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Volk en verdediging

Er wordt de laatste tijd veel geschreven C1I gesproken over de verhouding van
volk cn strijdkraehtcll. Zo werd in het begin vall mei in Vlissingl'll ecu drie-
daagse l'onfcrclltie gehouden op initiatief van de .\Iaatschappij van Handel
cn Nijverheid waar een aantal vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en
van de drie strijdkraehtcn met elkaar hehhen gesproken over onderwerpen als:
de arbeid in bedrijfsleven eH strijdkrachten, de public rclatÎons en de sodale
en geestelijke begeleiding z()\vcl ilJ industrie cn handel als in de krijgsmacht.
Als gevolg van deze conferentie zal waarsehijnlijk een werkgroep worden
gevormd \vaarin mCIl de opleiding vall de lIlellS zowel functioneel als cul-
tureel in het bedrijfsleven cn in de strijdkrachtcn aall een nadere studie zal
11l1(lerwerpen.

Ik denk dat er weini~ mensen zijn die zulke initiatieven niet toejuichen.
Ze zijn een OI)(lenleel vall het meer algclllt'IIC streven de verhouding volk.
strijdkrachten nader onder de loupe te nemen dat het sterkst tot uitillg
komt in de enkele jaren geleden opgerichte Stichtin~ Volk CII Verdediging.
Ons land volgde daarmede, llogal laat. het voorbeeld vall eI(lers.
In Zwedell werd een dergelijke organisatie reeds opgericht in Hl.Hl. in Noor.
we~en in lH48, in Denemarken in 19.51, in België werd in 1960 de Kom-
missie Leger-Jeugd opgericht terwijl ook in \Vest-Duitsland ell Zwitserland
soortgelijke organisaties bestaan.
De Stichting Volk en Verdediging hceft zeker niet stil gezetcn sinds haar
oprichting. Zij heeft b.v. in 1964 een zestal publicaties uitgegevcn \\'aaronder,
in twee delen, het verslag van het motivatie-onderzoek dat het l\ederlands
Instituut voor de Publieke Opinie in november/december 1963 in opdracht
van de Stichting heeft verrieht.
liet verslag vermeldt dat, na de nodige voorbereidingen, tenslotte aall de
hand van eCII GO-tal vragen ectl interview werd afgenomen aan 1402 per-
sonen - ïOl mannen eH 701 vrouwen - die eell representatie\-e doorsnede
vormden van het i':ederlamlse volk.
De vele vragen betroffen de opvattingcn die de proefpersoncll cr op nahiel-
den over de htlidi~c wereldsituatie, hct al of niet noodzakelijk zijn vail de
Nederlandse Strijdkrachten en vooral ook het oordeel dat men had La.\'. \'er.
schillende facetten van (Ie militaire samenlevillg.
~Ien moet natuurlijk met de resultaten van een dergelijk onderzoek wel heel
voorzichtig: zijn, daarom zullen we er hier ook niet te hooi ell te gras een
enkel cijfer uit overnemen, hoe verleidelijk dat overigens is. \Vie \verkelijk
nieuwsgierig: is kali hct verslag voor weinig geld in de boekhandel verkrijgl'11.
\Vij willen echter \vcl ecn hepaald punt t.a.v. de Stichting: Volk l'n Verdedi-
ging naar voren brengen,
Voor OIIS ligt het zwaartepunt vall de verhouding: volk-strijdkraehtell l)ij de
dienstplichtige militairell. Daar ligt ook, zoals mede lIit het :'\ipo-onderzoek
blijkt, de bron van waaruit vooral ons volk zijn informatie omtrent de
strijdkrachten verkrijgt.
Bij het ollderzoek van het .Nipo warcn slechts 17% van de gevraagden onder
de 24 jaar. Het aantal van de op dat ogenblik dienstplichtige militaircn moet
dus een zeer klein aantal van het totaal der ondervraagden hebben uit-
gemaakt.
\Vij vragen ons daarom af of C('II aanvullend onderzoek, vooral wat het oordeel
over de militaire samenleving bctreft, onder enkele dllizemlclI dÎ('llstpliehtige
militairen niet zinvol zou zijn. De Vonningsr:cntra in de :K"ederlandse Strijd-
krachten, waar per jaar rllim 20.000 dienstplichtige militairen komen, zolldcu
wel een zeer geschikte plaats zijn \\'-"011' dit onderzoek onder leiding van dl'
Stiehting of Nipo zou kunnell plaats hebben.
Los van bovenstaande suggestie stelleu we ons voor in de komende maanden
in EGO cnige artikelen te wijden aan de problematiek volk eu venlediginj.!;.
\Vallt ook deze zaak behoort mede door diclistplichtige militairen onder ogen
te worden gezicu. HED.

2

ego
MaandIJifld van de humanisti&che

I{eestelijke (;erzor~ing voor militairen

.""'0. 38 - jmlÎ J965
3de jaargang

Redacteur: H. Lips. Hoofdraadsman

Adll.S redactie en administratie:

Bureau Iloofdraarhman,
Coomherlhuis. Iloofdstraat 84. Drie.
bergen

telefoon 03438 - 2878

Vaste medewerkers:

Mw. A. C. 'V. B. v, d. Hage-Rens

Jan Brouwer

Ton lIartsuik('r

R. v. Kamp

Henk J. Mder
G. Schuurmnn

B. Vu)'sje

Dick Zaal

Abonnementsprijs: j 5,- per jaar. te
storten op postgirorekening 480414
t.n.v, Iloofdraadsman llllm:mistischc
Geestelijke Verzorg-ing te
Driebergen.

!l.filitaiJ(>n ontvangen het blad op
aanvraag zonder betaling,

Rij de (oor/'/rwt;
Een ;om~e kleurliJl/o:, (,,'11 1>/lJdeml"
p/rmt ••• Er zit i<'fs nm symllO/it-k
in. Poto's l;erk/aren is' edlkr dom
u;erk. Vrwmlll ,loen wc liet "id, Dil
is W'IHIOIl ('en fijne foto I'r/ll 1.1'0-
J1ard Fr('ed. f:r zijn /tl"f.'n 1/)00r(len
/}ijfwdi/t.

•



Thelonious Monks eigen weg

BEnT VUIJSJE

Jazzmusici zijn per definitie mensen
voor wie materiële ovcnvegingcn pas op
de tweede plaalo; komen, anders hadden
ze \vel een lucratievere vorm van mu-
ziek maken gekozen. 1'O<.'hzijn velen 011-

der hen uiteraard niet volkomen onge-
voelig voor financiële argumenten, ze
moeten ten slotte van hun kunst leven.

In llPt gunstigste geval streven ze er-
naar met: een minimum aan concessies
redelijke inkomsten te verwerven, maar
vaak is na de eerste kleine concessies
het commcrcii..óle hek van de dam.
Slechts enkelen zijn in staat: gebleken
onverstoorbaar hun eigen muzikale weg
te gaan, onverschillig of hun publiek uit
tWl'C of uit twee miljoen fans bestaat.

•
ThcIOniOUS .Monk is zo'n jazzman.

In het begin van de jaren veertig was
hij een van dc gromlIeggers van de mo-
deme jazz, maar het publiek lwrde hem
alleen kennen als de excentrieke 'Hoge-
priesk'r van de Bebop' en als de com-
ponist van de standani 'liolltul alJOut
midnight'. Zijn vobtrekt oorspronkelijke
pianospel wekte voomamelijk de lach-
lnst op, Monk ging echter mslig door
met af cn toe pbten maken en inciden-
teel optreden in clubs, zonder dat hij
buiten het enge kringetje van musici en
keJUlerswL'n1geapprecicerd,

In 1955 kwam het keerpunt in zijn
earrière, Riverside Heeonls zag ids in
hem en begon zorgvuldig zijn naam op
te hou\\'cn door hem eerst een LP met
Ellingtonthema's en een met lx,kende
songs te laten maken voonlat ze zijn
eigen composities op de plaat zetten.
Of het nu door Hiv{'rsidt'Spubliciteits-
campagne kwam of doonlat het jazz-
puhliek langzamerhand voor ~Ionks mu-
ziek rijp wa.s gewonlcn, in elk geval
oogstte de pianist nu plotseling wel suc-
ces.

• In de zomer van 1957 speelde 110nk
zes maanden lang in de ~ew-Yorhe
Five Spot met een kwarkt dat lat('r le-
gendarisch zou worden: John Coltrane
tenor, \Vilbur \Vare bas pn Shadow
\Vil'mn dmms. J, J, Johmon v{'rge1eek
de formidahele indruk die de tandem
~lonk-Trane maakte met de muzikale
sensatie (lie Parker en Cill{'spie twaalf
jaar ecnIer vcroor.l.aakten.

lIet Thcloniolls :\Ionk kwartet met
Coltranc maakte helaas maar weinig op-
nam('n, maar dp. paar stllkkt'n die ze
wel op de plaat zetten, behoren in dk
geval tot het beste in beider oeuvre.
Twee Riverside EP's (HEI' 3214 en
HEP 3217) bevatteIl samell drie stuk-
ken door deze groep, plus óén stuk uit
de LP '~hmks's ~Iusic'. liet tweede
plaatje is naar mijn smaak lu_othl'ste;
het bevat de h{"LOllkenballad HI/IJ!/,m!l
dcar en het dynamische Trinkle. Tinkie,
dat ('('n van de hrril1igste, gt'compli-
cecnbte ~lon.kthema's b. Coltranc gaat
in zijn improvisaties soms dwars tegen
},Ionks opdringerige begeleidingsfiguren
in, waardoor de spanning hij tijd tOnwij-
le bijna ondraaglijk wordt.

Gehoor:zaam
~Ionk probeert zijn 1l11-,odemusicivolle-

dig naar ;djn hand te zetten, zodat ze zieh
ertoe beperken gehoorl.a,un te laten ho~
wn \vat de meester van ze verlangt.
Daar is hier geen sprake van; Coltrane,
~Ionk en de fenomenale bassist Wilbur
\Vare dragen alle drie hun eigen ideeën
bij, terwijl drummer Shadow \Vilson
wdiswaar minder opvalt, maar toch aan-
zienlijk zelfstaneUger speelt dan sommi-
ge latere MOllkdnunmcrs.

De eerste EP bevat hehalve het
kwartetstuk Nutty, een van die hijna
triviale Ill..'lar toeh nog net boeiende
~Ionkdellntjcs, zoals gezegd a'n stuk
van '!\.lonk's J..lusic'. Dit Of! millor
wordt vertolkt door een septet met be-
halve 110nk onder meer Tranc en Colc-
man J lawkins tenor, Hay Copeiand
trompet en Art Bhlkey dmms.
Hoewel op het hoesje met grote let-

ters .\10j\}( A:\IO THAi\E staat ('n in
de liner-notes zelfs wordt beweerd dat
'alle leden van de groep hun eigen so-
lo's hehben,' zijn in feite alleen Haw-
kins, Cope!au<1, ~Ionk ('n Blakey solb-
tiseh te horen. Op zijn zachts gezegd een
merkwaardige zaak, vooral omdat dl'
LP '11ollk's ~Iusic' wel degelijk stukken
Coltranesoli bevat. De wegl'n van de
platenindustrie zijn ondoorgrondelijk.

~a H}57 wt'rkte ~Ionk {'erst {'en tijd
lang met de uitbundige tcuorist Johnuy
Griffin, om begin 1959 Charlie House te
engal-wren, een saxofonist met een min-
der sterke pcrsoonlijkllt'id dan Trane ('n
Crlffiu, die bereid was zieh volledig te
conformeren aan ~Ionks verlangens. },Iet
wL--se1endcbassistt~n en drummers heeft
deze twel'{.'enheid(l + 0 = 1, ten 'Slotte)
sindsdien een hele serie platen en een
drietal Europese toernees (1961, 1964,
1965) gemaakt.

Eigen weg
~t{)nk gaat nog sk('ils zijn eigen weg,

wat op het ogenblik wil zl'ggen dat hij
er niets voor voelt zijn stijl nog te ver-
and('n'n. \Ve hebhen dit als luisteraars
natuurlijk te acet'pten'Il, maar aan de
andere kant hedt ~Ionk de afgt'lopell
vijftien jaar zoveel t"tl zulke goede pla-
ten gema.ilkt, dat we nauwelijks rnl'('r
ademloos zijn nieuwste plaat verbeiden.

Op zijn meest recente LP '~lonk'
(CBS 6249ï) vertolkt hij vier songs, een
kimlerlietije en tWCl'eigen stukken. ~Ionk
raakt compositorisch wat uitgeput en hij
hedt hijna al zijn originals al velt' ma-
len op de plaat gezet, zodat hij om l'iJl(lc-
loze Ill'rhalingcll te v(x)rkoml'n populaire
songs al" April in Paris en I Ioee !JOI/,
die hij vroeg('r vooral hij wijze van kort
internll'zzo of als to('giftje vertolkte, nu
zolang mogelijk moet trachten uit te
Snlt'rt~Tlom in t'ik g('val de plaat t<' vlIl-
It'n.
Toch kan ~Ionk nog stl't"ds voortn,f-

felijk muziek maken; zijn soloparafrase
van April in Penis kan de vergelijking
md zijn beste werk doorstaan. Alleen

zou ~Ionk vroeger na dat ene chorus
zijn opgehouden, terwijl er nu een luste-
loze, slaapvcnvekkende Houscsolo op
volgt. In 1 loee !JOU gaat zelfs de solist
~I(mk vervelen, wanneer hij bijna zeven
minuten lang de heperkte mogdijkheden
van dit hanale materiaal tracht uit te
pompen.

TlIELO;\'IOUS MONK
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Een film van Frans Weisz

Er u.:onlt I:éél gclezeu ju Nederlnnd
ell toch heeft het 'gemiddelde' Neder-
ln,uIst! gezin (maar) 35 boeken op de
"hmk staan: merendeels kookboekclI, en-
cyclopedieiJn, atlassen eu de biibeI.
llondcrd vijftig jaar ~clL'den organi-

secrelen uitgevers en boekverkopers zich
in 'de vereniging met de lange naam':
de Vcrceniging ter bevordering van de
belangen des Boekhandels, waarvan de
CP~B (de Collectieve Propaganda van
het Nederlandse Bock) het bekendst is
geworden.
AI dertig jaar organiseert de CPNB

pen 'Boekenweck', die wordt vooraf-
gegaan door Jll't befaamd geworden 'Boe-
kenbal'. Dit jllbill'nmjaar heeft mL'll die
:l(.-tivitl'itel1 aanzienlijk uitgebreid met
een 'Nationale Boekenmarkt', die in de
HAI wl~rdgehouden.
Dit alll'$ is inmiddeh achter de rug,

maar de CPN'B hoopt dat de interesse
''(.''Of het bock niet heperkt blijft tot
é('n week. Ter meerden' glorie van deze
hoekenwepk gaf men Sybren Polet de
opdracht een tonedstuk te schrijven (De
Koning komt voorM;), dat ná het Boe-
kenbalook in hd IloJland Festival zal
(zou?) worden opgevoerd. Aan dit stuk
zullen we voorbijgaan. De gpbreken er-
van zijn in de tbgbladpers hreed uitge-
meten.
\Vél staan wc even stil bij het tweede

initiatief van de CPNB: de film van
Frans \Veisz (met suhsidie van O,K. en
\V) "Ecu Zondag ol' het Eilmlll ean de
GrtJude Jatte'. Ook de'ze film blijft niet
l>eperkt lot het selecte publi(,k van het
Boekenbal: "Grande Jatte' gaat normaal
in rouL'llie als voorfilm hij François
Truffauts film La 1'clm DOl/CC.

Tadltig jaar geleden verbaasde de
Franse schilder Georges Seurat de we..

Fmlls '''eis.::: (lc/lt", tie camera
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rcld md zijn pastelkleurige "pointillisme'
onder meer in het lX'kende schilderij
"Un Dirml1lche cl la Grande Jatte', Daar-
aan ontleende \Vcisz lIid alleen de titel,
maar ook stijl en lx'11adering van zijn
ondenn'rp: het impressionisme in 'Een
Zon(lag' is herkenbaar dat van Scu-
rat. De ondertitel, Zeven Schri;vers 0l'
zoek ruUlr eeu lezer. suggereert boven-
dien banden met de tOlledschrijver Lui-
gi Pirandello, maar die is wel minder
duiddijk aanwezig.
Wie m('(',ll dat \Vcisz zich - blijken'i

zijn ondC'rtHPi- hC'perkt heeft tot zio-
ven schrijvers, vertélt zich: 28 Nederland-
se autC'urs kom{'n in d(Vl:chalf uur du-
rende fihn (sununier) aan lxxl.
Aan bod is overigens wat vL,eJ ge-

zeg{l: Weisz gebmikt ze als figurant
in l'en spel rond ('I'n kasteeltje, waarin
de zondags toeristPil zich terugtrekken
voor de regen, die plotseling komt op-
zetten. Alleen de auteurs staan (on-
der paraplu) buiten en kijken door de
ramen naar hinnen. Ze zien hoc hacken
voor allerlei doeleinden worden gehmikt,
hehalve ... om te l{'zcn, tot uiteinde-
lijk ('('n jongen tóeh tot lezen komt.
Zélf komen de auteurs ook tot schrij-

ven: in de hihliotheek van hd k,I.'ih'eI
wordt het gekras van de pen van Victor
E. van Vripsland overstemd door het
getik v:m Hemeo Camperts schrijfmachi-
ne pn het machinegew('{'rgl'l"ate1van de
adiviteit('11 van Jan Cn'mer. Andere
auteurs: Ed Hnomik, Cenit KOllwe-
naar, Adriaan }'lorriën, Harry }'Iulisch,
G, K. van het Heve. Bf'rt Schierlwek.
Ev,'ald Vanvugt, Simon Vinkenoog en
Jan \VolkefS - {"t'n willekeurige greep.

Bt,kende namen, maar wie is Frans
\Veisz? De 26-jarige Frans Andor BCIl-

jamin \Veisz had ('('n Hongaars(' vader
en een I\'ederlandse moeder. Na zijn

h.h.s..tijd volgde hij in Arnhem de To-
neelsch(x)l, maar film had zijn interesse
en toen in 1958 de I\'edcrlandse Fihn
Adademie w{'rd opgericht, was hij ('{.'11
van de eerste studenten.
Tijdt'ns zijn studie begon hij al prak-

tisch te werken; zo ziCJl we hem als
assistent bij de Am('rikaanse film Dog
of Flll1ulers, die in N'ederland werd op-
genomen. Hij maakte als {'xamenshik
de film Morcelscl'llrk. waarin hij zelf
een hcx)fdrol speelde, da.ama Ping-Potig
c poi ... , een Italiaan...•aandoende titel,
I\(~tgeen verklaard wordt uit l1Pt feit
dat hij nà de 1':1"Anaar Home trok om
daar aan de fihnschool in Cinccittà ver-
der te gaan.
~Ict coIlcga-i\'FA-shldent Jan Oon~

maakte hij daarna éi'n derde van dl..
film lIelden van producer Alfn"llo Sal-
vati ml't Kitty Courbois in de hoofdrol.
liet SC("tario was van Hemeo Campert
en dat luidde ('('n voortdurende samen-
,yerking in. Plannen om Camperts lIet Le-
ven is Vur11lkkllluk te verfilmen, wer-
den naar de achtergrond verschoven,
omdat de produktie te veel zou kosten.

},Iet Helde" stond de Australische I\'l.'-
derJander Cl'fanl Vandenberg al ach-
ter de came'fa ('n ook die samenw('rking
w('rd gecontinueerd (ook in Grll1ule
laffe). Jan Vrijmans 'Cilll.'producties'
werd de pnxlucent van Grlllltie latte en
•...al ook de produktie JOl'n van Frans
\Vcisz' nieuwste film: Het Gangstermeis-
je - weer nru.lrRemco Campert.

Zonder dM er een programma is op-
gc'steld, ('en heginselverklaring is uit-
gegevelJl of L'en groep is gevormd, he-
gint er in Noderland tekening te ko-
men in een Jonge' filmgrocp. Frans
\Veisz speelt (zoals wc al schwven: te-
kl'ncn<l detail) ook een rolletk in De Ia
PalTa's Aa" Tamara. ••
Maar is het nog wel juist zo natio~'"

nalistisch te denken over conununicatie-
media als fihn, die over onze grenzen
lWt'n kunnen grijpen? \Veisz helit zijn
studie aan het "Centro SpirimC'Jltale'
van de CÎlwl'ÎUà in Rome voltooid; hij
zal - nl'mcn we aan - niet aarl:ei('11
om bt'Jiten .:\'edt'fland een film te ga..'lll
maken, en zal dat ook dM'u als de con-
ditÎf"S hi<>rniet v('rhden'n. \Vant on-
d:U1ksde ,grote steun vall hd (vroegere)
miniskrie van 0., K. en \V. (nu het
departement Cultuur van minister
Vrolijk; in fihn-ex1ll!rimenten, komt een
continue speelfilmpnxluktie in ons land
n:H1welijksvan de grond.
'Zoals in zovele and(~rc takken van

cultuur, nijVl'r1wid en handel ZIlI1t'1lwe
misschi(,1l ook hij fihn in de richting
van coproduktit'S gaan werkt'n. Daar is
niets tegen: chauvinisme op dit gebied
kan alleen maar scbade Ix'rokkenen.
Franz \Vcisz (o.a.) is er om te hewijzen
dat ~\'(I('r1and capabele filmers kan op-
leveren, zonder dat ze binnen onze lands~
b'Tenzenhoevell te blijven.

HE!':!: J. ~IEIEH



Teilhard de Chardin

en het

vraagstuk van de evolutie

De evolutiegedachte is de laatste ja4
ren opnieuw in het centrum der belang-
stdling komen te staan. De Voornaam-
ste aanleiding daartoe is de uitgave gt'.
weest der nagdaten geschriften van
Pierre Tcilhard de Chardin (1881-1955).
Teilhard was jezuii..;t en pak"Ontoloog.
Zijn wetenschappelijke belangstelling
ging uit naar de ('volutie van het leven
op aarde. Op zuiver wetenschappelijk
gehit,tl heeft hij tijdens zijn leven vcr-
schillende hplallgrijkc studies geplIhli-
('cenI. }.Iaar zijn belangstelling ging
verder: hij vroeg zkh af, wat de evolli-
tiegedachte voor ons als mens te bete-
kenen heeft. Daamwe kwam hij op we..
reldlwsdu)llwelijk, religit,us en wijsgerig
terrein.

Op dtY/.c gehieden ligt een groot deel
van zijn gcschriftf'll. DF/.I.:' werden echter
pcrst na zijn dood uitgegeven. Hiervoor
bleek niet allt'cn belangstelling te be-
staan in kringen van vakmensen, theo-
Ingen en wijsgeren, maar ook ver daar-
huitf'n. De oorJ:aken hiervan liggen ver-
moe{1t'lijkin drie puntpn die in dt-'Zege-
schrifkn aan dl' orde kom('n, en die in
hun combinatie Teilhanl'i positie zt'('r
oorspronkelijk maken. Vooreerst staat hii
('('n radk'ale evolutie voor: van de een-
voudigste atomen tot de mens. Vervol-
gens bepll'it hij (h~ overepnstemming
tussen evolutit'gedaehte en ehristemlom.
Ten slotte geeft hij vanuit de evolutie-
gedachte ff'n visie op de toekomst. \Vij
zullen hij i('(}('r van deze drie punt('n
even hlijVl'nstilstaan.

De gedachtt,. dat dt, evolutie niet al-
leen de ontwikkeling van het leven IX'-
tH,ft, maar dat er {lok ('('11 oVl'rgang is
van het levenloze naar het levende, is
uitt"raard ('('n gedaehte dit, in nHhltlr-
wetenschappelijke kring vrij algemeen
is. De oorspronkelijklwi<l vall Teilhard
ligt hierin, dat hij de verschijmelpn in
('t"11 zinvolle ontwikkeling tracht te plaat-
sen en wijsgerige (,11 tllrologische be-
zwaren tegen de overgang van stof naar
leven, ev('nals tegen die van dier naar
mens, uit de weg tracht tc nlim('n.
l\'ilhanl onhvcrpt daartoe vt'rschillcnd"
wetten. 'Vij H(K'm('nhier die van ht'l
parallellisme tussen complexiteit en le-
ven (bewll~i"Lijn)en de wet van het sa-
mengaan van continuïteit en discontinu-
iteit.

De eerste wet 1X'll'hmt, dat in de
loop der evolutie de stof stf'("'(ls('om-
plext>r, in~ewikkelder van stmctuur
wordt. E('rst is er allN'11het eenvoudige
walcrstofatoom, later ontstaan de amIc-
T(' minder ('('nvoudige elementen. Op de
planett'1I ontstaan bij afkoeling uit het
saml'ngaan van verschillende atomen (k
moleculen. Ook deze \!'!orden stft.-'(lsin-
gewikkelder in hun samenstelling. j\a
£'nkdc miljarden jaren ontstaan op aar-
de (misschien ook eid('cs) de ingewik-
kelde organische moleculen, Een be-
slissende stap wordt nu gl"J:et,waulJeer
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grote hoevttlheden van dcze moleculen
zich tot l'cn stnlCtulir vcrl'nig('ll die m('n
protozoön noemt, d.i. primitief ('('ucellig
wezt'n (baderie b.v.). Een dergelijk pro-
tozoön vt'rtoont levensverschijnsell'n.

De stap van het levenloze naar het
lt vende is gezet. De complexe stoffelijke
structuur is nodig om )wt leven tt' laten
ont"taan: de wet van het parallellisme
van complexiteit en leven (bewusÎ'.lijn),
Teven" (.'ehter is dit een voorbeeld van
de tweede wet: het samengaan van con-
tinuïteit en discontilluÏtkt. Er is conti-
nuïteit (geleidelijkheid), omdat t>r l'l'n
geleidelijke groei is in d(~ complexiteit
dt'r moleculen, maar cr is discontinu-
iteit, omdat er in een beslissende fase
der evolutie iets gdwel nieuws, name-
lijk het leven, te voorschijn komt. Ver-
gelijkbaar hiermee is de overgang van
dier naar mens. Ook de mens heeft zijn
evolutie,

Tcilhard laat dl' evolutie niet eindigen
met het ontstaan van de meTls.Ook d(,
mens heeft zijn evolutip, Eerst II'{'fthij

in de kerk
- wat is mooier -
hieldClt tei; elkaars hand
verstopt ouder ;e ;as.
IVi; zochtcli elktUlr te d"dcu
cu vorlden.
in de zon deelde ik ie kiC" moor
's 'laC"ts hebbell tei; gehuild,
samen onzichtbaar gehuild,
liet witte kusscu
omli;stte ;e gezicht aL\.
vroege sneeuw ...
tä; warelI slechts gelukkig
en zochtc'l elkaar te dIlden.
u:i; zC!chtnl elkaar lJ(lorbi;,

WESSEL IJ/WUI\' EIl
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als nomade, sinds ca. achtduizend jaar als
landbouwer en sin<lsanderiJalvl' ('l'UWis
hij bt'gonlll'n als arbeider te leven in
een industriële wereld. Dit brengt grote
veranderingl'n me(" zowel voor de mate-
riële levensomstandigheden als voor het
hewust7ijn van de mens. Daarmoc ra-
ken wij ree<i"het derde punt: l\'ilhanls
visie op de toekomst. Maar l'l'rst zijn
gedachten over het samengaan van evo-
lutieg('(lachte ('11 christendom.

Vooreerst heeft Tl,i1hard er na vele
anderen op gewe"i:en, dat evolutie en
schepping elkaar niet uitsluiten. Evolutie
is ('en wetl'ns{.happe1ijk,schepping een
religieus begrip. De wereld die God
schept, kan cvengOl.'(1l't.-"Ilevoluerell(le
wereld zijn, zoai" men haar tl'g('nWoor-
dig kent, ai" een zich zelf gelijkhlîjv('nde
wt'rcId, zoal••men vroeger dacht. Schep-
pen hetekent: doen zijn. Oorspronkelij-
ker is hetgeen Tl."ilhard zebrt:over de
plaats van Christus in de evolutie der
mensheid. DC',leplaats hangt kn nauw-
ste samen met Teilhard" visie op dl'
tOl,komst, waarvan Teilhard als voor-
naamste karakteristiek ziet de groeiende
mogelijkheid voor een vollediger men<;t'-
lijkhcid.

Chrishls is de mens der toekomst. De
toekomst der mensheid wijst in de rich-
ting van grotere l'l'nlwid. De aarde
wordt immers niet g-roter, terwijl de
wereldhevolking zeer snel toeneemt. Dit
hetekent, dat de versehi1lenclevolken l'l1
werelddelen steeds meer op elkaar aan-
gewezen zijn ('n mxxlzakelijk met elkaar
in aanraking komen. Dit kan leiden tot
ste<-'(lsheviger bot.singen, zoal<>de ge-
schieclenis van onze l'l'UW laat zien,
maar een V(x)rtgaanin deze richting 1)('-
tl,kl'nt uiteindelijk de ondergang van al-
Jen. De andl're weg is die van S,Ullell-
\\'('rking, maar dit veronderstelt onder-
linge waardering, of - christelijk uit-
gedrukt - naastenliefde. De het(,kenis
van Christus is, dat hij dl"J:l'\H'g-geWt'-
u'n hel,ft. De liefde tot God en die tot
de m('nSl'Uis onverbrekelijk verbonden.
Toekomst is ('r voor de wereld alleen

in eenwording. Tdlhard zil,t die l'en-
wonling op verschillende van (,Ikaar af-
hankelijke niveaus ontstaan.

De (,cclllomische eenwording. i\'iet allel'n
de et:onomie van l'en land, maar eVl'n-
min die van ('l'n hepaald werl'1ddecl kan
op zich zelf staan. Alle dl,J('1lvan d(,
wereld hebben elkaar nodig. Dit geldt
van het economiseh ontwikkelde deel
van de \H'f(,Jd t.O.v. het economiseh on-
c1er-ontwikkddc dl'el. ~taar ook het om-
gekeerde gddt: de l't.-'Ollomicder ccono-
miseh-ollÎ\\ikkdde volkc"Ilh('pft de l'{,O-

nomie der eeonomisch.ondenmtwikkclde
volken nodig al<;afzetgebied. ;'\ct zoals
in dl' vorige (.'c'uwde ondernemers de
w('rknemers het('r mo('Sten lx,talc'u, om.
dat zij anders g('l'n markt hadden voor
hun procluktc'll,zo mot'tell nll de ('COIlO-

misch-onhvikkelde volken de andere vol-
ken in staat stellen hun produkten af te
Il('lnen.

Er is ook de militaire eelllcordiug.
De vernietigingswapenen 7Jjn zo sterk
geworden, dat zij niet dodtrdfend mcer
zijn. ~Ien v('rnil'tigt zich zelf tegelijk
met de ander. lIeeft de oorlog vroeger
mogelijk zin gehad, nu hL'efthij dat niet
meer. Is de oorlog uitgesehakeld, dan is
men verplieht tot overleg te komen: e('tl
wt'reld of geen wereld. Overleg immers
- reeds verwerkelijkt in VI\:en U.NESCO
- is cell eerste fase van eenwording.
De tegengestelde helangen moeten ver-
zoeml wordl-"Il,omdat het hoogste helang
van ieder volk zijn voortbestaan is,

Gcesteli;kc ecmcording: de verschil••
lellde cultureIl onhnOl-'ienelkaar. Over-
al lx"Staat de behoefte aan wetenschap
en techniek. Deze zijn niet mogelijk zon-
der lidde tot de waarheid. EeJI g(.lijke
opvatting van waarheid is op het ge-
l)ied van wereldheschouwing moeilijker
te verwerkelijken dan op het gebied der
wetenschap, maar dc eontadl'n' hlssen
culhrrcn geven alUlam l'en begin van
toenadering.
Overigen<;hoeft deze toenadering nid

tot starre ('n doodse l.envormigheid te
lddell. liet is opmerkelijk, dat juist
sinds lIl' ontwikkeling' der moderne we-
tenschap een groterc gcclifferentit'erd-
heid in wereldbeschouwing ontstaan is,
'Vat nodig is, is het erkennen van el-
kaars mellwlijkheid en de bereidheid tot
gesprek.

Sociale eenwording: il'(lere ml'ns hl'l,ft
Tl'Cht op de materiële en geestelijke
rijkdommen van de aarde. De tegen-
stellingen tussen de klassen verdwijnen:
\\ij zijn allen, iedt'r op de eigen plaats,.
medcw('rkers aan dezelfde maatschappij
waarin de l(xxlgider ('veil onmishaar is
als de geleerde. Alleen een maatschappij
waarin sociale rechtvaardigheid heerst,
g-aat ('Cn toekomst tegemoet. Eenheid
(liefde), waarheid, waarachtigheid, ('n
rechtvaardigheid ziet TeiUlard nu al<;de
kern van de boodschap die Christus voor
de mensheid gebracht heeft, en die ge-
leidelijk moet worden verwerkelijkt.
Bk',dt dan juist tic tegclt~telling tussen

gelovigelI c'n ongt,lovig-l'n geen weer.
stand aan de komelld(~ ('cnlwid? Teil.
hard mf'ent, dat in begimd het gestd.
(ll~ide<.lalzowel door gelovigen als door
ongl.,lovigl'nte hdevl'n is, dat zij hierin
elkaar kunnen vindl'n. V(Xlrde christen
7.al de lil'fde tot G(xl de inspiratie zijn
van zijn liefde tot Ile mellsen. ~Iaar v('r-
schil in inspiratie sluit samell\\'l'rking
niet lIit. 'VcI gelooft TeiU1ard, dat voor
",den hl't beeld van Christw; steeds dui-
ddijk('r zal worden, omdat de levende
mens nu (,(,llInaal sterk('r wordt aange-
sproken door het gl'realht'('rde voor-
beeld dan door t'en abstract ideaal.

PROF. DH. B. DELFGAAU'V.
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Het evolutionaire Humanisme van Julian Huxley

Er bestaat l'en voor mij moeilijk te
ht'~tiipen. maar nogal algem('en voorko-
mende opvatting over een vcrwanl'ichap
tussen Teillianl de Chardin en Julian
Huxley, die zo ~root zou zijn, dat velen
bij voorkeur {h~LCtW(~' name'u in èi'Jl
adem noemen, Een opvatting die onge-
\'cer hier op 11('('rko01t: is het niet Illl'rk-
waanlil-{ te zien, dat twee manncn van
zo verschillende achtergrond met he-
trekking tot de evolutie tot opvattingc'u
komen die elkaar zo nauw raken?
Eigenlijk zie ik maar op (-én manier

kans dit enigszim te verklaren: de oor-
zaak is het ()('cumenisch modeverschijn-
sel, dat ('en gCW<l;'U voor de gceslelij.
kc samenleving dreigt te worden. \'oor-

•
al de kerkelijko wereld is er tegt'llwonr-

lig zó op uit weer te Iw<1enkenhoc ze
teil slotte in al haar variaties stoelt op
dezelfde wortel des geloofs, dat ze,
in haar ovennatige ijver, vedal maar
vlotweg hecnschiet over verschillen die
bepaald soms \vel fundamenteel zijn.
Het is daarbij interessant te zicn, hoc
vooral in het protestantse kamp in dit
opzicht de 'rekkelijken' gevonden wor-
den, terwijl in het roomse dcnken met
grotcr terughoudendheid de 'precisie' he~
tracht \vordt.
Voor ZOver het oecumenisch .streven

zich hinnen het verband (of is het hK'h
nog stl"('(lsde onver1xllH1engroq)Cring?)
der kerken afspeelt, kunnen we volstaan
met de rol van geïnteresseerde t()('-
schouwers. !\laar zo ligt de zaak toch
niet helemaal. Ook in de huitenkerke-
Iijke wereld, en zeker voor zover die
georganiseerd is hinnen de verschillen-
de d('nominaties der humanistische ver-
banden, treffen we in toenemende mate
etm neiging: tot oeeumenisering aan. 'Vp
zoeken immers tegenwoordig liever naar
wat ons Vl'rl't-'nt dan naar wat ons

•
scheidt?

. Voor ZOV{"f dl"ze lwigitlg op dl' red('~
lijkt' ovef\\'eging herust, dat de wereld
op weg is naar een nieu"'e levensht'~
schouwing cn dit moet zijn, omdat in
het levt'nslll'Schouwdijke (ll'llkcll \'l,It,
onde vomwn l'n gedachten hlijkt"u afge-
daan te hebben, hezweken zijn onder
de mokerslagen van een ollverbiddelijk
voortgaande en openharende wctl'nschap,
is hier alJe:svoor te zeggen. \Ve zullen,
mede tt:"r wille van de toekomst vall
de menshl'id, moden trachtell tot (,CII

zl'kew cellheid tt:"komen. Een 'zckere',
dus l__'en beperkte eenheid - omdat juist
levensbeschouwelijke •...akcll, als het
goed is, tot de meest persoonlijke l)l'~
leveuissen behoren en er dus, gezien
het feit dat de pers()onliikhcidstruetllfl'n
hij de mensen Zl'cr sterk uitcenlopen,
ook altijd l'en ruime variatie binnen de
grote lijnen zal blijven bestaan. Een l-!e-
dachte die hinnen de grote lijnelI van het
humanisme dan ook dlliddijk leeft: de
humanisten vinden het - en dat ook al~
weer met beperkingl'n - minder juist
over allerlei zaken die toch heus wel van
hdang zib, uitspraken tl' doen die 'JH_'f

standpunt van 'het' humanisme - of zelfs
maar van 'dl' humanisten' - zouden weer-
ge\'en.
~Iaar eell enkele grote lijn, l'cn enkel

fundamcnteel begil1.';e.Jlaat zich wel de~
gelijk formuleren. Zo'n beginwl is o.a.,
dat dc humanist niet gelooft in een
Il(}vennatllllriijke, algemene of speciale
openbaring. En dat hij van mcning is,
dat een wereldbeschouwing slechts kan
wordt'I} opge!>ouwli op de hasis van de
toetsbare feiten dil' het wetl"nschappe~
lijk onderz(wk ons ter hcschikking stelt.
'''arull'('r dan ook Julian lIuxll'Y over

dt' komst van l't'U nieuwe rdigie spreekt
(en dat doet hij) en daarbij zijn weten-
schappelijk{', evolutiOlJ..'lireovertuiging
hetrekt, dan bedoelt hij in feite toeh
gl'i]('el iets anders dan Teilhard de Char~
din, die eenzelfde gedachte vertolkt, met
(lezl.Jf(le('v(llntie als achtl'l"l;f()Iul.
~ll'll mag, wat mij beta,ft, gerust

stellen, dat heide opvattingen bovendien
l'eu zeker mystidsme gemeen lH'bl)('n
- maar het grote verschil is hierhij,
dat hij IIl1xlcy dit mysticisme een hij~
komende zaak is, (Iie niets kmakell

he<'ft met het goddelijke, terwijl bij de
Chardin dit mysticisme h(,t ovef\.••.eldi-
gend-goddelijh~ en voltrekt grondleggen-
de in zijn beschouwingen is.
'Ve kunnen het ook zo zeggen: Hux-

ley tracht ('{'u religie op te houwl'n, die
aangepast is aan de feiten van de evo~
lutie; de Chardin tracht aan te tonen,
dat lle evolutie gehed past bij zijn my-
stiek-godsdienstige overtuiging - en ont-
ziet zich daarbij niet (waarschijnlijk ge-
heel onbewust) in een betoog dat hij g('~
heel te goc'(ler trouw (cu voor ('('n he-
lan6rrijk £lcd zeker terecht) als weten-
schappelijk aangeeft, stellingen binnen
te smokkelen, die ontoctsbaar en on-
hewijsbaar zijn l'n die dus met weten.
schap, althans met natuurwetenschap,
niet••meer te maken hebben.
\Ve kunnen het ook nog zo zeggen:

Teilhard was in de eerste plaats gelovig
mysticus en pater-jezuïet, in de tweede
plaats wetenschappelijk onderzoeker van
hoge orde; J Iuxley was en is in de
{'t'rste plaats onderzoeker van groot
formaat, die echter, hij het bereiden van
zijn g('{'stelijkc teerspijs in de kcu.kl....n

I
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Hoofdstraat 84 - Driebergen

HUMANISTISCH VORMINGSCENTRUM
'HET COORNHERTHUIS'

In het Coornherthuis worden regelmatig bezinningsbijeenkomsten ~ehollden
voor militairen.
Er wordt daarbij gesproken over allerlei levensvragen. Daarnaast zijn cr
boeiende programma's over hedendaagse kunst.
Iedere militair kan hiervoor uHzonueringsverlof krijgen.
\Vie iets gevoelt voor deelname aan zo'n bijeenkomst vuile het onderstaande
fOnllUlierin en sturc het op naar het Coornherthuis.

wenst deel te nemen aan een Vormings- en Bezinningsbijeenkomst van het
Humanistisch Thuisfront in het Coornherthuis te Driehergen in de maand

....................... (maand van deelname),

Handtekening:

van zijn levcmovertuiging, een beetje
mysticisme door zijn in!,rred.ii-'ntenmengt.

Iloc sterk deze twee mannen in hun
diepsh~ W('zell verschillen, moge hlijken
uit het feit, dat T('ilhanl altijd een god-
gelovig priester is gewL"Cst,terwijl enkele
jaren geleden Huxley in een fonun-
discussie uitdmkkelijk sielt: 'Ik ben
("("11 atheïst in die enig juiste betekenis
van dit woord, dat ik Hiet geloof in het
he'staan van ('('n hoV('nnatuuriijk \H"Z('ll,

dat invloed uitoefent op de natuurlijke
gebeurtenissen.'

En toch is hij het met Teilhard ('('11.0;,

dat het belangrijkste dat de evolutie
heeft voortgebracht, is: de gpest. Hij
acht die geest zó belangrijk, dat hij

Ondergetekende

Registratienummer

Onderdeel

Gelegerd te

meent dat de doorbraak die deze geest
tot stand gebracht heeft bij het ont-
staan van de m('ns (en dit hnudt dus in,
dat hij de'.I.egC(.'stook :l,;'Ul\vezigacht
in vele andere dicren; bij de mens is
hij ("ehter in ('en geheel nieuw stadiwn
getreden), de evolutie v.m de toekomst
zal heheersen.

\Veliswaar hL'(,fthiermede de 'gewone'
evolutie ni('t opge!lOlHllmte l)C,taan,
maar het VOOOlaamstemiddel waarm('(~
de riehting van de evolutie tot nu toe
werd bepaald, de natuurlijke selectie,
heeft hierdoor veel v,m zijn kracht ver-
loren. De menselijke gt.'('st, dil' in staat
is te doorgronden en te lL'iden, heeft
de mens tot de hehl'('rser d('r wereld
g(.maakt. \' oor ht"m is de mens niet
meer een gewoon lid van de natuurlijke

(naam, voorletters, rang)

(landmacht/luchtmacht)

(volledig militair adres)

levensgemeenschap, niet langer uitslui-
tend een biologisch object, maar een
geheel nieuw, althans geheel anders ge.
oriënteerd, wezen, waarin de gees-
telijke facetten zich nu in snel tempo
evoluerPn. In pbats van de biologische
evolutie, gericht door de bngza..1.mwer-
kende natuurlijke teeltkeus, is nu de
psychosociale evolutie, de culturele evo-
lutie gekomen, die door de snelle, he-
\V\lstekellze gericht wordt. \Vaarbij tege-
lijkertijd deze mens, die 7Jch bewmt is
van de rol van oorzaak en gevolg, deze
lx.••.••.ustheid en de daaruit voortvloeiende
kennis en vennogens Zo'!lkunnen gebrui-
ken om in de hem omringende natuur dl'
evolutie een richting te ge\'en die hem
gewenst voorkomt. 1lissehien nog niet
helemaal nu - maar dan toch in een niee
ver verwijderde toekomst.

En aangezien de mens nog oen llih'TSt
jonge soort is (misschien t.'eTSt100.000
jaar geleden werkelijk in zijn huidigl'
vorm ont<;taan),heeft hij nog de moge-
lijheid van een grote en glorieuze toe.
kom.<;tvóór zich (de gemiddelde le-
vensduur van rt"n soort is gemiddeld
zo'n 50 miljOt.'njaar).
\Vel moet hij dan in staat zijn om

enkele dreigende gevaren te ontgaan
om de mogelijkheid te omzeilen, dat
hij zich zelf op korte tennijn zou vernie-
tigen, Huxley noemt hij die geVaTL"ll
n.a. de levensgcvaarlijke hevolkings-
explosie die thans aan de gang is,
de niet minder leven.<;gevaarlijkebe-
hecrsing van de atoomenergie voor
agressieve doeleinden en het gevaar van
het voortbestaan van een zo grote groep
van wat v.ij ple~('n te noemen de on.
deronn\ikkelde L'!nden, maar wat hij,
eleganter, al<; de 'underprivilegt"<l na-
tions' a.anduidt.

Ma.arhij meent, dat. 'ah we t"t"m wer. -.
kelijk on" best doen,' de7.egevaren Zl'ker_
te overwinnen zijn. En het mt..~t Iw-
moedigende, het meest aansprekende
in zijn opvatting is, dat we hierin allen,
stuk voor stuk, een taak kunnen hehben.
Zo ziet hij de mens niet langl>r als d"
vert>Á."IlZaamdezwerver in het het..lal,die
in zijn C'nig-hl'id zich de machteloze
voelt, die slechts één uitkomst heeft 'te
vluchten in de annen van et"n door ht>m
7..elfgeschapen bovennatuurlijke vader.
figuur: maar ah het hoo/-."'Steprodukt
van de aardse evolutie, die ziell niet
alleen verbonden weet (of althans kan
weten) met al zijn medemen.<;enover
de gehele wereld in N.."Jl gemeemchap.
pelijk pogen de wcg<,n der evolutie tl~
hanen, maar die zich bovendien, door
afstamming en huidig' hestaan, vcr-
bonden mag voelen met aUes wat op
aarde leeft en groeit, ja, met die aarde
zeH en daarbuiten nog: met de gehele
kosmos, <üc zich in de loop der eOllcn
ontwikkeld heeft uit dezelfde grondstof
en volgens clcoLclfdcevolutionaire wetten
al.shijzelf. .'1-

DR. C. VAN HIjSll\GE
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Tour de France-Tour de Janssen?

Nog een korte spanne tijds en Neder-
land zal weer drie en een halve weck
lang leven in de ban van de Tour de
Francc, het jaarlijkse wielerspektakel,
dat nog altijd een aparte plaats in dc
internationale sportwereld inneemt. lIet
ziet er naar uit, dat die belangstelling
in ons land dil jaar Întcmcr zal zijn
dan ooit tevoren, omdat het Nederlandse
contingent in de Tour waarschijnlijk gro-
ter is dan het in alle voorgaande ja-
ren is geweest, Bovendien hebben de
Xedt.'dandsc renners door hun goede
prestaties in de Tour van het vorige
jaar ons land ,,"'eer 'warm' gemaakt
voor de Tour.

•
De laat!'>te jaren zat er hij die he-

angsfclling in ons land oen beetje de
klad in. Dat was Vlx)mamelijk een ge-
volg van het feit. dat Tourhaas Jacques
Goddet in 1H62 om vclt'l"lei redenen van
het ~)'steem der nationale ploegen afstap-
te cn de merkenploegen in zijn Tour
invoerde.
:"Je<lerland1..'"\vam<-'1"toen maar Ix-

kaaid af. In de Tour-karavaan zaten
maar enkele 1':ederlandse renneP.i meer,
die voor Franse of Bclgisehe ploegen
redtm (Ondaarin in de me~te ge\1lllcn
dan ook nog slechts een knechtenrol
moesten vervullen. Het tijdperk van de
Nederland:se heldendaden in de Tour leek
\'oorgo~..xl voorbij.
Het \'orige jaar bvam er evenwel L"Cn

einde aan die ontmoedigende ~ituatic,
doon:Jat cr een Ned{'r!ands merkenteam
uit de grond kon worden gestampt, dat
onder de leiding van Kees Pellenaars
tot de Tour werd toegelaten en het daar-
in - alle sombere voorspellingen ten
spijt - niet <-'1-"l1Szo slecht deed.
En bovendien doordat cr in de bui-

tenlandse ploegen enkele l\Tederianders
~an de partij waren, die duidelijk blijk

gaven de kncchtenroI te zijn ontgroeid.
Vooral <'Curenner als Jan Jansscn, die
dagenlang in de groene trui reed en ten
slotte ook definitief winnaar werd van
het puntenklassement, heeft er natuur-
lijk enorm \'t°eI toebijgedragen, dat Ne-
derland We€'r vol1<-"lIigonder de fasci-
nerende invloed van de Tour de France
kwam.
Ook dit jaar zal f\Tt.-"lIerlandweer met

een volledige eigen merkenploL'g:onder
de lejdin~ van 'de Pel' aan de Tour
dt--elntmlCn.~1et nieuwe aanwinsten uit
de buitenland<;e ploegen als onze spe-
dalist in 'klassiekers' Jo de Roo en
Bas Maliepaard en uit het legertje van
nieuwbakken professionals als de olym-
pische kampioenen Gerben Karstens en
Bart Zoet eH de olympisdw bron~win-
naar Henk Cornelisse, ziet deze ploeg
<-'lTdaarbij a<Ul.ZÎL"l1lijkstcrI...~'Tuit dan
het vorige jaar.
En verder zit ;\e<lcr1and in de hili-

h:"lllanJse ploeg:en nog altijd met een
aantal mannen dit.o in de komende Tour
zeer opvallende dingen zullen kunnen
doen 7.oals ook nu weer Jan Janssen cn

verder Peter Post ('11 Arie den Ilartog, die
waarschijnlijk hun Tour-dohuut zullen
maken en van wie men daarbij veel
",o(',(lsmag vl-'nvaehtL"l1.
Er zitten voor XedorIand dit jaar dus

wel zeer aantrekkelijke elementen in de
Tour de Franee, dit' lwt venDlX"'{lcnwet-
tigen dat cr straks duizenden ;\ ederlan-
ders dagelijks gretig naar hun krant
zullen ,L,rrijpenen ademloos aan hun
radio- of televisietoestel gekluisterd wl-
len zitten om te ervaren hoe dc :\eder-
landse courcurs in dezc gigantische mail-
sterwedstrijd reilen en zeilen.

Gouden tijd

Op de sehollclers van de renners zelf
rust do lang niet gemakkelijke taak om
dit \';l<.lerlandscvuur brandende te hou-

JA..\' ]AXSSE.\' , •• !lll /.:ele trui? T.

<1<-'n.\Vant de ervaring: heeft geleerd, dat
dit dooft ;r.odra de NederlamIse SlK"'Ces-
sen lIithlijwn . .\Ien Ix.hoeft zich daar-
over dit jaar ('ehkr nau\velijks zorgen
te maken. De ~t'(leriandse \Veg"rt'nsport
beleeft tegenwoonug een g"ouden tijd.
Er g"aat geen week voorbij of dl' Ne-
derlandse renners behalen - ook in de
grote wedstrijden in het huitenland _
prachtige triomfen. Geen wonder, dat
nWIl in de hllit€nlaJH1"ewielersportkrin-
gen vast<;te1t,dat de Xed('r1anders 'de-
wind in de mg' hehben.
\Vijlen Joris van den Bergh heeft er

eer mee ingelcJ.,"tI,tocn hij in 1936 Ne-
derland in dl' Tour de FraJl(:e praatte
en schreef. Dwars tegen een stroom
van protesten en kg('nwerking in \'an
degenen die het 'g"ekkenwerk' en 'een
waanzinnig avontuur' n(lt'lllden, bezorgdto
deze ;'\Icdl'rIandsewielersportjournalist in
samenwerking met zijn Bdgisdw ctmfra-
ter Karel van \Vijnendaele Nederland een
plaats in de Tour,

Aanvankelijk was dat een hesdldden
plaats. J\'edcrIand mocht van Henri
Des~rrang"e,de 'schepper' van de Tour,
met vier renners aan het grote spekta-
kel deelnemen. ).[aar toen er van die
\;er maar lief..,.idrie en dan nog op zeer
eervolle plaat'>('n de finish in Parijs
haalden, toen hovendien de Zeeuw Theo.
phiel .\liddelkamp de ('erste de beste
zware Alpenrit in deze Tour op zijn
naam hraeht, toen wist iedereen al dat
l\Tederland zijn kmtje in de Tour defi-
ni.tief had g"ekoeht.
Nederland heeft <laama - uit('raard

- zijn 'ups ancI downs' in (le Tour ge-
had. ),Iaar de totale balans ziet cr
toch zeer redelijk uit. \V'<lnttelkens Wf<-'r
doken er in het Ne<lerl:'Ulcl'iewieJerle-
gel" krachten op die in het Tour-circus

tot het spelen van een belangrijke rol
in staat bleken. Ik denk aan een Jan
Lambrichs, een \Vim van Est, een Wout
\\'agtlllans, ('en Gerrit Voorting, een Jan
No1tcn, een Ah Geldennans •••
Zij hebhen Xedcrlandse Tourhi.storie

geschreven. En die historie is vele bril-
jante hoofstukken rijk. Zij bevat een
respeetahel lijstje van etappe-overwin-
ningen, zij toont ons nK'(.'TIllaIen1\'c-
d",r1an<!eP.iin de zo fel begeerde gele
trui en als het grote pronkstuk tot het
vorige jaar vcnneldt zij O1l7.c ovenvin-
ning: in het !andenklas.."l.'mentin 1953.
liet \'Orige jaar wcnlen er met Jans-

s('ns J.,'1Oenctrui, met de ctappczeges
van Jansscn, Nijdam en De Hoo weer
enkele triomfantelijke hoofdstukken aan
toegevuegd. Aan het grote :\t-'(lcrlandse
c()ntin~ent van dit jaar de moeilijke,
maar eervolle taak deze Success Story
\'oort te zetten. liet zal waarachtig wel
wt.'Cr gaan!

GEH SCllUUH~IAN
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JACQUES BREL

Bruisende euergie, bijtend SaTl.'<lSme,

poëtische twerheül, Jacques BreI. Op
8 april 1929 werd to Scha..'l.w('ck (België)
Jacques Romain Georges Brei gdX)Tcn.
Vad<.-'TBrei is eigenaar van c'en karton-
fabriek en het sprak een beetje vanzelf
<L'lt Z(XlIl Brei net zo 7..011 piepen al••
de oude zong. liet omgekeerde zou het
geval blijken: de jonge zong, de oude
piepte, want Jacques voelde niets voor
het kartonwLozcn.
Hij heeft zijn school afgelopen, heeft

bij zijn vader in de golfkartonfabriek
gewerkt, maar tegelijkertijd hield hij zich
intensief bezig mot een links g"ctint<'
jongerenbeweging 'La Franchc Cordéc'
llij schreef en zong voor liefcL'llliglwÎ(l'i-
aVOIuk'l1 van die vereniging zijn eerste
ehansons, zich begelddcnd op een spe-
ciaal voor die gelegenheid gekochte gi-
taar. Inmiddeb was hij ~('trouwd.
Zijn chansons trekkon de aandacht etl

van 'n y a' en 'La faire' wordt een (78-
toeren) plaat ~ema.'l11:. Dan gaat hij
naar Parijs, w:'\<lr hij moet zien als
Belg, met alle taalmocilijkheden van
cuen (hij spret'kt \Vaals, l't-'n 'tlialcd'
van Frans zoals dat in Parijs gespro-
kon wordt), met zijn noordelijke instel-
ling zijn hnx><1te verdienen.
Zes jaar lH'eft hij nodig. In die zes

jaar maakte hij prachtige chansons,
kreeg hij ook wel wat Ix.kendhl'itl, maar
de treffer hvam toch in 1959, <--"<.-"11drie-
dubbele treffer: La valse à mille temps,
Ne mC"quitte pas en Les Flamandes.
De'/.e drie chansol1.<;verzekeren 7ijn plaats
onder de 'grote' chano;ollniers. Hij is
.~ind<;dienin het nieuws gebleven, met
onder meer ~farieke, Le morihontI, On
n'ouhlie rien, Les bourgeois, Les pau-
mc?s tIu pdit matin, Rosa en, met zeer
recente chansons, Amsterdam, Les vieux,
Les singes.

Antiklerikaal
Zijn chansons. Net zoal<;hij zich moei-

lijk aan de maat van et'n orkestbegelei-
ding kan hOllden, ' ••'aar hij voortdurend
tegenin zingt, maar waamll't-' hij altijd
weer gelijk uitkomt, gaat hij in zijn chan-
sons in tep;en de wetten die de mensen
van hovt'uaf wonlen opgelegd, vooral
(hij is katholiek opgevo('(l) door (Ie
clerus, onder andere in zijn land. liet
duidelijkst komt dl'ze antikl("rikalt~hou-
ding tot uiting in zijn clmmon Les Fla-
mand('S, dat men Ill'm zeer kwalijk
11(>c£tgenomen.
'Les Flamand('S' gaat over dl' Vlaam-

se vrouwen, dil' somher door hel lcvl'n
gaan, oogsten, kint1l'n'll harell, groot-
moeder worden en sterven, omdat hun
ouders, ooms en de bi'ischop dat zo voor-
schrijven. Natuurlijk is dit chanson niet
tegen Vlamingen of Vlaamse vrouwen
gericht, alhoewel de \\'a1en het wel ge-
bruikten in hun taal<;trijd.
Ernst van Altena, persoonlijke vri{'Jl(!

van Ja(;qul's BreI, vertaalde vele van
zijn chamons. Enkele van die vertalin-
gen zijn op de plaat uitgekomen (Rosa,
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de Xuuelozen van de nacht, Burgerij
e.a.). Vau Altena's v('rtaiing van 'Vlaam-
se vrouwen' (fragml'nt):

Zouder iets te zeggen, dllllsen de
Vlllllmsc vrollu:eu
ZU;ijgellll dansen ze door de beierende
zOJldagc.'1l,
u;ant VkwlIlse VrOIlWl'Ilzii" geen l)(/b-
belanrsters
En al•• ze dllllSell is dat omdat ze 20
zii't,
En 011 je tlcintigste is lIet tijd om ie
te (;crlm:ell
Je tel:erIO~ell om te kll1l1len trollWL'1t,
Te kWHlen tra111L'enom ki/uleren te
kwmen kri;gen.
Zo hehben ze het can hun OIulers ge-
leerd,
Vlm de koster en zdfs
van Zi;ne Eminentie de ,\(/rtspriester
die predikt ill het klooster,
En daarom dansen ;:;e, de vlaamse
vrouwen.
liet thema van dl' betutteling van bo-

venaf komt onder mecr ook voor in Les
bigottes en :"1adame la PatrOlIl..'Sse. Jae-
{lUes BreI kan ;rijnml'lung niet voor zich
hOll(1t..u.IIij mod zich uiten in vlijm-
scherpe ehansons. \Vie hij tegen de
schenen schopt, is hem onverschillig,
En toch Vl'nlient hij l'r vecl gdd mee.
Van dat geld kocht hij l'en huis bij

Brussel voor zijn vrouwen drie dochters,
en een klein flatje in Parijs voor zich
zelf, Daar woont en werkt hij. En wat
hij nid gehruikt, sclwnkt hij weg, aan
liefdadige instellingen.
Jacques Brels chansons zijn dichter-

lijk, maar hij noemt zich zelf geen dieh.
kl'. 'V(Xlr gedichten is deze tijd nü't
geschikt,' zegt hij. 'Het gL"(licht heeft
geen sociale functie, lwt wordt niet
meer gelezen'. Daarom nam hij de
muzÎpk te baat om zich te doen ver-
staan.
Dank zij Ernst van Altena wordt Jac-

ques Brei in ons land, dat doorgaans
niet zo open staat v(Xlr in de Franse
taal ge'Longen werk, ook verstaan. Deze
vt:"rtalingen geven zo zuiver en poi.itisch
(Ie inhoud van Brds ch:,ul,sollSW('t'r,

dat ik er ~aarne enkele van gebruik.
Uit Le moribond (de stervende):

Adieu pastoor, je lcas m'n vrirlll,
Adieu pastoor, je was m'n vrind, pas.
toor, 'Ve zongen niet ifl 't zelfde koor,
we wtlTel~/liet geUik getint, maar zochten
toch hetzelfde ,"1'oor. Adieu pastoor, ik
ga eraarl, En sterven in 't voorjaar i••
hard, pastoor, 'k sterf in de bloei,
maar niet benard, mijn vrouw was steeds
jOl/lV biechtstoel trouw, en dus zorg jij
I/:el coor mi;'t VWIlIC.

Uit Ne me quitte pas:
Lief, ik ;:;oek voor jou, irt 't stof Vatl

cic lcegen, de paarlen van regen, de
paarlen {;an dauw. Ik ::al al mijn leven
werken zonder TIlst, mn jou licht en
lust, gOl/d elt goed te geven, Ik stich.
een gebied lcaar cIe liefde troont, waa
de [iefcIe loont, waar ;OfllCwil ge.<;chiedt,
LlUlt me niet alleen ...
]accjues nrel houdt van Belp;ië en

hij heeft dat in enkde zeer mooie chan-
sons cXlkhde<lt'll. El'Jl van zijn mooiste
chansons; 1..(;'plat pays (~fijn vlakke
bnd).

'VcJIlneer de Noordzee koppig breekt
aan hoge duinen, en witte vlokken schuim
uifL'ensleum ol' de kTllilieu. wanneer de
norse vloed !Jeukt aall !let zrcart basalt,
en (Jcer di;k en duin cIe grijze 'level
calt, wanneer bij eb het st-rand tcoest
is als een lcoestijn en uatte westeutcin-
den gierel~ van cenijn, dan cécht mijn
hmd, mijn d(lkke kI/uI,
In zijn laab;tc recital in Olympia in

Parijs kwam Brd met ('('11rt'(.ks nieu-
we chan<;ons, die stuk voor stllk veras-
sl'nd g(x'<.lwaren. Op zijn nieuwste l•..•ng-
speelplaat (Barcla)' 80243) enkele er-
van: Les timi(IL'S,Amstenhim, Le der-
,uer repa.••, Les toros, Tango Funèbre
en, naar mijn smaak <-'<.~nde'r mooiste'
ehan.'H)I1.<;(X)it door Brei gemaakt, Les
vieux. Het is verwonderlijk dat een jon.""
p;eman cIc wereld van ouden van dagen~
zo raak in woorden kan vangen.

De oUll;es praten tliet, of llOogstcus af
en toc, met stille ogentaal. Zelfs ri;k =ijn
ze toch arm ell zonder toekomstbeeld:
één hart voor allemaal. HI/n !tuÎS geurt
tL'ittl' was. ltwemlel, koperpoets en 't
IcerkIL'OC1T(lt)(m u;eleer. Olld zijn iu Pa-
rijs is mul zijn up een dorp: men leeft
er Illllllceli,ks meer. Een<; lachtelI ze te
veel en daarom sleept hUil stem als 't
acer croeger gaat. Eens huilden ze te
Cl,el eTI dal/rom ]Ulre1t soms eelt traan
langs fllUl gelaat. En al•• fi,m hand soms
beeft, is dllt om de klok die Olul wordt
Ol' de schouw, die slingert: Kom je
"we, ,••lillgert ja - slingert uce, .<;/iu.
ge,t: ik lcacht op jou?
In dit en (h'rgclijke chansons is BreI

aliermillSt een 'padvinder', zoals hij
wel genoemd wordt. Hij is mild, be-
grijpend. Het is l'ell faed van het brok
dynamiet BreI. .\Iaar één ding i.s zc-
k('r: het is maar gelukkig dat hij nid
in het p:olfkartoll ~chh,"Venis.

11. ~IEERU~I TERWOGT-
GROENTEMAN



Seth Gaaikema: te laag genoteerd
•

Een gl'il,de lijn ('én zt'.t mij nel jets h-
Iaat op het Ldds('plein af. De portier
hij de artiesteningang is op de h{x)gtc
van mijn komst en vraagt ('('n ogenhlik-
je R~pijt. Dan (luikt Seth Ga...•ikt.ma op.
De "Ianlixstraat trekt ('('n voor tussen

de Stadsschomvburg ('n het Amt'ri('ain,
bolwerk van arti."ticiteit, i\'iet zonder
enige inspanning hemachtigen wc (,CI\

plaatsje aan lwt raam. $('tl1 knikt in dl'
riehtillg van ('en affidw: 'Drit, StuiVl'TS
Opera', 'Die Iwh ik samen m".t Ton
Lulz opnit,uw vertaalll: Z('gt hij met ge-
camoufleerde trots. 'llt.t is ('en fel stuk
md een sociaal appèl. lIet heeft gl'llO('g
aanwrijvingspunlen waardoor het Zl'{'T

adueel is.

.- De rcpdities woon ik (/18 lid e1:(:"11 k(/l1
-4minsieHs twee dagen per LCcek) bij. Ik

heb de licc/ies i1l .spreektaal gc.w'hrevefl.
Die 1//oeten als het ware gespeeld wor-
(kn. De eerste periode is flexibel. Dan
kan de tekst noJ.( tal I;all u:iizigiflgell
cmderg(ulfl. Daarna gC/(Hi we het gdJCel
cervoimakell. Ik cirl(l het heerliik 01// Ï11
de huid eau J!,role gecstcn als Brecht
te kruipen. Voorkeur heb ik nil't. \\'eet
ik I;eel. De ene keer hcm ie 1;(/11 IJCIfICUlfl,

de andere Wil (jllpelmoes:

St'th Caaikema (25) is afkomstig uit
UithuizeIl (Groningen). Hij volgdt> het
gymnasium en is thans drs. i\ederlands.
I lij is van plan binnell niet al te lange
tijcl te promoveren. Indertijd richtte
Seth het 'Croninger Studenten Caharet'
op ('n verzorgde dl' eonf{'Tt'lK'es.

'In die tiid was ik stallelgek. Ik IJe-
dreef ongerichte humor. De mensefl
lachlen heel !cat af. s" fleig ik tceer
/laar het gekkere. Ik befl dol OJl het
absurdc, het bizarre. Ik !Jen geen poli-
tieke gmpias. Wil ie een t:oor!Jeeld eau
het knettergekke: 'De stTCwl;(/gc!rpiloot

stottert, Icant !lii gaat Iwl gduid door-
breken:
Std je voor: l'en vijver, waarop kroos

drijft. liet woord b het kroos, maar
daaroml('r zit vt"t'1 water. De tekst is al-
leen aanleüling lot het gebeuren. lIet is
de voorgevel, \\'aaraehl<-r zieh pcn huis
mOl't bevinden. Je hebt ov('rigell.~ hele
mooie v()(lrgpveis. liet belangrijkste van
all(.s is mijn ilt'itdling. liet eerste. kwar-
tier van mijn optreden train ik mij zelf.
Dan mod ik de mentaliteit kwekt'n van
, 't wordt ('en fijne avond'. Vervolgells
probf:'t.'r ik de zaal vier keer per avond
te \'er11('ffen. Op die momt'llh'n staat
mijn persoonlijkht'id bl(x)t. Als e('n Illan
op hd tonc,e1 ZUIlf dod, dan is dat gt'('ll
royale, loyale, fijne v('nt. Dl' mensen
wilJen t"t'll leuke avond. Ik ook. Je Ilt'ht
er ook, dil' Iwgaan zijn md hd lot van
dl' wereld. Dat llot'Jllt'n Z(' 'Veltsehmerz,
t!nar is geen ander \HXlnl VOOT. Brt'cht
hij voorhc,t,lt1 is get'n zuurpruim, mam
e.ell profet't. 'Vij moe1('n met forse stre-
peil l'en schilderij tiurvt'll vulll'll, maar
we zijn detailhandelaars. De grote lijn
onthreekt. Eell man mO{'t nipt aarzden
tussen f 2,75 of f 3,2.5. Epu h{'c~tje ruim
zijn is heter.
Ik hou nipt van huitenlandse woordt'n.

Dl' 'sound' mod zo wordl'Jl, dat hij
acceptabel is, !\Ioeilijke w{)(lrtlen zijn niet
mxlig. Die sdH:'ppen afstand:
Seth Gaaikt'ma treedt op md een

avondje '1'\t'dt'rl:uld'. Roe!of Stalknecht
Ilt'g"el",idt hem t!a,ari>ij op dl' piano. On-
langs hracht hij gt>slaagde hezoekt,,}l aan
de Z\'t,derlandst.,. 'kolonies' in Duitsland,
Zwedt'n en Finland. ,\'aar mijn mening
wordt dt'zl' kleuter in dl' kll'inkunst
t'nonn olltlersdwt. Hij hrengt ('('n uit-
stekt'nd eabardprogramma in een vol-
komen (>igen stijl. Zijn lt'kst('n d()(>nden-
kt'll aan de 'poësic parlant'. Ze zijn
puur en spitsvondig met het hOOgtepulli

op het juiste moment. BOVl'mlien schreef
hij tekstpn voor 'Vim Kan (grote be-
kt'll(lIH'id gt'tlOot het liedje ',\'el'n, wc
nOl'nwn g('t'U namen'.) Verder vertaal-
de hij :\Iy fair lady, Olivt'r, Kiss me
Kate en Carnival. Vier musicals, niet
mis dus.

''''il1l Kan lcerkt Ofl (>etl golflengte
die IIlii interesseert. lIet i.., i'lsllirerem!
om (;oor !lcm te werke,]. Bij cabarct
moet je pmberell ie geïnspireerdheid in
een goede vorm te gidell. Je ICorstelt
mei t:ormcn. In de toekomst !loop ik
eetl bcum Ie cim/en, waarin theatcr een
rol speelt. ,\liin stem - die een hele
eigen bekoring heeft, juist door z-ijn 011-
gescllOoldheid - is heel zlcak. Vind je
het erg?'
Tijd(,llS het g~prck kijkt S(.th mij

sporadisch aan. Als een man naast ons
de aandacht van mijn gespn>kspartnl'r
op zieh heeft weten te vestigen, maant
hij (Sdh) zo hel('t'fd mogdijk tot SPOt'(l.
Op het aprilnummer van 'Ego' staat e{'n
hox met t"'t'e peult'rs, Daarop wijzend
Z('gt Seth:

'Ik bcn ecn groot coorst(mder (;{JH

oecumene, dat mod ie IJeslist in dit 1Hl-
1Jumistisch blad zeggen. Kan ik daarvan
op aau? Oecumene is eetl ideaal u.:aar-
voor ik wel cells (cat ZOll tciltefl do£'T!.
Ik heb cr eerl liedje over. Daar komt ook
een box in I;oor, Vandaar. 'Vil je dat
liedie ;11 'Ego' afdrukkett? Dat zou ik
prettig eindefl.'

Seth !--,'Toetvluehtig ('n nt'emt een ta-
feItje venlc'r plaats. Bij die man van
zoi.;ven. NICO IIAASBROEK

'\'i; christe/iike Ncder!auc!ers
GeiOl:ell allemaal net eeen anders.

De katholieken Cll de
afgescheidencl'

IJie zi('11elkaar als hehletlell.

\\Te hebben na eell ceuw hwg
dOfu/ere"

Een ollenlmre school en eell
bi;zOFIl/ere.

Zo kri;gctl kifldcren in de
katholieke kla8

De kat!lolieke stelling eW1
PljlllllgcJT(ls.

En ki;k zo'u Ellmrgs dreumes;e
is in de box

.\let z'u tu:ec "'lumde't tIIl al
christelijk orthodox.

,\lallr er is iets lWfl 't veranderen,
er is iets niellu:s op til

Een meugse1tie (;lHl oecumene Cl!

heel wel gocde (cil.
SETll GAAIKEMA
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1" Dl:ll lICJll{!, heeft Paul t:an SoliJl-
geil ecu eigen kunstzaal/je, 'de
Pat/mos kelder, (UUI';" hi; zi;1l
lL'Cfk mallkt cu ccrkoopt. \'erledell
jaar heeft !lij 's uachts wor de
deur ca" het deftige restallnmt
'/[Ollse of Lords' ill het hartje van
de stad een mozaïek iu het ge-.
meclltetrottoir gemetseld. IJl' ge-
mcellteleden cOlldell het wel eeH
'kwajolll{ellsstreek', maar :::.etL"aren
zo entllOIlsiast over het mozaïek,
dm llet mocht blijven liggen, al-
1£'('11 de straatstenen moest Paltl te-
rul{geren ...
VOIl deze mozaïeken een fotoserie
can Tom \Veer1leijm" -.-

I

••
MOZAIEK
Een niet ;:;occel beoefende kUHst-
uiting is het mo::::.aïek.Er zijn
kUIl.'itschilders die iu opdracht eeli
IVlmc1vcrsieriflg cml moz(lïek ma-
k('u, f1laar dat blijcelt lllcidelilde
lcerksfllkkell. Palll l"ml Soliflf.!C1I is
('ni con de U:cilligCIi die alleelI
mozaïeken nJllllkr.

Zijn (cerk is ceilGO/uIig c~m klcllr,
soms ~ebrllikt hij niet lIl(:cr (!lm
tu;ec kleuren. Niet alleen de kleu-
rCII cu (;ormell !lebben ecu eigen
karakter, ook !let materiaal dat hij
gebruikt 1/.:;;1.:t nwk af can de ge-
ijkte 'RllCCIlII(J-steclitjes'. Jlii f!,('~

hruikt !Jee! lllltieke tegeis, glas ('11

am/er lIIateriaal, dat hij als 'het
gcheim wn de smid' lUl/u/lijdt.
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