daarnaast col.
leges in de praktijk vun de geeste-
lijke vcrzorging, in de psychologie
en de sociologie, tenvijl de "or-
mingsleiders naast de hoofclynk-
ken onderricht genieten in de
didactiek van hel yormingsontier.
wijs,
:'\'a de studie bestaat de moge-

lijkheid om als berocpskraeht of
als Yrijwilligerwcrkz.'lam te zijn in
een der sectoren van geestelijke
verzorging of in de vorming,
De kosten van deelneming hedra-
gen f 400,- per cursusjuar. Onder
hepaalde omstandigheden zijn de
humanistische organisaties ben'id
om een tegemoetkoming te yer-
lenen in de kosten,

U kunt zich aanmelden hij het
Ilunmnistisch Opleidings Insti-
tuut, Oudegracht lS2, Utrecht,
dat u graag ook nadere inlichlin-
gen verschaft.
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EGYPTE
Egypte, lekle,ule natie in de Ara.
1Jische wereld, is een laud vol
tegenstellingen .• \[mlenlC ge/Jou.
lecn - hotels, kantoorfltlts - staal!
IUU1.\1 historische mormmenten ell
hwg geleden opgetrokken mos-
keeën. ModerllC straalvliegtuigen
van United Arab Airliucs diege'l
over tHu/envetse coartuigcn all de
Niil. Jonge technici "oluIen zich
hezig met raketu:etenschap, maar
op de slm/en ziet mcn ook de kin-
deren, die mcezwoegclJ om het be-
slaan ron eell ge::.;,. mogelijk te

maken. Killclercll zi;1I het nog, die
kranten op straat verkollen of met
broodjes veniell. r\'llllfllhetisme
cimlt men er, mllaT ook weetgie-
righeid hii de gefCOIle man, die in
ecn slecht gezichtsvermogen geen
belemmering ziet mil het gebeuren
in de wereld bij te hom/eli. llii
koopt zich eeu t:crgrootglas (1111 bi;
te blijven met het nieuws. Een
fascinerend/mul, dit Egypte, u.:am
fotograaf Tom \Vcerheym de
foto's maakte die 01' deze pagina
zijn afgedrukt. ~-
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