


Kerstfeest

Ik heb het vorig jaar geprobeerd op deze plaats, duidelijk te maken dat de
humanist niet onverschillig aan het kerstfeest behoeft voorbij te gaan. Ook voor
ons kan dit feest meer betekenen dan het gezellig doorbrengen van een paar
vrije dagen. \Vij kunnen uiteraard geen godsdiclIs'cig kerstfeest vieren, maar
het feest dat de gehoorte van de mens Jezus van Nazareth herdenkt behoeft ons
niet onverschillig te laten.
\Vellicht zal de godsdienstige lezer hier opmerken: ~Iaar is ZO'II feest dan wel
veel waard?
Voor die godsdienstige lezer niet, die verlangt een feest waarin zijn diepste
godsdienstige gevoelens bevredigd worden. ~Iaar voor de humanh"t hehben
slechts de menselijke aspecten van Jezus van Nazareth gelding cn daarom zal
een feest waarin dezen op de voorgrond staan de humanist zeker kunnen be4

vredigen en dus voor hem waarde hebbcl!'
Indien een humanist kerstfeest viert zal hij dit feest dus benaderen vanuit
andere sentimenten dan de christen.
En daarmede komt vanzelf de vraag naar voren of wij dit feest \vel samen
kunnen vieren. Ik heb de neiging 'te antwoorden: als regel niet!
Zeker niet daar waar godsdienstige mensen, met volledig recht, een werkelijk
godsdienstig feest willen vieren.
Anders zot! het liggen bij de viering van het kerstfeest op et'n zodanige wijze
dat begrippen als naastenliefde, mede-menselijkheid, verwachting en hoop in
het middelpunt staan, begrippen die dan door de deelnemers ieder op eigen
wijze kmlllcn worden geïnterpreteerd. Het uit 'te voeren programma hchoort
dan aan deze opzet te worden aangepast.
,\len begrijpe mij goed: ik vraag niet van onze christelijke landgenoten dat zij
tot zulk een kerstfeest komen, ik tracht slechts aan te geven op welke wijze de
humanisten evell'tucel aan een gezamenlijke viering zouden kunnen deelnemen.
Hoe staat het Illi met het kerstfeest in de militaire dienst?
Ik heb geprobeerd me van de bestaande opvattingt'n op de hoogte te stellen.
Als ik de mij gegeven uiteenzettingen hel> begrepen dan komt het er op neer dat
men twee vormen onderscheidt nl. het kerstfeest, dat \vordt georganiseerd door
do godsdienstige geestelijke verzorgers en het kerstfeest dat wordt georgani-
seerd door of namens de commandant. Het eers'ce feest zal uiteraard een gods-
dienstig feest zijn, in het tweede staat de bevorderillg van de saamhorigheid
op de voorgrond en doet het levensbeschouwelijk element alleen op de achter-
grond mee,
Het eerste feest, zo deelden mijn zegslieden mee, kan niet verplicht worden
gesteld, de deelname aan het tweede fees't kan inderdaad door de commandant
worden verplicht, zoals dat ook wel met het bijwonen van andere plechtigheden
en feestelijkheden die de bevordering van de saamhorigheid tot doel hebben
het geval is.
Daarmede is duidelijk dat geen militair verplicht behoort te wordcll om een
godsdienstig kerstfeest bij 'ce WOlleI}, ~I.i. is het gewenst dat de aankondiging
van deze godsdienstige kerstfeesten ook zodanig is dat het niet-verplichte
karakter ervan duidelijk tot uiting komt.
Is dit nu een week mijnerzijds aan de militairen die een verklaring voor de
humanistische geestelijke verzorging hebben ingeleverd om zich te on'Urekken
aan het kerstfeest van de godsdienstige verzorgers?
Allerminst! \Vie het op prijs stelt zo'n feest bij te \vonen moet het zeker doen.
Ik wil op dit punt op niemand enige pressie uitoefenen. ~1aar vast moet wel
s'caan dat zo'n deelname vrijwillig is.
Dat lijkt me trouwens de enige basis waarop het feest van Jeztls' geboorte kan
worden gevierd. H. L.
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"Judoambassadeur" Nauwelaerts de Agé

"Minister Luns heeft eT een concur-
fcnt bij; Jaap I'\auwelaerts de Agé, judo-
:unhassadeur van om land. Dat stond
vorig jaar eens in een krant, tocn ik
net terug was uit Japan. Een beetje
overclrevt'll, dat wel. Ik voel me aller-
minst een ambassadeur op jn<1ogehiecl.
~Iaar toch, zoiets doet je echt iets.'

Jaap Nauwdacrts de Agi', klein, 'ik
hen afgekeurd voor militaire dienst.
want ik kwam enkele centimeters te
kort,' k('lIrj~hijge\'•...erktc snor staat in
judogi (judopak) in zijn eminente dojo
in Bloemendaal. Tientallen zweetdrup-
peltjes die in zijn snorharen zijn blij-
ven hangen, schitteren in de zonncstra-

•
cn die door de grott' ramell naar hin-

U;'ll vallt'n. De les aan enkele CIOS-cur-
sisten is voorbij.

'Vanaf de oprichting van £lt, sport-
school hipr in Ovcrvcen ben ik al als
leraar judo aan het CIOS verbonden.
Ieder jaar echter knabbel ik er een
paar lesuurtjes af. liet wordt me te
veel. Je kunt niet allt.,s tegelijk doen.
De judosport in Europa heeft de laat-
ste jaren zo'n sprong gemaakt, dat ik
wel g('nood7.•'lakt ben om veel te reiu'n.
Sinds ik in een nogal emotionele vcr.
gadering werd afgezet als voorûtter van
de Europese judo-unie heb ik het veel
drukker gekregen.

Nieuwe functie

liet was in 1956. De Hongaarse op-
stand was hloedig nccrg('slagen. Et'Jl
week daarop zouden in \Venen dl' Eu-
ropese judokampioellschappen worden
gehouden. Ik voelde dat dat niet kon
doorgaan. Ik gelastte de w(xlstrijden af.
Enige maanden later viel mijn kop.
De Oosit.'uroppse Iandell waren en hloc

_tegen mij. Staande die vergadering even-
"d. werd ik als direeteur-'sporti"c ge-
kozen. Een nieuwe functie, waarin ik
me gehL'e1 kon uitleven. Alle \veJstrij-
den, cursussen, enz. die in Europees
vl'rband zouden wordt'n gehoudell, m()l'st
ik gaan voorhereiden en leiden.'

Jaap Nauwt'!aerts heeft die taak Sl'-
rit'lIS aangepakt. In Iwgen jaar !wt:'ft hij
zich tot ('l'n enonne hons in de IJF, dl'
internationale judofed('ratie, opgewerkt.

'Sport zal er bij mij al vroeg in, Toen
ik zo'n jaar of zeventien was, deed ik
in Den Ilaa~ van alles. Ik vot:'tbalde
in J lVV, bokste een heetje, volgde aan-
dachtig de lessen van Siem Beyden op
de Haagse kunstijshaan l'n kwam in
lH38 voor het eerst in contact met jif-
soc. .\Ianrice van Nieuwcnhuizcn, denk
maar aan die boekjes van Dick Bos,
leerde me de t'erste zelfverdediging.
Ilt'! pakte me. :\og vóór de oorlog trok.
ken wc het land door om te demonstre-
ren. In het begin van de Tweede 'Ve-
reldoorlog begonnt'n \'ie pas met judo.'

De oorlogsjaren rit'pen de ont\'"ikkc-
ling van de judosport in !,<,'derland ab-
rupt een halt toe. Een gloednieuwe sport,

overgewaaid uit het Verre Oosten, scheen
in de wieg gesmoord.
In oude schuur

'Ik dook onder in lle huurt van Haar-
lem en bIed !-!("(Iuremlemijn gewilde
"gevangenschap" lessen geven. l\og in
'45 begon ik hier op d('ze plek in ('cn
oude schuur met mijn eerste cursus.
Van Canadese militairen kreeg ik de
plankeIl waarop ik mijn eerste mat kOIl
lt'ggen.

Die schuur van ~auwelaerts is uit-
gegroeid tot een modern sportpaleis.
Twee grote sporthallen, l'cn voor aller.
lei spelen, de ander uitsluiknd voor
judo, 'er ligt een v('rende mat,' zegt hij
trots, staan als twee reuzenkolossen in
het rel.'t.lsheuvelachtige duingehiL,,(l.

'lIet heeft me ht'el wat gekost om
het zover te schoppen. Vlak na de oor-
log vele reisjes naar Engeland en Frank.
rijk om me te hekwamen. Vooral van
dll Japanner Kawashi heh !ik ontzet-
tend veel geleen1. In 1953 bereikte ik de
finale van het Europees kampioen-
schap in de lichtgewichtklasse. Ik was
toen 34 jaar. Daarvoor had ik die kans
nooit gekregen. want toen streed men
slechts in de klasse alle categorieën. Ik
ml't mijn 65 kilootjes moest dan ophok-
Sl;'nk'gell knapen van lIl'g('ntig kilo en
ffil'Cr. Een onmogelijke opgave. Dat
lukt<-natuurlijk nooit. Overigens haalde
ik het toen ook nid. De Fransman Char-
rière werd kampioen.'

Jaap I'auwelaerts stopte met tie wed-
strij{h,port. Inmiddels was hij tot voor.
zitkr gekozen van tie Europese judo-
uuie. Anton Cel'sink nam de taak op de
takmi over.
Groot talent

'De komst van Cl'Csink ht.'eh {lUS land
jud(Hnindl'd gemaakt. Ik geloof dat
eenmaal in de honderd jaar een derge-
lijk talent geboren wordt. Let maar
('('ns op! Gl;'('sink hl,t,Et door zijn ge\\/d-
dige prestaties de jeugd wann gemaakt
voor judo. Toch geloof ik dat er in al
dic' jaren te Vl't'! naar hem is geke.
keil. De anderen zijn l'en beetje v('rge-
ten. En dat wreekt zkh nu, want in de
liehtere ge\\/icht'Sklassen hehhen we op
dit moment geen capabele krachten
meer. Slt'(:hts in de jan'u 1956-60 had-
den wc in CO()SBonte C('n vergelijkba-
n' judoka. ~Iaar ook hij stootte pas op
oudere ledtijd door.'

l':auwelaerts, 47 jaar, directeur-spor-
tive adjoint van de IJF, directcur-spor-
live van de Europese judo-unie, voor.
zifter van de keuzecommissie, v{)orzit-
ter :\'ederlandse gradeIH.'ommis.sie, lid
van het Nationaal Technisch Collcge
en lid van het h{x)fdl){'stuur van dl' fe-
dt:"ratiekan men gemst op gelijke hoog-
tl' skllen mP! Lo Bnmt, de grote man
in de KNVB. Evenals Brunt, lllaar dan in
de judowereld heeft hij tot zelfs in
het machtige Japan toe zijn relaties en
l.'ontacten. Zulke mensen zijn in de grote

sportbonden onmishaar. De wNstrijd-
man alleen is het niet.

Japanse coach
'liet wordt tijd dat \ve snd oVergaan

tot het aanstellen van e('n Japanse coach.
De voorbereiding in ons land is niet je
dat. Gccsink heeft zich voor alle fune.
ti{'S teruggetrokh'n. Ik zelf heh het te
druk ml't de organisatorische kant om
(x)k nog onze topjudoka's voor te be-
reidt'n op de grote \.•..edstrijdl'n. \Ve Iwh-
ben een trainer-coach nodig die er
een full-time joh aan he{,ft. Gebeurt
dat niet en scharrelen we op deze \\ij-
z(~ verder, dan staat het jndo hij ons
over enige jaren voor {'('n "bankroet".
Brazilië heeft bewezt'n dat g('en enkel
land, hoe klein ook, blijft stilstaan. Al-
les holt met reuzenstappen vooruit.'

WI~I JESSE
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De eend en de Cadillac

Heeft de acteur afgedaan? De Funès bewijst het tegendeel
LClIl Cham'y noemde men in en buiten

Ilollywootl 'de mail md de duizend ge.
zichten', In de jaren tv.intig m;luktc
hij l'CIl aantal films die zijn naam H'S-

ti~d{,11 (De klokkdni<1er van dt, .l\'otrc
Danw, lIet spook vall de opera), l'en
naam die zo sterk bleek dat 1'T ruim
vijff.'lltwintig jaar na zijn dood nog een
film O\'('r zijn leven kon wonleu gc-
maakt: ]nrnes Cagncy speelde de hoofd-
rol in 'TIl(" man with tlw thollsaml fa-
ees' (1957). De kgende van Chaney
h'efde tocn nog, maar <1(, adeur als
'maker' Viln '{fe' film was al sinds
lang ontluisterd.

Instrument

De acteur - zo had il'c1erc hio'óeoop-
hezoeker langzamerhand wel geleerd
- was ecn instrument, nl't als de ca-
mera ('n tlc dcc'Ors. I lij was als WrlS in
de handen van de regisseur, die hem al-
les kon laten doen. I lij werd als l'en
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piano besptfld op (Ie montagetafel. Hij
werd uitgelicht als l'en puhliciteitsfoto
of l'en re('lamephat, Ilij wen I gegri-
mcerd mt'! dikke lagen schmink, {'t'n
pTllik cu soms complete andere oren,
{'{'n ui{'Il\\'e neus, ('('U scheel oog, Hij
kn'('g zijn aanwijzingen van rcgisseur
en cameramau op een tOOlI dit' een
harst' sergeant-majoor zou doen blozen.
Kortom: til' aeteur was eCIl te verwaar-
lozen factor gewordell. Chaney had -
in al zijn glorie - aangetoond, dat ie-
deTC andere acteur hetzelfde kon be-
reiken als hij - gegeven dl' technische
mogelijkheden van 'de' film.

Entoch ...

Ondanks die intellectuele verguizing
van dl' adeurs en adrices hlt'w('n cr
sterren (je houdt het niet voor mogelijk)
die ('én miljoen dollar voor één film-
rol lunden bedingen. In die categorie
heetten ze dan ook geen acteurs of ac-

FILM8ESPREKIN
triees meer - dan waren het sté

Verguizing

En toch. , .
Ondanks alle verguizing en ond

dc wetenschap dat dl' adeur als w
in de handen van de regisseur, l
men er steeds wCl:"r adeurs en I:

ces die hcwezen dat ze 'it' had
juist dàtgene wat een rol - hoe
feet geregisseerd, uitgelicht en.
h'('rd ook - nt'~t ('ven bekr In;,
alle andt're. Zo'n acteur is Louis
Funès. En nergens hceft hij dat to
toe duidelijker kunnen tonen dan in
COTilialld', die in 1\'ederland draait
du de titel 'De Eend en de Cadillac'

Juist in 'Le Comiaud', want Jaar
hij als waardig tegenspeler dc hekl
Franse adeur Anclré Haimoourg, 1-
hekend als BourviI.

Zowel de Funès ab Bourvil begon
carrière in dl' Franse ~lusil'-lIall (sp
uit: ~fjoeziek-Iloal), maar krwijl de
nès nog slechts enkele films op
naam hc(Jt staan, kan BOllrvil al hl
op een dnematografisciJe shlat
dicllst die in 1945 begint en meer
twillti~ titels telt.

De Frans(>1l presteren het - 00

film om een thema twee,
maal te hdlalldcIen, zonder in hin
lijke llC'rhalingell te ••..ervallen. lIet

Lillh: De Ftmès. , . ku::aad

Glider: Bourt:i1



IlIIlès ••• t'erlmasd

van 'Le Comiaud' is nog onlangs
ij lwt veel sl'rieuzpr - met J{'iUl.
( Belmondo en Jean Seberg in de
'drollen gedraaid.
et verhaal wil, dat ('en gesjochkn
lse tOt'rist via een aanrijding in con-
komt met een rijke directL'ur van
'handelsfirma'. De auto ken

1(1')van de toerist (Bourvil) wonlt
-lil' aanrijding vernidd en de direc-

(de Funi.s) biedt hem aan om op
l.."Usteneen val..<tntieritvanuit Na-
naar Borde~lUxin ('cn Cadillac te

t'n. Bourvil Iwdt daar \vel oren
" maar ook de schijnbaar respec-
Ie directeur io;;tevreden, want de
illal' best~at grotendeels uit contra-
ie; gouden humpers, Sl'hnouff (he-
l') in de spatborden, juwelen in de
l. i'\iettemin is de Funès niet gerust
bt'sIuit om Bourvil iu het geheim
zijn rit te volgen. De verwikkelin-
laten zich radL'n. Een kostelijke kn-
ie is het resultaat.

En toch ...
Daar waar Bourvil - met zijn op

zich zelf soms zo sympathieke karak-
tertekening van 'de' Franse burgerman
die met vakantie gaat - in het beeld
is, verslapt de aandacht, omdat de Fu-
nès - met zijn uitf"rst levendige mimiek
- de show gestolen hedt. Steeds weer
is het {'en verademing de kortademige,
kort aangebonden, uiterst motorische de
Funès grinnekend, scheldend, argwa-
nend of geschrokken het beeld in te
zien komen.

Komisch effect
En BourviI, die op zich zelf (het zij

nO,l,rmaalsgezegd) een uitstekende pres-
tatie levert, wordt door zijn tegenspe-
ler volle<lig overschaduwd. De Fnnès

De Funès ... geschrokken

mag dan niet de bijnaam 'de-man-met-
de-duizcnd-gezichten' hebben, hij doet
wel erg zijn best om een dergelijke
naam waar te maken.

Xatunrlijk: zijn komisch effect wordt
verhevigd door de montage en door de
regievondsten. .\laar in essentie blijft
het zijn show.

liet zou echter onaardig (en onjuist)
zijn om de man achter de schennen dit-
maal niet te noemen, alleen omdat \vc
('{'n pleidooi voor de adeur hebben ge-
houden. De regisseur van dit kostelijke
kleurenspel was Cl'rard Our)'.

HEN!: J. ~IEIER

De FIHlès ... tevreden
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Een jaar humanistische geestelijke verzorging

•

In de beide vorige nummers van Ego
heb hen wc 'Stilg"cstaan hij dl' prak~
tisehc moeilijkh<"(lell die de humanhti.
s(:!le raadsliedeIl bij hUil wt'rk Ontll'Tvin-
d{'n PH hebben wc tev('ns antwoord
trachten te geven op e('n aantal vra-
gen van politieke aard. In dit laatst"
artikt>l n.a,v, het eenjarig bestaan van
(h. humanistische gel'stdijke w'rzorgin,l!
in de strijdkmchtt-'Il ",illpn \V(' nader in-
gaan op Iwt doel van deZl' ver.wq....ring,
want ook daarovt'r hlijkl'll nog ste(,ds
misv{'rstan<lell ft' IJt'staan.

Om md enkl'!l' n('I!.ltit'Ve punten te
ht',lûnnf'n: lIit lwt vorige nummer fiod
(I<~lezcrs duhlt.liik zijn g('wor<1l'1l dat
llt't doel zek('r nipt is hd V('rkofldigell
van allerlei politiek" en ,soeîalt. opvat.
tingt'll. In de eerste plaats he,staat over
{lp'/.e zaken in lH't Humanistisch Vl'r-
hond geen C'pnsft'mmige mening ell zou
duS' dl~ verkondiging' ('rvan V{'rwnrring
en onderlinge vf'rdl.(,ldlwid tewe('ghren-
w'n; in de tw('e{lt, plaats moet het toch
wel duidelijk zijn dat pen geepstl'lijk v{'r-
zorgergl'cn politieke of socialt' propa-
ganda hehoort te makt'n. Dit hetl'kent
natuurliik nil't dat hl'l g",.~prl'k dat dp
gf'l'ste1ijk Vl'rzorger met militain'n voert,
zich niet op politiek of sociaal terrein
ZOl1 mogl'll hewegen, maar wl'! dat dat
niet op ('Pil propagandistische \\ijz(' moet
geschied('n,

Een hn'p<1t', negatief, punt: llt't dod
van de humanisti.~ehe gt'l'stelijke ver-
zorging is nid om anligmh(lietlstigc
nropaganda Ie maken.
Hocwd de raadslieden vun het Hnma-
ni.stisch Vl'rhond zdf t)IJgodst1il'nstig 7.ijn,
lwhlwil zij nid de minste lwlull'ftt, om
anderen van de gotl<;<1ienst af t(' hr{'I1-
gen of hen h~ n'rhindt'H'1l om tot dt'
gochtlienst te kOlIll'Il. lid h'gcndee1 is
waar, indien zij hij militain'n meI wie
zij !wmocienis lwhben, lwmerkell dat
(h'zell dl' \\'(,IIS of de nl'Îging hehhen zich
te venlit'p",n in d(, godsc1i{'nst of daar-
mt'<1e kennis te makt'n, dan zullen zij
hen gaarne daarhij lll'lp{'n o.a, door IH'1l
in ('ontad tt' hn'nw'n met domint'(' of
aalmOt'Zt'llier. Dat (loen ze niet, omdat
ze zulke lml\'{' liedell zijn, maar mndat
ze Viln het humanistische slandpunt uit-
gailn dat ('{'Tl i{,dl'r het recht he{'ft zijn
eigen geestelijke weg te gaan ('n daarin
nid door t'en ander J.:whindt'rd hl'1100rt
tI' wordell.

Ook dit hetekent niet dat dl' raad.slif"-
d",n nimmer over de g(xlsdienst zullelI
.sprekt'n, maar zij hehnn'n dat noch in
propagandi.stisclu> noeh in antipropagan.
t1istisclll' zin te doen,

E{'n laatste, negatit'f, punt: humanis-
tisc1w J~eesh.lijke w'rzorging is ge{'n mo.
H'elw('rzorging. Hd is niel de taak van
tIe raadsman om te trachtl'n de l.!:{'-
ve('htsheTeidheid van de militair te hc-
illvloedell.
Ik bell mij ervan ht'wust dat ik met
d{'ze zinsll('(lp een doornig pad heb be-
tredell, maar ik wil op dit punt gC('U
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onduidelijkht'id laten Ilt'staan. Hpt Hu-
manistisch Verhond 1Jt,{.ft zijn raadslie-
den nid dl' kazt'rnt's laten ingaan met
het doe! de comm,mdant{'H te helpell
lwt{'H' militairt'n te vormelI. En omge.
kt'{'Hl is het ook Iliet de taak van de
raadslied('ll om de militaire vorming op
t'nigerlei wijze te verhindereIl of te he-
moeilijk{'Il.

Moreelsoffic1eren

"'je me('nt dat de geestdijke verzor-
gt'rs handig tllsst'ngcschoven mOl"('eJs-
officien'n zijn, vl'fgist zich {'venzet.'r als
wie uwent dat dt, geestdijke verzor-
ging als een soort v{'rkapk padfistisdw
propaganda zou kUlIlJf'1lfunctiont'rt'n, i'\u
h(x}rt mell vaak tl", te)..{{'nwerpÎng: maar
in uw ge ...•pn.kken nwt militaiT",n zult
11 toch !liet kunllen voorkollwn dat II een
of ander standpunl huldigt, en door het
uÎtspr{,kpn daarvan zult u dan toch dil'
militairen he"invlot'den,

i\let deze teg{'II\\"t'Jl.}ing n;u1t-ren we
de kern van de zaak. Humanistische gees-
telijke verzorging is niet het huldigen en
uitspn.kt'n van standpunll'n! De raads-
lieden brengen eigenlijk slechts twee
dingen mee, nl. dat ze humanist zijn {'n
als zodanig gt'l'stdijkl~ wrmrging wil-
I('n beodenen. \Vat lwll'kf'nt dit?

Oe kt'rn van het humanisme is dat
menselI worden g{'zien als zelfstandige,
vrije individuen, die oVl'rigf'1lS slf'chls
in samenhang mt't andt.'ft' individut'll,
dus in allt'r1t'i vonnen van gemt.t'll-
sehap, hun m{'lls-zijn kunnt.'11realisl'rl'lt.
En dat is prl'des ook dc hasis van de
humanistische ge{'sh'lijke vt'D'.orging.

I Iet is dus nid Ilt't vt'fkondigt'n van
al1{'r1t'i opvatting{'n, maar ('('11 hew{'p
op de dl'l,lnemers om ernst te maken
met hUil eigen mogelijklwit1 tot vrijheid

{'n zelfstandigheid in saml'nhang met
medemensf'n.
Dt' raadsli{'{lt'n \'{'rkondigen dus h.v. ook
nid de 1Jumanistisdw beginselen, ze
plaatsen een mens voor, of hder in zijn
vrijheid, d.w.z. ze voeren hem (terug)
naar zich zelf, in de hoop op dez.e \\ij.
ze l'en m{'ilS te inspirt'rell tot het kit'-
zen {'n volgen van l'en eigen Icw'ns-
wt.'g. Of {li", Wl.'g naar het humanisme
toe voert of juist daarvan af, is !lid
ter zakt' docnd. Dat is nl. de {'igen
vrije I)('slissing van de aan de v{'rzor-
ging deelnemende mens ('n die behoort
door de raadsman niet op de l'en of all-
(h,rt, wijze ll' word('n h{'"invloed.

En wnt voor het humanisme geldt.
gddt uil{'ra,ml ook t.a.v. allerlei all- -
d<-'rf' opvattingen ('n meningen. lId is
nid de taak van de g{'('stelijk ver.t.or-
ger om de deelrlt.'lllende militairen dui-
delijk te makelI 'HX~ zij hehon'n te den-
kell op het punt van hl'wapening ell pa.
dfisme, van democratie {'n communis.
me, van seksuele mnraal t'n huwelijk,
van modt'rnt' en klassiek(, schilderkunst.

Verlangen

De raadsman hedt sl{'chts i'én taak:
zodanig bezig te zijn md de d{,{,lnf'-
m{'IHlt~ militairen, dat in hen lwt ver-
langl'n gmdt om in èigen vrijheid en in
{'igt'n veranhv()on1elijklwid zich zelf ('{'n
\\'{'g: te vonnt'n, d.w.z. eigell mt.'ning:ell
eH opvattingt'1l te v{'f\\"{'rVt'll en daar-
voor dan ook te staan. Daar mod {le
raa(bman het gt'dg:t'llde klimaat voor
SCht'PIWIl. .

Dat gdx'urt in het zgll. open gesprek
d.w.z. in het ~espr('k waarin de {kellle~
mers, op hun t'Ïgt'1l verz(x,k, worden
geeonfronteerd met t.'t'n hepaald pro-
hlt't.'lli.



Registratienununer
Onderdeel
Gelegerd te

HUMANISTISCH VORMINGSCENTRUM
'HET COORNHERTHUIS'

(voUedig militair adres)

wenst deel te nemen aan een Vonnings- en Bezinningsbijeenkomst van het
Humanistisch Thuisfront in het CoornherthuÎ'S te Driebergen in de m:<and

". ". "(maand van deelname),

Handtekening:

Hoofdstraat 84 - Driehergen

In het Coornherthuis worden regelmatig bezinningsbijeenkomsten gehollden
voor militairen.
Er wordt daarbij gesproken over allerlei levensvragen. Daarnaast zijn er
boeiende programma's over hedendaagse kunst.
Iedere militair kan hiervoor uitzonderingsverlof krijgen.
Wie iets gevoelt voor deelname aan zo'n bijeenkomst vuile het onderstaande
fonnulier in en sture het op naar het Coomherthuis.
Ondergetekende (naam, voorletters, rang)

(landmacht/luchtmacht)

Bereidheid
Daar tegenover staat dat juist in deze
situatie bij velen de bereidheid ont-
staat zich te hezinnen op de nH'nsclijke
mogelijkheden, zich zelf de vraag voor
te leggen wat vrijheid, verantwoordelijk-
heid en gehoor/.aamlll'id in eCIlmens('n.
leven kunnen en mogen hctekl'lll'n. De
vraag ook, heel concreet, in hoeverre
oorIo~rvoering zelf nog mogelijk en ge-
oorloofd is. \Vaar anders dan hij de
man-in~unifonn zou deZl! vraag in de
eerste plaats moeten rijzen?
De geestelijk verzorgl'r is niet de man

die de antwoorden \•...el even z..1.lgeven.
In een kritisch mede-leven en mede-
denken moet hij de mens inspireren om
te komen tot een antwoord dat uit een
crnstige wil tot vrijheid en verantwoor-
delijkheid wordt gehoren.
De g{'('steliik verzorger is ten slotte

niet anders dan l'en bescheiden hulp-
kracht bij de totstandkoming van een
eigen zelfstandig oordeel. liet humanis-
me is het vertrouwen dat zo'n oordN,.1
altijd mogelijk is en dat de mens onder
de maat blijft als hij het l'fIlstig stre-
ven daarnaar opgeeft.

11. L.

hoog tot laag geldt dat de hereidheid
tnt gt'hoon~aamheid in hem aallwezig
moet zijn, De voorhpreiding op el'll even_
tuele oorlogvoering hpeft hovendien vele
gmwelijke, onmenselijke aspecten.

nid juist de taak van de ge<-'stelijkver-
zorger om het \'{,r1angen naar zelfstan-
digheid in dezl' jonge mens aan te moe~
tligen?
Indien m<-'n mt'ellt dat N"ederlandse
jong('mamH'1l in de Ieeftijll van twintig
jaar als regd nog te weinig zelfstandig,
te weinig volwassl'n zijn, dan moet het
toch de taak van de gCl'steiijke verzor-
gf'rs zijn om tll"/.l~zplfstandigheid en vol-
wasspnheid aan te moedigen.
:-:atuurlijk zal dat wel met enig be-

leid moeten geschieden. Als men daar
tenminste niet onder Vl'rstaat dat men
th'ze jonge mannen nu juist van hUIl
zelfstandigheid proheert af te houden.
Het llt'leid zal erop moeten zijn gericht
de zdfstalldigheid te hevorderen en er-
voor te waken dat niet voor die tijd
reeds aIll'rlei vooroordelen het verwer-
ven van een werkelijk eigen oordeel in
dl' weg staan,
Hct doel v:ln de humanistische geeste-

lijke verzorging in dl' strijdkrachten is
zoals overal elders: hulp hij de ontwik-
keling tot zelfstandige menswording. Dit
geschi{"(lt op grond van hd mensbeeld
dat de humanist voor ogen staat, nl. de
vrije mens die in samenhang met an.
derl'n zijn men"~.zijn poogt te realise-
ren. Dit moet uiteraard geschieden in
de situatie dil' dt, strijdkrachten hieden.
Deze situatie heeft haar voordelen

en haar nadell'n. Een nadl,t,1 is dat de
militaire sfeer als regel geen bijzon.
dere prikkel tot vrijheid ('n zelfstandig-
heid vormt. Voor ir,derc militair, van

De raadsman hdlOort dit gesprek k
leiden, zeker, maar nu juist zodanig
dat de deelnemers zich in efllst hegin-
m'n af te vragen: wat vind ik er zelf ei-
gl'nlijk van? Als de raadsman door het
verkondigeIl van zijn persoonlijkl' menin-
gl'n deze vraag in de weg staat, dan is
hij een sl{'chtgeestelijk verzorger.

Aanmoedigen
Is deze jongt'man nu werh-Iijk incom-

petent om samen met tl'n geestelijk ver-
zorger, maar in zelfstandil!hl~it.l,te zoe-
ken naar eigell mogelijklH'deu? En is hd

Geen vertrouwen

:\u weet ik dat {'r velelI ziin dil' in
deze weg: gl'l'll vertrollwell lll'hhl'n. Hun
stdling is: we moeten onze jeugd de
waarden die wc door de eeuwen heen lwh-
hen hehoe-d ov('rdragell, we moeten hun

•
le waarheid van onze waarhl,(1en Ie-

I "('n inzien, we moeten lwn ertoe hren-
gen te willen l{'venmet onze moraal.
\V('I, ik geloof niet in die oVl'rdraeht.

Althans niet op deze wijzt" Indien men
ml'nsen d(, waarde van vrijlwid ('n v{'r-
antwoonlelijkheid \\-i1 doen inzien, d:ln
7.almen hun de gelegenheid moeten ge-
w'n als vriit', verantwoorddijke mpllSen
te handden en te beslis"~en,als men men-
wn lm't waarlll'tlen wil latt'n omgaan,
dan zal men hen moeten inspireren om
naar waarheid te zoeken, als men van
mensen verwacht dat ze moreel zullen
handelen, dan zal men Zl' moeten leren
zelf verantwoordelijkheid voor hun daden
te dragen.
De enige weg naar nwnsvonning is de

weg van de vrijheid. Bnvt'ndit'n als
we e{'n dergelijke an~st voor de vrijheid
koeste(('n, waar moet het dan hecll
met onze westl'rse heschaving, die nu
juist op de vrijhl"Ïd gebaseerd heet tc
zijn?
Indien onze waarden en waarheden zo
goed zijn als we zelf menell, van waar

•
Jan toch die angst voor de vrijheid?

Vil' het met de vrijheid niet aandurft,
lw(,ft of \\'l'inig vertrol1\H'n in lle mens
of weinig vertrouwen in l'igcn opvat-
tingen.
Katuurlijk kan men wcl dt, vraag

stellen of dienstplichtige militairell, jon-
ge mannen dus in de leeftijd van twin-
tig jaar, deze vrijheid w('1 aankunnen,
Daannetle is dan toch {'t'n merkwaar-
dige zaak gestpld. Dt"J:e jongp maIlllen
worden door de overheid verplicht op-
lo({'roepl'1lom het ambaeht van militair
te leren en op deze wijze, als het ooit
nodig mocht zijn, als zodanig ons land
pn onz<-"Ilt'schaving te vl'rdedig(,Il, "Tij
vprwuchtpn bovendien van hen dat ze
de noodzaak daarvan inzien en ermpe
instemmen.
Kan dat allemaal zonder dat we een
lll'nlep dO("1lop hun eigen oordcels-
V(~nnog{'n,d.W.Z.op hun :r.e1fstandighl'id':'
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Geachte Muizenpoot en 18 andere gedichten

Het perongel11k in aanraking komen met
andermans privé.correspondentie heeft
iets gênants. Et'll gevoel dat niet ZOZCPT

opgeroepen wordt door de vraag of het
- per ongeluk - niet toch opzet wa.~,
maaT hoofdzakelijk wordt bepaald door
het feit dat men zich zelf op de neiging
betrapt te gaan inlerpretl'rl'u. "Ien pro-
bt'crt zich achteraf woorden en regels
te herinneren, geeft eT ('en (ei,s;.r{'n) uit-
k'g aan, denkt door. vult de herinne-
ring aan met eell eigen visie die l'cn
werkelijkheid is die niet gelezen werd,
interpreteert opnieuw cn nog dichter
n..ar zÎch zelf tOl'.
Blijft uiteindelijk toch een gevoel van

onvrede, hegeleid door maar {'{'U wens:
Opnieuw, ('n nu (luidt'lijk uit'l per 011-
geluk, 'toevallig' meer te wden komell.
Een verlangen dat sterker zal lcven
naarmate de hetreffende corresponden-
tie meer persoonlijke, in de zin van u.:e-
zcnli;kc, elementen in zich draahrt. Ver-
groot dit aan de ene kant de drang:
meer gegevens te achterhalen, direct
er tegenover staat het moment dat men
beseft dat men in wezen buitengesloten
is en ook grotendeels blijft.

\Vaarom? Omdat men zich het eigen
karakter der correspondentie niet ge-
heel eigen kali maken. Een onmogelijk-
heid, die de lezer achterlaat met een
vermoeden omtrent ids dat uniek is.
lid is vanuit deze situatie dat men op-
nieuw gaat interpreteren, waarhij even-
wel dan het verstandelijke plaats maakt,
mod maken, voor het gevoel.
~Ien vermoedt en vermoedt niet alleen

dl' ander, maar ook zich zelf. liet laat-
ste vooral, wanneer men de mONI durft
op te hrengen zich zeU te ondnkennen,
zich ook te decamoufleren. De eome-
quentie is L'en Iang-I:aam, misschien
daardoor w('1 pijnlijk, open en hloot ko-
men te staan mét en voor zieh zeU.
~Ien laat op zeker moment aall duide-
lijkheid niets me('r te wensen over, ook
al tracht men zich in dit proces uit zelf-
hehoud voortdurend toeh weer voor zich
z(,lf te verstoppen. In hocverre men daar-
in wel en tegelijk niet kan slagen ervaart
mpn als m('n zich als lezer l'en inkijk
6'llllt in de recentelijk v('rsch('nen poë-
zie - Geacht(' Muizenpoot en achlti('n
andere gedichten - van de dichteres F,
ten Ilarmsen van der Beek.
Centraal in de bundel zijn liefde, een-

zaamheid, dood, voortkomend uit een op-
recht hesef van leven. HL"tfeitelijk W('l'r-
geven der in Geachte 11uizenpoot en
achttien andere gedichten verwerkte
hoofdthema's betekent niet dat de dichte-
res constateert zonder meer en een wat
gelaten instelling uit haar werk naar vo-
ren komt. Inte,g-endeel! Het is bij F. ten
Harmsen van der Beek hijna steeds een
voortdurende actie met kenmerken van
een verlangen naar hd (schijnbaar) mo-
gelijke en het eisen van het onmogelijke,
waarbij zij zich hcwust toont van de
hoop die ijdel is, van de wanhoop die
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vedal de realiteit vertegenwoordigt. Een
J.{('(h'eltelijkeaanwijzing der levL'nsvisie
van de dkhtert's geven rL'e(t>;direct de
twee heging('dichten - Twee raadst'!-
rijmen, die samL'n een antwoord vor-
men dat bij lIad('r inziL'ht is zoekg('-
raakt - waarvan de slotregels luiden:

( ... ) 'Vaar 'lil datl te herusten d(lll
in uitgestrekte
fcecrzi'lflige t.:en:rccmdiflg of ill (m-
ders u:clke
beddillgen vall olllJegrip :::.!tlik mi; (}Ilt-
VOlllcen - AL~
Iliemllll([ mi; dan thuis
kali brl'lI{!.cn alt.:or('1L'>ik t.:CrlOn.'1lga
(JL~ dlliJlwi
zitwighdd zonder geliike, al<;radeloos
totaal OIlOpgelost,
valt gccll extatischer t.:ergissillg in
liquidatie te begriirwtl
dali ik en die allccn waarachtig tot
Olliossitlf.!,'JCdervl!tl moet.

Voegt men hij de slotregels uit deze
twep raadsel rijmen het einde van de
heide gedkhten, gericht aan muiZ('nplxlt,
waaraan de hllndpl een deel van z'n
titd ontl(,t'nt, nl. Onduidelijke correspon-
dentie ('n de nadelige gevolgen, dat ge-
vormd wordt door:
( .. ,) Neem dan de bomert maar, die
bloeiend bIÎll([ tot vaderloos afr:allige
vruchten, bederf en
lcinterkoll: ell nooit een klacht! "'(mt
tot verstommelL'l toe i~
liefde '''111 te moede. Te moede is.
Udde mi; te moede, is
[ic/de mi; . .. cfc.
, .. (Jan lijkt men dichtbij het totaal.

heeld der hundel te komen. Titels van
andere gedichten als Inleiding tot ePIl
gehN:l, Bij twee onhegrijpeliike tekstf'll,
en voor al Intemretr.tie van het uitzicht
lijken dit beeld nog te versterken:
Of echter in wezen hierdoor e<'n vervol-
making, een volledig hinnendringen in
de hllndel een feit is, is een vraag.
De wijze waarop F. ten lIarmsen van

der Beek te werk gaat, is gevarieerd, ligt
soms tegpn Jlf't geraffifwerdc aan. Zij h('-
rPikt haar verhorg('nJH'id door middel
van humor, çyni~"1np, zelfspot, door
schijnhaar niet ter 'Zake doende uitwei-
dingen, en in het hijzonder ook door mid-
del van taalgrapjes. \Voordspeling('n dip
af ('n top in plaats van ('en knap hante-
ren van dc taal m('er weg schijnen te
hehhen van een mishmik der taal. Voor.
beeld daarvan: ']eminpt', ik voel me
net ('en kat wijk in zee'.
G('citL'L'nlc regd is uit de cyclus De
poëthehe avonturen van Polsmofje en
hd poesje Fik. Zoals de titel I"l'l'dsmin
of meer aanduidt een wat sprookjes-
achtige aan het killderversje grenzende
ve•.••••...oonling van de prohlematiek der
diehkres.
Een laat'Ste manier waarop F. ten

Ilarmsen van der Bl't,k traeht te VOOf-
komen zich zelf nipt gehe('1 hl(x)t te ge-
ven, is het aangrijpen der natum(hc-
schrijvingen), Vooral homen spelen daar-

hij ('('n rol. ~iet zo vreemd, als mcn
!)('denkt dat Ix)meH rt'l'tis zeer lang: L'('n
ideale mogdijkheül bieden om zich aeh-
ter te v('rschuilen ('n ook om zich mee
te id('ntifiCL'ren,
lid zijn deze gL'tIiehkn die iets ont-
hullends Iwhlwn en het ('erder gelloem-
(Ic gevot'1 van gêne hij de lezer oproe-
pen. lid komt m.i., omdat het door de
mand valIl'n d('r dichteres, m{'t de niet
alleen aao haar gt,hond('Il problematiek,
cen hevrijding gedt. Ilot, klein men (X)k
ervaart dat dt, mens iJl dil' gt~diehh'n of
in enkell~ I"egds L'rvan ook is. liet is 111.
('('n kh'inheid die t.:crkregell wordt, l'll
nooit zonder meer als mankl van dC:'
minste wcerstand wordt a,angL'trokken.
Ter illustratie in dit wrhand het slo
uit Bij het weerl.ien zl'Ï de imp(,rtiJlente
prinses:
( ... ) Tast tlll ill WlUI1l-ZjUlllllg CII

voel olltzet met
fi;nste 1u/tu[scllOe,llcdl'relt 1ulTtc1llilar
de hou_
vast aau je bemill(le bf/ik: Ai, de-
coratie? !
En zwel maar op, welk of t.:ert.:el,
I:Cfval en
ik hoop flaflwt;es liever, - 0 liever
11/1 geeft
toespraken of blocmen
Kijkt men eerlijk in zich zelf, dan 7.aI

mt'n het traehten te ontkomen aan de
spiegd waarvoor men uiteinddijk toch
zal moeten staan, begrijpen. E('n ge-
vaar, podiseh gC"ZieIl,ten aanziell van
de blIndt'! van F. teil lIarmst'Il van der
Bcek kan echter wd zijn dat de lezer
de associaties, de fUllctie der (beschrij-
VL'll(le)uitweidingen, mist, niet kan vol-
gen.
De consequentie daarvan zal dan kun.

fH'n zijn dat mcn de onderhavige Poë.
zie en zieh zelf vtx)rbijloopt. Een jam
merlijke situatie, omdat Ceaehte Mui.
zenpoot en achttien andere gedichten
juist in z'n verhorgenlll'id en in z'n be-
paald niet te larmoyante duidelijk. of
nicts-zeggendheid, een bundel messcher-
pe gedichten vormt.
De (pijnlijke) confrontatie met zich zelf

die de lezer l'rvaart bij GL'aehte ~lllizen-
poot en achttien andL're gedichten is uI.
niet allef'1l eell kwestie van teehniek.
liet is ook de verwezenlijking van een
talent dat dit g('ht~uren realiseert,
Bij F, ten lIarmsen van der Beek is

dat volgens mij meer dan men bij C'L'n

('erste bunde! in de laatste jaren heeft
kllunen eonstateren, welke VL'rgelijking
met andere dichters meJl ook zou trek-
ken. Dl' poëzie van F. kil Ilarmsl'll
van der ileek doet aan de poëzie van
niemand denk('ll, behalve (voorlopi!-()aan
die van F. kn lIannsen van dl'r lh'ek.

Gc(/chte .\fflÎZCtlpoot en achttien au-
dere gedichtell i.,> een lIifgar;e vml De
Bezige Bi; te ,\msterdl/m,

DI eK ZAAL



'Onhandige' Bécaud en
mysterieuze Barbera

Meesterstukjes

Haar eigen ehansons hebben haar, na
jaren onbekend te zijn ~eweest, roem
gehracht. Brassens nodigde haar uit in
theater Bobino in zijn voorprogranuna
te komen optred('n. Het sloeg in als een
bom.

Op 26 nov('mber trad ze voor de
VPRO-TV op. Ze zong zeven chansons
van zich zelf, die alle staan op twee
iangspl,e1plalL'n die Philips van haar
uitbracht. De eerste plaat Barbara
chante Barhara (PIlILlPS 13 77.806 L)
bevat twaalf chansons, die stuk voor
stuk qua melodie, tekst en voordracht
meesterstukjes lijn. Een chanson, zeker
wanneer ml'n er zeer van onder de in-
dmk is, laat zich slecht beschrijven.
llaar chansons zijn alle wat melancho-
liek, stralen een l.'t-"nzaamheid,een vcr-
trouwd zijn met de docxl uit. Dl."vrolijke
liedj('s hebben iets wran~s meestal. Uit
de chansons kunnen we de eenzame cy-
nische vrouw Barbara leren kennen als
we willl'n.

De'".lelfdclof hebben we voor de twee-
de, zeer onlangs uitgekomen plaat
PIIILlPS B 77.859 L), met elf dlansmls
erop. Barhara begeleidt zich zelf op de
piano, alhoewd ze geen noot muziek
kan Ilozcn. 'Ik voelde me toen ik begon
te zing('n zo slungelig op het toneel,
toen ben ik maar achter de vleugel
gaan zitten.' Ze sl1l'elt nu ragfijn, haar
intieme, soms vlijmscherpe slt'ffi vol-
maakt hegdeidl'nd.

Onecht sentiment

liet chanson Tes venu de loin druipt
van dit - onechte? - godsdienstige
sentiment. Een kind vraagt een man
- Jezus - waar hij vandaan komt, hoe
zijn moeder heet, wat hij aan zijn han-
dcn hL'cft. Op de plaat waarop 'f"es vc-
lilt dl..' loin weLP 124 Bovcma) voor-
komt, staat ook het lieve chanson Hosy
ct John, het weemoedige chanson over
Jolm die vol heimwee spreekt van de
tijd dat hij met Hosy samen een varié-
tt.-duo vonnde en daarmee grote suc-
CC',.;SCIl oogstte,

Er staat ook op l'Orange. het vrolijk-
wrange chanson, waarin een man be-
schuldigd wordt van {ücfstal. Ontkennen
helpt niet, een alibi telt niet, het ach-
tergrondkoor blijft hem beschuldigen.
En Nathalie, het chanson dat hij
schreef nu zijn tournee door Husland
over een avontuur md el'n Rus.<;ische
studente die zijn gids was in 11oskou.
Hij kreeg voor dit chanson de Prh: Dou-
cc France de la Chanson 1965.

Afgezien van de hoogdravende, dwe-
perige tekst is het chanson - ('en ty-
pisch Bócaud-lk'dje - wel pittig, voor
HécauJ-fans Je moeite waard. IIet
chanson staat op l'en 45~tocrenplaatje
(lIis ~laster's Voice, 7EG5845), waarop
ook O.a, Je 1'aime. \Veer een typisch
13écaud-chanson, nu sentimenteel, wat
onl.'('ht aandoend. In dit chanson wordt,
zoals z(}vaak, te pas en vaak te onpas
(Ic 11ol.'t-ler11aria aangeroepen. Bécaud
haalt graag en vaak de religie bij zijn
tek.sten om zijn woorden kracht bij te
zetten.

Ironisch lachje

:\a de commerdëlc B£'caud de (nog?)
niet commercieel ingestelde zangeres
Harhara. 'Je suis la très mystérieuse'
zingt zij in ('én van haar chansons. Zij
is inderdaad ecn der meest geheimzin-
nige ('n fascinerende vrouwen uit de
Fransl." chansonwereld. Lang, mager,
met kort donker haar, grote Ileus en
grote felle zwarte ogen. Af en toe een
klein ironisch laehje op haar gezicht,
als er vragen geskid worden die ze niet
\\'il bcalltwoordl'n,

Z(~ vertelt niets van zkh zelf, van
haar vcrieden, wil alleen nog maar
OVL'rhaar werk praten, dat haar ohse-
dl'L'rt. \Ve welf'n wd iets van haar: ze
is 35 jaar oud, heeft Z("l'rzware oorlogs-
jaren adltl'r de rug, zag haar huwelijk
mislukken en haar enig kind doodgaan,
IU:'L,ftalles en nog wat ~edaal\ om zkh
in het leven te houden. Ze \\ilde altijd
zall~cres worden. Tien jaar lang trad ze
op in het kleine Parijse cabaret rEclu-
se. lid laatste jaar dat ze daar stond
(in '63 ongeveer) begon ze zdf chansons
te schrijven. Voordien zong ze altijd
werk van anderen, van BreI, Brassens,
Vidalin e.a.

liet komt niet yt'd voor dat een chan-
sonnier zich in zijn chansons duidelijk
met politiek Ix'moeit. :\atuurlijk uikn
zangers als BreI, Brassl'lls, Vian en
Fern'. zich al dihvijls over ahstrac1t'.
Icvenslx-schouwdijke zaken, maar zoals
Gilbl?rt Bl'caucl het nu heeft gedaan was
n()~ nauwdijks ooit ('('rder gehoord.

Aan zijn lange reeks kassuCCl'SSt'1l op
de plaat heeft hij nu een dwnson toege-
voegd, waarmee hij grote opschudding
verwekte. liet is het ehanson 'Tu Ie re-
~ett('ras', een loflied op presidl'nt de
GaulIe. lIet chanson kwam eind aUk'1.1S-

lus uit, midden in de Franse verki('-
zingstijcL Natuurlijk V('I"\\'eef de oppo-
sitiepartij Bécaud ('en propagandastllnt
te hebben uitgehaald. Er ontstond een
rel, die Bécaucl verbaasde en boos
maakte. De plaat moest onmiddellijk uit
de handt>! \vordl'n genomell, het chan-
son zou hij nooit mt't'r zin~en. 'Ik heh

•
et liedje allecn uit sympathie voor de

::mlle gemaakt. Ik heb ('I' geen cent
van wie ook voor gekregen, het is ahso-
luut geen propagandastllnt: zei hij.
'legendarische figuur'

I let liedje mag dan vol go('(le en eer-
lijke hedoelingen zijn geschreven, llé-
caud hceft een ('1\ and('r wel zet'r on-
handig aangepakt, vooral het tijdstip
van in de handel brengen van de plaat
was ongdukkig geko/.ell. In jwt hel(,
chanson wordt de naam van de GaulIe
niet genoemd, maar Bé-caud geeft altijd
,l.,rriftoe dat 'de legendarische figuur'
waarom de tekst draait, de GaulIe is.
'I lij is de groot<;te levende historische
figuur die ik ken,' v('rklaanle hij on-
langs, bij zijn hezoek aan Nederland,
'waarom zou ik niet over hem schrij~
ven, kent u e('n groter man?'

B('('aud spn'ekt in het chanson tot zijn
zoon, die hij Vl'rtelt van het leven van
dl' GaulIe, die voor het kind slechts ('t-'n
man uit de g('schiedl'nis is en zal zijn.
'I\faar als <lil' stem zwijgt, aL<;dit leven
is uitgehlust, wannC(lr ze dit lichaam
zullcn begraven, dan zul jij dat, <la.u
wil ik om wedden, vreselijk vinden.'



Bob Dylan- meer dan protest

lId heeft een paar maanden geduurd,
maar na de Verenigde Staten en Enge-
land schijnt ook :--J'cderlanu Je protestsong
te hebben ontdekt. l)onovans versie
van The Uuicersai So/dier en Barry
:\lcGuircs vertolking van Eve of des-
truclion stonden een paar ' ••...eken hoog
op onze hit-parade l'n er zijn nu ook .\'e-
detlandse artiesten die zich op het protest
hebben geworpen.

Stukje soldatcnromanliek

liet gaat nog wat onwellnig, zo werd
het felle antimilitaristische lied over de
universele soldaat Cllc's the olie who
givcs his body as a \\"('apon of the war
and without him all tbis killing can't go
on. Ile's the univ(.'csal sohlier :lIld he
rcally is to blauw.') in de Xooerland-
sc versie van Dun ,\h>r<.'t'des een ouder-
wets stukje soldatcnromanti('k ("Hij is
groot uf hij is klein, hij is moedig of
wat bang", in 't soldatenpak is ieder.
l'en gelijk'), maar ook in de VS wordt
de strekking vall de protestsongs niet
altijd hegrt'pen,

Oe waarschuwende noodkreet Ece oj
cicstruction rCan't you feel the ft'ars I'm
feeling today, 1£ the buttoll is pushed
thcre's 110 runlling away, Tberc11 he
no one to save wHh the workl in a
grave, , . BUI" you telt lIle over anti OVl'r
and over again, my iriend, you don't
believe we're on the eve ot destruction')
riep tenminste een nogal irrelevante
readie op iu Iu..,t lk-'d lJmen of cor.
reetioll ("Some go"enllneut's replacing
eolouiz.:Hion, \vhat about that peacc
~'Orps organization, don't £orget the
work of the Unitcd l'\ations. SAover anu
OVl'r again you keep saying ies the
end, but 1 say you're wrong, \\'e'rt' just
on the dawn of correct ion:)

Folkloristische traditie

Dat de protestlil."tleren juist in (Ic VS
zo zijn aangeslagen, hangt behalve met
de actuele politieke situatie (atoom-
bomdreiging, Vidnam, Dominicaanse
Rl'publiek) ook samen met de lange
folkloristisdw traditie die daar bestaat,
Amerika heeft eeu rijk arsenaal aan
folk songs die hi'itorische geheurtenis.
sen beschrijven en becommentariëren,
van de Amerikaanse revolutie in 1776,
via de slaveuopstandcn en ue burger-
oorlog, tot de arbeidersheweging van het
hegin van deze L'l'l1\•...,

Van die traditionde liedjes is de
auti'uf zelden of nooit bekend, maar
sinds de jaren dertig worden er ook
politieke en soc'iaIe licdl'ren ml't eeH
sterke folkloristische inslag gesc:hrel;en,
~Iensen als Pete Sceger (maker vun
o.m. \Vherc luwe all the I/alVers gOlle
en Ij 1 Iwel II Iwmmer, tWL'ehits waar-
in ue radkale boodschap nog zeer im-
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pikiet werd gdnrmulct'rd) en \Voody
Guthrie hebbell de weg bereid voor het
teg-enwoordigesucces van de protestsong.
Hoe verdienstelijk deze pioniers nok
schr(,vl"n ('11 zong('f1, toch is de protl'st-
rage van de babte jafl'll in de ('l'rste
plaats h' dankl'1l aan de V('elsoortigeac-
tiviteiten (teksbchrijvPII, componefl'n.
diehten, zing('n, gitaar-, piano- t'll mond-
harrnonikaspclcn) van de jonge Boh
Dylan (geh. 24 mei 1941).

Z\a de midtldhare sdlOol, zes ver-
geefse maanden op dl' Universiteit valJ

~Iillllesota en de voor folk.singl'rs wd.
haast verplichte zwerftndltt'Jl (Ioor de
hele VS maakte Bob Dylan in april
lH61 zijn debuut in Creenwich Village,
Xew 'fork. Platen uit die begintijd la-
tcn hem horen al.• ('en behoorlijke, nogal
wisselvallige folk-singer, die traditioneel
materiaal, l'igen songs en nummers vau
bluesartiesten als Blind Lemon jeffer-
son l'lI Bukka \Vhite vl'rtolkt op l'en ma-
nier die heurtelings aan Pde Sct'ger,
landelijke hhlt'szangl'rs en hiJlbilly vo-
calisten dod denkclI, Hocwel hij van het
iwgin af aan redelijk sUC:Ct'Shad, kreeg
Dylall pas grote bekendheid tocu ster~
ren als Odelta, Pcter.Paul-and.~lary en
Pe!e Seegcr zijn geëngageerde songs op
hun repertoire naUll'n. BIOICÎng in the
u:ind, een triest lk-d over dl' menselijke
onvolmaaktheid, werd in 1963 zelfs t:'f'll

wereldsucc<.-'S,Inmiddels was Bob Dy-
Jan ook ah z.:lIlger ges.,rroeidnaar ('en
eigen persoonlijkheid, die lakr tiental-
len zangers l'll zangl'ressen ZOII gaan he-
invloeden,

Zeggingskracht

Op de lp 'Another side of Bob Dylan'
(CBS 62429) kOlUen alle facetten van
zijn talent volledig tot hun recht. Ilij is
hepaald geen zoetgevooisde zanger, maar

zijn onmiddellijk herkenbare, nasale ge-
luid gel,ft de tek.<;tcllwel l'en zo grote
zl'ggingskraeht mee, dat de zanger dl'
afstand tussen hem en het publiek volle-
dig kan overbmggcn. Sa het Ix,luiste-
ren van tic plaat heb je het gevoel tlat
je hem persoonlijk kent, en dat is mis-
schien wel het belangrijkste geheim vall
zijn succes, Dat <.lirL'l'tecontact tussen
zanger ell luisteraar is des te verwon-
derlijkt.'r als je je realist.ocrtdat Oylans
teksten lang niet altijd zo simpel zijn als
die van de meeste andere folk-singers,

De elf Dyian-songs op deze plaat Oc-
strijken vele gt.,bieden des lev('lls. MU ••
to.rlN,YcllO Nitemare is l'en t'alltastisdlt
littvcrtdling, waarin dl' zanger vertelt
hoe hij zich iu een onmogelijke situatie
allet'U lUaar kon rt-duen door luidkeels
uit tc TOl'pen: '1 like Fidel Castro aml
his lll'anl!' In All 1 rcally U;(jut tu du
jonglel'rt hij virtuoos met rijmwooruen
en maakt hij tegelijh'rlijd de kgenwoor-
dige neiging om amoureuze verhoudin-
gen md allerlei modewoordl'n onnodig
IIlgewikkl'!d te maken, op l'en vriende-
lijke manier belachelijk: 'I ain't lookin'
to bhK.'k you up, shot:k or knock or
loek rou up, analyze you, eategorizc
you, tinalize you ur advertise you, All
i rt'ally want to dn is, bahy, he fril'Hds
with yon: 1 slwll be free ilO, JU been
losse, k('llnt'lijk voor l'ell deel tl'r plaat-
se gt.'ïmprovisL'L'fde,vl'rl.amelillg am,k-
dotes, losse opmerkingl'll ell habbeltjt~s
met eell duhbele hudem: 'Ik ben ook
maar een doodgewone jOllgl'n, lid als
hij, h<.,tzelfdeals jij. Ik hl'n iedereens
hroeder en zoon, ik ben niet anders dan
wie dan ook. liet heeft geen zin om met
me ti..'pratl..'n, je kan net zo goed met
je z(,lf praten.' "Ik hen progressief, maar.
tot op zekl're hoogte, Ik wil dat ieder-
een vrij is, maar als je denkt dat ik
Bany Coluwatl'r als huumlan wil heb-
ben of met mijn dochter laat trouwen,
denk je zeker dat ik gt'k ben, .. Voor
alle farms in Cuba zou ik het nog nid
ciot'n:

Curieuze gedichten

Op d("l:e plaat hegeleidt Dylan zich
zelf nog alleen, op gitaar met l1londhar-
Illonika-intermezzi en een incidenteel uit-
stapje naar de piano. Sindsdien is hij
ook platen gaall maken die in de eerste
plaats voor de hit-parade Ill'stemd wa_
reu, Like (/ rolling stotle lJlag dan <.-ocn
klasse beter zijn dan de gemidddde
topper, toch prdereer ik de Dylan van
'Anot1ler sidc', zonder bonkeude c1ck-
trisdw gitaren l'n luidruchtige drums.
Een cxtra.altractie van deze lp is lle
hoes, die in plaats van de gebruikelijke
propagandistisehe liner-notes e('n aan-
tal curieuze gedichten van deze veel.
zijdigc artiest bevat.

HERT VUIJSJI-:



Surrealiste Ansèl. 'objectief zijn'

~levrotlW E. Sandberg-llaan (pseudo.
nÎem 'Ansèl') is l~n v<ln de weinige SUT-

realisten in ons land. Zij woont in DeH,
in de huurt van Celdermal<;en. Ruim
drie uur sprak ik met haar. Helaas, ik
heb haar niet kunnen peilen. Ik gdoof
dat ik immuun ben voor de sfeer die van
haar oeuvre uitstraalt. Als ik dus sprl't..k
van een onhcvre<ligeml gespn,k. dan be-
tekent dat, dat ik zelf met CPIl onvol-
daan gevoel rondloop, omdat het mij niet
I!;elnkt is haar te analyseren.
Ze w(xmt sinds kort in et'1l huis aan

de rivierdijk. De inrichting legt getui-
genis af van ('('n sterk persoonlijke
smaak. Uit een gat in de zolder klinkt:

, '~Iammie, ik heb pijn.' Ansèl: 'Dan had
,.je maarnietmoetenvallen:

GrotL~bewondt.'ring heeft ze voor 'Joh-
Cm', e<.'n surrealist, met wie ze ft'gel-
matig contact ondt"rhout1t. Johfra no('mt
ze ('en wetenschapsman, van wie ze
veel het'ft geleertl. Verder b('zit ze on-
der me('r een prachtig album van Sal-
vador Dali, dat ik onder Je neus krt'cg
geduwd.

Hele overgang
Ansèl wilde naar de tekenacademie,

maar haar moeder vond (h,t niks. 'Zoek
jij eerst maar eens een beroep,' zei ze.
C>ocd,ze volgde een secretaresse-oplei-
ding en na anderhalf jaar kantoor nam
ze ontslap;. 'Als ik hier blijf, loopt er
ov('r een tijdje nop;maar een IH'd nietig
mensje rond. Ik kan moeilijk gezag ver-
Jragt"u. Door vrienden bvam ik in aan-
raking met verschillende materialen.
~Iatcriaal intrigeert me. Eer~1: teken-
de ik ('n nu ben ik hdemaal op olie-
w'rf ovt'rgestapt. Dat was eeu lwle ov('r-
gang.'
'~Ien zegt Jat ik t.-cn surrealiste ben .

•
Surrealisme is moeilijk onder woordell k'
brengen. Je zou het zo kunnen fonnu-
lt"ren: "Naar beste vermogen die wereld
in vormen trachtt'n uit te b(,elden die
achter de werkelijkheid hestaat." Je bent
surrealiste van geboorte. De becx,fening
van deze tak van schilderkunst vereist
gt'cst en intelligentie, lIet gaat hand
in hand met de wijsbegeerte, geloof ik.
Volgens mij sluit het surrealisme aan
bij de Chinese en Japanse kunst. De
oo.~terSt~mens is iwschouwelijker in~e-
stek!. Ik ga graag md Chinezen en Ja-
panners Olll.
Wie ;s de eerste surrealist? (Volgens

de boekjes duikt deze stroming op in de
bUl/rt t,;all de Eerste n'erefdoor1{)g).
'Bij Jemen Boseh (rond 1500) vallen

reed.~kenmerken te hespeuren. Let maar
eens op de symholen die hij op het
sehild('rij "De wrloren zoon" gebruikt.
liet schijnt dat dczelfde symbolen van
oudsher steeds weer terugkeren,
Geen beeldroman

~Iijn schilderijen zijn verhalt'n, r\ce,
geen beddromannetjes. \Voorden en ~e-
daeht('n worden in beelden omgeschakeld,
In principe komt het hier op neer: de

microscopische wereld vergroot je tot
je eigt'1I VOnIwn ('n de normaal waar-
neembare vannen verklein je tot de
microkosmos. liet is heel boeiend om
kleine dingen eens goed onder de loep
te nemen, Ik werk met weinig kleuren,
De hoofdkleuren meng ik tot het ge-
wenste resultaat. Ik ben dol op bloemen,
planten- en watervormen. Ik hou niet
van mensenfiè,ruren. \Vat moeten dic er
op? Ik werk met onderlagen, Dat geeft
meer dieptewerking en mindt'r verkleu-
ring, Hembrandt werkte ook met ver-
scheidene lagen, Nog een voorllPcld: Je
hebt ('en zonsondergang gezien, die 01'-
. nit'uw, zij het in een andere vorm, in
je gt'cst opkomt. Dan ga je mengen,
afmetingen vaststellen en voorsehetsen
maken en de realisering is een piete-
peuterig en langdurig proces,
Dat gebeurt zonder veel ('mone. Denk

maar aan iemand die t'Cn tafel maakt.
Ik hen ook niet zo van inspiratie afhan-
kelijk. Je moet lenige vingers hebben
en het is net wat Bach zegt: ":-':egen-
ennegentig percent transpiratie en één
pereent inspiratie."
Ik hen nog te jong (28) om stabiliteit
te hebhen en ik hoop hct nooit te krij-
gen ook. Ik voel me nog een kind in het
schilderen. Je moet je zelf levend h(lu~
den, 's \Vinlers studeren, kristallen uit
hocken beshl(lef('n en natekenen. Dat is
heel saai werk. En ven1er ved bekij-
ken, al snap je er geL'n laars van, liet
ahstracte schilderij is e('n vrl"('mde we-
reld voor mij. Van een abstract ding
kun je zcggen: "I lij had een goeie
dag." \Vat ik doe is eigenlijk gevoelens
in vonllcn gieten, ~lijn denkt'n wordt
wel abstracter. Bij mij zijn herM'ns al-
tijd hergen, Hoe grokr de schilderijen,
hot.' langer het verhaal.'
Kunstcritk'us eh, \Ventinck zegt: 'De

u;erkillg dic UI1l ecu sllrrclIlistL,;ch scllil-
deri; uitgaat, is van korte duur, doorclat
zij op schokwerking van liet verras-
sende lJe-rllst:
Ansèl: Dat is natuurlijk onzin, Hoe

langer je ernaar kijkt, hoe meer het
gaat leven.'

Hetlelfde liedje

Vind ;e lIet van beftmg hoc llet publiek
;e werk :::.iet?
Ansèl: 'Je kunt zeggen: gut, \Val ge-

hruikt ze eell blauw of: ik zie oogjes.
Dat mag hest, hoor! "laar van criti-
ci verwacht ik meer. Het is altijd
hetzelfde lit....dje: viezig, vun7ig, het
neigt naar of het is amateuristisch en
dat zonder enige argumentatie. Daarvoor
beb je zolang je hest gEdaan op (Ue
krengetjes, Ze willt'n ook altijd wrge-
lijken, Zo van: waar doet haar werk me
aan denken, Gelukkig hen ik van tevo-
rcn door Johfra gewaarschuwd, Anders
had ik al die kritiek nooit doorstaan,
De meeste kunstenaars proberen te-

genwoortlig tt' schokken. ~Iissl'hi('n hoor
ik niet thuis in deze tijd. Hoe ik tc-

g('nov(.'r mijn medemensen sta? Ik kan
mijzelf niet serieus nemen en de mees-
te mensen ook niet, :\lijn levensovertui-
ging? Dat vind ik heel moeilijkI Echt
gdoven is niet geloven, Dat is een
echte oosterse 7jcnswijze, waarin ik ove-
rigens zeer geïnteresseerd ben,
1o.1ijnduurste plicht b objectieve schil-
derijen te maken: creëren om der wille
van het materiaal. Subjectieve produk-
t('n maken is je zelf strelen. De mcnsen
zijn subjeeticf. Bach i~('{'n mooi voor-
beeld van iemand die ohjectieve, univer-
sde muziek L'omponeerde.'
Even grasduint ze in haar kleerkast

en ze komt met 'Adam en Eva' terug.
'liet idee dat aan dit schilderij ten
grondslag ligt, is, dacht ik, objectief.
Het mannelijke vertegenwoordigt het
denken en kan nooit één worden md
hd vrouwelijk gevoel, omdat de boom
J('r kennis ertussen staat. lIet is voor
te stellen dat hierdoor een verdrietsitua-
tie ontsta.at (traanvonn). De intuïtie
dorstte naar kennis t'n bood dc man het
middel der kennis, de appc1, aan. Door-
dat de mens zo'n grote waarde aan de
kennis toekende, heeft hij ll('t zelf ver-
pmtst. liet wrhaal lijkt me zo gek niet,
maar de uitvm'ring is primitief en dat
hindert me.' :-':ICO JlAASBROEK

A'ISel. Aan Ik muur ',\dam en Eca'

Il
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Parijs. Is het nog nodig u dit te vertellen. De clochards misschien nog

opmerkelijker dan de Eiffeltoren, de Arc de Triomphe of het Louvre,

zwerven blijkbaar rom/er enig doel door deze wereldstad. Slapen doen

ze in portieken, onder de bruggen en in de metro. Hun eten is vaak niet
meer cum wat afval. Ze hebben zich overgegeven. Tom \Veerheym zag

=e in hun eigen doen. •
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