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ons altijd ge-
zijn heel grote

Bed.

De dood in Leuvenum

Er is vorige maand op de LCUvclllllllseweg op dc Veluwe een militair om.
gekomen als gevolg van een te grote krachtsinspanning om het militaire sport.
insigne te behalen. \Vij gaan OIIS niet verdiepcll in dit bijzondere geval want
wc ke~nclI er de mérites niet van.
\Vel willen wc uiting geven aan onze geschohhC"id om het feit dat dit kon

gebeuren. Een jong Icvcll is afgesllL"(1e1l - om der wille van een zaak die zijn
dood zeker niet waard was.
In het algemeen willen we daar enkele opmerkingen ovcr maken.
lIet is één V:ln de goede zijden van de militaire dienst dat de lichamelijke

ontwikkeling er eCIl grote aandaeht krijgt. Onze indmk is dan ook dat vele
jonge mannen de militaire dienst ,'crlatcll lichamelijk krachtiger dali ze er in
hvamen. Ik denk dat dat ook de ervaring is van die jonge nWJlIlCl1zelf en van
hun v-aders l'1J moeders. \Vie zijn oor te luisteren legt hoort vele malcn op dit
punt waardering: uiten voor de militaire dienst.
Het sport-insigne is als het ware het symbool van dit alles eJl het wordt

dan ook, tereeht, met trots gedragelI.
Als ik goed bell ingelicht is het nog niet zo een\"<H1dig om dat insigne te

verkrijgen. liet vereist eCIl stevige training en een flinke dosis doorzettings-
vell1lOgl'lJ. Dat zijn op zichzelf JUÎste Voof\\'uardell, ecu sport-insigne dat CCIl
ieder op zijn nlg Iiggcnd kan bohalell heeft natulJI"lijk geen enkele waarde.
Het lijl.:t me ook al."l.-eptabel dat de eer.r.ueht \"an de jonge mannen wordt

geprikkeld om hen zo vcr te krijgen dat Ze dat insigne willen hehalen. Ik
weet dat die eerzucht ook in belangrijke mate wordt aangowakkerd door de
ondcrlinge naijver ondcr militairen en de stimulansen die daaruit te voor.
~ehijll komen . .\Iaar hier ligt ook hct hreekpunt waar ('('Jl goedc zaak kali om-
slaan in een kwade.

In hl"t algemeen wordt in de militaire dienst ,'ereist dat men "mee kan"
in de groep en het is zClIJder meer duidelijk dat dit op de slappere typen {,'('Il
hoogst stimulerende werking kan hehbt'll . .\Ieest'tll heeft deze eis dan ook een
gunstige uitwerking.
.\Iaar niet altijd en niet in alle -gevallen. Er kan ook een moment komen dat

iemand zÎl"h vertilt aan de eis van de groep. Daarom vraagt werkelijk mili-
tair leiderschap dat men de militair weet te stimuleren om het uiterste te
geven wat hij heeft en hem tegelijkertijd leert dat het eervol is om te verliczen
als men dat uiterste heeft geg(.,'"Vell,
Ik beweer niet dan zulk leidersohap in Leuvenum heeft ontbroken, daar

weet ik eenvoudig niets van maar -ik geloof niet al te OJl\'ooïL;Ïehtig te zijn
als ik beweer dat de militaire dienst zo zeer is ingesteld, ja moet ingesteld
zijn, op het levereIl van de prestatie dat wc de keerzijde daarvan uit hel oog
\"erliezen eJl claanloor sommige jonge mcnSl'1I er toe brengen hun eigen uiter.
ste limiet uit het oog: te vcr liezen.
Gezegd moet trouwens worden dat de sport in de IHlrger-maatsehappij

zeker geen goed voorbeeld geeft. De "top"prcstatie is lan!-,rzamerhand het
idool geworden waar een groot deel van de sportwereld :lehteraan jakkeli,
Kunsbniddelen waannede het mogelijk is om die Z.g. topprestatie dan nog
net evell te overtreffen komen steeds meer in het gebruik. Van deze "pep" is
de militaire sportwereld, zover mij bekend, gelukkig nog vrij. ~Ioge het zo hlijven.
In het algemeen is de sportwereld te zeer gefaseineerd door de overwin-

ning. \Vie met inzet van al zijn krachten een felle strijd heeft geleverd, zal
de nederlaag moeten kunnen dragen. Ook voor het forum van zijn kamera-
den. Ik mt..-~'ndat dat ook gelccrd moet worden aan militairen die mede-
dingcli naar het militair sport-insigne. Ja, is het eigenlijk wel verantwoon.l om
jonge mensen zich te laten ondenv('rpen aan zulke zware eisen als ze dit ook
niet goed weten?
Tenslotte hebben de werkelijk sterken onder de mensell

imponeerd doordat ze hun verlies wisten te dragel1- Daarvan
voorheelden in de mcnselijke geschi(xlenis!

2

ego
.\I{j(l1uTlJlad "llll (/c liulllflllütiselw

S(J. 27 - i"lj l'J(j.l

3de ;aargl1l1g

III-dat'h'ur; H. Ups, Hoofdraadsman

Adres redactie ("n administratie;

Burcau Ilonfdraadsmo.lI,
Coom/wrtlluis. Iloofdstrtlllt 8.J, Drie-

lJ('r~l'''

tde/ooll 03-138 - 2878

Vask Illl'dcwerkers:

~I,,". A. C. \\', n. \'. d. lIage-Rens
Jan Brouwt'r

T. lIarhllik,'r

n. lans
n. v. Kamp
Henk J. ),ft-ier
G. Schuurman

B. Vuysjt-

Dick Z;lal

Ahonnl'Il11'lIisprijs: f 5,- per jaar

),Iilitairen ontvangen het hlad op

aanvraag zonder hdalinJ.":.

Hij de t"(lOrlllaal:

ZOlllcr, zou. It"/Jfcr. I.'olograllf L('o-
,wrtl Jo"rlTd zag ll('t ,'all de IJTu1{ al.
El'1l lIilllo<1i"ende IlIaat; duik cr iu.
111tic ZOI1l('r, irl de ;::011, ill lid !Vakr.

-



Pianisten in de Jazz

De hop-revolutie ,'au ZO'II t"'Înlig jaar
geleden leidde ook voor de pianisten lot
een nieuwe speelwijze. In dl' Swing-pe-
riode had de piano als bcgcIeidingsinslru-
ment l'en rilmi~che zowel als een harmo-
nische functie. Fats \\'aller en Teddy \ViI-
son hadden, hoezeer hun stijlen ook
mochten verschillen, één ding gemeen:
het 'pompen', ahvissclend aanslaan van
akkoorden cn basIloten met de IilJkcr-
hand. Aangezien ook has en drums zich
bezighielden met het aangeven van de
vier tellen in de mnat, was hd gevolg
vaak ('cn nogal logge h(~3t.
De hoppers pakten deze zaak daarom

heel anders aan, Alleen de hassist trok
,'oortaan nog vier tellen in de maat, en

_ ,,,'cnl daarmee de basis van de ritmesec-
tie. De drummer benadrukte md zijn hi-

-" Imt uitsluitend de tweede en vierde tel,
zodat hij twee handen cn één voet vrij-
hield voor het omspelen van de heat. De
pianist hield zich nu vooral bezig: met de
harmonieën, en dat was ook wel nodif..:,
gezien de vernieuwingen die op dit ge-
hied doorf..:evocrd werden. Zijll Ilcgclei-
dillg ging bestaan uit het af en toe ,Wll-

slaan van l'en hasis- of doorgangsakkoord,
afgestemd op de behodte ",UI de solist
om te horen 'waar hij zal'.
1J0CWIe'}musici als Clyde 1Iart cn J\I

IIaig waarschijnlijk dc voornaamste rol
speelden ilJ de ontwikkeling van dczc
niCll\ve spcdwijzc, kwam Blld Powcll slI(.1
naar vorelI als de grootste IJoppianist. Zijn
spel kenmerkte zich door ecu drof..:c, hij na
hamerende aanslag en door razend-snelle
melodische lijnen van de rechterhand, dil'
in hun complexiteit SOIllSaan Parker her-
innerdcn. Po\\'ells muziek was hijlla van
het hegin af doortrokken van een aangrij-
petlde, soms zelfs wallhopig makemie
emotiollalill'it, die in eH'n slcrktl mate zijn
leven domincerde. Na 19,:50 maakten ziju

---.. per,~oolllijke problemen het Ilcm vaak 011-

~mogelijk 0111nog behoorlijk() muziek voort
tc hrengen. Sinds IH59 wcrkt llij iu Euro-
pa, vooral in de i'arijs(: BlIJe .:\ole.
In april 1960 trad BmI Powell tijdens

het Essen Jazz Festival samcn op met
twee andcre grote I)oppcr,~, (Inlll1mer
KIe'IJlI)'Clarke en hassist Oscar Pettifonl,
die vijf maanden later overleed. De mu-
ziek \'an dat C(llJ('crt is onlangs op ('cn
plaat uitgebracht: 'The Es.~en Jazz Fc~li-
val All Stars' (Fontana 088600 ZL).
Tc midden vall Powells platenprot1uktie

van de laatste jarell slaat dezc LP {'CU zeer
goc(l figuur. In Parijs was Powcll vaak
gedwongen met middelmatige Ilcgeldders
te werken. De efficii;nte s\ving V<lllClarke
cn Il('t ontspann{'ll vakmanschap van Pct-
lifonl stimuleerden hem kCllnelijk tot on-
gewone prestaties, al blijven de opnamen
van vóór 1950 tneh toppen in l'owclls
oeuvrc.
Op de twccde kallt hegd(~idt het lrio

tenorist Col(,lllall IJnwkins die, hoewel
swingman in ha rl ('u nicwn, al sinds d(:
jaren \'('<-'ftig getooud hecft ,'oortreffclijk
met boppers te kunnen samenspelen, I Ioc-
wd hij maar vier jaar jonger is dan Arlll~

st rong, blijkt lIawkim' creativiteit na
veertig (!) jaar musiceren nog onaange-
tast.

Thelonlous Monk

Op 19 oktolwr 194.1 nam Col{'mall
lIawkins in l\'ew York een vi('rtal stuk-
ken op. Die session betekende het offi~
ciële platmH1ehuut van de toen nog vol-
slagen onbekende ThelOlliollS !\Ionk, ecn
van de drijvende krnchten achter de bop-
revolutie. ~Ionks vuoral in harmunisch en
ritmisch opzicht opzienbarende ideeën
mochten dan V<ln bijna beslissende in-
vloed zijn op de nieuwe genemtie hop-
pers, hij zelf hleef jarcnlang hijna 011-

bekend huitcn {'CII klein kringdjc musici
en die-hards,
~Iollk treedt de Inatste jaren vooral op

met een kllor-piano-bas-owIIlS-kw<lrtet,
maar af en toe verzamelt hij V(lor ('cn
platellopllame een grotere bezetting.
'.\Ionk: Big Band and Quarld in Concert'
(CBS 622,18) wcrd in december 1!)()3 op-
genomen in de :-.Jcw-rorkse Philharmonic
1laU. Aau .\Ionks ,'aste groep waren op
die avond kornet, trompet, trombone cn
drie riethlazers toegevoegd. lIet tentet
speelt ('('IJ drietal .\lclIlk-standmds ell {-én
nieuwe original in arrangcmenten van
Hall O"crton, Vall de solisten onderschd-
dCll zieh vooml kornettist Thad JOItCSPil
altist Phil \\"oods door de be\\'owlerells-
waanlige mallil~r waarop ze zich in ~1()llks
ided.;nsfeer blijken te kunnen ,"crplaat-
sen.

In het razend moeilijke FOllr in Olie
selm,er Overton .\Ionks oorspronkelijke
pianosolo uit voor hel hele orkest, en daar
hlijkt in nog sterkere mate dan in cic an-
dere collectievcn hoezeer de musici zieh
in het zweet hebben gewerkt om ~Ionks
uniekc timing zo getrouw lllogelijk te re-
produccren. floe pl'rfect Ilitgevol'rd ook,
toch hlijft de muziek van deze LP naar
mijn slllaak qua intensiteit achter hij
:'\tonks 'Toegere Town Hall COllc(~rt-lllaat,
waarop bijna g('eli inzet exact was, maar
liet entlllllisinsme alles compenseerde.
Pluspunten van de nieuwe plaat zijn cch-
kr het verrassend inventieve spel van tc-
w)fist Charlie House, die ik nog nooit zo
goed boorde, en .\Ionks ollhegdeicle pia-
nosolo Dark,wss 011 the Del/a, waarin hij
bet traditioll(~le malli(~rtje van de pompcn-
de pianisten via zijn dgCll benadering
om'"ormt tot ('cn procédé vau {~en onge-
WOlle zcggingskracht.

Dave Brubeck
De jazzpianbt die hi,i het grote pnhJiek

de grootste populariteit heeft opgebouwd,
is zonder enige twijfel Dave Bruhcck. Een
jaar of tien geleden won hij alle mogeliike
polls, ook die van jazzbladen als Dowll
Beat en }.Idronome. Sindsdien is zijn aan.
hang (lilcier de jazzfans aanzienlijk ge-
slonken. Tegelijkertijd slaagde Idj erin
md ,n'rki<'s als Take Fice en Ll"s als
Time Ol/i de hitparade te hNeikcn. De
hoge ,'erkoopcijfers van zijn 'Time'-platen

D.-\\'E BRUBECK, ,rri;bliit:clldc grfll';eS. ,

zijn voor hle~1llnatuurlijk een stimulans om
op de ingeslagen W{~g- vcel vrijhlij"elHlc
grapjes met ongewone maatsoorten -
H)()rt ft: gaan. De llieU\\'Ste aflevering van
dit vervolghoorspel hed 'Time Changes'
(CBS 622,53). De plaat hcvat wccr eCIl
paar stukken in 3/4. eellllummer in 10/4
UJ een original in ecn soort 13/4.

Bas,~ist Eugenc \Vright ('Il drummer JOl'
~Iordl() leggen zoals gewoonlijk ('(-,Ilon-
herispelijk en vakhekwaam fundament.
De onmacht van Brllheck.zclf om een heel
chorus te laten swingelI, wordt Id(:nloor
helaas alleen maar bcnadrukt. Voeg bij de
unbeholpen timing dan nog de ollbtcJlcu.
de hallaliteit van zijn melodische ideeën,
en het zal dlliddijk zijn dat deze LP me
maar weinig luistergcnot oplcverde.
Altist Paul Desmond krijgt niet veel

soloruimte h)(:bedecld, en clat is miss(:hien
maar goed ook. De charme die vweger
HOg wei eens van zijll keurige loon cr:
vlekkeloos gcblazen \vijsjes uitging, is hier
,.olledig venhvenen. "'at overhlijft, zijn
('('l} a<lutal krachteloze ehorussen die vol-
strekt ongeïnteresseerd worden uitge-
',,(:Jcn!.

De tweede kalll van dc plaat wordt ge-
vuld door Elemenia/s, een poging om
jazz en klassiek te combinereIl volgens
!lt't langzamerlland Olldhakken proC£~dé
\'an uitgeschreven muziek voor een sym-
fonie-orkest waartegen en waartussen-
door het kwartet improviseert. In dit ge-
val zou het resultaat uitstekend dienst
kunnen doen als achtergrondmuziek bij
één van die historische massa-spektakel-
films waar de markt mee overladcn
wordt. De overheersende emotie is ook
hier weer de verveling. \Vanllecr 'sym-
fonische jazz' -experimenten lllliziek van
dit kaliber blijven opleveren, kunnen de
verlegenwoonligers V<lllbcide kampen c1-
kanr in de toekomst misschien beter met
l1lst laten.

BEBT VVIjS]!,;
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Stml1ey KIl1nick (r('c1lh aelltcr camcra) r('l!.is~c('rt ill de ""arroom nm Iwt - llagcborlll;(/c - ~\m('rikfllmw.' l'('lltagfJII (','11 tilIJle scèllc nm St'fltrl!.l'Iorc

Dr. Strangelove: extra bitter medicijn in
zeer vergulde pil
'Iedere meHl, vrome CH ki/uI leeft onder
('l'It Illlc!elJir zw(/arcl van Dcwwc1es, dat
eu/1l eeH zijden draad /Ultlgt, die elk 1110-
meHt geV{/{lr loopt te feordcH door-
gcsllcdcH door ecn ongeluk, eell mis-
rekening of wmmzitl.'

President John F. K"ennedy

Stanley Kuhriek heeft (o.a.) ondl'r dit
motto een film gemaakt, die ondanks
de pennancnt aanwezige humor alles
hch••lvc vrolijk is. Bcgisscur Kubriek
mecnt dat een 'realistische' .mnp.lk
van dit prohleem de menselijke fouten,
absurditl'iten, banaliteitcn en onge-
rijmdheden niet tot uitdrukking kan
hrcngen. liet gaat hier om dl' mogelijk-
heid ""n een fout in ecn systeem d••t
gebaseerd is op menselijke onfeilha••r-
heid en alleen een ironische komedie
kan het onden\'Crp zo dicht hij de men-
scn hrengen dat zij het hegrijpen gaan.
'Bamp cn tegenspot.."ll;zegt Kubrick.
'zijn altijd een uitstekendc basis ge-
w('est "oor koml'dics md een serieus
uitgangspunt. ".'

'Dr. Strangc!ovc' is - in het kort -
het "L'Th.lalvan dc derrie (en laabtc)
werddoorlog. Ergens in de Amerikaan-
se verdedigingsgordel krijgt een ,gene-
raal een aente aanval van Hussofohie:
hij ,'cnlenl..1 de 'commies' van al het

4

kwaad in de werdd. Ze veq..,riftigenhet
drinh"ater, infiltreren de legerleiding L'n
~turen aan op een derde wereldoorlog"

De generaal (Jack D, Hipper/Ster-
ling lIay(len) wil ze voor zijn en geeft

Peters Scllcn l',ifC:

lijn HAF-adjudant (~ltUldrake/Pder
Sellers) opdracht om aanvabJ}bn H ten
uitvoer te leggen, Dat gebeurt cn L'f.-'n
s(luadron B-.52-bomlllenwerpers met
kenlhomlading zet koers naar hun do('-
1('11in de Sowjet-Unie.

De basis van g('neraal Ripper wordt
hennctiseh van de huitenwerdd afgL~-
sloten. Zelfs de Amerikaanse president
(Peter Sellers) kan geen (.'ontact meer
met:(Ic generaal krijgen.

Dan blijkt dat de Hussen een defini-
tid verge1dingswapen hebben gebouwd: ~
na één enkele kernexplosie op Hussi.<;<..h.•••
grondgd)ied 7",•. 1 de Hussische 'wereld.
vernietigingsmal.'iline' in wcrJ..ing tre-
dcn. Deze machine is nid me~r tt~
'onthrrendelen' - (x)k niet door de Sow-
jet-heersers, die de maehine als laatste
troef enkele dagen later hadden willen
annoneercll. ~Iet vcel moeite lukt het
Captain ~landrake om dl' geheime md£'
,"oor dl' 13-52 bommenw('TJ.wrste pak-
ken te !..Tijgenen op het laabte mo-
ment worden ze tenlggerot.'I)(,Il,
Inaar, ..

Dodelijk serieus

Eun dodelijk !'-l'ril'USonderwerp - zo
op het eerste gc-.t.kht. ~Iaar alleen de
keuze van nanll'1l al (Jack. D. Hipper,
~Iandrake eH de Hussische aml)assadeur
De Sadesky b.v.) duidt op een parodisti-
sche noot in het geheel. Kuhriek heeft
het gehl-'CIinderrlaad op de grimmig-
ironische, eyniseh.lmlllorishsehe helling
gezet. En krocht - want wat anders
een gortdroclA:en afschrikwekkend he-
hXlg zou zijn geworden, krijgt nu een



t'xlra dimensit,: wc kunnen lachen om
de capriolen van Ripper, ~Iandrake en
eonsorten, krwijl wc tbeh weten dat
achter die lad. de bitterheid van de
r(~alitdt sehuilgaat.

Kubrick heeft de pil uiterst smakelijk
verguld en daarmee het innemen ver-
eenvoudigd. Maar de násmaak en de
wérking van het medicijn zijn cr niet
minder om: 7.ijn probleem (en óns pro-
bleem) is de mogelijkheid van wereld-
vernietiging door ongeluk, misrekening
of waanzin.

EncrJ'ijds valt het falen van het de-
f(-'nsievc gehruik van dl' kernmacht na-

.••••..tuurlijk eenvoudig te verklaren uit het
feit dat hier i'én generaal de heschik-

--" J...,ngheeft oV'cr een aanval~wapen dat
de hele wereld in vuur t'n vlam kan

--
zetten, Dat op zich zelf is al ernstig ge-
Iloeg. ~Iaar het is niet het helangrijb1e
plint dat Kuhrick naar voa'n brengt.
Veruit hd belangrijkste is het feit dat
door onze hlikSC'msneIIcteehnische ont-
wikkeling lll't mogelijk is geworden een
deq.{t'lîjk kcrnwap{'n te produeercn én
dat élon Illan ('X'U dergelijke ingewikkel~
de apparahlllr in l"lC\vegingkan zetten.
Daan'an is de automatisering van on-
ze maatschappij voor het overgrote deel
de 'schuld' .
.\Iaar schuld is ("en t}11isch menselijk
begrip, dat we niet kunnen toekennen
aan dieren en dingen. ~\lu'r dus nog dan
de automatisering draagt de maat-
sehappij de verantwoording voor de hui-
dige situatie: de mens is tcgenwoonlig
hij lange na niet meer op de iHx>gte
van de mogelijkheden van de techniek.
!'\iet dat iedereen oe ontwikkelin~en en
uitvindingen op de vod ZOII moeten vol-

P..r,., S('l/cr8 als nAF-groul' cUl'ftlill ,\landrakI'

g-en, llIaar ('cn elementair hegrip van
c)'beTlletica (de. wdensehap dt'r "stuur-
kunde') is in deze tijd onontlx~'('rlijk.
Immers, het is de cybernetica, zoals die
mede \venl ontwikkeld door de onlang,s
{)\'erlt,den mathematiseh-g-elet'nlc prof.
dr, ~orbert \Viener, die in onze maat.
sehappij op ('en groot aantal vlakken de
dienst llitmaakt.

Gebrekkig kennen we de cybernetica
\':lIlUitde gigantisehe lB~I-lllachines, de
automatische breinen. Voor zijn film
heeft Kllhriek één \.Hl die 'hreinen' als
:u.,htt'rgroll(l1oeatie gebndkt: cle lInl-
eOlilputer op London Airport. Dit appa.

I'der Se/hors fJ!S dt, ,\lIlCrikw/IIs(' !"t'sit1ent

raat is zo waarck-\'ol, dat de experts er
geen schatting voor durfden te geven.
\Ien legde de "Taag aan het apparaat
Zt~1fvoor. Zijn .mtwoord: $ 4,000.000,-
(hdg'Lx'n - volgens experts - erg' be-
scheiden V<lnde machine is). Tot dat mo-
ment was Peter Sellers (a<lnvankelijk in
ViN, later in drie rollen) het zwaarst
ver.lCkerd: twce miljoen dollar. De IB~f-
compnter verlux>gde die limiet dus Imt
100 pct.

Sellers :'1x-clt in zijn derde rol "dr.
Strangelo\'c', een soort \Vernher von
Brann, een Duits raketgeleerde-, die na
de oorlog' naar de Verenigde Staten is
gekomen om mec te werken aan het fa-
ketprogramma. Naa~t de HAF-captain
en de Amerikaanse pre.••idcnt heeft
Strangelo\"c. ,,,Ie<:htsecn zeer summiere
rc~I; maar evenals in de cynische on-
dertitel (of Hoc ik mijn twijfel overwon
en de iXHnleerde liefhehhen) toont K\I-
hrick ook hierin duidelijk hoczeer het
probleem hem Ix'ziJ.,dlOudt:niet de po-
litici of de militairen zijn de schuld van
het ondeskundig gebmik van de cybcr-
netische mogelijkhe,den, milar de ge-
leerden, die het strikt geheim houden
- ook in grotc lijnen voor het publiek.

Die grote lijnen zijn - van dichtbij
bekeken nu - ontstellend grof gete-
kend: lot'u slip van de pen, tong of
wijsvinger ('n de wereld ligt in puin.
Dat is ongetwijfeld Kuhricks lxxxIschap:
ken jc technische mogelijkhc(k'11, ken
de ~rrote lijn 'van je tijd en wéét in wel-
ke tijd we le.•..en. Velen schijnen nog te
denken dat het niet 19- maar 1864 is,
Dolt is CL'nmisverstand dat Kubrk-k uit
de weg mimt in "Strangclovc' - het is
een opmiming waar .•..oor wc lWIll dank.
baar moek'n zijn.

IIENK J. ~IEIEIl
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Vervolg van een 'Credo'

Ik ben de lezers van EGO nog steeds ('en vervolg sclmldig op mijn artikel in het
januari-nummer onder de titel 'Humanistisch Credo', Ik denk dal ik in ('én vervolg-
artikel likt klaarkom en de lezers moelen dus maar rekening houden filet nog eCII
artikel in (-én v:In de volgende !lummers.

lid artikel in het januari-nummer heeft nogal wat slof doen opwaaien. Het is in ecn
enkele krant zelfs in zijn geheel overgenomen en ook in de militaire samenleving is
het hier en daar punt van discussie geworden. Ik bell uitcraanI zeer vereerd met zoveel
aandacht, hoewel ik, in bescheidenheid, wel meell te moetcll opmcrk(~1\ dat niet al
mijn opponenten even goede lezers zijn. Ik nodig: heil O\"crigclIs gaafllc uit !lil ook hun
aamlacht aan dil tweede artikel te wijden.

Ik wil een waarschuwing vooraf laten
~aall. Indien men ml'entl'en tegenstelling
te ontdekken tussen mijn eerste en tweede
artikel, dan vergist men zich, heitIe arti-
kelen, met het nog komende derde, vor~
men voor mij een ouverbrekelijke eenheid.

Ik hen een religieus mens. Ik zeg dit
ondanks het feit dat ik niet 'gelovig' ben
iu de gangbare hetekenis vnll het woord.
Insiders weten dnt cr velen zijn in het
Humanistisch Verboud die zich zelf reli-
gieus 1l0elllen, ik sta dus in dil opzicht
uiel allcen.

Ik wil in het onderstaande eell poging
ondernemen om duidelijk te maken wat
'"<lormij dit begrip "religiens' hekkenL

Ik beleef mij zelf in samenhang met al
het andere. Dat is een principieel uit-
g:ang"~punt, mijn ik, mijn ego la;lt zich
slechts denken en beleven in betrekking
lot tic <Inder en het andere. Als ik 'ik' zeg.
is daar eigenlijk het andere reeos in op~
genomen. Het ego als ego-sec is Iloch
denkbaar noch hcleefhaar. Zelfs c'goïsme
eTl misdadigheid laten zieb slechts dell~
keil in hetn'kking tot ... het andere.

Natuurlijk ben ik niet in betrek-
kin~ tot ál het andere, maar het an-
dere waarmee ik wel in betrekking
ben, representeert voor mij áI het an~
dere. Om het wat eenvoudig-er te zeg-
gen: als ik met één mens in betrek-
kin~ ben, ben ik door hem in betrek-
king tot de mensen, Er zijn op aarde,
meen ik, on~eveer drie miljard men~
sen, hoe mijn verhouding is tol die
mensen \\'eerspiegelt zich in de be-
trekkingen die ik onderhoud met de
concrete mensen die ik werkelijk
ontmoet.

:-"IClls-zijn hetekent dlls ultijd mede-
mCIl" zijn. Ik hedocl daannc,(k niet dal
men zich liefdevol. vriendelijk. welwil-
lend tot die med(:-menscn gedraagt. maar
dat mijn bestaan <-'ell\'oll(lig niet mogdijk
is zonder die anderen. Ik meen tt: mogen
zeggeIl dat dit een grolld.ervaring '.an
IJlemeIijk bestaan is. Ik hen altijd bij de
<lIJder, de <lIlder is altijd hij mij. zonder
elkaar hestaan wc e<-'nvondig niel.

Het andere is echter niel alleen de all.

De gdl('ie mellsdijkc lJC.~c1lavillgis g('~
grond op deze opstan(1. In deze opstand
komt tIc mensdijke ""('1t'llsehap lol Ollt~
plooiing. Aan de ene kant als uitdrukkiug
vall de wcns om t(' WelCfl omtrcnt ll<'l
mysterie. aan de and{.w kant als uitdruk-
king van de wells OUl zich te handhav('n
in de ahsurditcit"

t\laar ook lu.t geloof is Ill"i. ('el] \'lllIn
vall opstand.

De mens moet het IIl}'skde ohjl'cliv('l"ell
om hel Ic kunnen verdragen. In primitid
geloof olljedivcringcll waarin de vrellg-
den en tic angsteu vall de mens boog op-
laaien. in de ontwikkelde godstliell .•t ('(~ll
ohjectivcring vall het zijn.hij-(le.andt'f tot
het 'Zijn~bii~GoJ', die de mens ('('n diepe
vreugde en troost schenkt.

Onder mensen staall de lIed groten Op.
de "profeten' die voor ('0 111dc mt'lls d(~
verzocning van melis ('11 myslcrie tol stand
br<-'llgen. De we,~ters(' wereld. en \'(,d daar
huitell. wordl ,"andaag llOg Iwll('(']'st dOOl

I)c H'I"\\"om1t'ring: om JU'I IlIyslerit'~\';III'
de~wereld dat in ons geilOrt'l1 wordt. is.
lll('Cn ik, de oorsprong van alle rt'ligie.

Ik sta in l'en abslIule wcreld (mell ,'('r~
gelijke mijn artikel in hel jarlllari-nnm-
mer), De mens "magt in een z,vijgentle
we("<.:Idnaar tic zin ,'an zijn heslaan. In ~
deze vragende mens wordt hel mystcri('--.
gdlOrCJl.

Ik \"{'l"O]HiNSte1dat deze \"('rwOJl(lcrill~
om lid mysterie de (Jorsprong is van alle
rncnsdijkc crc'ativHeit. \\'it, zich nid ver~
wondert, komt !lid tot wetellsellappelijk
onder.loek, komt niet tot geloof, komt
niet tot menswording.

Deze \'l'rwondcrillg is Ilatlllll'lijk uiet
('en kleurloze, rationc1e verwondering.
Hd is ('cn beleving die gepaard gaat met
diepe emoti('s. Emoties hs, van vreugde
('U augst. Vreugde om liet toehehoren aan
de ander en het an(kre, angst ('Chter juist
ook om (lat aml('n'. De vreugde vall hel
zijn. de angst voor 11l..,t nid-zijn. De vrellg~
de om hd leven, de angst \"(lor de dood.
},Ict llame in de primilieve religies spelen,
voor zovcr ik weet. deze cmoties, ook CII
vooral in bet ritueel. cen grote rol.

\\'ij zijn dat zijns-myskrie. omdat bel
('{'rst in en dO(Jr ons lll\'slerie wOI"{Il.:\I\,s-
terie bestaat niel illlit;'11 de mens om. 'In
<1emens is het mvsit'rie. Bllikn de melis
om is ('I' slechts ('(:11uid vall zich zdf hc~
\\"l1s1<',zinloz(', wereld, di(~ uit zich zelf
nid tot myslt'rie \\"ordt. Om hd \\"at
vrcemd te zeggen: de mcns voegt liet mys~
terie aan de werpld toc, de mens maakt
de wt'rdd lot mysit'ric.

Voor mij is het meest wezenlijke in
deze verwonderin~, CII de eraan ve •.~
honden emoties, dat de mens in op~
sland komt legen het absurditeitska-
rakter van de wereld, tc~en het mys~
terie-karakter van het zijn, He mcns"-'
vecht tegen de absurditeit, vecht h~..•••..
gen het mysterie. In dezc OI)si:IIHI
voltrekt zich zijn mCl1s-wonlin~.

********

den: mens. Hoewel mijn emoties t.a.v.
diewn, planten eH dillgen anders zijn dan
t.a. v. mensen, behoren ze evenn'er hij mij.
Ik ben met het anden: opgenomen in N:n
zijns-ervaring.

lIet laatste zinnetje klinkt ;11 aardig
wijsgerig, maar de lezer late zich daar
niet door afschrikken. voor mij is het niet
anders dan een ervaring van wat ik ben.
En van wat. als ik het goed zie, iec!pr
ander (Jok is.

liet 'zijn' dal ik Ul! seflrijvendc' heh in~
gevoerd, is voor mij lIid één of andere
oujectieve grootheid, het is slcx:1Jts('en ill~
nerlijke ervaring vall ,vat ik, met Iwt an-
dere samen, ben, Ik begeef mij opzettelijk
niet buiten mijn ervaring, omdat ik dan
altijd wcer tcrechtkom hij. voor mij, zin-
ioze projecties. die met mijn ervaring al .•
zodanig nid meer te maken hd)1Jen. Ik
kan slechts zijn wat ik op grond van I'r~
varillg heil"

;-':11 is ccht('r deze "ZijllSt'rvaring' voor
mij volkomell helder cn tegelijkertijd
raadselachtig. Ik ervnar mijn ziju als dl'e1-
zijn volkolllen hdder 1'11ollontkoomhaar
en toch is het mysterie voor mij.

Wat is het wonder van mijn ()I)~e-
nomen-zijn bij het andere en van het
andere bij mij? Dat is de grolllivraag
van mijn leven en dat is. meen ik,
een religieuze vraag.

Ik ontdek mij zelf als tOt'iJphort'll<1 aan
mij zelf en hel andere tegelijkertijd, ('en
situatie dil' iu haar ondoorgrondelijkheid
een gevod van v{'rwolldering in mij \\"ak~
ker rol'Pt. De verwondering om het zo.
zijn d('r ding('n

E(:ll voorbeeld: ik W('et hoc uit <11'ge~
nwc'llsehap "all Iwee IlH'nSen ecn nieuw
leven geborell wordt, maar mijn \"('rWOll.
dering om het feit dal het gebeurt, zoals
het geheurt. \\"ordl daardoor niet Opg<)~
heven. het tegelukel is veel meer het ge~
val. Ik meen dall ook te wf'1en dat kl'nnis
de vCf\vOlHlcring niet opheft maar ver~
diept.

De levenshouding van de religiellz('
mcns lijkt mij het met ingehoudcn adem
staan in het zijns~mysleric dal in (']l door
ons tot wcrkelijkhei(l wordt.

*********
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het optredell \'all jezlls vall l\'azart'th, die
op unieke t'n geweldige wijze de \U7,Oe-
ning van mem; l'lI mysterie in zijn persoon
tot stand hracht.

De verzoeninl-{ volLrt'kl zich ill de be-
grippen: C('nade, Vl.rJos.~illg cn Opstan-
ding. De Liefde van Coel lot de mensen
is hel hart van deze verzoening.

Ont1erhlsw'll zochlen dichtl~rs naar het
sleutelwoord (bt hel mysterie in de kNn
zou trdfl'II. Dat is een poging die nimmer
volhracht kan worden, maar die ook nim-
mer mag worden opgegeven. Ook de
poëzie dankt zijll ontstaan aan de ver-
\\'ondering-om-het-mysterie in de nlens.

Ik mt'l'n dat l'I" in de laatste e('uwen
een groeil'ndc nciging is in de mens om

~erug te keren van dl' religieuze ohjcdi-
.••••.•..ering.

Daarhij ontslaat het gevaar nm het ver-
lies van alle religieus hesef. Onze tijd
gedt er vdt' voorlwdd{'n van. Ik hen er-
van O\wtlligd dat dit alles slechts tijdelijk
kan zijn. Dl' mcns staat 111.in {'('n rdigit'll-
ze situatie' ('n hij 7..alzich daar niet hlijn')ul
van kunncn losmakelI.

In het christendom zijn m,i.. {lui{lt'lijk
aanwijzingen van een tcrugk,'er tot d(~
nict-gcohjec:ti\'eenlc religie.. Het is nog
lang niet duidelijk \\'at daaruit uiteindelijk
zal groeielI ..

hehhcll op de figulll" \'all .lezlls \'all Xa-
zarcth ..

Dat is voor allt.s nodig voor de Illllna-
lIisten, die ill ecn 1Il..i. lloot1loltige tllltwik-
keling deze grote onder de profeten llau-
\\"clijks enige nalldac1lt wijden.

I let is cchter even nodig voor de {.'hris-
tellen, die de moed zullen mo('il'n ophrell-
gen om de perSOOll \':'111 Jezl1s te ontdo{'u
vall alle objc<:liverinJ.,(en eu mythen (zelfs
al zou jezus zdf tot hd on!sl,1all daarvan
a:mleiding hebbcn gegevcll), die het VOOI
de moderuc mens onmogelijk makelI zich
op jt'zlls te orii-'tü('r{'n,

Voor mij is de betekenis van .Jezus
van Nazareih, dat in zijn leven en
zijn persoon de grondervaring in Jwt
zijnsmysterie, nl. het zijn-bij-dc-an-
del', op ecn uniel\:e wijze in een be-
vestigende, menselijke liefde wordt
beantwoordt. Uaarmede heeft Jezus,
in een absurde wereld, vanuit zijn

..mysterie-ervaring zin ::-cgcvcll aall
het menselijltc leven.

Dat is het geweldige waar wc sinds jl'-
ZllS' leven nimmer meer onderuit kllnllcll,
Daarom stroomt, voor mij, vanuit de per-
soon van jczus \'an Nazareth f'en hredt,
stroom van menselijk I,'v('n ('11 denkt'll,
dat sleehls wordt vl'nlilisknl door de oh-
jcdiveringen {'IJ mytll('ll die <1oderen daar-
in hehlwn gehracht.

Met tIit al hen ik gekollll'n tol het on-
derwerp vall mijn derde artikel, Hl. tie
liefde .. Danrop kom ik dus in {'{'n vall lIL..
volgende llummers vall I~CO tertlg, Eer-
lijk gezegd maak ik me loch al zorg(~n
over de reacties die dit artikel nu w('er
zal verwekken.

liet zij zo, ik wed d••t Ici'.ers Iiel nooit
zo moeilijk h{,bhcn :ds met ('en persotln-
lijk erl,do .. Zij knllTleJl zieh in zt'ker op-
zieht troosten, ,"oor tTe~chrijv{'r gt,ldt het-
zelfde ..

Il. UPS.

Hoofdstraat 84 - Driebergen

wenst deel te ncmen aan een Vormings- en Bczinnillg-shijeenkomst van het
Humanistisch Thuisfront in het Coornherthllis te Driehergen in de maand

... (maand van deelname) ..

Handtekening:

HUMANISTISCH VORMINGSCENTRUM
'HET COORNHERTHUIS'

(landmacht/luchtmacht)

(volledig militair adre:.)

(naam. voorldlt.'rs, rang)

Celegl'rtl te

OlHlerdeel

Hl'gistra tienumrner

OlHlt'rgetekt'nde

In het Coornherthuis worden regelmatig bezinningsiJijeenkolIlsten g(.houden
voor milita.iren ..
Er wordt daarbij gesproken over allerlei levensvragen, Daaruaast zijn l'r
boeiende programma's over hedendaagse kunst.
Iedere militair kan hiervoor uitzonderingsver1of krijgen ..
\Vie iets gevoelt voor deelname aan zo'n bijeenkomst vuile hd onderstaande
formulier in en sture het op naar het Coornherthuis.

Het lijkt mij de opdracht van het
humanisme om het religieus besef in
de mens van deze tijd te hcrsteilcli.
D.W.Z. opnieuw cn steeds weer in de
mens te wekken, niet in de ccrste
Illaats als een verstandelijke overwe-
ging, maar als werkelijkc ervaring en
bclcvin~', het besef van mysterie om
het zijn en het zo-zijn der dingen.
Alle grote krachten in de mcns zul-
len altijd uit dit besef ontspringen.
Mens-zijn is altijd: zijn-met-myste-

~ie. Zonder dit besef zullcn mensen
.•••••te grondc gaan.

Voor mij is hd humanisme dus niet ('('ll
Ic\'ellso\'l'rtlliging die Iledt afgcl"f,kelHl
met de religie, integemleel, ik mct.u dat
in eell wNkelijk humanisme dat de IIH){'(l
heeft door te dringen lot d{~l'SSt'llti(~ \'all
mCllsdijk Ilt'staan, de religie, maar (lan iJl
nict-gcohjedi\'(,f'nle \'orm, {'{'n lIil\ll\\,{',
modertIe inhoud zal vinden. lu zulk {'ell
religie zal tie meliS, staallde iIJ een ahsur-
de wereld, de verwOIulerillg om het mys-
terie-van-de-wl'reld oplliellw 1)('11'1,'('11.

Ik vraag mij soms af of eell eh risten-
(lom, OIltdaan val) nÎt't-\\'ezcnlijke objee-
tivering-en cn mythen, en l'eTl humanisme,
ontdaan van de a(anti)-n,ligieuze hewust-
zijnsvcrnauwing waar het m.L tll:lllS nall
lijdt, elkaar in de toekomst wellieht zullen
ontmoeten. Er is m.L hehoefte aan cell
andere oecumcne dan die waarmede de
christenen zich thans hezigbouden ..

In zulk ecn ontmoeting zal (ik ,vil de
dingen klaar en scherp zeggen (\11 de le-
zer za\ al wcl begrcpell hchhef] dat ik uit-
sluiten(l op eigen vcrantwoordelijklleid
schrijf) een heroriëntering moeten plaats-
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Nieuwe muziek: uitdaging tot reactie

Na ('cn ratiiodisclIssie, wOl/rin ik tegelI' .
O(;('T ecn andersl,;vdende heb geprobeerd
om ('('11 actuele compositi(? te verdccligcJl,
word ik o1Jgebdd door ('CII meneer (ecu
In'j{larc1 componist), clie zegt: 'Ik weet wd
u:at Ik !'(JU dat stuk denk, Wllarcoor /I een
p,oet/ lCoonlie wilde doen, - dat is de
complete verll.:ordillg!' Maar ('CII ruu/ere
m('nC(', schriift me: 'Ik was erg blij met
fllV uitcl'flzettillg over cleze muziek. Mi;/I
indruk t;all deze Iti/voering lcas: een ill~

tercssollt !ccrk. Zelf hen ik 53 jaaT, l1UlllT
de fi;d dat ik mi; door moderne C011lpO-

sities "voor de gek gehouden'" voelde, is
[aug worM;.'

Een hczuch'r van het 'Coornherthlli:...•
kennelijk een s('epticus, vraagt - nadat ik
een ('xperimcnteci pianoshIk V:ln de
Zw('ed Bo Nillsoll md H'd \'uisL- cn 011-
dcrannwerk llt'h gcslwdd -: 'Bent 11

dgcnlijk up het COllservatorium ge-
\\'t~('st... ?', terwijl een leerlinge vall de
(;emeentelijke Kweekschool in I\mstl~r-
dam mij als l'ell reaelie op iwtzclfde sluk
laat weten: 'Ik vont! dit nid mooi, maar
wel boeiend. lid was voor mij een soort
koude douche in een periode waarin ik
l'en heet je ()vcrverzadi~d begin te w(lrd(~11
\'an klassieke en romantische muziek. Als
ik de kans krijg, zal ik me graag nog eens
a;;lIlzo'n opfrissertje hlootstellen!'

Koppen van ft'censit's na ePIl lloor mij
gegeV('li recital: 'Avond \'ololl.muziek, -
verbijsterd puhliek voortijdig zaal uil'
(lIet Binnenhof, Den Haag), 'Hartslliker
gaf leerzaam recital' (Haags Dagblad),
'~Iodcrnisme vÏ<'rdew{'(~rhoogtij' (Holter.
dams Parool), 'I'\utidig brogdhed' (Ak-
tllelt, Kopenlmgen), '1lartsuiker scllonk
lHuziek.met-tik' (liet Vaderland, Den
Ilaag), 'Parade der onhegrijpelijkcn'
(.:\'iellwe Eindhovense Courant) ...

Kortom: de meningen zijn w'nleclJ, d(~
discussie hlijft levend! 'De kllw.t eigen is
k t:cru':(lrren, u;etellsc1wf' stelt gerust'
(George Braqlle, Frans sehil<ler).

Levend blijft de discussie altIlans in
het Coornherthuis, waar ik maar Zc111cll
het gevod 11('1,tegen de hierkaai te vl'dl-
len. 111 het Coornherthllis is geen plaats
voor muzikale tahoes en de resultaten
\'an de durf die mml er tCII toon spreidt,
lil'gt'll cr lIid om: na afloop van een aan
de nieuwste muziek gewijde avond is cr
\Tijwel altijd een behoorlijke groep men.
sen die bereid zijn 0111 een vcrdere dis-
cussie over deze materie bovcn pils en bil-
jart te stellen. Een zeer positieve (~rvaring
voor een musicus, die ondt'r hen ecn cven-
tU(,el pllhliek van de toekomst hoopt te
zien!

Vragen

liet Coornherlhuis is al geruime tijd
eell van mijn werkterreinen en ik \veet dus
\\'cI zo ongeveer wat de prohlemen zijn
die vooral naar voren komen:

'Is dit "" lOri 11I1l::.iek?' - onmiddellijk
('en vraag die moeilijk bevredigend te be-

antwoorden valt tegenover degelIC die
volkomen vreemd tegenov('1' de niellw{~
uitingen in de klimt staat. Die vraag
\H'rpt immers meteen tie nevenvraag
'\Vat is muzil'k?' op, en een dergelijh~
vraag is, evenals '\Vat is pOl'zie?', eigen-
lijk nauwelijks te heantwoorden, omdat in
lIl' kunst tlatg(~l1elll't meeste kit, wal zich
niet laat verklaren. Houden we het hij
de 'technische' hClIaderillg: muzit:k is in
meethan: tijd georganiSl'crd geluid, dali
zie ik niet in, waarom dl' actuele seril:'le
en clcktronisdle muziek, die waar hel
deze organisatie bctrefl weinig aall het
toeval overlaat (men zou zelfs van een g('-
heel nieuwe 'tijdruimtelijkl" or~anisatie
kunllen spreken), geen muzjd, ZOIl zijn.

Dat een readionair-getilJte gro('P f'\l'-
derlandse musici deze muziek 'soniek' wil
lIoemen (wat zo iels nis alleen maar
"klank' hetekent), getuigt eerder van voor-
ingenomenheid (wanl die term is duide-
lijk d('nil-:rerelld bedoeld) dan "au door-
dachtheid, van ecn hesef van de prohle-
matk,k waarvoor de compouist van V:IIJ.
daag zich gesteld zid.

'De Ilitroercude JlIIl:>icIIS ::'01 l,en/u;ij-
IIcn, zoals de verl/(/(/Iljescer/cller /lit de
dichtkullst j.~'venlu.:cnen, lwdat de bod.:-
dTllkkllllst rt.;as l/itgcl:omlclI.' Dat zcgt Ed-
~ar \'ari~sc, de Frans/Amerikaanse com.
pOllist, die indertijd de elektronische 1lI11-

OTTO KETTING
, •• m/l/tee/ijk" flllII IUJd •••

ziek maakte voor het Philipspaviljoen op
de Bmsselse Expo, wanneer hem naar de
toekomst van de muziek gevraagd wordl
{:n hij zijn \'olstrekte geloof in de tech.
niek, in dc dektronische klanken wereld
duidelijk maakt.

liet is waar: met de elektronische
muziek is een geheel nieuwe vorm
van muziek onlslaan, die misschien
wel bij uitstek de muziek van de toe-
komst zal zijn, - die in elk geval nog
grote mogelijkheden tot ontwikke-
ling in zich bergt. MUzikaal denken
en techniek zijn tot één onverbreke-
lijk geheel versmolten. liet medium,
de vertolker, is weggevallen, de com.
ponist legt zelf zijn 'ideaaI-vertol-"-
king' vast. -.-

Elektronische muziek vraagt ('en <\u-
dew benadering; velen zulle'l het per-
soonlijke contad van mens lot mens, de
persoonlijke spanning die tussen uitvoer-
der ('11auditorium hestaat, niet \villen en
kunncn missen. Dat zal de concertzaal in
zijn oude (verouderde?) 'vorm doen
voortbestaan. ~laar: via een vertolker mu-
ziek genieten is één vorm van muzikale
realisatie, - de dt'ktronisehc middelen
zijn de andere; men kan zijn oor te luis.
teren leggen aan de bron der klanken, die
zo volkomen autonoom is, op een wijze
dat de vertolker (dat is nog altijd vaak: de
romantische virtuoos) ('en overbodig be-
grip wordt.

Muziekbeleven
Iemand zegt: 'Wie gaat dit belllisteren?

- ik u;il me bi; hct luisteren Il(/ar mu::.ick
OIltspmUlen: Actuele muziek biedt veelal
niet de mogelijkheid tot recreatie die men
gewoonlijk hij muziek verwacht. }.leer in-
spannend dan ontspannend. !\lanr is het.•••.
hcluistcren van muziek over het algemeel .•••
uiet veel te veel een passieve aangelegen.
hcid geworden? Is het nog \vcl: muziek
I)eleven?

Drijft men in de concertzaal, die zich
toch wel grotendeels tot een verkalkt iJl.
Stitllllt Jl('cft ontwikkeld, niet te veel op
het verlrouwde, op datgene wat 'herken-
haar' h (het geijkte klassiek-romantische
repertoire)?

'lil eell dciclI::.e cirkel t:el'»loon/cli C('II.

I/,;ig de::.el/de executmlt('1} eeuwig de:,d/-
de geëxecuteerden, tocge;uicht door ecn
publiek, dat dit feest cler lwrinneriflg 1;001'

ceu lIIus;",'che en::aring t:erslijt' (OUo Ket-
ting, Nederlands componist).

Is de muziek nog wel een flvontuur,
waarin men zelf een actieve rol speelt,
zelf ontdekkingen doet? Te veel is de mu-
ziek omge\'{'11met ('en aureool "'Ul pleeh.
tigheid (beroemde namcn in gouden lijst-
jes lanl-:sde balkons), - te ved is de COII-
certzaal een gewijde tempel, waar humor,
protest, actualiteit, elke vorm van indivi.
dualiteit e\'CII zovele taboes betekencn.



Een ander: 'Als die lIieuu;e //Illziek
maar door ;:,0 lLCIIUgCfI gespeeld fL'onlt,
datl zegt dat toch fLA u;atr Vilt Zt'gt

niets! Niets tegen de nieuwe muziek lt'lI-
minst!..'. In de romantiek llecft zich het
instituut van de conccrtzaal ontwikkeld,
is de basis gelegd \'oor de verering van
het herkenbare, (Jokvia de podiumvÎrtuo-
zen, die allemaal met dezelfde stukken
komen opdra\'l'n om de goegemeente Ie
Ja/('Il horen, dat zij het nog sneller, trl'f-
zekerder, ingetogener of Ilobder doen
dan collega A. of B.

De verering van het verleden leid-
de tot een verloochening van het
heden. De evolutie van de muziek is

--.,met de tijd meegegaan (want de
~cheppende kunstenaar is bij de tijd),

het concerti even is stil blijven staan
bij de conservering van het verleden
en zo is er een verwijdering gegroeid,
een verwijdering tussen componist
en uitvoerder en, als een gevolg daar-
van, tussen componist en toehoorder,

Een discrepantie tussen de bedoelingen
"an de componist van nu en de uitvoe-
ringspraktijk,

'lIoc komt hd, dat ik gecn moeite met
dc moderne schilderkunst JU'/J erl IL'ei mei
de moderne muziek?' Dat zit hem onge-
twijfeld in de communicatiemogelijkhe-
den, die bij de beeldende kunst nu eell-
maal \"('d eenvoudiger liggen dan bij de
muziek. Een schilderij kan men in ('('11

flits in zich opnemen en verwerken, het
oog kan een onmiddellijke indruk regis-
treren, ~Icn kan hetzelfde schilderij her-
haalde malen gaan zien, wanneer het hij
voorbcc!(l <-'en expositie betwft. Komt
men er al cens toe naar de concertzaal te
g'aan om hedendaagse muziek te bc!uiste-

~<-'Il, dan is <-'cntwcede confrontatie met
.••••..cen werk waardoor men getroffen is, zel-
{Ien of vaak helemaal nooit meer mogl'-
lijk. Die gemakkelijker f:Qmmunieatie
heeft ervoor gezorgd, dat vcc! beeldende
kunst van deze ecuwal lang gemeengoed
is (in derderangs meubeh:aken hangen de
reprodukties van ChagalJ, Picasso <-'11
Dufy aall de wand), terwijl de meeste mu~
ziek van de laatste vijftig jaar nid aan
hod komt.

Instinct

\'raag: 'Uot' k,mt It ul'oordelell. of 't
flauu;e kul speelt of niet?'
Antwoord: Ik ga uiteraard op mijn

dgen muzikale instinct af, mijn cnige
doorslaggcvenoc criterium, Ik kan mij
danig vergissen, maar heb ook niet de
pretentie Vadertje Tijd te zijn, die moet
oordelen op lange termijn. Als ik over
tien of twintig jaar zeker zou wden, dat
het stuk van Nillson dat ik nu zo dikwijls
speel, kitsch is, - dan is dat nog niet ('fg,
Ik gaf dan in 1964 een muzikaal tijds-
beeld, waarin dit stuk paste (elke periode
in de kunst kent hovendien zijn medopers

EDGAII VARESE", /.!l'1oof i" I('dlllick

('11 handige jongens), Het is l'en risico dat
ik moet aam'aarden, - anders kan ik he-
ter streven naar een Chopin-matillee op
tweede kerstdag,

'Is er {allgzaom moor zeker toch teel
meCT bellmgstellillg I-'oor de llieUlcste
muziek?'

Die h er inderdaad, we winllen, wat
ook wel v<lIJzeifspreekt, terrein, om het
in strategische terminologie te houd('Il.
I\fcn kon zelfs vrij tevreden zijn over wat
er de laatste tijd via concerten en radio-
series aan adtlecl~ werd gehracht. ~Iaar
de readionaire krachten steken toch
steeds ,veer hun kop op (of liever in het
zand, om hun stmisvogc!politiek te be-
drijwll).

Een sprekend en zeer recent voorheeld:
de ,N"t'derl:UHbe:.,rllziekdagcn 1964, liet
achter de mg, prclendeenlell 'in de eer-
ste plaats ('('n overzicht te gevell van d(~
resultaten uit de afgelopen vijf jaren' (al-
dus de fraai uitgevoerde folder). Op de
programma's vall vicr in dit kader geor-
ganiseerde concerlen zie ik te midden
\'an 23 compositi(~ssl(~ch(stwee werken
staan uit de progressieve hoek, ..

Een van de allerht'langrijkste jongere
componisten, Peter Schat (die in die af-
gelopen vijf jaren dikwijls eell verfrissell-
de knuppel in het hoenderhok wierp),
ontbreekt geheel .. , Vnn een and('r jong
componist, Louis AndriessclI, ,~peeltmen
een oud, volstrekt lIiet representatief werk
in plaats van zijn grote orkestwerk 'Ittro-
spezione' uit 1963, dat 1I0ta helle in ~e-
dt~r1andhekroond werd, in Brnsscl onder
leiding van de Italiaan firtillO ~faderna
ken Ileroemdheid) zijn première bcled-
de, maar hier nog steeds niet lot lIitnlc-
rillg kwam ... Olto Ketting viel met een
evenmin representatief werk ('Cl! zelfde
lot (cn deel ...

Ja, ja. '. ~llIltatllli zei hel al: 'E,. /Je-
,~'Ia(/t geCIl I(///{l. IV(/Ol' hllill~1l de nllIscifll
;:,o!Jed nJlJmmii}1I re ;:;ielI zijn tlI... iu x(~-
der/mul.'

Ik 'Zc~op 1'.0'11 avoud iJl lid CoornlJert.
huis: 'Mijne heren, hel is verschrikkelijk
jammer, - \\'(~klUlIlelI IJO~ makkelijk de
hele nacht doorpraten, llIaal" ik moet er
vandoor: Soit!

TON IIAHTSUIKEH
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Henk Sehulte, de zwarte panter

Ze flocmcu hem 'dc z,U:llrte Jumtcr'. Eli
inderdaad zit er iets Il(mtcrachtigs i" dc
mali ier lI;aarop hij, soepel CIl gemis/oos,
rond de tafel sluipt en ;:,iin rug kromt coor
de (uIIIClIi CJP liet ivoor. De fOllkelelide
ogeH, die zich boosallnlig ric!l{('/1 0l' hd
trosje b(Jlh~Hdat cr{.!,en<; vrielllJdi;k OIJ hd
groene lakcll ligt te glinsteren, zmulml
tlie t:ltll het katachtige roofdier kllllJlCIl

::i;", dC/1 01' het 1'1I11t staat z.i;" "rgl'io;:e
I/roo; t('/}(:sprillgcII.

Zwarte panler ... Ja, dip betiteling Î<;

llid zo slecht getroffen vour lIenk Scbol-
k, het Eindhovense biljarlft.llomc{,ll. De
illusie wordt nog: versterkt door het pik-
zwarte krulhaar van de Braballder, zijn
altijd wat duistere, hroedende blik en
Iwt glimmcude zwarte vcst waarin de bil-
jarters hun sport plegen te bedrijven,
lleuk Scholte is wel de meest v(x~lzijdi-

g;e speler die de Nederlandse biljartsport
mOUlt'nkel rijk is. I lij heheerst vrijwel
alle spe1somk'll en !lepft een hdl~ rits van
H~rworven i'\ederlall(lse en Europese
kampiocnstilc1s achter de hand om deze
hewering te staven, Hij hehoort ontegen-
zeglijk tot de kleine, selccte topgroep van
het illleruali(JlJaie biljartle\'en.
Toch lu'eft het cr in het hegin naar

uitgezien, dat het :llldere takken van sport
dan het hiljartcn zoudcn zijn waarin de
Eiudhovenaar zkh zou ontplooien. Hij
hego:1 in de sporl als vocthaller hij een
cluhje iu de stadsbuurt waar hij woonde.
Dat ging allemaal wel mooi.
'\-Iaar tOCIl in en om Eindhoven dc wie-

I('rsport meer ('11 meer in trek kwam en
maUIll'1l als Hansje Dl'kkcrs, lall Plantaz,
Thijs Boks, Jall l\o1ten l'n "Tout "'agt-
JllallS in de rijen der amateurs op het eer-
stc plan stolHlen, krel'g lIenk Scho!te an-
(\l're ideó;n. U hegrijpt natuurlijk al wc1-
ke. !lij wilde widrellncr worden.
De racdids k".am ('f. En lid hleek,

dat die zwarlharige SdlOlte niet cens zo
SI('e1ll fidslt', Tussen hoveng('\I()('mde na-
men hradlt hij het zelfs tot ellkel(l en~-
plaatsen. Vroeg: of laat maakt elke wiel-
rcnncr ('chlcr wel ('ens pijnlijk m('( de on-
niendelijke hardheid "an het plaveisel
kl'Hllis, Toen dat IIcnk Scilolte on'rkwam,
IlI'll.k(,llde Il<'t Ilw1('('U liet cill(le van ziju
wil'!erloopl)aan.
1\''1 die valpartij n'l'kocilt Scholk zijll

rac(.ficb schielijk aau ('en zekt'w '1'0011
Slcenbakkers, widrelliwr. Eu t()(~l1werd
hel '.oor hClll dan todl ddinitid het hil-
jart.sl)('1. Thuis in de zaak '.an zijn ,.adcr
11<'edhij lH't cerst nog zo'n bedje vnor zijn
plezier, maar tocn Ilij als z(lsli{'njarigc
knaap algauw zulke grote trosscn \.an :-;e-
des vall zijn h'u schuddc en all<lercll
lll'm aanUlol,digl!ell in n'renigillgsvcrhall(l
te gaan spd en, hle('k al spoedig dal 1Ic.'lIk
Sdloltc lwt ill deze tak van sport een 1]('(.1
dnd zou kllllllcn schoppen,
,\log kon Ilenk Seho1te de voethalsport

lIiet Jwh'maal loslatelI. Ilij werd :-;eheids-
rechter hij jeugdwcdstrij(lcn en dat kl('ille
grut nmd lid maar wat intcn'ssallt om
on<1('r<1eldding vall zo'n !Jiljartfellonll'cn
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te mogen spelclI, :'-:a enkele jaren moest
Seholte cehter ook het scheidsrechtcrcil
op het groene \'('hl eraan geven. Toen
was er voor Iwm allecn nog het faseillc-
rende spel nwt de ivoren hallcn op hel
groelle laken.

Voorste pla.n
En !lU :-;taat lIcnk Scholte dan al en.

keil' jaren op het voorste pi all in de in-
temationalc hiljartwerdd. Velen vinden
hem 'een lastigc vent', En erg l.:emakkc-
lijk is hij dan ook l)('paaillnid. ~Ien mnd
ht'Jn en zijn uitbarstingen evenwel killl-
Hen zien legen de ac1ltergnmd van dl: wel
zeer speciale sf('(~r waarin de hiljarltocr-
!looien zich plegen af te spelen,
D••t is cell sfecr die geladen is met eCII

liES1\. SCIlOLTl~
.. lIfun;a{ (JIJ inmr.,

hij na tastiJare IJoogspanning cn waarin
het min:-;tc of geringste l'cn explosie kali
veroorLaken. Biljarten is l'cn sport van
concentratie, waarhij hel uiterste van de
zmmwen wordt gevergd. Voor ('en hiljar-
kr - en zeker voor een :-;terk ge(~moti()-
neenl mens als Jlenk Scholte - is hel spe-
len van ('en wedstrijd te vergelijken met
het hellol'llzaam Jan'rell vall cen met dy-
namiet geladen vraeiltauto over ('en weg
mI obstakels, waar hij het kleinste sehokje
tie boel in de lucht kall doen vliegen,
liet is die sp('d;t!e atmosfeer die voor

de hiljarter zo'n hijzonder grote rol speelt
en die zijn ~wdr;lgingen in de tnCflmoizaal
verklaart, Zotlllg Je partij duurt, halan-
ceert hij op l~en koord dat millimeter-dull
l'll uiterst hreekbaar over ('cn gapende af-
grond gespan!len i.s. Dat kan gemakkelijk
catastrofes tot gevulg }I('hben, Aan de an-
dere kant evcllwel heeft de hiljarter die-
7.eJfde gespanllen atmosfecr nodig om tot
zijn topprestaties te klllmen komen.
De trihunes moelen vol zijlJ, maar zij

moelen gevuld zijll md Jllensen die de
hiljarkr in al zijn gedragingen, ja, zdfs in
zijn gedachten vnlgen. Zij moet('11 als hel
,vare met heUl meespelen. Zij mogen ont-
hutst ZOl'Jlll'n als de hallen uil elkaar fol-

len !laar eeu hinderlijke positie. Zij mogen
ook uitbarsteu in spontanc, korte applall:-;-
jes van hew()lIdcrin~, W<lllllecr de speler
ecn m()('ilijke puzzel fraai oplost. Daar-
mee rdlcderen zij slechts wat f'f op deze
ogenhlikken zelf in de speler omgaat. De
biljarter heeft deze reflexen nodig. Zij
bepalen de sfeer.
En in zo'n sfecr komen dc meeste hil-

jarters tot hun heste spel.' lIenk Scholte
zeker. Dan rijgt hij in een bijna Ollvoor-
stelbaar kmpo zijn reeksen caramboles
aan elkaar. Dan ziet men 'de z,,,'artc pan-
kro op zijn sterkst. ~Iaar 0 ,vee als die
sfeer cr niet is. Of als de spanning door
{'cn soms minuscuul incidentje evcn wordt
verbrokell. Dat kan ,.oor een fel op zijn
spel geconccntreerdc spc1er als Henk..•••
Scholte betekenen, dat hij (ocmklaps geel
earamhole meer kan maken. lIet kan te-"-"
vens voor dcze hypergevoc1ige sportman
de aanleiding zijn tot g(ldragingcu die
hem tot 'dic lastige vent' hebben gl'stem-
peld.
Ik geloof niet, dat de ".erkelijke top-

spelers in de hiljartsport <tnders zouden
kunnen zijn. Bij (Ic een is het misschien
iets duitlelijker zichthaar dali hij de au-
der en zoals overal heeft Jan zich zelf
misschien ook iets beter in bedwang dan
Piel ...
},Iaar in de wedstrijd zijn zij alk'maal

lot het uiterste gespanllcn ('tl derhalvc
licht ontvlamhaar. liet tot in fradi('s van
millimckrs to(~gespitste preeisi('wmk in
het hiljartspel en de daardoor opg(~roellen
:-;palillingcil !)rengen (lat oll\'crmijdl~lijk
met zich met'. GEn SCIIUUH\IA~

De verklaring
In het vorige llllHlmer "<lil EGO

hel)l)cn wij ruimseIJ()()ts ;l:tndaeht
gcwijd aall de "cr Idaring die mili-
lairen moeten afleggen alvorens ze
knnllen deelnemen aan de hmna-
nistisellc geestelijke ,'er".orging:.
Ditmaal drukken wij op hlz. 11

nogmaals die ,.elklaringen af,
w;tan.all men dlJs gebruik kan
makelI door zc tc tekenen cn IJij de
administratie vall het ollderdcl'1
waar toe men he hoort iu te leveren,

r-. kerderjarigcIl modcn d(~ ho.
w'llSte vPrklariug zelf OTlll('rteke-
Ilt'n en illl(','erclI.
.\lilHlerjarigen IIlodell dl' onder-

ste vl'l'klarilJg door o\ld(~rs of voogd
latl'Il ollderlekcllen ('11 moetcil
<1t'ze daarlla inleveren.
\Vie nog in militaire dienst moel

opkomen, hehoort de ingevulde en
onderkkcndc verklaring: hij zijn
opkomst mede k hrengen,

De hoofdraadsman,
11. J. J. UPS
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Verklaring voor meerderjarigen

Naam en voorletters;

Registratie.nummcr: _

Onderdeel: . _

Plaats:

Ondergetekende verklaart, dat hij wenst deel te nemen aan de geestelijke verzorging vanwege het genootschap het
Humanistisch Verbond

Datum: _ Handtekening: _

•• Na invulling en ondertekening inleveren bij administratie-onderded

Verklaring voor minderjarigen

-- Naam en voorletters:
(van de militair)

Registratie-nummer: _

Onderdeel: _

Plaats:

Naam en voorletters:
(ouders of voogd)

Adres:

Plaats:

Ondergetekende verklaart, dat hij/zij wenst dat zijn/haar zoon/pupil deelneemt aan de geestelijke verzorging
vanwege het genootschap het Humanistisch Verbond

Datum: _ Handtekening: _

•. Na invulling en ondertekening inleveren bij administratie-onderdeel



Aan de Commandant van

--(onderdeel)

. - _ --- - - - - -- - -- - _. - - - - - .-..- _ -- ------ .._._ ..--- -_ -------._------- -- _.- _.- - - - - - - -- - - _. - - - - - - .

Aan de Commandant van

------------- - --

(onderdeel)

--


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012

