


Gereformeerde zakboekjes

De lezers zullen zich misschiell herinneren dat ik in het apri1111Immer het een
eH ander Ilch overgenomen uit het gereformccrd zakboekje voor militairen en
dat ik daar enig. ironisch, eommClltaar bij heh geleverd.
Dir('ct de volgende d:lgl'1l kreeg ik nogal waf telefonische reacties. met

name van legerpredikantcll, die m~ kwamclI vertellclI dat de door mij ge-
wraakte zinsJl('(len in het geheel niet voorkwamen in het exemplaar van het
gereformeerde zakbockj(' dat zij in hun bezit haddcll. De oplossing wa<;;
gauw gevonden!

Er blijkcll twee gereformeerde zakhoekjes voor militairell te zijn! Een
wordt uitgegeven in opdracht van de deplItat('1l van £I" Gerdorllwenle Ker-
keil voor de geestelijke verzorging: van zee-, Iand- en Illc!Jtm<leht; het andere
in opdracht van de Contact Commissie Gpreformeerde Garnizol'llskerken.
liet eerst(: behoort dus bij de Gereformeerde Kerk, het laatste bij dl' Gerefor-
meerde Kerk, Vrijgem;lakt oftewel onderhoudcnde arl. 3]. liet is maar ('('11

""PCt!

.\Ierkwaanlig is dat heide hoekjes dezelfde Haalll dragelI, Ilamelijk fland-
boekje voor (Jc gen'formeenlc militair.
Ik hch de verzuchting geslaakt dat men iIJ gercfonne('rde krin~ eens wat

meer duidelijkheid zou moel<'n un'llg('n in de naamgeving maar dat blijkt,
zoals zoveel in l\'ederland, vast te zittl'1l op eompetelltie-kw('sties.
Voorlopig hlijft het dus voor buitellstaanders uitkijkelI gehlazen! \\'ij

willen echter wél duiddijkheid hetrachtclI, onze opmerkingen in het april-
Hummer betroffen dus het hoekje vaJl dl' gereformeerden art. 31.
Het spijt ons dat daarover misverstand kon ontstaan, maar zo lang er

vcr.'>chiIlcllde gereformeerde riehtingen blijven, die zich alle met dezelfde
of bijna dt'zelfde naam sieren is dat nauwelijks te voorkomen.

Kern-serie

G" 3 geeft al enige jarell de zgn. keTll-serie uit, ecn aantal kleinc, handige
boekjes over allerlei onderwerpell,
Als 110. 7 in de serie is indertijd ('eli boekje velschcllen over het humanisme,

waarin een poging werd gedaan om het ongodsdienstig humanisme he~rij-
pend tegl'moet te trc,dell.
Th::lIls, als no. 23, is ('en boekje vcrsc1l<'lIen onder de titel: Vall burger tot

militair.
Hier 11\I gelukkig eens niet het hekende boekje met de hekende adrcssen

voor de katholit'ke militair, maar een e('nvomlige ell ernstige behandeling
V;1I-;- epn aantal problemell die de meeste dienstplichtige militairen raken.
Voor ons was het een prettige verrassing dat het boekje ook eell hoofdstuk

bevat met de titel OeelUnene voor christen ('n humanist. In enkele zinnen
wordt het werk van de humanistische raadslieden goed samengevat ('n het
hoofdstuk sluit dan met e('H zin die het eiterell waard is ('11 wellicht ook
lezers van Ego er toe brengt zich dit boekje aan t(' schaffen (f O,:r5, G. 3
Centrale, Ubhergen):

'Mell ka" niet direct zegge", dat de /lf/lIlallististische /JOodse/wp tegell de
christelijke i"gaat, zij is l:eeleer een hasis earl tC(faruit ecu cerder gesprek
gecoerd ka" u:ordell (Jcer /ecenvt:ragen, die ook door cilriste'lCn niet u:orden
opgelost, maar u;e! als cra(Jg meer l)erhelderd IL~ordell in het licht t;llll
Christtls, die OIIS iets liet ziell 1:l11I de schepping ('11 zijn hestemmi'lg.'
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De vibrafoon in de jazz

I k.t instrlllllentariulll \":11lde jazz is sinds
de 1\l'W Orleans-periode aanzienlijk uit-
gd>reid. Oe saxofoons. dl' dwarsfluit. dL'
hngel. de hoorn en de tuha. het waren
allt'maal illstnlllll'n!en dil' huiten dl' jazz
al in mindere (de saxen!) of Illl'l'nlt'f('

mate wan'lI in~dlHrgt'nl. voor er een
jazzslwdwijze voor werd ontwikkeld.
Dat was met de vihrafoon niet hd ~('val.
Voor dit instrument verriehth'n jazzlIlu-
sici het pionil'fSWl'rk. ('n pas dl' laatste
jarell vindt het ook in de lllodt'rlI('
('(Ill('ertmuziek regelmatig toep,lssing.
De vihrafoon werd in de jaren twintig
ontwikkeld uit de xylofoon. Onder de
Illetalen toetsen hangen resonantie1ulizl'1l

~die het geluid \'L'rstcrkl'll ('n laten door-
"linken. krwijl draaiende. dOOf een elek-

tromotor aangedreven schijfjes voor l't'n
kUJl.~tmatig vihrato Zorgl'll, liet illStru~
ment wordt hl'~pel'ld md 'mallets', stok.
jl'S die eindigl'n in holletjes, terwijl Ill't
doorklinkt'n van de tOJll'n gt'regl'ld kan
,••'orden lllt't ('('n vot'tp('daal.
De perste vihrafonist van formaat was
LiOJ1l'1lIampton. een drummer die in
1930 tijdens een plaatopname met Louis
Armstrong in de studio toevallig een
vihrafoon aantrof en daar toen een in-
trodudie voor het nummer C(mfessill' op
speelde. Hampton ging zkh later bijna
uitsluitend op vibrafoon concentr('ren;
tegen het eind van de jaren lkrtig kreeg
hij grote hekendheid als lilt van het
R('nny C:omlman kwartet
Ilampton henutte de vihrafoon vooral
als hron van ritmisdlC opwimling. Ilij
hesehikte over l'en enorme dosis vitaliteit
t'n hij wist dl' doorgaans tamelijk sim-
pele frasen die hij speelde, altijd zo
haarzuiver te timen, dat cr l'en onge-
k('IHIe swing van uitging. In september
1940 vormde Ilampton zijn eigen orkest,
dat in mei 1942 ml't Flyillg home l'en
enOTlne hit scoorde. Voortl)ollwend op
dat SIl(:{'('Sbll'ef dl' vibrafonist jarenlang
werken met grote orkesten. die sle<.:hts
de functie hadden <.1(1opwinding. opge-
wl,kt door Ilamps dynamische improvi-
saties, af en toe nog te verst('rkt'n en dit,
dan ook meestal buitengewoon slordig
en ongelliseiplinl'erd IllIISic('('rden.

Europese tournees
Na 19,'50 m:lakt(~ lIampton ('en paar
Europese tOllrnet~S,die vooral in :\eder-
land tot heftige tonelen leiddcll. analoog
aan de chaotische toestanden di(~ tegen-
woonlig soms hij heat-concerten voor-
kOln(,ll. In oktober 1954 ging het publiek
in de Amsterdamse 1\pollohal tijdens l'en
lIampton-concert zo tekeer, dat de vloer
het begaf. Van die Europese tournee
date('rt de lp 'Live!' (Fontana 683 2H2
JCL), een goedkope heruitgave van de
plaat met de misleidende titel 'Apollo
Ilall Concert' (de meeste stukken erop
werden namelijk in Duitsland opgeno-
men).
De lp hevat vijf langzame stukken met
verrassl'nd gave, gevoelige Ilampton-soli
en schrikwekkend banale orkestpartijen,

vulgaire versies van \'ibe boogie l'n
Flyillg home die abrupt en weinig muzi-
kaal in elkaar o\'('rgaan. en Ilt't slll'lIe
11010 high the 1110011 dat l'l'n lange
vihrafoonsolo is (alleen tegen het eind
komt de band er even doorheen hlazen).
In dat laatste numlller is lIamp naar
mijn smaak op zijn hest: het zorgvuldig
l'l'waarde evenwicht hlssen opwinding
en muzikaliteit ]('v('rt lIih'nnat(' plezieri-
ge jazz op.
lialliptoll <.'11 de anden' vihrafoonpi(mier
Hed Xorvo (eell IllllZikallt die pas in
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19,1.3van xylofoon f;>I1 marimba overging
op vihes) kregen omstn'eks 19.50 sl'riell-
ze concurrentit~ van ('('11 derde ••'ilJrafo-
!list: T('rry Gihbs werd via ('('n paar
opnamen met de \Voody Ikrman-hig
hand snel populair. C:ihhs hespel'1de zijn
instrument lIll't {'('II tot dan toe onge-
k('ndl~ virtuositeit. Zijn vlieriel1'svlugge,
niet van showelementl'll onthlote impro-
visaties maakten grote im1ruk op een
publiek, dat oppervlakkige Spid('rei
1I1('l'r op prijs stelde dan diepgra\'t'lldl'
elllotionalitl'it.

'El .l'lItto' (r..lercury 210 00,1 L~IL) is
een lp uit 1963 die Gihhs Illet ('en
kwartet (vilws, piallo, has, (1rums) laat
horen, Uitgaande "all een tiental char-
mante, weinig oorspronkt"lijke melodie-
tjes - alle vall Cihbs zelf - maakt de
vihrafonist levendige, opgewekte muziek
die als conv('rsatiea{'htergrond beter zal
voldoen dan als IlIish'rnlllzi(,k, Behalve
Gibbs komt ook Aliel' ~IcLe()(l solistisch
aan hod. ('eli pianiste die tegenwoordig
mrs. Coltrane beet en die ~kCo)' Tyner
in het kwartet Villl de tenorist is opge-
volgd, Ze maakt l'en capahele indruk.
dr('igt soms zelfs Cihhs te on'rschadu-
wen. maar ze haalt hier (nog?) niet het
nin'all dat nodig zou zijn om in de
groep van jolm Coltrane mee te kUllnen
kom('n,

Onbetwiste toppositie
l\Of voor de snelle opkomst van Cihbs
ha( een vi(,HIe vihrafonist zijn dehuut
gemaakt, maar de hekendheid van ~Iilt
Jac~soll bleef jarenl:~ng: beperkt tot ecn
kleme groep lJOp!I('fhehhers, jacksolI
werd in 1H45 door trompettist Dizzy
Cillespie ontdekt l'n meegenomen naar
New York Samen met hTJ"o('penonder
leiding van Dizzy maakte de vibrafonist
een aantal platen, waarop hij zich liet
horen als een nerveuze, weinig aantn'k-
kelijke geluiden \'oorthn'ng:('lJ(le muzi-
kant. Binnen ('en paar jaar maakte jack-
son echter aanzil'ulijke vorderingen eu
omstreeks 1953 had hij een onbetwiste
toppositie h('reikt. 'Bags', zoals jaekson

in dl' wandeling word~ genoemd, kn>eg
vooral grote bekendheid als lid van het
:'.Iodern jazz Quartet, ('('n hedlt georga-
niseerde groep ouder leiding van piauist-
componist John Lewis.
~Iilt Jaekson maakte de vihrafoon tot
een instrument waarop volwaardige mo-
deme jazz kon worden gespeeld, Zijn
~pcl is buitengewoon veelzijdig; puntig
eu lichtvoetig in snelle stukken, subtiel
en lI1('t ('('n h('w(lIlderenswaardige toon-
hdll'ersing in de halhuls. ht'zield l'n
heftig emotiolleel in de hlues (misschien
wel zijn stl'rkste kant). Jarenlang was het
eell vaste gewoonte om de prestaties van
jonge vibrafonistt'n af te md('n naar tIe
mate waarin ze erin slaa~tIen 'Bags' te
imitl'n'IL Pas tIe laatste tijd komen ('r
vihrafonisten met e('n eigt'n geluid naar
voren (\Valt Dickt'rsou. Bohhy lIuteher-
SOli ('.a,).

Studiocombinaties
Jackson maakt met het ~IJQ tientallen
platen. Illaar daarnaast neemt hij af en
toe de vrijheid om onder eigeu uaam
met studiol'omhinaties e('n lp op te
nemcn. 'In a IJ('Wsetting' (~rercury 210
om; L~IL) is zo'n plaat waarop jackSOlI
buiten de langzamerhand wat verstarde
omgeving van het ~IJQ te horen is. Hij
werkt hit'r met l'en voortreffelijke ~oell:
tenorist jimmy Heath, pianist ~lcCo)'
Tyner, bassist Boh Cramhaw en :'.IJQ-
drummer COllllie Kay ziju niet alleen
hewond<.'rellswaardi~e vaklui, ze hehben
ook stuk voor stuk sublieme platen ge-
maakt. To<.:hwordt het op deze lp niet
helemaal waargemaakt; het niveau ligt
hoog. maar het hlijft hijna allemaal
routine. jazz is I1Ueenmaal niet in een
formule te vangen; je moet iedere keer
g('woon afwachten of het lukt.
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Humanisten in de Nederlandse strijdkrachten

De humanist is gefascineerd door hd
mens-zijn.
Zo'n zinnetie drukt wellicht beter het

lcvensklimaat van de humanist uit dan
('('n of <lnc1t'w Wt'tl'llsehappelijke defini-
tie. Er is ook in deze uitspraak '!llg

nauwelijks sprake vall een stdiingn:llllc.
v(,deer kan men spreken van l;'l'1l 'gc-
dr('ven-zijn', van een intuïtie die, voor-
uitlopende op mogelijke emoties en
O\'crwcgÎugcn. de richting vall de huma-
nistische .helan!!:stelling I)('paalt. Et'll

intuïtie die bij voorhaat de humanist
stempelt tot een ongelovige.
lIet humanisme werkt in de humanist

als ('en apriori. flij is humanist van meet
af aan. liet is niet 7.0 dat de humanist na
het geprohecnl te hehhen UH.'t ecn ~lHll.

tal andere levensopvattingen, h.v. gods-
dienstige, zich ten slotte, bij gebrek aan
heter, dan maar concentTL'ert op mcns
en 1llt'llsdijkht'id.
Integendeel. de concentratie op mt'ns

t'n menselijkheid is voor dt~humanist hd
apriori hetere, of juister uitgedrukt: het
enig mogelijke. Andere mogelijkht'(len
komen hij wijze van spreken niet eens in
aanmerking. De humanist komt niet tot
zijn humanisme Iladat hij ('('rst l'en aan-
tal andere mogl'1ijkhedl'n onder ogen
heeft gezien en die heeft verworpen, hij
i'S intuïtief van meet af aan humanist.
Hij verwt'rpt dit~ andere Illogelijkheden
ni('l Olll daarna humanist te worden, hij
verwerpt die andere Illogelijkhedt'n Oill-
dat hij humanist is. Er is dan ook geen
sprake van dat de hnmanist niet gods-
dienstig ,vil zijn, hij kán het eel1\'oudig
niet, hij is nu eenmaal anders, gods-
dienstigheid komt gewoon niet in mUl-
merkillg.

Geen slecht surrogaat
Ik begrijp dat het bovenstaande nog

wel enige toelichting vraagt, maar het
leek me goed het nadrukkelijk zo te
stcllen, nmdat ik hij godsdienstige men-
sen nog maar al te vaak de gedachte
tegenkom dat het humanisme nog niet
zo'n gekke levensovertuiging is voor hen
die nu eenmaal niet in Cod l-unnen
geloven. Een surrogaat natuurlijk, maar
op de keper beschouwd nog niet zo'n
slecht surrogaat. Op die manier komen
dan uitspraken tot stand als: het huma-
nisme is een soort christendom zonder
(;00, enz. (waarbij ik de vraag wat
chrbtelJ(lolll zoudt'r God is nll maar in
het midden laat). Godsdienstige mensen
die op deze wijze het humanisme en de
humanisten benaderen, kunnen lIl.i. de
hoop laten varen dat zij ooit iets van de
humanist zullen begrijpen.

Indien men cr gt'en oog voor kan
hebben dat het humanisme voor de
humanist t'en even oorspronkelijke en
hartstoehtdijke gegrepenheid is als voor
de gelovigen het geloof, dan zal men
nimmer tot tic kern vall de zaak door-
dringen. Het gevaar is dan bovendit'n
niet denkheeldig; dat men in de maat-
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schappelijke omgang mt't de humanist
tot een welwillende hoogmoedigheid
komt. lIoe zou men immers mensen die
zich behelpen met een goedaardig sur-
rogaat, helemaal als gelijkwaardigen en
gelijkg('reehtigden kunnen heschou-
wtm?
Allt'('n ook op deze wijze kall men aan

het misverstand ontkomen dat het hu-
manisme een vonn van rationalisme is.
Onder rationalisme hier oan te verstaan
d(~gedachte dat slt'chts dat wat wrstan-
ddijk kan wonlt'n aangetoond en bewt'-
zen, voor waar lIlag worden gehouden.
Ku schuilt er in het humanisme, ge-

lukkig. een gezond rationalistisch de-
ment. De humanist eist inderdaad van
('eTl aantal zaken dat hun juistheid ra-
tioned zal worden aangdoond en hij
IIlt'ent inden laad dat wat wij zeggt'n t'll
doen niet in strijd mag zijn lIlet wat dt~
rede ons voorschrijft. ~faar het huma-
nisme als geestelijke en zedelijke stel-
lingname ontspringt niet in de eerste
plaats uit rationele overwt'gingen, het is
een gefascineerd-zijn door het mt'ns-zijn
en het is bovenal een vertrouwen, het
vertromven n1. dat de mens uit eigen
menselijke krachten in staat is tot een
menswaanlig hestaan. Een dergelijk ver-
trouwen is niet in strijd met redelijke
overwegingen. Illaar is in w(~zen veel-
meer een emotionele keuze dan ('('n
verstandelijke overweging.

Emotionele keuxe
In een later stadium kan dez(~ emo-

tioude keuze dan zeer wel g('steuno en
gerechtvaardigd worden door rationele
overwegingen, en ik meen dat iedere
wt'rkelijke levensovertuiging ook om een
dergelijke f('chtvaardiging vraagt, maar
in oorsprong is ze niet in de eerste plaats
rationeel. ;..lisschien zouden we. het mo.
derne woordgebruik volgend, hier het
best kunnen spreken van l'en existentiële
lwslissing.

Een vr.lag die ons llU juist vall 011-

godstlJenstJge kant vaak wordt gesteld,
is: maar is het humanisme. als u het zo
voorstelt, dan in wezen niet even dog-
matisch als het christendom?
Ik laat nu venier maar in het midden

of het christemiolll altijd dogmatisch is
of Illoet zijn. lIet gaat in deze regels ten
slotte om de hehamleling van het huma-
nisme. \Vat is eigenlijk een dogma? In
Iwt voorchristelijke, Criekse, spraakge-
hruik !lekkende dogma: de gezagheb-
hende Illt'lling vall ('en filosoof, even-
tueel zelfs het gezaghebhend dt'creet
van t-"'£'nkeizer.
In het christelijk, kerkelijk, spraakge~

hruik: de door het gezag der kerk
gl'stelde besliss('mle uitspraak inzake het
geloof en zijn inhoud. lIet gezag van dc
kerk in dc-Lcn berust dan op hd gdoof
dat de dogmatische uitspraak haar grond
niet aUt'en vindt in menselijke overwe-
gingen, maar ook en bovenal in de
inwerking van de Heilige (;('('s1. Zo

gezien lijkt dus dogmatisme in t't'n
manistische, van menselijke impulsen
o,'erwt'gingen uitgaande overtuiging I

wt'l lllogelijk, (;mlsdienstig-dogmati
kan dus een humanistische leVt'llSOI
tlliging nooit zijn.
Er bestaat echter in het algem

spraakgehruik nog l'en andere. wijdl
hetckenis van het woord dogma. In
gt'1lruik wordt on<1pr dogmatisme (
verstaan: lwt zich hardnekkig v;
klampen aan eenmaal gepOllt'erde,
veranderlijke, leerstellingen.
Als we ('t'rlijk zijn. zullen we moe

toegeven dat de neiging tot dit s(
<Ioglnatislnc nieman<l geilcel "n'emd-
en -er zoudt'll zelfs wt'! v(l()rht'el~
geven zijn van een dogma~isch a
mat isme. Toch meen ik te ~~
s1t,lIen. dat hd humanisme niet st
vathaar is voor deze geestelijke ziel
Juist omdat l1<'thumanisme uitgaat '
de mens en de menselijke mogdijkhe(
is een gevod van een zt,kere betrek
lijkheid van alle uitspraken de humm
lIid vreemd. Bovendien is de )lIl1nar
op grond van zijn wil tot verdraagzar
heid welhaast stcl,ds hereid om aam!a
tig te luisteren naar het andere stal
punt. Zo'n 'luister-houding' is een
langrijke rem op mogelijk dogmatisl
lid gaat bovendien in het humanis
om de gdlCle mens. De humanist laat
HlOrbaat get'IJ nlCllselijk pad onl)('trt,d

Onmetelijk mysterie
Ook menselijke, religieuze geyoell

zijn de humanist nid vreerml. In
humanisme ontbreekt stellig niet
besef dat de mens deel heeft aan t

onmetelijk mysterie. Dat wekt ook in
humanist gevoelens die m.L terecht r
het woord religieus worden aange(h,
Toch wijst de humanist, voor zich ~
het godsgt'loof zoals dat h.v. h.,
duisten aanwezig is, af. Hij doet
echter niet omdat dogmatiscllC leerst'-
lingen hem daartoe dwingen, maar 0
dat hij innerlijk geen weet heeft van I

ervaringen die de christen gelovig d(
zijn. IIet humanisme is echter wel (
oproep tot openheid. Openheid voor r
mogelijke menselijke ervaringen. De
riellze humanist zal deze openheid (
hetrachten.
lid blijkt e(.'lIter zo te :.>:ijn,dat (

onbevangen openh<'Ïd de ['('u v()('rt
gmlsge!(lOf (de christen) en de ander
ongeloof (de humanist). Een llIellS k
ten slotte niet anders doen dan \'
twuwt'n op eigen. kritisch onderzoch
ervaringen. \Vie dat doet, kan, op (
grond. niet dogmatisch worden
noemd.
De humanist waagt het met (Ie me

Dat veronderstelt een zeker vertrou",
in de mens, maar hct is geen hli
\'ertwllwen.
De moderne humanist weet dat

oude uitspraak: de mens is goed, in z
absoluutheid veel te naïef is. To
houdt de humanist \'01. dat ondanks a
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/lOCICel de 11IWl(Hlistisc1wgeeste-
lijke r;crzorgillg thans reeds llIlCler-
half iaar in de strijdkrachtclI (l(Hl-

lcczig is. Icordt (ms hcrlwuldeliik
gcr;raagd: '\Vat is nu eigenlijk
lllwl(wisme en Icat is lHmulll~~-
tische gee81elijke verzorging?'

'huwelijke t'rvaringt'lI met mensen.
Jiddevol dt'nken en handelen tot de

lselijke mogelijkhe(h'll hdlOort, Ih,t
lunisme is (J.a. een heroep op i(,dere
::rt'te mens ('n op i(,dere mensen-
lecnschap om deze mogelijkheid eell
s te ge'\.t'n, De humanist heeft zoveel
rotlwen in de melis dat hij meent dat
meJlS daartoe, ondanks alles, Hit eigen
:hten in staat is. De tegenwerping -
arom zou ik liefdevol trachten te
delen als er toch geen God is? - is
~ellS de humanist onzin. \Vie tot de
.Ie komt, komt daartoc uit eigen
?rlijke aandrift l'tl nid omdat hij na
s overwogen te hebben de wijste eB
~igste partij kiest,

:'l!ff man en een vrouw die elkaar
kelijk liefhebben, hebhen elkaar lief.
umede heeft, volgens de humanist,
al of niet ht'staan van Ccx.lniets te

:en.

nhoplge strijd
~iefde is l'en men'Selijkemogelijkheid,
~ als God niet zou hestaan, kent de
1S de mogelijkheid ell de kracht van
liefde.
)e grote, overweldigende ontdekking
de llléJlS doet in d(~volheid van het

lsmysterie, is de ontdekking van het
or('n bij de ander. Dat is een ontdek-
g waartoe de mens in zijn heste,
.gieuze. op:enhlikhn doordringt en die

in zijn beste, rationele, momt'lltt'll
amt. De menselijke gl'schiedenis is
I verder de nooit anaknde, wanho-
e (nil't hopeloze) strijd om in mu-
Il' Illcnselijke daden deze ontdekking
Ir te maken.

kt is \Vaar dat de mens zich zelf en
~n in deze strijd voortdurend in de

~taat, zoz('er zdfs, dat dt, volledige
nietiging van de ander <'-"Tl zich zelf
ns l'en lcële Illogelijkheid is, maar het
)()k waar dat op ieder moment in die
chil,denis menst'n ht'reid hleken om
st te maken met de liefde. liet
nanisme is de oproep tot liefde of,
-Is men in humanistische kringen vaak
t, tot medelllenselijkheid. liet is ho-
.dien het vertrouwen dat dit mogelijk
Dat zou men in Z(,kere zin het

nanistische geloof kunnen noemen,
]l" het is dan ge('n geloof in ('t'n
)erwezen, maar in de lllogelijkht'den
: de mens.

s dat toch geen ontlening aan het
istendolll, daar imllwrs speelt de
asten) liefde zo'n grote rol? De volg.
e lijkt mij omgekeerd. In het chris-
dom kan de naastenliefde zo'n grote
spelen. omdat de liefde in de mens
mogelijkheid aanwezig is en was,

-:Iet humanisme is tegelijkertijd een
oep tot vrijheid en verdraagzaam-
d. Een leefbare menselijke samen-
~ng zal eerst mogelijk zijn als de

Wij heh1}(!/t dal/rom in lJiigaand
artikel /log cells een poging gc-
d(J(Hl om ecn dllideliik (mtlcoonl
011deze r;ragerl misschien te get:ell.
/Iet artikel is eerder geplaatst ge-
Iveest iu het blad r.;aflde Katlw-
lieke Officiersr.;erelligitlg, BED.

vrijheid van de individuele mens en de
venlraagzaamheid tussen mensell ecn
kans krijgen.

De hegrippen vrijheid en verdraag-
za:lllliH'id J,ehoren bij elkaar. liet gaat
namelijk niet om de vrijheid van {'lon
willekeurig mens, maar om de vrijheid
van ied('re melis. Die is slechts te be-
reikt'u als we elkaar verdrag(>n in het
anders-zijn, Iedere mens is ('('n amler
mens. \Vel hehhen we als mensen veel
genll'en ('n gevoelen we ons Vt'nvant,
maar tegelijkertijd is ieder Illens uniek,
d_w.z. anders dan iedere andere. De
grote levenskunst die we moeten leren.
is te erkennen dat die ander inderdaad
een ander is en dat wc tegelijkertijd bij
hem hehorclI en hij hij OllS,

De vrijheid is het verlangen zich zelf
te zijn, de verdraagzaamheid is de er-
kenllin~ dat dat ook voor de ander geldt.
liet is waar dat die i.md('r in zek('r
opzicht l'en vrt'enl(ll'1ing voor ons is,
maar hd is ook waar dat op die mo-
menten dat we het meest 'ons zelf' zijn,
de ander ook het meest vanzeIfsprt'keml
hij ons hcllOort. Jlet hUlllanisme is in
hoveJlstaande zin het streven naar een
menswaardig menselijk hestaan l'n ('en
menswaardige menselijke samenleving.

Redelijke vera.ntwoordlng
Daarom is humanisme ook eeu beroep

op de ull'lIselijke redelijkheid, De rede-
lijkheid lweft een emotioned en een
rationeel element. Emotioncel is het l'('n
gevoel voor \-erhou<1ingen, voor even-
wicht. voor harmonie, Het gevoel dat
men met het 'andere' in de wereld in
('en verhouding van e\'l'n\Vicht, van har-
monie moet geraken. Ik kan niet leven
zoudt'r het andere en de andt'r, er moet
tussen de ander en mij een V(.'rllOuding
van leefhaar t'V(.'nwi(:ht,leefhare harmo-
nie ontstaan. liet is het gevoel van
'verantwoordelijkheid', liet andere
vraagt om een antwoord! Dat antwoord
geef ik door de door mij nagestreefde
verhouding tot het andere. Rationeel
hetekent redelijkheid dan ook de hereid-
heid om zich in denken en doen \'er-
stamlelijk te verantwoorden. Natuurlijk
is het humanisme in dit opzicht ratio-
neel. ~Iet name ook in die zin, dat het
meent dat iedere gedachte en iedere
uitspraak de toets V:ln een redelijke,
verstandelijke kritil'k moet kunnen door-
staan. ~atuurlijk is cr veel in ons ge-
dachten- en gevoc1sleven dat op zich
zelf niet van rationele aard is. maar hd
moet wel een rationele, eventueel we-
tenschappelijke kritiek kunnen doorstaan.
i'\u is het niet altijd eenvoudig om vast
te stellen wat redelijk verantwoord is.
maar de I;('reidheid tot deze redelijke
venllltw()ording hehoort. volgens hUllla-
nisten, wel aanwezig te zijn.

Eenzijdig gerichte cultuur
Ten slotte. wat betekent nu humanis-

tische geestelijke verzorging b.V. in de

Xederland.oiestrijdkrachten? Het is voor
alles een beroep op de deelnemers om
zich zelf serieus te lwmen, Dat klinkt
misschien wat e('II\'oll(lig. maar het is
dat niet. Te v('el mensen maken te
weinig ernst met zich zelf, nemen zich
nauwelijks de moeite om te verkennen
wat er Han mogelijkhedt'n in hen zelf
aanwezig zijn. Dat is nwde ('('n gevolg
van de et'nzijdig gerichte (.'ulto:nrwaarin
wij npgroei('n.

De humanistische g(,l'stelijk(~ verLor-
ging wil in de ('crste plaats de mens
helpen op de W('g naar de volheid van
zijn eigen mens-zijn, Dat op zich zelf
kan een lange, hmge weg zijn.

Op deze weg groeit vanzelf de he-
hoefte aan eigen meningen. eigen opvat-
tingen, eigen gedachten, eigen stelling-
name,

\Vant daar ligt de kern van de hu-
manistische verzorgin.g, zij wil geen op-
\'atting('n en gedachten verkondigen.
maar de dl'c1nemclllle mens helpen om
eigen meningen en eigen geduchten te
verwerven. De humanistische raadsman
wil de deelnemende militairen niet
hrcngen tot het humanisme, maar tot
zich zelve. Hij wil de militaircn helpen
hun eigen weg te vinden. Dat kan
lIiteraanl de humanistische weg zijn,
echter dat is niet noodzakelijk.

Verschillende stadia.
Deze vorm van geestelijke \"erzorging

spruit \'oort uit l'en gedad1tt'ngang waar-
in de werkelijke vrijheid vun de indivi-
duele mens voorop staat. Het betekent
niet dat de raadsman zal suggt'reren dat
iedereen zijn gang kan gaan, het is
immers tegelijkertijd een confrontatie
IIlet Illt'demenselijkheid, vcnlraagzaanl-
heid en redelijkheid, maar het betekent
wel dat de raadsman de vrije verwerving
van ('en eigen levensinzicht aanmo(."(ligt
ook als dit inzicht niet-humanistisch is.
Natuurlijk zullen cr een aantal militairen
zijn die rt'l.ds op het ogenblik dat ze
zich tot de raadsman richten, of daarna,
de behoefte hehhen zich verder te ver-
diepen in de humanistische levensbe-
schouwing. Deze deelnemers zal de
raadsman op een bijzondere wijze be-
hulpzamn kunnen zijn, omdat hij immers
ook zelf humanist is. Zo hestaat een
werkelijke humanistische geestelijke \'cr-
zorgÎllg uit verschillcnde stadia, waarbij
echter het stadiulll van de vrije confron-
tatie het principiële kernpunt is.

lIet is mijn overtuiging dat \'eel men-
sen, (~n met name veel jonge mensen,
een geestelijke verzorging als boven be-
schreven \'oor zieh zelf wensen, liet is
duidelijk dat ze daarvoor nog geen hu-
manist behoeven te zijn. Ik vind het
daarom verheugend dat de Ncderlandse
overheid thans ook in de Nederlandse
strijdkrachten de mogelijkheid tot deze
ver.lOrging heeft geopend,
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Une Fille et des FusiIs

In W.5ï he~0I1 Claudc Ldouch te fiI.
men. r-.:ietzo lllaaT md l'en hllis-tuÎn-&-
keuken-filmpje op acht Illil!iml'l<-'r;nee,
vier complf'te televisil'films in N'n jaar.
(lp~l'n()lIIl'n in ... dl' V('rt'lli~dl' Staten
(J)e \' creHigde Staten, zoals ze zii'. ('11

Ecu stad, wulers dali de Clndere). Frank.
rijk (De Jungle t:tltl Pari;s) en ... ~I()s-
kOIl (AL" het Core/ii" opgaat). Voor die
laatst" film. achter het Ijzeren Cordijn.
had hij geell tOl'Stl'lll111ill.~. gcen \'t'r~ll1l.

ning aangevraagd. Hij filmde maar. :'Ill,t
de moed en d{~onhIYJ:ollll('nlicidvan de
jengeL :\'ou ja. hij was ook pas twintig.
Dan ga je lbch evell denkell.
De filmmaatschappij voorziet je keurig

FILMBESPREKING
van een aantal gegevens. Zet er op dat
Claudc Lelouch geboren werd op 30
nktober in Parijs. maar zd het jaar er
niet hij. Als je dan ontdekt dat dat H}36
was, hegin je je toch ('\'t'n af te vragen
waar l'en jou~cn van twilltij.! het ~e1d
vamlaan haaIt om in i'i'n jaar !laar dl'
Verenigde Stak'n én de Sowjet-Unie te
rl'izl'n. Voorlopig blijven het mysteries.

Van H).57 tot WGO maakte hij drÎe korte
films voor hd leger. Dat is dllidl'lijk: hij
ging in dienst en bleef er werken.

Rec1lts: ,. llittl'rl' , ,

In WGO zwaait hij af en stkht zijn
fillllpro(lllkticmaatschappij 'Les Films
13'. lIij is dan ... 24 jaar. Zijn ('erst<..
complete spedfilm. l~c pro1J'e de
lïlomme. gaat in een 'art house', l'en
kllnsuheater. in premii.'re.

Mysterieus project

In 19G2 zien we hem (26 jaar oud) hezig
lllt'{ w{'{'rzo'u mysterieus project: in {'{'n
jaar maakt hij l.'50 films, Onge,'eer elke
tW('(' dag('1l {'{'Il, Cl't'U wonder dat ze
alle niet langl'r dllrl'n dan dn:a drie
minuten. ~taar die dril' minuten hrellgen
dan ook prominenten op het doek: Dali-

(Ia. FernandeL Johnny lIalliday. Sy
Vartan. Fr,lIu;oise Hardy, Paul An
eland(' Ff<Ilu.;ois,Sacha Distel, Pet
Clark ...

Dan komt in 19G3 de ('(:rstc sp('eif
die in !\'ederland werd \'crtoo
L'(JlllOllr m::ec des si ... Hij liet er
zien dat hij ('('n begaafd {'Tl inven
film('r is, die ('{'n \'('rhaal hoeicnd wel'
vl'rtell('n. Toeh voldeed 'L'amour' I

helemaal. omdat hd ,.erhaal. de 'plo
een te intellec:tllalistische draai kreeg.
had tic illllruk (om het eens t'lllotior
te zc~gen) dat Lelollch er op het la;
meer mt.'l zijn hoofd dan met zijn}
hij was geweest. Vooral het tIlsse'"
van journaalbeelden werkte WC~
versterkend. maar ook verhrokkeJe
Toch was het (dacht ik) een film waa
ni('maml de neiging: kon lH.'bhen tuss
tijds \Vl'g:t(" lopen - kortom: hij hoei
En dat is ('cn L'L'rstev('reish~ voor
,'erhaal; hetzij in een film. eL'n tOnt
stuk of ('en hoek.

Xa I'Amonr. , : maakte hij in 1964 Cl

La femllle .\'lJeetade L'n L'cn korte f
over de 24-uur-race op de autohaan •
Le Mans. 24 JIeures cl'amauts. Bov
dien kwam datzelfde jaar ook de f
waarov('r we het hier wiJlen Iwhhen .
de lllontagdafd: U'le Fille et de,,; FII
- lid ~Idsjc en de Cewercll.
Vorig jaar maakte hij de film
Grands Mornellts en een korte illlpre:
van de Tour de Fram'c, die op
I\'edl'rlandsL' televisie is n'rtoond, P
"'I Maillot jmme,
Op stapel staan Uil Ilomme ct t
Femuw met Anouk Ailllt~(', J(~<m-Lr
Trintignant en Pierre Barollh.
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Het meisje en
de geweren
VL' 'credit' is ('L'n helangrijk OndL'f(
\'an een film. Vroeger volstond men I

een kleurloze opsomming van mcde\\
kers, hoofdrolspelers, met aan het e
de producer en de regisseur. Toen
Amerikancn daar genoeg \'an kreg
hegonllell ze met dl.' irritante gewoo
om e('rst L'en stuk van de film te la
draaien, alvorens de teksten te proje(
ren. Je zat dan net lL,kker 'in'
verhaal, (lf je werd er alweer uitgcsch
i'\óg later hegonnen ze de titels aan
eind te hrengen - hetgeen ook fat
was, want je zat dali L'en minuut of t
gespannen te wachten wanneer ze \'
de titels zouden onderbreken. voor je
de gaten had dat ze aan het eind
zouden komen.
11aar langzamerhand is het maken
(~en titelstrook, een inleiding. Ci,'n 1-
aparte kunst geworden. In de Ven'nil
Staten zijn cr aparte studio's \'oor. 1-



~gelaten ;c"gdige overmoed ... '

1 als Saul Bass heeft er (met o.a. 'The
o \Vith The Golden Aml') een Oscar
r gekregen. Recentere voorbeelden:
st Side Story met een geweldi~ goe-
intro-strook, 'Derek Flint' (een -koste-
~ James-Bond-parodie) met een ~e-
dig kleurrijke en suggestieve inlci-
~.
ouch heeft ook dit deel niet verwaar-
d. 'Une FiIle ... ' opent met een
gsterscène ergens in de bossen van
nkrijk. Daarna (wat de. 'pointe' is,
;el ik niet, anders is hij er af) worden
rntXlewerkendcn niet op het doek

rojecteerd. maar in~esprokell. Ge-
)ken door een stem, die de hele film
r aIs een soort begeleidende schooI-
~ter zal terugkomen.
lIs Lelouchs journaalbeelden in
.mour... ' vervult in 'Une FilIe... '
stem de functie van een afstandhepa-
door de stem worden we even uit de

o!nwereld van het verhaal opgetild
\nen er zodoende weer even nuch-

.",genaan kijken. Dat zou een gevaar-
experiment zijn, als het geen goed-

teld en sterk verhaal was. Maar 'Une
e ... ' is wél een goed-verteld en
er een sterk verhaal.

r jongemannen - jongens eigenlijk
, - werken op een autofabriek. ~faar
(en de fabriek leven ze ieder in hun
m wereld van fantasieën. 1-laar allen
~en het op dezelfde plaats: in de
.coop. De een houdt van romantische
IS, de ander van detectives, de derde
cowboyfilms ...

de fabriek stil ligt en de bioscoop uit
hebben ze echter niets meer om
den. Ze hangen maar wat rond.Een

hen knoopt vriendschap en een
.louding aan met een doofstom straat-
~naresje, die zich bij het groepje
gt. \Vant het blijft een groep: ze
n iets nieuws beginnen.

et' verdelen
))"Zichtigen geheimzinnig sluipen ze
r de boulevard naar een winkel toe.

Drie van hen staan op de uitkijk, de
vierde morrelt ergens aan de deur - we
kunnen het niet precies zien. Dan - met
een kreet stonnen ze gevieren door het
stadsgewoel op weg naar hun stam-
kroeJtie. Hijgend komen ze binnen en de
'poet' wordt verdeeld: vijf staafjes
kauwgom. Ieder één heel en een kwart.
Maar wat spel schijnt, vatten zij op als
bloedige emst - als training.- \Vant het
viertal heeft zojuist een 'Gangster-aca-
demie' opgericht en ze hebben zich zelf
tot leraren en enige leerlingen gebom-
bardeerti.

Hun plannen nemen sh.--e<lsdriestere
vonn aan, tot ze uiteindelijk (gillend van
het lachen en de opwindingJ hun slag
slaan: ze ontvoeren iemand.

' •.. Speel(se) licène .• .'

Als de losprijs dan - tegen verwachting
in - wordt betaald, komt er tóch een
kink in de kabel. Een kink die leidt tot
de totaJe destructie van het groepje.
Lelouch heeft duidelijk niet willen mo-
raliseren. De hele film door sprankelt
zijn humor door de steeds ernstiger
wordende voorbereidingen voor 'de gro-
te slag'. De spanning is op haar hoogte-
punt, als Lelouch zijn helden plaatst
tegenover een gevestigde (maar in hun
ogen concurrerende) bende. Het gevecht
dat hierop voIJ;t, heeft -een geladen
spanning, die Lelouch nergens in de fiJm
overtreft.

In hun uitgelaten jeugdige overmoed
vonnen de vier jongens in het begin een
vrolijk kwartet. Maar allengs wordt het
steeds meer bittere ernst. tot Lelouch
zijn situatie zo heeft opgebouwd, dat de
spannendste Amerikaanse gangsterfilm
niet meer kan tippen aan de geladenheid
van 'Une FilIe et des Fusils'.

Steeds ondankbaarder
Meer wiJ ik cr niet van zeggen. De
moeilijkheid is bij dergelijke fiJms, dat je
tóch om de essentie heen moet praten
om de diverse hoogtepunten (wweI ko-
misch als qua spanning) niet te verraden.
En ik geloof dat naannate er meer goede
films gemaakt worden, het vak van
fiJmrecensent steeds ondankbaarder
wordt. Immers, de beste film is die
waarover je in feite niets kunt vertenen
(ook de inhoud niet), maar waarvan je
alleen maar kunt ze~ell: ga erheen. Dat
zeg ik dan van Het :Meisje en de
Geweren', HENK J. MEIER
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Kleine, clowneske Judith Bosch

Judith Bosch, kleine, clowneske presen-
tatrice van het VAHA-TV-programma
Fancluh, rolt zich op haar bcd op en
zudlt een heet je. Ze vindt haar leven tot
nu toe niet Înkressant gCII()(_'g. zegt ze,
om dit uitentreuren aan journalisten te
vertellen. 'Gisteren was er een ht.'el klein
meisje van een schoolkrant, die zei
steeds maar ti ('IJ Illcvrouw tegen me, Ik
7.d, zeg toch "jc", lllaaT dat durfde ze
niet:

Diep ademhalen. een langgerekt
Nouou()u, en ze begint: 'Op school, in
Eindhoven (LoR'ntzlyccUlll) vond ieder~
{'en lIle al ('('n gekke meid. Ik speelde
{'{'nseen rolletje in een cabaret en werd
eigenlijk een beetje onhk.kt door m'n
~ederlamlse leraar. Toen ik naar AIll-

stt'rdam ging. om sociologie te studcrt'n,
kwam ik in de stnc1('ntenven:niging
AVSV ten'dlt. En in het groellentoneel.
Tijdens zo'n voorstelling zag iemand me
en die zei: "Ik ken Jaap van de .\Ierwe,
ga daar eens naar toe," Een half jaar
Jaap van de .\Ierwe wns het gevolg, met
o,a, Carrie Tefsen en Lily van den
Bergh, Erg leuke tijd, Illaar het resultaat
was ruzie met Janp, Toen ben ik eruit
gegaan en ging iets doen met (student)
Job Pannekoek. Een soort tour dl' chant
met z'n hveeën, 'Ve traden op op feesten,
partijt'n, bals, L'nz, t'n hij begt'leidde mij
op de piano en zkh zt'lf op tie gitaar.
liet was t'rg leuk. Daarna richtte ik llll't
een vriendinnetje l'en caharetje op met
vijf meisjes. \\'e deden toen mee aan een
cabaretcollcours en in de jnry zat Paul
van Vliet. Panl zag mij ('cn IiL'djezing('n
- CL'nontzettL'lHl lenk liedje illdenlaad
- het fietsje, En naar aanleiding van dat
ene liedje heeft hij me gevraagd voor z'n
caharet. Dat was het einde, jongL', ik
wist dus van hond{'nlen meisjes die
zaten te springen om bij Iwm te komen,
die weet ik wat ... lIij helde me op, in
Eindhoven wa's het. "Judith, heh je er
zin in." Ik wist niet wat ik hoorde. Dat
heb ik meteen gedaan. meteen. De stu-
die was geen bezwaar, dat ging al erg
slecht (giechelt), ik dl'l'd er gewoon veel
te veel hij.

Een jaar biJ PeplJn
Toen heb ik dus een jaar hij PePijn
gezeten, als het Pierrot je, het clowntje,
met een groen Ollwelell pak aan met
noppen en een maillotje . . . Ik rende de
hele tijd tussen de ensemblenullllllers
door over het toneel en ik zei van die
kl{'ine cynische versjt's. Af l'n toe zong ik
ook. ..\Iaar ja, toen kwam het t'iml van
het SeiZOl'1l{'n Paul wilde lIle alleen
houden onder voorwaarde dat ik het
komende' seizoen weer clowntje zou zijn.
weer PePijntje. Daar had ik dus geen zin
in, ik wilde niet het stempel krijgen van
die rare nll'id die altijd van die gekke
hekken trekt. Toen kwam die aanili('llillJ?;
van de VAHA, precies op tijd, ik \\rist
niet wat ik moest doen op dat moment.
Als de VARA het toen niet aangeboden
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had. had ik PePijn misschien no~ een
jaar gt'daan. Ik moest toen naar een
scn'entest waar vijf hl{wdmooie meiden
zaten, mooi. nee, je kan Ill't je niet
\'()orstt'l1en. De een nOg"lllooÏL'rdan de
ander, van die getoupte hoofden, en
valse wimpers, zo van o. m'n wimper
valt, nee, echt, onvoorstelbaar! Ik dacht:
ga maar weer weg:. dat wordt niks. ..\taar
ja, de em' sprak plat Alllstt'rdams, dt.'
ander geL'n Frans, geen Engels, etc.
Astrid Engds en ik bleven dus over. Ze
hehhen Astrid en mij genomen, Astrid
had zo'n mooi smal geziehtjc, ik een heel
hrede kop. maar ja. Ze hebben ons
afzonderlijk gevraagd hoc we elkaar
vomlell. Toevallig vondL'n wij elkaar de
leukste, ze konden toen geen keus maken
en toen hebben ze ons samen genomen,
in plaats vall ('L'n.'

Interviews het moeilijkst

Judith Bosch heeft nu bijna een st'izot.'n
Fanclub achter de rug, Astrid Engels is
halverwege afgevallen, .\tet Ralph Inhar
heeft Judith Bosch de produktie van het
tieIH.'rprogranlma. 'alhoewel van (lat pro-
duceren niets ten'chtkomt in de praktijk.
Ik zou wel willen, maar ik kom cr
eigenlijk niet aan te pas. liet moeilijkste
van Fanclub? De int{'rviews. Ik hen elke
keer doodn{'f\'eus als het WL'{'rzover is
('n ik de vragen IlIod stelIelI. Vooral hij
die tienerskrr('tjes, die iwbhell werkelijk
niets te zeggen. wat moet je daar HOU

aan vragen? l'\ee, zeg nou zelf. een
Franse zanger of zang{'res j" 1{'llk. dit,
zijn tl'nrnin~te i('t~. Anne Sylvl'stre vind
ik geweldig. Daar hel) ik ook <-'IligIll('e
,:{'praat, vind ik zelf.'

\Vat doet Judith behalve Fanclub?
'Vroeger schreef ik zelf \'L'd liedjes.
maar dat komt {'r niet meer zo van. Ik
v{~rtilalnu \'l,('l liedjes lIit ill't Frans. vall
Barbara ell Arme Sylvestre, dil' ik ge-
weldig vind, allehei. En ik studeer voor
Franse tolk. Volgende maand doe ik het
eerste deel van mijn examen. doodeng.
Ik werk ('rg hard, al zeg ik het Zl'If.
.\Iaar de verleiding is hi('r in Amsknlam
zo groot. Ik woon om de hoek van het
Hembrandtplein, voor ik het weet zit ik
op een terras in de zon, en werken, ho
maar. VenIer zing ik liedjes voor m'n lol.
op m'n bandrecorder. Ik heh voor de
radio gezongen. OIlder Schililnaalll, maar
dat vond ik afschuwelijk, Dat is nu t'en
paar maanden geledt'n. Ik ga me daar
wel verder in bekwamen. want daarin
wil ik wel verder gaan. In de cabaret-
sf('er wil ik in elk gL'val blijven. liet
grote tOIwel zie ik nid voor me zelf,
daar hen ik geen type voor. Ik ben er
wel erg in geïnteresseerd, zeker, maar
mijn hart trekt meer Ilaar het caharet.
\Vie ik daarin het meest hewomler? Ik
gdoof, ('n zonder chauvinistisch te zijn,
toch Paul van Vliet. I\'atnurlijk vind ik
Toon Hermans, 'Vim Kan en Sonneveld
groter dan wie ook. ~Iaar in het jongere,
satirisch-cynische - hoe moet ik het

zeggen - vind ik Paul geweldig. Lurelei
ook, maar daar is het helemaal Jasperina
die Iwt maakt, vind je niet.'
Toekomstplannen? 'I'\id v('el. mIjn stu-
die, misschien Fancluh, dat hoop lk
maar. Ik vind Fanclub enig om te doen,
ik raak nu net een beetje thuis in de
tdevisiewereld om me er wat zekerder
h' voelen dan in het hegin. Ik lees me
suf over tiellers. tienerbladen koop ik.
platen heluister ik, ik zou het ('rg jam-
mer vindL'n als het ophield, Er is veel
leuks te doen in die branche, echt waar.
En dan zou ik dolgraag iets creatiever
\verk doen dan alleen prt.'senteren. Z(,1f
ids zingen hij \'oorbl'l,hl. Nico Knapper
wilde me hebhen in ('('u TV-programma"-"
voor een liedje. Het mocht toen niet van •••.
Ralph Inbar. Laat ze Fanduh eerst maar
goed doen. zt'i hij. .\Iaar Iwt annbod
,~hlatnog, misschien komt het {'r nog een"
van, Ik zou het ook heerlijk vinden om
hij voorheeld een seizoen bij Kan te
\vt'rken, om het vak door en door te
lef('n. Ik ben nog jong (22). er komt vast
wd weer iets 1{'llksvolg{'ml jaar. Voor-
lopig wacht ik af.'



Wielerfenomeen Gimondi

"

De Italianell sdll'l'l'uwcn zich de kell'1l
_~('h()r V<lll pure opwinding. In hun sinds
jarell zo rustige wieier\\'l'rddje, waarin
eigenlijk weinig opzienharende zakctl
geheurc1f'Il, is Ilt't plotsc1ing knap roerig
geW()l"(!l'II.

'\\'{~ Iwhhel1 ('('11 tw(.~.dl' Corpi. ('('1\

tweede Barlali: Dl' Italiaanse kran1t'1l
. schromell lIid deze slagzinllen dt, \\'Pfeld
in h' slingeren. Ze hehll('11 I}{'sli_~t ge('u
ollgelijk dit' }l('I"Sllll'llSt'lI, want daar
kv.ram lilt' Ill't afg;elopen seizoell zo maar
l'en widerfcIlOIllf't'1l uit dl' wolkenloze
Italiaamc }wlllf'l .c:t'\"allt'lI. Pabo hm'lll, of
hij helemaal gcell tt'gclIstand h.ul Uilder-
yondt'll. ht'sh'('g de 2:3-j,lrige Ft'li<:i Ci-
nlClndi de troon. lid wa ..• l'CH sprong
over alles l'1l ictlcH'en heen. Cilllomli
dell1arn'('nle dOll1weg" van zijn legen-
stan(h'r~ vandaan. Zelfs de allcr~rootstc
wic!erh.iell kondelI ht'lll niet hondt'lI.
Havll10nd )loulidor. de Fran,,;mall dit'
zich \"I)rig jaar einddijk \'(,r!ost zag \'an
zijll J,!;role rivaal Jacques Anqlldil, slaaj.("-
dl' cr nid in 0111zich de jOIlJ,,!;CItaliaan
van 111'1 lijf te houden. De Tour \n'n!
V(lor POlllidor een a,lIl('('Jlschakdill,g van
ll'kurstdlinJ,!;en. CimolHli, als invaller in
de Tour gestart. n~eds hiina V.lIl ~I;lrl tol
finish in de Cele trui. .

Talent

De !lIOlUIt'Il vall de wil'll'rt'.\llerts vÎe-
1('11wijd open van \"I'rh.lzing, \\ïe had
dat nu gedacht? Coed, zij allen wis!l'll
dat CÎInolJ(li talent hez;lt. Dat had hij

•
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het jaar daarvoor in dl' Rondt, van dl'
Tot,komst uvenluidelijk bt'wt'zen. ~laar
om ('('11 Tuur lt- WiIllWII. !lIoest je llIeer
llIeen)eren in je wielerransel. Cimofldi
spotte Ilid al die tlw{)rieihl. 1lij zag,
kwam ('n overwon. ~\I, aan het he~rjn
"all dit wi(.ler.seizo('n, heeft Cimondi de
\\"ielcrt.lilt~ (IPllil'IIW e('n f('flne (\n'IIIl
J,!;f'ge\'CII.
'rw('c klassiekers" IJarijs-Hmlbai.x en IJa_
rijs-Brussel WOIIhij !liet grote O\'('nnaelit.
En juist dt'ze ow'rwinningell hrachten de
Italianen in de oppcrste verrukking. De
manier waarop CilllOlHli zijl1 rival('n ill
het kielzog lid ploeteren, \'t'rried de
grolt' klass('. In Italii' n,kellt !lIen ei-
1Il0ll(li tot (h, grote fa\'oriet, die ook de
kOllH'nde H()lHlt~vall Frankrijk gaal win-
nell.

Aan het eind yan deze maall(l yertn'kt
d(, bonte karavaan \'lltl zo'n hOIHh'nl
renners \\"('('r voor de jaarlijks!' 'trek-
locht' door Frankrijk. Direett'\lr Jacques
(:oddet en ,\"t'<lstrijdk'ider F'elix L('\'ilan
hehben de duiz('lHll'll kilometers al haar-
fijn op papier. eoddet ht,(,ft zkh in de
hand('n gewreYCIl van plezier. Hij wed
dat Cimolldi zijn Tour weer voor enigl'
jarell gered Iu'dt.
\\'ant ook hij \"of'l(le llIaar al te goed.

dat zijn kas.stuk il'l1('r jaar meer devaln.
('('nlt". }'1('11 gl.loofde nil't ml'l'r in dl'
Tour. Dt~ landenploegen wan'u verdwe-
Ilt'll: de ovcrwinningen van de rf'llnerS
werden all{,l'n door dl' fabrieken. die vde
som[ltt'n gl'lds in deze zaak haddell
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gestoken. hejullt'hl. Coddd hegrl't'p
drolllJllt'ls gOt'd dat t'r let" IIlOt'st gebet!.
n"ll. ~Iaar 1loe? \'orig J,I,lr \('Id\\een de
vijfvoudige Tour-winnaar Jacques An~
,!"dil yau hd tOIl(,t'1. Anquelil h.HI lIit,ts
mp('r h~ willllen. Zijn superioriteit in de
Tom werd steeds grokr. liet bastion
van helpers. rondom hd wie!eridonl van
Frankrijk gdrnkh'lI. stopte alle aall\.\lIell
y;UI buitell1anl1f'rs af. 1)(' ploeg vall
AnCjndil kaapte allt, prijzen weg. Dt,
room Yl'nlwel'lI \'an de melk: dl' Tonr
was nid Illeer dan l'l'lI langdradig wie-
I('r\'('rl\aal,

Du ..e eed

XII tlId dc komst yan Cimontli kun-
1l('11 de kaarten opnil'uw geschud wor-
den. Jacqw's Allqudii iweft I'ell dtJre
(,('d gezw(Jrt'lI; hij wil op z.ijll 'ollde dag'.
tt'U slotte is hij bijna tieu jaar ouder dan
Cilllomli. dat w('n'c!ende m;umt'tje wig
eens gt'ducht te grazen uelllell" Jar:ques
Anqudil \vil afscheid Ilt'Ulen als de
al!l'rgrootste. Hij duldt geen gelijke naast
zich. Begin lIlei won Auquetil tip t'('I"ste
roll(lr, op pUIlten, In dl" klassieker Luik-
IJaslellakell-Luik st(ln\HI(~ '[I\Ooie' Jacques
llaar eell grandioze o\'erwinning.
\ft'! ruim vijf Illilluten \"OOI"Sprollgvloog
hij voor Cimondi. die twe(,de werd, over
de finish. Dit' slag was hem. Jacqllt's
Godtlt't f('lici!t'en!c Anquctil uithundig.
In dl' Tour illoet de n'kenillg ddinitief
n'refft'IHI wordell"

En de Xt'(lcrIalH!crs? Behoort l-l:'Jlvau
hen tot et'1I lIlogelijke Totlrwillnaar? Het
lijkt mij van niet. Alhoewel Pel1t'llaars
('('n uitstekende ploeg op de fiels kan
zetten" mis ik een echte kopmalI. Jo de
Hoo. die enige etappes in de HOlHle van
Spanje won" gaat Ilattlurlijk als kopman
\";UITde\"Îziel" van start, maar of hij tlal
zal hlijn'lI. is vers twee. Pell(."aars lIame-
lijk huldigt het standpunt dat de heste
llIaIl in het klasselliellt kopman wordt.
Zo kl1l1m'lI Karstens en Haast zeker voor
n'rrassingen gaan zorgell.

Geduchte •.ol

Jan JallSs(,ll is de enig(' L\(,derlaud('r
dit- hij ecu buitenlaadse ploej.(" cen ge-
duehte rol kan slwlell. Heeds twee maal
ver.lek('nlt~ hij zich \"an de grol'nc trui.
Zelf h(,t,ft Janssen in ecu intcr\"Îew
gezegd dat hij lJt'sl op die gele trui wil
mikkeil. \\'anl1('('r hij zich daarnlf'c
daa(h\'t'rkdijk gaat h('mOt'it'l!. kali het
('t'lI ill!t'ressant gen'eht wordcn. Voorlo-
pig z.iet het er lIiet naar uit dat {'('U
rellner AnCjllelil of (;imoIHli de haas kan
hlijn'll.

Gimomli. de opvolger \"an Coppi cn
Bartali. die in Italië renners als N'endlli.
Baldini pn Pambianco lIldt'('1I liaar het
tw('{'de plan heeft gt'drnkt. wordt ,\n-
(IIlt'tiis grote kgellstre\"er. Voor Jacqul's
Cotldd ('('n prettig vooruitzicht. De riva-
liteit tussen heide rf'llllt.'rs kan zijn Tour
alleelI maar Hl('t.'r iJl (Ie bdangstelling
plaatsen. want daar gaat het hem ten
slotte Olli. WD.t JESSE
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Provo's zijn ('f altijd gt'Wt't'st. lIOl'
duidelijh'f hun provocatie, hoe hdtiger
de readÎe hierop. El"1J uitzondering: de
kllllstprovo',,; uit het jaar IHW, dt, dada-
istnl. Oeze 'antieke' provocatnlTs - die
zelfs inlt-mationaai \van'n geor~aniseerd
- werden lIid als zodanig herkend.
Sterh'r: ze \\'<-'rd('11 gci.:l'ni ('11 aan).{t'.
Illoedigd. Als provo \\',ls hUil daarom ook
g('('n lang leven hesdlOfl'n.
Dlliz{'mlcn doden vallen op hd

slaehtvdd; kruitdampt'Jl verstikken de
atmosfeer de Eers1t' \\'ereldoorlog
woedt fl."Cds twee jaar. Enkt.le jonge
schrijvers stellen zich op dat ogenhlik de
vraag wat voor zin de esthdiek heeft als
de \••..cre1d in hrand staat. Bun antwoord
Illidt: 'Ct't'n t'llkele zin', Df'ze opvatting
leidt tot lid ontstaan V;ln ('cn nieuwe
'kunststroming', dit, L'i~l'n1ijkin het ge-
ht'el geen. stroming in de kuns.t is, Illaar
l't'll l4oed(' - doch onhegrt'lwll - grap
lIld ecn levensheschouwelijke achtt:'r-
grond,
IId 1)L'~01lin Zürich in Café Terrassc.

6 uur in dl' namiddag:. op 1) februari van
het jaar 191G. Tristan Tzara, {'t'n destijds
twintigjarig Hoemeense schrijver met de
Franse nationaliteit, stak l'en papiersnij~
der tUSS{'1lde hladzijden van het Franse
rC\lzenwoordenhoek Larouss('. Hij vond
aldus het woord 'dada', hd Franse kin-
derwoord voor paard, Dit werd de naam
van de stroming, het dadaïsme, (Overi-
geus is Tzara ook de uitvinder van de
term 'aiJstradl" kUllst geweest.)

[en protest

lId kubisme was in de schilderkunst
reeds \'eT\vutenl, het futurisme was ui",t
Illecr op zijn plaats in een tijd waarin
nog maar weinig van de toekomst werd
verwacht. Tristan Tzara. ~larcL,1 )anko,
de dichter-beeldhouwer Hans Arp, Hi-
chard IIudsenberg, Hans Hichter {'n
Hugo Ball waren de oprichters van de
eerste anti-kllnstheweging, het dadaï'Sme,
een protest tegen de hes taande maat-
schappij, de huichelarij die de Ecrsh'
\Vereldoorlog had nlOgcJijkgelllaakt,
Tzara zei later, toen het dadaïsme

reeds lang ter ziele was, dat het was
ontstaan uit 'hl't ongduld om te leven,
de afh'{'r van alle vormen van de zoge-
naamde m~)(I{~rncbeschaving, de logica.
de taal... lIet ahsllTde nam de plaals
in van de esthetiek. De dadaïsten ste!{1<'n
zieh tot doel met persiflages, provoca-
tips, schotschriften t'n mystificaties alle
heilige huisjes om\'('r te lrappen,

Stelregel

lIun stelregel was: de bezoekers van
tentooll,~teningen zijn cr om uitgelachen
te worden. Zij wilden de burger een
spiegel voorhollllen. ~Iaar de maat.
schappij begreep het niet, J let publiek
vermaakte zich om deze provo' s ell
vergat de kritiek te zien die door heil
werd gespuid, Van de manifestaties ble~
ven slechts anekdoles over. Het anti-
kunstwerk was voor het publiek {'t'n
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PROVO'S
IN DE
KUNST
BIJ DE FOTO'S

Oudt'r: ECII wcrkstuk ,-,all Kllrt Scluriltl'rs. Dlliddi;k i-
cll' i"docd t"flll .\tomlrimln te :ie'l.
RI'{'llt,ç mulf'f: De 'Ifl(/m~ct:f'f t:ml liet dada'i,wlI:. de
RO('I1II'I',n-1"flI/l.fl' (Iutf'ur Tristflfl TZ(I1(/, die '(lter tot Jwt
,I'urretlli.\'lll<: wad JJf'Iwerd ell ûdl i'l Pari;.Y H'sti~dc. Deze
foto trercl iu 195H J,:,"llllllkt. 7'ZllrlJ U.:II.¥toen ill de zestig.
lkdlts borcll.' Et"1 nm de imlt,l/(' col/r/~('s t"l1II Ik dmltlï,yt
Kllrt Sclllcitten, ScJlU:ittf'T,ç ~l'l>lIIiktl' roor dl'zl' t'f1/111~e
ouder met'r dl' olllsl(l~ t'ml het IIwmlllMmf. dIJt 7"11'0 n/ll
DocsImru ill Sedn/mul uitj!,uf. lid "uwmlMrul ('oor
/lieIlICI' kIllId, 'De Stii/',
Dlmrmull'r: 111 HJ(i.J uwrd I'r Ïll lwt IIlIlSl'IWI Boymrlll.ç-
V"'I Jlt'lmill~f'll 1'('11Of('rûdlt,de/lll'OII"tdlill~ ÎII/!eric1lt
1/111 1Iet werk 1;'/11 dl' ill HJ.lH ul'l'rll'dCIi d(uiai,l't Sc1tlcit-
terII, Al/cell nm 1l('1Il "/'Itllllt IlO/.{ f,(,U t'Tii cOJII/,leh'
l'('rz(lmeii"g tn'rk, VUil df' fIIukrf' df/dal.\"l"l b t'Tiilct'i
r.f1es rt'rlorCIl ue~(I(lll.
llkr f'('11 crmstrlll'tÎe Hili 'wut cn mcttlfll.
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bewijs te Illeer. dat alle lIlo<il'nw
bedrog is.
Vrij spoedig, nadat het dadaïsme

Tzara van eL'1lnaam was voorJ:icn,
zich and{'re jonge kUllstenaars aan
groep in het neutrale ZwitSl,r1am
schilders Picablia en Duehamp \IJ

totc'gewijdc leden van de ahsunlistc
we'rd (,{,II internationaal cabaret opg
llld negermuziek, {'('U halalaïka-e
Franse, Nederlandse kkskn ell '
gL'{lichten. Deze pOL;zi{~was rL,{'li
g{'compliceerder dan de eerste twee
regels dit~ gloClh'oi in cabaret-\'(
te Ziiriell waren v(lorgt'{lragen:
'ABCI)EFc;lllj~UI.
:-;OI'QHSTUVWüljZ' ~

Eigen tijdschrift

In 1917 heschikten de dadaï.,.t
over e('11 cigen tl'ntoollstcllingsza
over t't'n tijdschrift. Een definitie
hun stroming was nog niet gL'voll(lc
stelden zich op het standpunt. da
zOl,h'n naar een omschrijving val
<ladaïsllw weinig dadaïstisch zou

lid jaar daarop viel de Züriehse
lIik{'llo De oorlog was afgelopen. In
h{'kkende dit het ('ind{, van het '
isme. IIt){'wel de slrominj..( zich ne
1922 moeizaam op de be'ell wi
houden. was t'r na de oorlo~ geen Jo

1ll{'{'rvoor de anti-kunst I:'n de anti.1
sehappijfililsofi(' .
Hel stlrrealislllt' olltstolltl als {'en

tieve readie (of voortzetting) va
meer negatieve instelling vall Tzal
J let dadaïsme was toen reeds vcrs!
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Parijs was het nieuwe hoofdkwartier. In
Barcelona en Ncw York was Pie<1hliade
pleitbezorger. In Berlijn, Keulen (Max
Ernst) en Hannover (Kurt SchwiUcrs)
waren t1at1ucentra geslicht. In Nederland
ten slotte organiseerde Tiw() van Does-
hurg in 1922 enkele dada-manifestaties.
Wonderlijke stoet

In Zürich is onlangs de geboortedag
van het dadaïsme, vijftig jaar geleden,
gevierd. De burgemeester onthulde een
plaquette met de voorstelling van een
navel. Er was een lawaai.hand. er waren
duizenden mensen. onder wie Jean Till-
gllely, de man van de mohils. Tijdens de
optocht door de 'Straten van Zürich zou
een moeder met een haby op het halkon
hebben toegekeken. Bij het zien van de
wonderlijke stoet ZUil het kind zijn eerste
kreet hehben geslaakt: 'dada'.
\Vat is er overgebleven vall het dada-

isme? De (kunst-)uitingcn van de 1-,'TOCp
zijn vrijwel geen van alle hewaard ge-
bleven. om de eenvoudige reden dat ze
meestal van tijdelijke aard waren. De
waarde die de stroming voor de moder-
ne kunst heeft gehad - en nog steeds
heeft - is evenwel niet te schatten. De
dadaïsten voerden de absurditeit en het
toeval in. In het moderne toneel, d~
poëzie en de schilderkunst worden deze
elenlt'llten veelvuldig gebruikt.
Een andere erfenis van het dadaïsme

is de verschijning van het gehruiksvoor-
werp in de beeldende kunst. De dadaïs-
ten. die overigens ook de collage, hei:
ph.kwerk, tot bloei brachten. hadden ('Cn
voorkeur voor uit hun verband gehaalde
voorwerpen uit het dagelijkse leven. Ook
het surrealisme, waartoe vele oud-dada-
aanhangers werden bekeerd (onder
meer: Tzara), was niet afkerig van een
nieuwe ordening der objecten. En wat te
zeggen van de pop-art-artiesten? Te-
genwoonlig wemelt het van fruitschaal-
tjes. kunsthloemen, plastic frutseltjes. en
wat dies meer zij in de moderne schil-
derkunst.

Grote Invloed

De dadaïstische filosofie is echter vt'r-
dwenen. De pop-art-artiesten nemen
zich zelf en hun werkstukken over het
algemeen nog:al ernstig. De invloed van
het dadaïsme op de typografie ten slotte
is geweldig groot geweest. In de moder.
ne lay-out zijn vele elementen die zon-
der het dadaïsme vermoedelijk ondenk-
haar zouden zijn geweest.
Alleen de werkelijke anti-kunst van

tegenwoordig, de kunst om de toc~
schouwers te schokken, te confronteren
met het absurde, roept herinneringen op
aan de geest van de dadaïsten. Een
hewegin~ als de Zcro.groep bezit in
bepa<ilde opzichten dezelfde nep;atieve
instelling tegenover de kunst als de
vnlgers vall Tzant destijds. De geschie-
{lenis heeft echter ~eleerd, dat kunstpro-
vo's een zeer tijdelijk hestaan leiden.

BOB VAN OPZEELAND

I
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De lI.:ereld i.v 'lOg [;01 tc/.!enstdliugelL Op

ollze {wrclho/ dm/eu we maar al te nUl.'-
Ie grote cerschilleu tIlS.W~'1hel)(lllidc he-

volkingsgroellCIi. IJl' een kOlllt om nm de

honger. de flllder kali zi;" ocenJalld /liet

011. ]let t1e::.e der foto'.,; geeft '1'0111 \l'eer-

heym 11 ('Cf! uitstekend hedel l'llll onze

cOlltmstcrl!llc!e IIuwtsc/llll'pi;.
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