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RED.

doeleinden buiten de politiek, vL'C1
lJ('hhl'n ongctwijfehl ('uige neibTÎug

Politiek

Het is voor buitenstaanders blijkbaar moeilijk om enig inzicht te krijgcll iJl dl'
politieke verhoudingclI binncil het H llmanistisch \' erhoud. Daarover bestaan
allerlei misvattingen en wc willl'll iJl dit nummer van Ego ('eli stl't-'lltjC bijdragen
om deze misvattingen op te I"llimell.
Allereerst moet dan met grole klem worden gesteld dat het Humanistisch

Verbond zelf geen politieke organisatie is en zijn ledell op dit gebied niets
voorschrijft of verhiedt. Het I1umanistiseh \'erhond valt dus niet samen met
l'cn of andere politieke richting en IlWIl vindt in het Verbond mensen V:l1l

verschillende politieke kleur.
Toch, dat moet wordcll toegegeven, is de politieke keuze in Nederland voor

humanisten niet zo heel hJ'Toot.Van de partijen die zoveel aanhang hebben dat
ze met minstens één zetel in de Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd zijn er al
direct vijf met een godsdienstige grondslag uI. I(V1', AH, CHU, SGP en het
GPV. De humanisten betwisten niet het goed recht van deze godsdienstige
grondslag maar waar ze zelf ongodsdienstig zijn gevoelen ze geen behoefte zich
hij deze partijen aan te sluiten. Er blijven dan nog vijf partijen over nl. de
PvdA, de VVD, de CP~. de PSP en de Bocrenpartij,
Om met de laat ..•te te bcgillliCII: hoe\vel oIJuitgesproken is dat toch eigenlijk

ook een partij md een godsdielIstig christelijke inslag met bovendicn speciale
interesse voor bepaalde bevolkingsgroepen. Humanisten zullen op deze grond
wel weinig neiging hehbell om zieh bij deze partij aan te sluiten. Dan is er
de CPN. \Ve kunnell daar kort over zijn, de politiek dictatoriale grondslag van
het communisme cn de eenzijdige verkondiging van het dialectiseh-materialis-
me zijn voor hurnallisten ernstige belemmeringen tot aansluiting bij deze partij.
Dus blijven over: PvdA, VVD en PSP.
Deze drie partijen staan alle drie op democratisehe grondslag, twee ervan (de
PvdA en de PSP) zijn socialistisch, de derde, de VVD is liberaal. De PSP staat
op duidelijk pacifistisch standpunt en van deze partij kUlIIlt'1l dus slechts die
humanisten lid zijn die en socialistisch en pacifistisch zijn, Dat is inderdaad
met een aantal humani<;ten het geval en deze zijn dus als regel lid van de PSP.
Voor de overige humanisten blijft dus over de PvdA cn de VVD. De keuze

tussen (h'ze beide partijen wordt dus vooral bepaald door de vraag of mt.'J1
voorstandcl. is van een liberale ordening van het maatschappelijk leven of vall
('en socialistische.
Het humanisme schrijft zijn aanhalIgers get.'11keuze voor. Naast de levens-

beschouwelijke overwegingen spelen hier nI. vooral een rol de inzichten die
men heeft t.a.v. allerlei praktisch-politieke prohlemcll en die kUllnen natuurlijk
ook bij humanisten variëren.
~len vindt dan ook onder de leden van het Humanistiseh Verbond zowel

aangeslotenen bij de PvdA als aangeslotenen bij de VVD.
Het aantal van de {.'Crsten is grotC"Tdan het aantal vall de twcede, de oorzaken

daarvan zijn o.a,

• Het aantal PvdA'ers is in i\ederland IlU eenmaal belangrijk bTfoter dan dat
van de VVD' ers.

• Socialisten organisen.'ll zieh, ook voor
gemakkelijker dan liberalen. Dc laatsten
tot meer individuele stellingname.

• De PvdA heeft een sterke aanhang onder bepaalde bevolkingsgroepen die
een hoge buitenkerkelijkheid vertonen b.v. onderwijzers en geschoolde arbei-
ders.
Het leek ons goed om de lezers van Ego nog wat nader te confronteren met

de mogelijkhedell vall politieke stellingname in hel Humanistisch VerbamI.
\Vij vroegen daarom een liberaal (Dr. E. Nordlohne) en eell socialist (Prof. Dr.
R. Schaper). beiden lid van het hoofdbestuur van het Humanistisch Verhond,
eens wat mC{>r te vertellen van het verband tussen hUil politieke overtuiging
en hun humanistische stellingname.
:\ft'n vindt hun artikelen elders in dit nummer.
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Rij dl' coorl'irwt

De Krfll/WC lluizell1J(okken rijzen
/oodrf'c1Jt om/ulOl{. Ac1lter de scllrtlfli
tTrlk/,t!, t'e'~dl'rs !lUkken de "'e,uen
met tiental/eli 0" enkde vierkante
IJleten. De oUlkren hangen cercceld
rail armoede NI dlellde OTJ de stoe-
,.en (.oor deZf' w(lollkazerrlCS. DI'
jf'ul{d kl/II I{dukkilt ilO/.:",~'Jdell tl'-

midden t'r/ll I/('U' 1,ittt-re armoede.
Dat is de 'Il'~f'rtd;k ll1Jrlt:lII iu New
l"ork fHl/lU 1966, \'oor dit Porlori.
carlllse meis;e SC1li;llt tenl/l;llste 1I0~

de zou. 0" hallr gezicht is '10ft het
re.I'lf/lltje t'a •• een lach, Dcer eni~{I!
;arell tnTI zij tCaarschij"lijk "iet
I/l/'l'r tt'at [t/clw" is.

(Fotu [.eolUtrd Fret'd)
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Boy's Big Band met Piet Noordijk

---

iJe ulilstandigheden waarin de ~edt;'r-
land sc moderne jaT.Zlllllsicimoeten leven,
zijn Ilt'paald niet bevorderlijk voor presta-
ties vau hoog niveau. Afgezien ,'an N'll
enkele, goed TOndkollU'ude comho (het
PÎm Jacohs' trio met Hit•• Hcys) zijn alle
jazzjongens gedwongen een groot del'!
van hUil tijd aan andl're hezighedcIl dan
jazzspden te hes!e<.il'lI, willen ze althans
('eH ('nigszins rc,delijk inko1llell herl'ikl'll.
De lllcesh'1l van heil doen dat via wer-
ken in allerlei radio-ork('~;h'n ('11 andere
cOllllllereiNe groepen, ('t'n ('nkcling" tracht
ct-'n \'{)IIl\di~l" huitenmuzikalc dagtaak Ic
combineren lJlet zijn jazz-activitciteu.
Jazz is echter lIluziek die dc vollt'digc
lllellS opeist. Nog afgezien van dc !lood-
zakelijke instrtlllH'lltaal-tl'(.lhnische vaar-
digheid, die alk'Cll al een paar uur stu-
den'u per <lag vereist, komt de gl'middel-
de jazzlll:lII sleohts \'ia veelvuldig samen-
speJmet :Hu/eren (d.w.z, vaker dan a,u of
twee keer per weck) tot l't'll volkdige
realis('rin~ van zijn ereatiev(' mogelijk-
heden. In de tegenwoordige situatie is
daar nauwelijks sprake van.

Din.,et samenhangend met die OllgUIl-
Stigl~situatie is de geringe belangstelling
die het toch al weinig talrijke Nederland~
se jazzpubliek kan opbreugen voor jazz
uit cigen land. De fan constateert dat do
~ederlandse musici vcr onder het Ame-
rikaanse niveau blijven en geeft zijn geld
uit aan concerten of platen V:ln top-
musici uit de VS, De platenmaatschap-
pijen en illlpressario's invcsteren uiteraard
hij voorkcllf in projecten waarvan ze be-
hoorlijke revellllen kunnen verwachten,
wdat Xederiandsc musici slechts spora-
disch in de platpustudio of op het COII-
eerlpo<!iulll kllllnen verschijnen. IJ" mu-
sici krijgelI dus wl'Ïnig of geen kans om
hun talenten tot ontwikkeling h~laten kn~
111('11, en daarmee is de vieieuzc eirkcl dan
gl'slotcll.

Tooh zijn cr de laatste tijd aanwijzin-
gen dat die cirkel doorhroken ZOIIkunnen
wordcn. Ikt kwartet van pianist :"fisja
~Iengelherg met saxofonist Piet :-':oordijk
is ('('n groep die door de comhinatie van
onmiskenbaar tal{'nt en keihard doorzet-
tingsvermogen VN is uitgegrOf'id hovelI
wat vroeger hesllherllleud het 'i':ederIands
niveau' werd genoemd. Eli dan is CT lloy's
Big Band.

Dit negenticllmans orkest is ontstaan
lIit de Conecrt Jazz Band. L"('IIgroep die
ruim vijf jaar geleden vOOr één ('Ollcert
werd gefonnl'l'rd. Dank zij (h~VARA, die
('r iets in zag en gedmelH.le Ilt't scizoen
1961-'62 <ll'ht maandelijkse radio-Ilitzen-
dingL'll 1II0gt'iijkmaakte, groeide deze ge-
legenheidscombillatic uit tot ('en redelijk
hOlllogec"ngnhccl, en dat alles met slechts
één of twee repetities pcr maand en hoog_
uit vier of vijf eoncerten per jaar, Behake
aan de VARA is het in de eerste plaats
aan leider-arrangcm-eomponist Boy Ed-
gar te dankelI dat de band ('Cn bestaans-
Illogelijkheid kreeg. Hij wist de oudere
radio-routiniers en de onbekookte jazz-

jongens Lij elkaar te houden (O\:erigem
deden sOJllmigen sinds 19G1 de stap van
de tweede lIaar de eerste categorie, maar
dit t('rzijde), hij realiseerde steeds nieuwe
plalll\l'll waardoor de hand mCl'r hekend-
heid ('n mel'r slwc!gclegenheid kreeg
(coneerten met ~Iax Hoach, Erie Dolphy
eH Beuny Bail"y, de trip van vorige zomer
naar het ja;r.z-festival vall Antibus enz.)
('11 hij zal ook ongetwijfeld de drijvende
kracht zijn geweest die Artolle l'rtoe be-
woog het filHlIlcil;le risico van een lp -
PPH :'\edcrIandsc jai'.zplaat. en dan nog
wel l't'H van een big hand! - aan te dur~
ven.

':\ow's the time!' (ArtonI..'MGOS 9463)
is een schitterend plaatdebllut, De zes
stukken op de lp, vijf arrangementen VUil

liov Edgar en één van Theo Loevendie
wo"rden vertolkt met meer vuur en over:
gave dan je van r\ederlandsc musici in je
stoutste dromen had durven verwachten.
De zcvenmans sa.xgroep speelt met A1I1c.
rikaansc allure (Edgar heeft er ook su-
blieme partijen voor geschreven), de rit~
meseetie overtreft zichzelf als begelei-
demi team en zelfs de kopergroep (het
zwakke Plwt van de band, bij gebrek aan
betere r\(.'(IL'rlandse trompettisten en
trombonisten) komt tot zeer bl.,hoorlijke
pn'staties,

Eenzarne hoogte
Van de solisten staat alt- en sopraan-

saxofonist Piet Xoordijk op eenzame
hoogte; hij krijgt dan ook in elk stuk wn
paar chorussen toebedeeld. ~oordijk be-
zit als weinig andere Europese musici
Iwt \"l'rIllO~ellzich ondcr alle omstandig-
llL'den volledig te kUlIllen geven, Luiste-
H'n naar Piet ~oordijk hetekent innig
contact met ('('11 kunstenaar die zijn gc-
voelens zond('r enige ff-serve uit. Dat be-
kk,'nt niet dat zijn eJlJotil.'s als onge-
artieukerdc kreten naar buitcll komen.
:\'oordijks indruk.vekkcllde technische
capaciteiten ('11zijn bewonderenswaardig
vormgevocl zorgen crvoor dat zijn impro-
visaties bijna altijd hecht gchom,,'de nm-
zikale coustructies zijn, waarin gC\.oel en
verstand elkaar op hodcnde wijze eom-
piekren. De andere soliskn leverell
prestati('s van wisselend niveau, met gast_
hassist Diek van der Capellens gave im-
pnwisaties en Ilenllan Sdhoonderwaits
.Idanzelldc haritonsolo in Blues millor als
hoobrtepunlell.

De man die op de hele plaat zijn stem-
pel hedt gedrukt, is echter Boy Ed~:lr.
IIct zijn iJl de eerste plaats zijn arrange-
menten. met hun combinatie van vrij-
heid (elke solist krijgt een behoorlijk
aantal clIOrussen lang de ruimte) en ge-
bondenheid (ieder stuk is, met de im-
provisaties erin verwerkt, als !.-'Cnhechte
cmnpmitorisdle eenheid opgezet), die
deze lp zijn volstrekt persoonlijke karak-
ter geven. Alles bij dkaar betckent
'~o\V's thc time' (X'n cnorme sprong voor-
uit in d(, Nederlandse jazzplatenproduk.
tic. :-.Jognooit eerder bereikte een )J"eder-

landse jan plaat :£0uvertuigend het Ame-
rikaanse nh.cau.

Kleiner werk

\Vat klein cr Xl.'dcrlands werk om ml'('
Ie be~luih'n: op de cp CBS 5.723 speelt
Louis van Dijk twee stukken op orgel met
begeleiding V:lII ecu groot orkest. 1 [ct
hOt'sjc vermeldt wel Boy Edgar als ar-
rangeur en leider van het orkest, llIaar
vcrtelt er niet bij dat dit plaatje op de.
zelfde dagen als 'r\ow's the time!' werd
gemaakt. Dat is misschien maar goed ook;
Boy Edgar wist kenndijk niet goed weg
met Louis van Dijks vriendelijke, vaardi-
ge lilaar tamelijk oppervlakkige speel-
trant. De arraugeJllenten halen in de ver-
ste verte niet het niveau van 'r\ow's the
time', en Hoy's Big Band is ook aallziell-
lijk llIÎru!er goed op dreef. Van de weer-
omstuit speclt LOllis IlOgonsamenhangen-
der dan anders. Een teleurstellend geheel,
zells de gduidshalans laat te wensen over.

De single Philips JF .'327 742 (uit de
Ja'zz E.xpres~scrie)bevat twee stukken van
de \\'esse! Ikke'u All Stars uit HJ56, die
oorspronkelijk \wrden uitgebracht op Ol'
lp 'Jazz behind the dih's-3'" liet plaatje
is vooral interessallt als vergelijkingsma-
teriaal mt'l 'Xow's tlle time'. De ~l'der-
landsc jazz stond ti"u jaar geleden veel
dit-hkr bij de danslllllzil,k dan nu; een
arrangement als dat van ]ecl'f!rs Cn'l'pers
zou tegeuwoordip; nauwelijks meer als
jazz worden geacccpteerd. Er zijn ook wel
positieve vcrrassingen: de voortrdfclijk
swingendc slagwl'fk-hegeleiclingcn van
wijlen \\'essel I1eh'u, d(~ krachtige trom-
petsectie met de gebroed('rs Van Hooycn
(sindsdicn Ilaar het buitenland vertrok-
ken) en zowaar ('('ll solochorlls van de
piepjonge Piet Noordijk, minder oor.
spronkclijk dan tegl.'n\Voordi~, maar wel
al fel ell gedr(,wll. REBT VUIJSJE

PIET NOORDI]K
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HUMANISME EN POLITIEK

'Ik wilde graag twee artikelen, van
een socialist en een IilwraaJ. die ic,der
uita'nzdten. hoe zij vanuit hun huma-
nistisehe levensovertuiging tot een po-
tickc keuze zijn gekolllen: .. Het Jllol'!
een persoonlijk stuk zijn .. :
Van een fl-'(Iacteur van een hlad met de

naam 'Ego', tevens hoofdraadsman bij de

door prol. dr. B. W. Schaper

Kla, Klu ell Ko~la, is zo'n 'persoonlijk'
vCï,I.O(,k nauwelijks verwonderlijk en ei-
genlijk weinig minder dan een comman-
do. Vooruit dan maar: ik, met mijn ego
in 'Ego',

Achteraf komen natuurlijk de moeilijk-
heden. \Vant om te beginnen hen ik be-
paald niet op grond van f.-"Cllhumanisti-
sdw levensovertuiging tot mijn politieke
keuze gekomen. Al kun je jezelf heel erg
voor de gek houden, ik meen cr wel zeker
van te zijn, dat in mijn geval de politieke
keuze er eerder was dan de levensover-
tuiging. Ja, sterker: die politieke keuze of
overtuiging tcás in zekere zin mijn levens-
(lvertuiging.

Dat zit dus, wat de opdracht betreft,
niet zo gOt-d. In feite zat hd misschien
Mk niet zo goed. ~Iaar dat kon ik toen
moeilijk weten. Er waren immers hvee
wt~reldoorlogen, een paar revoluties en een
wereldcrisis voor nodig om daarin ver-
andering te hrengen. Vertel nu Illaar ecns
in 1800 :\ 2000 woorden, hoc dat in zijn
werk is gegaan. Zu Be/ehl, Kommtmdant!

Drie mogelijkheden
Iemand, die als zoon van ('('n voor-

aanstaand pnlitieus opgroeit, heeft theore-
tisch drie Illogelijkheden: hij 'volgt de
n>etsporen van zijn vader', zoals dat heet;
hij gaat een radicaal andere richting op
in de politiek; of hij gaat radicaal de po-
litiek uit. In de praktijk pakt het meestal
anders uit en wordt het een of ander
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compromis. Jelle Troelstra, de zoon van
Pil'tcr JeiIes, ging de kunst in - maar
helemaal vrij \'an rode smetten bleef ook
hij niet: gell1kki~ maar. De 'I.oon vall
Henri van Kol, Indië-spf'~ialht van de
oude SDAP en "'en bUIl vivcur, (Ie vaocr
dan, blies zijn (trompet-) partij in het Le-
ger des Ift'ils. De jongste zoou van Scha4
per ging in de AJC.

XU was dat nid !Zo'n club van half-
zachte eitjes iu gekleurde bloesjes als het
tegenwoordig \vel wordt voorgesteld.
Zwaar op de hand waren wc \vel, inzake
de 'Iiefde' b.v., die we hoogstens aan de
hand van hrochuTl."s van Koos Vorrink
beoefenden. l'ersoonlijk had ik enige in-
stinelÎeve arbr'waan tegen een over de
oostgrells aangewaaide, wat zwoele cu 1-
tUllTlll}'stiek.~Iaar in onze groep, \\taarin
nogal wat echte jonge proletariërs zat('I},
waren \\ie tamelijk revolutionair gezind -
wat ik l>epaald lIiN \'an huis uit had mee-
gekregen.

Ook in de socialistische studentenclub
waren we vrij steil in de lt't,r. Voor som-
migen onzer was Man nog wel de pro-
feet, maar dan speciaal de 'jonge ~Iarx',
waarmee teg"pnwoordig rooms-katllOlicke
sociaa1filosufclI paraderen, al••was hij hûn
ontdekking en missohien wd hun heilige.
Anderen liepen weg met ;\Iax Adler en
andere Austro-~Iarxisten, die een aantrek-
kelijk samengaan betoonden van "'en fiI04
sofisch determinisme en een praktisüh ac-
tivisme. \Veer anderen zwoeren hij Hen-
drik de ~Ian en zijn psychologische theo-
rieën. Er waren trouwens overtuigde reli-
gieus-socialisten ondpr ons, want dl"
SDSC was al 'doorgebroken' ver voor de
hefaamde Doorhraak van 1946.

Kijk op leven
Voor de meesten van {Icze jonge socia-

listen nu was hun politieke en maatschap-
pelijke overtuiging oneindig meer dan ('t'1I

rationele politieke keuze. Of men IHIdich-
terbij of verderaf van het Marxisme stond,
hd socialisme was een kijk op leven cn
wereld, een 'wereldhesohouwing', die le-
wnshouding en levenspraktijk, ook in de
meest persoonlijke dingen, in lx'slisscnde
zin bepaalde en aan het bestaan richting
en zin gaf. Daarbij stond de Illorele en
historisahc noodzaak van dat socialisme.
ondanks alle verwatering, vervalsing of
verraad door (Ic ou(lere generaties, voor
de toekomst onwrikbaar vast. Knrtolll:
voor jonge socialisten uit de jaren 'ZO en
'30. was het socialisme niet enkel een
politieke mogelijkheid of wcnselijkheid,
maar een lichtend pt."fslX'Ctief,dat mis-
schien tijdelijk of plaatselijk wrdonkcre-
maand kon worden, maar dat toeh on.
weerstaanhaar wees naar het 1>e!oofde
land'.

OntnuchterIng

Ik iwrimwr me nog de geschokte ver-
onh ••..aardiging van een jonge arbeider,
toen ik in de jaren van de economische
wereldcrisis, voor velen het lang verbeide

tekt'n van de ondergang van het kapitali:
nw, schoorvoetend als mijn mening t
kennen gaf, dat deze crisis ook wel l'CI
aan heel andere krachten ('n groeperiI
gen ft,'n goede kon komen dan hut Ol-
marchen'udc prol('tariaat. Dat was v()(
ht\1ll '1.0 iets als gdoofsaf ••..al en heiIiJ
sdlennis. liet is mij bijgebleven, niel: a
leen omdat die bezorgdheid later niet Ol

gegrond hleek, Illaar bovenal, omdat t
betrokkene in de catastrofe van de TWCl

de \Vt'rcldoorlog a:lII de b'1'ote mass:
moord ten offer is gevallen. Ik hoop, d.
zijn toekomstgeloof ook tcgen die heprol
vingen bestand is gebleven.

Tallozen hebben metterdaad hewezel
dat zij in dit socialistische tockomstge~
voldc>ende vaste grond onder de n
hadden om de dood te trotseren, al Jil'r
ht>nniet allen, zoals tX'1lSnee ••..liet en zi}
lotgenoten, tegeno ••..er het YllllTlX'loton(
'Internationale' aangeheven. ~Iaar anoe
zijd<;heeft die Tweede \Vcrcldoorlog, mi
wat Cr<lanvoorafging en haar aan onmel
sclijkheid begeleidde, voor velen uit mij
generatie ecu ervaring betekend, waarr
alles, mensen ('U dingen, leven en werc~
fllndalllcntt'd ycranderd W;]Tl'n.

i\lcn lIu>et al heel erg buiten de real
teit gestaan hebben om in die jaren nil
voor beslissingen van existentiële aard 1

worden geplaatst en op de kern van zi~
bestaan te wurden teruggeworpen. 0;
betekende, dat men terugviel op die Wf

Zt'ulijkc karaktereigcnschappen en gee
telijke gronden, die uitmaakten, waarOl
het in laatste instantie in het leven draa
de en wat dit leven de moeite wa:u
maakk. En dat was niet (~'n of andl
maatschappelijk ideaal of politieke ideoll
gie, hoc .wetenschappelijk, psychologis(
of moreel veranhvoord ook, maar dat w:
een min of meer ontwikkelde, in elk gpv
voor de w(''I.enlijke levensvragen l-~
sende levensovcrtuiging. '"--

~lijn ontwikkelingsgang is dan ook g'
W('tostvan 'socialist' naar 'humanist'.
\veel, daarin niet alleen te staan, maar
ken er ook, die bij hct christendom t
rechthvamcn cn zij waren er waarli
niet mindl.'r Olli. "Tat ik ook weet is, d;
voor hen en \'oor mij, dat ohristcn zijn I

humanist zijn - cn'ntul't,1 ook dat chri
ten én humanist zijn! - meer betekcll(
(Ian hun al of niet socialist zijn. U zi
dus wel, dat dc heer Lips, tQ('Uhij mi.
'ego' op <''OlllTnandeerde,een heet je af
het verkecrde adres was. Een kwestie vt
onjuiste communicatie, vall kortsluitiJ
dus? Dat zit nog.

En toch •• ,

~Ien kan primair hllmani.~t of christt
zijn en pas in de h\'Cede plaats sociali~
liheraal, tonservatief, anarchist of 'pro\'
(voor een conununist, althans in de geij'
te zin, ligt het wat moeilijker) en to<
wel degelijk in zijn politieke ('IJ soda
visie geïnspireerd en ondersteund word(
door zijn levensovertuiging.

Die communist als 'uitzondering' b
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~stigt of illustreert althans deze regel.
oorzover hij 111. communist in de strikt
)drinaire. totalitaire, Leninistische of
alinistischc zin is, lewrt hij zich met
lid en haar, met heel zijn zielen 7.alig-
:kl uit aan zijn socialistisch of commu-
stisch, hier op aarde met alle middelen
realiseren ideaal. D.w.z. aan een heil-
lat-idee, die van I1('Inen zijn naasten
n complete overgave eist en in de ('!l-

Ie mens uitsluitend een instrument ziet,
t desnoods moet worden prijsg<-'gcven
n dl' verbrijzeling door de Jaggcrnullt
T Historie of gohruikt als mest op de
~Idenvun de Toekomst.

t.!lItalre Idlologle
lO\'er <lo"",c totalitaire ideologie,

l-afvan het comlllllllÎsme niet de slcoht-
~('Il ook niet de laatste variatie is, stelt
lmanismc zijn waardering- van de en.
-Iemens als onn'rvanghaar deel van ('Ik
~nse1ijkgeheel. Tegenover deze totali-
"ing van politieke en sociale tegenstel.
19"enen strijdfronten, stelt het huma-
;me 7.ijn beroep op de solidariteit met
llllxle-mens OH'T alle verschillen en
~nzen van klasse, natie, ras of geslacht,
n kleur of geloof, hccn. Voor de huma.
t geldt al" hoogste l'Titcrillm de men.
ijke waardigheid, die door en in geen
•kde mede-mens 'g'<'Schondenmag wor-
n en tot een zo hoog mogelijke graad
Ict wordt'n opgevoerd.
Nu kan natuurlijk een liberaal of con.
vatief, voorzover hij althans democraat
deze overtuiging evell goed als uit.
19spunt voor 7.ijnpolitieke opvattingen
nen als een socialist. Er is dan ook
ts dwazer dan te heWL'Ten,TzoalsOll-
gs in een humanistische kring geheurd
dat humanisme regelrecht tot socialis-
in politicis mod voeren. Dat lijkt me-.

de relatie tot de democratie veel directer.
Voor mij althans is de band van democra.
tische gezindheid met mijn Icn'nsovertui_
ging veel dwingender,
Rechtvaardige verdeling
~Iaar desondanks mt't-'n ik toch, dat

mijn sociale opvattingen omtrent t't-'n
rechtsorde van de arbeid ('11 ecn partner-
ship van gelijkger('Çhtigden in het be-
drijfsleven geïnspireerd en gesteund wor-
den door mijn humanistische levensov<-'r-
tuiging. Of het nu gaat (1Il1 zulke wijd
reikende strcvingcll naar een 'Teedzame
coëxistentie in de wl'rcldverhoudingcn ",u
een rechtvaardige verdeling vun de mid-
delen tot een menswaardig bestaan O'ver
alle: continenten, dan wel om zoveel
diehterbij gelegen zaken als een verho-
ging van de h•.-alitcit ,'un (HlSdagelijks
hestaan, een zuivering van de atmosfcer,
materieel en ook geestelijk misschien,
waarin wij ademen moetelI, om een ver.
dergaande democratisering van de univt:'r-
sitt:'it of van lwt lcg('T: al die keuzchepa-
lingen, die tot het terrein der dagelijkse
politiek hehorcll, zijn op ccn of andere
wijzo verankerd in en worden gcstimu-
leenl door mijn humanistische levensovt'r-
tuiging. al zal de concrete vonn en de
weg tot verwczC'nlijking van deze deside-
rata l:,.'l'ot<mdecls!wpaald worden door in•
ziuhten t:'n ef\'aringcn, die ('v('meer door
feitenkennis, milieu en omstandigheden
beïnvloed worden als door een humanis-
tische kijk op het level1.

Of u dat nogal fragmentaire eH wille-
keurig gekozen allegaartje van politiekt,
en sociale wenselijkheden "socialistisch"
wilt nOemt'lI, is niet zo helangrijk. Voor
mij zijn 7.e dat iu elk geval wel. Ik voel
llH~ daarbij zeker nid lIlind"f 'socialist'
dan in dl' tijd. to<-'nik 1Il('('Ilt!odat socia-

Iisme te moeten 'uitdragen' in optochten
met wapPcf(~IHIcvlaggen en daverende
strijdzangen, die je '5 avonds nog op bed
in je orcn gonsden, AlI,'t-'nvoel ik me wel,
bij dit zoveel nuchterder, zakelijker, min-
Jer idealistisch opgeschroefde socialisme
meer op mijn gemak,
Geestelijke volwassenheid
Ik hoop dan maar, dat dit niot oen be-

wijs van seniele aftakeling is Illaar veeleer
van geestelijke volwassenheid. Ik wil
maar zeggen: mell kan md zijn socialis-
tische opvattingen, np h'Tondvun zijn hu-
manistisohe levensovertuiging, in het hier
en nu, vnor al diegenen, die als honge-
rigen en onderontwikkelden, als achterge-
hlevenen en vereenzaamdcn, als bedreig.
den cn verlatenen, kortom als 'verworpe-
nen der aarde' aan onze mede-menselijk-
heid appelleren, uit algemeen menselijke
solidariteit op {Iebres staan, zonder daar-
bij te geloven, elk ogenblik klaar te moe-
ten staan, zich 'ten laatste male tot de
strijd te scharen'. AI moet ik bekennen
ook weer niet: zo'n nuchterling tc zijn ge-
worden om het niet {loodzonde te vinden,
dat het democratisch-socialisme zich van
een van de prachtigste politieke strijd-
zangen, die de geschicdenis kent, de
llltcmatiorwle. hedt latcn beroven.
\Vant wie in de WL'Teldvan heden met
al haar tekorten cn gevaren zijn ogen de
kost geeft, zal hij alle nuohtere zakelijk-
heid toch wel tot de conclusie moeten
komen, dat hd zonder strijdhaarheid en
waakzaamheid nid gaan zal. Er is voor
onze hand, voor OIlS hoofd en voor ons
hart nog ved te doen in deze aardse be-
dding - Cll als humanist heb ik llet ge-
voel, dat we het daar nu eenmaal mee
moeten doen. Taken zijn CT te over. Het
is alleen maar dc vraag, of pr nog tijd
gPlloeg zal zijn.

û
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HUMANISME EN POLITIEK

liet was in de zomer van HJ37, ik W:'l!i

tocn 14 jaar, dat ik hij kennissen van fa-
milie mocht logeren. Op zich zelf is dat
geen geiwurtenis van hetekenis. IIet bij-
zondere in dil gcval was, dat die kennis-
sen Duitsers waren en in Frankfort am
~1ain woonden. lid was mijn eerste va-
kantie in Duitsland ('goed VOOr mijn

door dr. E. Nordlohne

Duits'); het ZOII ook mijn l.-'nige vakantie
in Duitsland Worc1C'11.

VerSl'llillcndc herilllicringcn zijn blijvcn
hangen. Aardige dingen, zoals ('('11 uitvoe-
rillg van de Olwra Siegfried op ('('11 markt-
pldn en lcuke wijnzaakjes in de oude,
middeleeuwst' binnenstad. ~laar ook f'en
misselijke ll('rinnerillg' is gebleven. Ergens
in de huurt waar ik logeerde was ('{'nhuis
besmeurd, met rode verf. Er stond: 'Hier
wolmt cin Jude'. De binnenstad 'was mid~
deleeu\vs, md zijn geVl,ltjes, maar vele
Duitsers van 1937 waren ook middel-
eeuws, in hun vooringenomenheid. In la~
tere jaren zou zelfs hlijken, tot welke ram~
peil dat leiden zou.

lid krenkell van mcnsen omdat zij jood
zouden zijn. omdat zij tot ('en minderlwid
hehoren, dat was in 19:37een nit'uwe er-
varing voor mij, In Xed(>rland had ik het
nooit ~(:l1lcrkt; in Hottenlalll. waar ik
\voOll{ie, hvam zo iets nid voor. lIet
Ilu)('st ook niet voorkomen. Dat hegreep
ik wel! ).taar hoe dat dan te voorkomen?
Van toen af aan is mijn aandacht voort-
durend op dit soort onderwerpcn gericht
gt'\vcest. Ik heh zowel naar dt~ kant van
wat wij de levensovertuiging noemen als
naar de kant van de politick gezo('lht.

Verschil In opvattingen

Xaar de kant van de levensovcrtuiging
werd het steeds duidelijker, dat tussen de
mcns wicns huis te Frankfurt besmellfd
werd, en de mens die dez(' daad verricht-
Ie, tussen de vermePllde jood en de v('r~
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mN"ll1d~&ri~ch~nationaal-socialist, alleen
('ron verschil in opvattingen kon hebben
hestaan, lllaar niet een verschil, los van
ideeën. ~lag een al dan niet \'cTlllt"t'ud
verschil tussen mcnsen - waarhij nil~mand
b("na<ieeldwerd - aanleiding zijn voor de
ern om het le\'('n \'an de ander te Vt'r-
zuren? Heeft niet ieder, die geboren is,
hetzelfde recht op eell plaatsje oIldt'r de
zon? Kali iemand cr ids aan doen, dat hij
ginds en tocn ter wt'reld hvam? Is het
vaderland van de ('('11 niet evengoed het
vaderland van de allder , door het euh,le
fdt dat beidclI cr - huitt'n hun wil cn
huiten hun sc.JlIIld- op dl' wcreld wl'rdt'Jl
gezd?

Ic(kr heeft c('n gelijk recht. Cpldt dit
ook \'oor dc opvattingen? 0lwattingt>n
rrft men - geloof ik - nid; die maakt
men zich eigen door o\'t'T1H'ming;kritit'k-
loos vaak, maar soms ook terwijl men er
zit'h rekenschap \.all gceft. lid is ver-
velt'nd, als nndcrclI verkcerd villdt'n, wat
j(~'zelf goed vindt. In het da~elijkse leH'1l
Illaak je het vaak gCTlOegmee; de strijd
om het raampje open-of-dicht in dl' trein,
de slrijd om de radio aan-of-af thuis.

Er is ook de strijd om de hvaliteit \"an
het werk van artiesten. In Frankfurt am
.\1ain, 1937, werden tentoonstellingen in-
gericht van kunst, die {It~leiders van de
Duitse staat ontaard vonden" liet kwam
ook voor, dat boeken werden verbrand,
in het openhaar, hij wijze van \'eroor-
deling . .\Iet welk recht heoordt'cit de ('en,
wat t.."Cnander mooi of lelijk moet vind("n?
En wat is het voor ("cn mentalitcit, om
iets wat je niet mooi vindt, dan maar te
\'croordelen als ontaard? Opvattingen over
mooi en lelijk zijn erg persoonlijk. Zij
worden bepaald door de eigen smaak, die
geoefend en gevoelig gemaakt kan wor-
den, maar die tenslotte toch erg aan de
persoon g('\)ollden is.

Een overtuiging

Elke mens heeft zelf wcd van goed en
kwaad, waarheid en leugen, schoonheid
('Jl lelijkheid. En hij heeft cr rccht op. een
eigen oordeel over deze dingeIl te heh-
heli, lIij heeft er ook recht op, om kritisch
t'U onlwvang('11 h' staan tegPllO\'cr het
dpnken en dopn van andcrC'n. Dal is ('('n
overtuiging. Dat is geell systeelll, waar-
\'an dc juistheid is hewezen. Ik vind hem
juist, en dat is genoeg. Velen vinden hem
juist, en dat is prettig. lIet is een overtui-
ging. die gedccld werd door geesten,
waarvan ieder erkennell llloet dat het gro-
te geesten waren, zoals Coornhcrt en
Erasmus, cn dat is geruststellend. IIet is
(Ie overtuiging die de naam 'humanistisch'
heeft gehegen.

De humanistische O\'cr!uiging geeft
richting aan je levenshouding, aan je hou-
ding tegenover anderen, individueel of als
groep. Zij geeft dus ook richting aan po-
)jtit,ke opvattingen. De C'Cnlrale vraag
wordt dan, hoc de staat moet worden in-
~('richt, om misbruik van macht te voor-

komen. Iloc bereik je, dat zulkc Illense
de touwtjes in handen krijgcn, die daa"
van ('t'n redelijk en gematigd gt'hruik Tm
ken, tot nut van allen?

Dit is t'('1lllloeilijk prohleem. Bijna ne
gens ter wt..'reldbestaan redelijke regerir
gen, die gematigd gdmlik van macht 111:
ken. In commllllislische en neutralistiscl
lantlen bestaat (~en gemakkelijk en eeT
voudig re1-wringssysteem; t'r is éen parI
aan de ll,aeht. \Vic t'r anders ovt'r den~
hed"t te zwijgen ('n zich te voegen. [
ene partij regcert. Binnen die partij is et
voortdllTt'nde strijd aan de gang tusst
dc lllcnsen die de top bereikt hebben (
de menscn, die de top willen bereiken.

Onbegrensde mogelijkheden

In een klein aantal westerse landen-h
staat c\'cnwel de 'Tijhcid van politie!
11artijvorming, t'n in nog weer een klein
aantal van hen wordt ook aan de kleit
groepen t'en redelijke kans geboden 0

zich te uiten. De \vt>rcld kent bnden m
onbt'~rensde mogelijkheden, maur Ol
met onmogelijke begrensdhcden; land.
met een catastrofaal kapitalisme en m
kapitale catastrofes.

De oplossing van llt't pmhleelll is l

leen mogelijk bij toepassing van de idee
van de Franse filosoof De :\Iontesquif
Hij begreep, dat de wetgever niet leve
reehter (in eigen zakt'n) mag zijn en (
de besturende organen in de stnat n
tevcns de wetten van de staat dienen
maken. De comhinaties van l)(~voeg
hcd("n leidt'n tot willekeur en tirannie. I-
).lontesquieu ht'pleitte daamm een staa
inrichting, waarin de bevoegdheden ~
seheid("n zouden worden. Det wetgen
de macht zou in handen vnn de volksv!
tt'genwoordiging l1loeten worden gele~
de uitvoerende macht 'Zou aan een)iJJ_
moeten worden opgedragen, tef\\
rcchtspn'ken<le maeht uitgeoefend .......•._
moeten worden door personen lIit }
volk,

De .\Iontesquieu riep hd ht'sef wakk
dat het staatsleven een u'h're volmaa
heid 70011 hlllnen bereiken. Voordien h,
den de volkeren beTlist in onrecht
daarom onvrijheid en armoede nIs i-
onvermijdelijks nanvaard . .\Iaar De ~It
ksquieu de<:'(1("en berocp op de Tt'(]eli
\'cnnogens van de mens, waarmedt'
samenleving naar haar vervolmaking .•
kunm'n worden gevot'rd,

Omstrceks 1848 hf?hben de idc('pn \
De ~lontesqlliell loepassing gevond-
ook in ~t'derlall(l. Dc heweging die
ons land IlWt'r vrijheid verlangde was
liheralisme. Deze beweging hracht bov
dien de man voort. die het '\'TijlH'i<1s\
langen in hruikhaw wetten wist neer
leggen, dr. J. H. Thorbeckc. TIet libl
!isllle hestaat ook nu nog. Bij alles wal
sedert 1848, sedert Thorbt'cke's grote
den gehcmd is, bij alle veranderingen
en om dc liberale heweging, hlijft
vandaag het liberalisme de heweging
het geheim van ('('n redelijke staats inri-
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.... , , ,., ,." .
..... , . . . (volledig militair adres)

wenst deel te nemen aan een Vormings- en Bezinningsbijeenkornst van het
Humanistisch Thuisfront in het Coomherthuis te Driebergen in de maand

, , , . (maand van deelname),
Handtekening:

HUMANISTISCH VORMINGSCENTRUM 'HET COORNHERTHUIS'
Hoofdstraat 84 - Driebergen

In het Coomherthuis worden regehnatig bezinningsbijeenkomsten gehouden
voor militairen.
Er wordt daarbij gesproken over allerlei levensvragen, Daarnaast zijn cr
boeiende programma's over hedendaagse kunst,
Iedere militair kan hiervoor uitzonderingsverlof krijgen,
'Vil' iets gevoelt voor deelname aan zo'n bijeenkomst vuIle het onderstaande
formulier in en sture het op naar het Coomherlhuis.
Ondergetekende .. , .. , ,... (naam, voorletters, rang)

. . . . . . . . . .. (landmacht/luchhnacht'

g kent en zÎch daarvan hewust is. liet
t'ralisme wil ook vandaag scheiding
1 de machten Pil e\'cnwieht van de
chten in de staat. Gecn nadruk op de
\'oPH'udp macht (zoals de f{'chtsc grol'-
rillg,,'n weIlsen), ge('n nadruk op de
tgevende macht (zoals de socialisten
linker zijdt' n'rlangt'II). Illaar ('cn CVCII.
~ht van machten. opdat ieder het zijne
jgt.

deliJke wens
.reder het zijne. Dat is een redelijke
ns, maar waarop il('dt ieder recht?
cfl iemand ft'cht op meer inkolllen dan
I anti('r? ~lag de eell me('r bezitten dan
~d('r?

Ir \'('len is Ill't antwoord erg ('{'n-
ûllg. Alle mellsen zijn mensen, zijn dus
wozen aan elkaar gelijk, dus ... dient
er ('\'('IIH'e1 te w'r<iiellell en te hezit.
. De ongelijkheid in ÎnkOIlH'1len bezit
epi hij "den l'en gevoel van wrok en
UliSt.Er zijn politieko hewegingen, die
ot konden worden, door alle nadruk te
gen op deze gt-'voe1t'ns'van wrok en af-
lSt.

~en b'Tote mate van gelijkheid in iu-
Ul'U is te 1x.'H'iken, door de geniekr
I C'{'U Bront inkomen zwaar te belasten,
de g£'nietC'rvan een klein inkolJwn ('('11
slag te gen'n. J)('zc politiek wordt in
lerland gevolgd. Zij leidt tot een sa-
nleving met b'Toepen, die t'lkaar, zij
mokkend, verdraw', •.

)("'I.l~politit'k last de wortds van de
:elijkheid nid aan. Ecn van de oorza.
van ongelijklwic1 ligt in het verschil

nut ,'all il'(lers prt'statil's. Xllt is, wat
lezcr. Buttig vindt. :\'ut is niel <.'e11
,,"ctiefgegeven, door ('('n waankn1l'ter
H'palell. El'n ding IH'l,rt lIut, als 11of ik
...••..rdi,l! vilJden eH ('r iets ,'oor zouden

offeren om het te verkrijgen. Epu
("t"""ondt'rJlPlll('ris hij, dit~ dingen -
1£ niemand naar omkijkt - weet l<'
mdcrcll in dingl'n waar ,vij graag een
1 van ons inkomen voor afslaan. El'n
d olldernellwr Vl'f\'o('rtof hewerkt din-
, of hewijst dit'lI"!ell, waardoor een
sumcnt zijn h{'lhocitC'nnaar eigen wens
smaak kan dekkeIl.

,n 'normale' mens
Id humanistische inzicht, dat ('{'n
IS een uniek wezen is, met eel1 eigcn
oei \'oor mooi cn lelijk, is een inzicht
de praktijk ontlt't'nd. Dat hlijkt uit

s, onder andere ook in het ('conomÎ-
~ leven. Niet twee mensen besteJen
inkomen op dezelfde wijze, ook al

den zij e,'em'ee1 vt'f(lienell, l'ven olld
en (,Cll cvengroot gezin hebben. Zij
ben wd :ll1emaal behoefte aan et'n
ling, :lan vocding, kleding en tal V:ln
ruiksvoorwcrpclI. Illaar d(, ('('11wil {-'C'Tl
ling met \'t'd zon en de ander e('n
lÎnt{met weinig zou. De f'en geert vecl
lekkPf etell, dt, andt'r is nwt weinig
'eden. Er blijkt geen gewone mens,
11 'normale' mens te ht'staan. Kiemand

is aan hl-,t gcmiddelde gelijk. Iedcreen
wijkt van het gemiddelde af, ieder is
hniftongl"wooll. Dat geldt "oor alle aspt'c.
h'n van het IIH'nselijk l('\'('n, ell dus ook
van het (X'onomiscllc leH'n.

Interessant is niet alleell dit grott' 011-

derlinge versohil, intC'l'essant i.~tJok, dal
elk llIens behoefte het'ft naar ('l'n eigen
besleding \':.ln hd inkollH'u. Toen ('f vlak
voor, tijdens ('11na de oorlog rantsO('Ill'-
ring: van lcv{,lIsmiddclell, sigarcll, snoep.
textid en wat nit'! al, bestond, t'1l dt,
llle('sttl IIlt"nsell ongt'\"('cr e\'t'nv('t'! 1Il0e1J.
t('n kopcn, Illltslond toch ('CU ruilhandt,1
in distrihutieholJs.

Dp drang Olll eigen ht'hoefkn n;lar ei-
g('11aard h' <1l'kk('f)maakt de nl('IlS viII.
dingrijk. ~Iell zo(,kt !laar de winkel waar
Ill't ding te koop is, dat men zo graag
Imhhcll wil. Die \.illdingrijkheid leidt er
ook toe 0111te onderll('n1l'Il, Tal van men-
sell nelllell l'en bedrijf ter h;lnd om he-
hoeften van and('f("n k dekken. Als zij ('r
nid in .~lagt'll, dit, he!Jndkli te hl'\7c<li-
g(~Il, i}("hhen zij onvoldocnde omzet en
moeten zij sltliten. Ondf'flWlllerS, di(' de
prijs als riehtslJOl'r voor hun produktie
!lemen, maken zich hierdoor dit'llSlbaar
aan dc ge\'arii;crde behoeften der hestt'-
d('rs vall hUil inkolllC'll. Dl' mate waarin
t't'n tJlldcrlll'lllcr in dt.z{~diellt'lHle fuudit'
slaagt, kan ('1'11redl'n zijn \'oor :zijn com-
nwrcieel SUet'l'S,Pil dus \'oor ongelijkht'id
iJl inkollleJl,

Eell eL'OIlOlllisdll' on1l', dil' n'kt'ning
wil houden md lH't 11Ilit'kekarakter van
dke mens, ('Pil t'('onolllisdl(~ {lnlt" die ",iI
aallSlnÏ!cu hij e('n !lulllanistisehe kijk op
het w('zell van de lllens. moet ten minste
rekening houden Illet de individ\l{.le g"('_
aanlllt'it! van dl' h(,hoefkn ('n met de
st'1u'pp<-'nde kracht dil' in vde mensen
aanwl"Zig is 0111in dil' behodtcn te \"()or•
zien, Daarlllt'{. is natuurlijk lang nid alles

Registratienummer
Onderdeel
Gelegerd te

gezegd O\'er de fundamenten van l'cn
aanvaanlbarc economische (lnlc, 11en
d(~nke Illaar aan kwesties als de hoogte
van dl' belastingeIl, de w:lardt-'v:lstheid
V;1IlIwt geld, de ecollomist'1w hdrekkin-
g:l'll met :Indere \"(llkercll, dl' zorg' voor
voldnt'JI(le werkgt'!egenheid. Dat zijn al.
lcmaal helangrijke zaken. En er is meer.

Wens van de burger
Zoals het liberalisme de hoofdlijnen

hoeft getrokken voor ('cn redelijke staats-
inrichting, zo heeft hd ook de hoofdlijnen
aangegeven van <-"('tlredelijke ('C()nomi-
sclw orde. lId liheralisme Iwcft zich ge.
kt'{'ni teg:('11 tip onderwerping van het
eC"onomische levl'l1 aan de behoeften en
grillen van de \'{lrsten uit de IRo ('CllW.
lId wensf(. e('11('(.'()Jlomisehlevcll, dat in
de ('('rste plaats rekening hield met de
wensen van de burgers. Daarom wt'HI de
strijd aang!'l){)llden teg('Jl alle lll'1t'mnH'-
ring"ell, tt'lIeinde dl' weg vrij te maken
voor <,<-'11economisch levl'1l dat zich nau-
wer zou kUllllen aansluilt'n bij de reële
behoeften der menS('I]' liet Iilwralislile
hraeht dl' vrijheill van ondernemen op
veel grotere schaal dml vroeger het ge,'a!
was gew('est. opell oog als het heeft "oor
de grote hetch'llis van de menselijke
eH'ativitt'it, ook op het gehied \.an de pro-
duktie. Bij Iwl sodalisl1lO valt de aall-
daeht m('er op de \"f;lagslukkcn van de
verdeling.

Bij alle onvolmaaktheid, die aan elkc
Illl'nsdijke activiteit verhom1t'n is, en dus
tJok aan Iil)('raal partijwerk, hlijft het fun-
damcntele motief ,'an liherale staatkunde
onti('cnd aan hcgrip \'oor het unieke,
ert'ati("v(' ('n tot oordelen hevoegde wczell
van de individuele mens. Het hlijft {'('n
staatkunde, die staat voor vrijheid in ver-
antwoordeiijkll('id, voor v('nlraag-.I.aam-
Ill'id en sociale gCfl'chtigheid.
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Bij het zicn van Viva Maria denk ik on-
willekeurig terug aan Elia Kazans ver-
filming van }ohn Steinbceks scenario on-
der de titel Vit;a Zal'ata, Beide films V(;'r-
tonen meer overeenkomsten dali de titel
alleen,

In 1952 maakte Kazan (Tramli;n Be-
geerte, Eost of Eden) de film Viva Zapata
met in de hoofdrollen Mar10n Bramlo en
Anthony Quinn, liet vcrhaal SPL'Cltom-
streeks de eeuwwisseling (1909) in een
midden-Amerikaanse republiek, waar
Emiliano Zapata (Brando) de opstand van
de boeren tegen het dictatoriale regiem
leidt.
In 1953 komt Louis Malle (30-10-19.'32)

van de Franse filmschool IDHEC, Het
lijdt geen twijfel of Malle heeft Kazans

FI LMBESPREKING
film gezien en Zapata heeft in (tie tijd
_ toen 1-talle nog meer van films leerde
dan nu hij zélf regisseur is - J.{roteindruk
op hem gemaakt,
Maar Malle ging zijn eigen weg. Hij

werkte als eerste assistent hij comman-
dant Jacques Cousteau tijden.~de opna-
men van diens hekroonde ollderwatcrfilm
Monde du Sileltce ('55) en met minder
succes als assistent-regisseur bij Hobert
Bresson ('56 - Een terdoodveroordeelde
ontsnapt), In 1957 maakt hij zijn eerste
eigen film: AscensClir pOllr l'éclwfaud
(Lift naar het schavot) waarvoor hij de
Louis DeJlllc-prijs kreeg, ]n de hoofdrol:
de door Edouard Molinaro in l.e dos au
mur (De rug tegen de muur) en door
Malle ontdekte actrice Jeanne Mon"au.
Het jaar daarop volgde de geruchtmaken-
de (ook in Nederland verbodl'u) film Les
Amants. 'Veer speelde :\toreau de hoofd-
rol. :\.lallc had inmiddels niet alleen er-
kenning gekregen, maar ook Een etiket:
hij hoorde bij de 'nouvelle vague'.

Echte 'nieuwe' film
Zijn eerste (en in f('itc enige) ('eht
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'nieuwe" film, was Za::;ic clllIJS Ic métro
(1960). Het jaar daarop volgde alweer een
meer convcntionele film: Vie Wivée over
l'lI met Bri1-,>'ÎtteBardot. Le feil follet werd
de geschiedenis van l'en zelfmoordenaar.
De produktie van deze film (weer met
1-lorcau in een hoofdrol) deprimeerde
Malle zo, dat hij ter opluchting besloot
L'en oud plan te gaan realiseren: Viva
Maria.

Meer dan sex-bom
Van de adecrcapadteilcn van Jeanne

\Ioreau WHS hij zi(,h - als een van de
('ersten in de Franse filmwereld - hewust
geweest. Brigitte Bardot had hij tijdens de
produktic van Vie pricée ook leren ken-
ncn als mél'r dan een sex-hom: ze kón
acteren. Hij h('sloot te prohcn"n beiden
samen te brelll..WII in zijn nieuwste film.
]edereell voorspelde haat-en-nijd. moord-
en-brand, water-cu-vuur, maar r>.loreauen
Bardot bleken het uitstekend met elkaar
te kUtlnen vinden - ook huiten de op-
l1:lmen.

Viva M arUl speelt omstreeks de eeu
wisseling (1910) in een midden-Amt
kaanse republiek, waar Jeanne MOrE
en Brigilte Bardot (rondreizende caba
tières) zich aan het hoofd stellen van f

boerenopstand tegen het dictatorlo
regime.
Tot zo ver lijkt het verhaal als h

druppels water op Viva Zapata. M
terwijl Kazan een serieuze benader
van het verhaal en dc heldenfiguur ZOt
heeft !\Iallc kenndijk Kazans bedoelin:
willen parodiëren: zijn verhaal begin!
snelle flitsen en tekent de prille jel
van een Iers meisje, !\Iaria (B.B.), die
men met haar vader keer op keer in }
strijd tegen dc Engelsen allerlei zakcI
de lucht laten vliegen: de rots van Gib
tar, eCI1 politiebureau, cen fort - tot
nikindelijk (op de vlucht voor de wrf
zuchtige Engelsen) belanden in ~1id{'
Amerika,
Daar vcrliest ~laria (door haar ei!,

han<liJ.("cexplosie) haar vader. Ze vh
alll'(~n v('nlcr en komt terecht bï



dreizend kermisgezelschap. De partne-
van Jeanne Moreau (die ook Maria
t in de film) pleegt uit liefdesverdriet
moord en Brigitte neemt haar plaats
Beide l\.hlfîa's leven cr vrolijk op los
.Ic dorpjes en steden waar ze optreden.
ar beider Hefde (heel summier aan-
uid) voor een jou,g-c rehellenleîder
'dt hun noodlottig. De jongeman laat
nne op zijn sternlcd hdoven dat 7.ij
I revolutionair werk 7.alvoortzetten en
:mige aarzeling steIt Brigitte haar ken-
van explosieven en wapens in dienst
die opstand. Het hele circus schaart
1 achter de beide ~Iaria's en het hoeft
n betoog dat ze uiteindelijk de over.
r!!ngbehalen.

1l00nderamusement
"Is Malle er geen kolder van had ge-
1kt, zou het een om'erteerhare draak
gehleven. ~uis de film in zijn heste
menten bijzonder amusant en met veel
rt gemaakt. ~taar er zijn - jammer
oeg - ook ettelijke momenten waarin
-Ile probeert zijn verhaal te rechtvaar.
en door een logische opbouw. ),Iaar
regisseur die aan het eind een pries-
met zijn hoofd onder zijn arm laat
~wandelen onder het mompelen 'Die
U\vtjestoch .. : heeft voor de rest van
verhaal geen rechtvaardiging nodig.

arom was bijvoorbeeld de introductie
de Jonge Held Die Sterft (om de

~ering' van beide Maria's voor de re-
ltie aanvaardbaar te maken) totaal
rbodig. George Hamilton kon in die
gemist worden.
n feite is de film opgezet als een aan-
schakeling van - wat (Ie Amerikanen
men - "gags': incidentele grapjes. die
iswaar in een groot verhaal passen,
lr het verhaal niet rechtlijnig volgen.
---- gezegd: in een 'gewone' fihn moe-
..-rtc 'incidenten' meehelpen de han-
ing op te bouwen. De incidenten zijn
bouwstenen van het drama. Bij Viva
ria ligt het precies omgekeerd. Als ik
vergelijking uit de houw nog even

i!: doortrekken: de incidenten in Viva
ria zijn alle op zich zelf staande huis-
Die vormen - maar dat is cen bij-

schijnsel - een dorp of een stad.

t gemaakt
t Vim Maria (in die b(~c1dspraak)meer
dorp dan een stad is geworden ligt

lfschijnlijk aan de ambivalentie van
isseur ~falle. die enerzijds gewend is
verhaal te vcrtellen, ander,lijds cens

lisch 'relaxen' wilde en daardoor de
1positie nit het oog vcrloor.
"I met al: (~el1amusnnte, soms enigszins
.gdradige, maar toch vlot gemaakte
1. En - niet in het minst belangrijk -
r de llanlot-minna.'lrs niet te missen
laar oeuvre.
Vant misschicn mocten we Viea Maria
~wel meer zien als een film van Bar-
& )'Ioreau dan van ~lalle.

J1ENK ]. ~IEIEH

Driemaal Brillitte Bardot en }calllie Moreau. De bedde,. ",'reken eigenlijk coor zièll. LOIli$ .\talle
!leeft deze "t{'"en varl het Frame filmdoek 0') een ollllQcolRbarc Il:ijze tellaam gelJracht.
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Het Gangstermeisje

Kort samengevat komt 'Hel Gangster.
mcisje' van Hemen Camperl neCT op; Een
verhaal over {'('n schrijv{'c die ecn sccnario
voor een film moet S{.hrijvl'll. dat nauwe-
lijks kan, ('T althans op z')} minst zeeT \lcd
mol'Îtc mee hcl'ft. :\aam van de schrij.
vcr: \\'l'ssel Franken. Plaats v:In hande-
ling: ~Ienton. Zuid-Frankrijk. Andere
aanwezige personen in 'lid Gangster-
meisje' o.m.: De En,e:else vnkantieg.lIIg{~r
Peter met zijn vrou\\' ~Iuri{'l. Jasc1Ja, dl..'

BOEKBESPREKING

filmregisseur. J)anny. de man van wie
\Vessd Franken het huis huurde, waarin
hij verblijft. ~Iax, de vriend van Dallny.
1"\ictconcreet a:m\H'zig maaT 'Het Gang-
,tcrmeisje' wezenlijk \)('pa!end om: Lcn-
l1Ïe, de vrouw waamWt: ',,"essel Frank{'l1
getrollwd is en die hij in Amsh'nlam al-
leen gelateu hc(,ft. Olga, de eerste vwuw
van \Vcsscl die hij eeus achterliet eu niet
llaar terugkeerde. De hassist die op een
hotelkamer in I'\oordwijk leeft, has half
of gelwd onder zijn lll'd. En ten slott(,
\Vesscl Frankcll zelf, in ziju hcrillllerillg
als de man die verlangt, aarzdt, krngvalt,
weer opkrahhclt, e('u houvast zoekt, een
inzt-'t wil, ('eu inzet heeft. Een moment,
soms langer, Cll daarna weer opnieuw
zich zelf, alles en iedercen aftasten, ge-
voelen, etc, Coudmic: ï Id Cangsh'r-
meisj(~' is over het algt'meen ecn uitzicht-
loos bock, \\'esse! Franh'n denkt, han.
delt, leeft in eell vicieuze cirkel. Een hoek
dm waarin niet veel of schijnhaar juist
heel ved gehemt, maar ,vaarin dl' hoofd.
persoon duidelijk nid cl'ramlcrt??

Niet schijllhaar maar in werkelijkheid,
en dan vooral feitdijk gezien, geheurt in
'liet Cangstemwisjc' indenlaad z('cr wei-
nig. \Vesscl Franken maakt wat aantcke-
ningen, rookt, drinkt, slaapt, staat op, ed
(o.a. yoghurt), bezoekt Danny en ~(ax,
verwondt zijn vinger in ziju huishouden.
speelt wat met de in het huis gevonden
revolver, praat met 1as('''a, md Pekr,
met ~luriel, heeft ~furid (ewn) lief, heit
zijn moeder op in Amskrdam, ontvangt
een hrid van Leonie, maakt de brief niet
open, rijdt met Jasdia naar Danny ('11 ~Iax
tlit angst dat daar iels onherstelbaars zal
worden aangericht met zijn revolver die
~Iax heeft mcegepikt, laat de brief van
I,COlliesteed" ongcolwnd, gaat naar bed,
slaapt, droomt, gaat lIaar het station, vcr-
trekt richting Amsterdam of wel keert
terug naar Lconie ...

Campert-flguur

Een al met al \'oor de lezer kleine rct'ks
van weinig opzienbarende gel)eurtenissen,
warc het nid dat 'lIet Cangstcrmcisje'
('{'Jl roman van Hemeo Campert is, dat
\\'(:'ssel Franken {'l'll specifieke Campert-
figuur is: Inhiel, aanhoudend g"ekennwrkt
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door depressiviteit, overmoedige Holijk-
heid, gevoelens van relativiteit, cynisme,
ironie, levend in het beden maar HOOit
en nergens helemaal los van het verledcn,
Door dit alles zijn de gebeurtenissen in
"lIet Gangstermeisje' betekenisvoller dan
men in eerst{' instantie ZOII kUlIllell vcr-
mON1en, {'n is d(~ l'cr(ltldcrillg in \\'esse!
FnllIken {'en hij herhaling terugh'rend(~
j"('alitcit.
Dit laatste k constateren h ('en 1<\.stige

zaak omdat de veranderÎug gespeend is
van dke {'xtremilt'it, een Ier {likwijls nau-
welijks zichtbaar, laat staan mc('tiJaar i.•.
De oor.-:aak van dcze 'onduiddijkheid" i.•
m.i. de zeer kleine, voorzichtige, aanpak
of inzet die \V{'ssc1Franken !t'1l aanzien
V:ln het (zijn) leven heeft. Het is zelden
{'cn inzet die volledig wonlt afgerond.
liet begin is f'r wd sh'{'ds, maar hijll:l
tcgelijhrtijd hlijkt dat dit hegill zeer sterk
begell'id wordt door aarzeling, een Ilt'i-
ging t{'rug te vallen, toch Illaar alle." bij
het oude te laten. ~h-t andere woorden
toch weer verlamd won1cll door de angst
die nu ('{'nmaal altijd hij het nelllen vall
l'en hcsli ..•sing npdo{'mt. Het is hij \\'essel
Frank('11dan nok in w('zen m('('r Pen hou-
vast zock"" (de voorzichtige inzet) dan
('{'Tl volledig: bcetllt'bhen vall iets, i{'mand
of 7.ich zelf, dat ov('(he('rst.
lIol~onvolledig ook f'en dergelijke wijm

"an I('\'{'n moge zijn, lwt impliceert d(,s-
alniettelllin ('{'U ,'cralld('ren, kan niets an-
der .• insluiten V,lll'\'ege de grote int{'IlSi-
teit, de \'{'('kuldig(~ herllaling waarmee
\Vessel Franken zijn omgt-'ving, zkh z('!f,
verhuigt, aangrijpt, de illtensiteit waarmell
hij I"eft, en hij mee u:illevell, En {lireel
ook weer niet schijnt te kunnen len'n.
Bij \Vcssel Frank{'n is iets dan ook ge.
hemd als de daad gesteld is. Daarvoor
en zelfs nog tijdens het doortasten kan hij
nog altijd terugvallen. Of dat nu ondallks
zich zelf, ondanks de ander, of juist dank-
zij zich zelf of dankzij de and('r gesdlÎ(,dt,
dol't cr w('iuig tOt'. lid is {'('n werk('lijk-
hdd die voelhaar aanwezig blijft, alleen
daarmee, weet \Vessel Franken, heeft hij
te maken. Een illustratie van dit ,"erkercn
in een grenssitllatic is het g{'(lccltc uit
'Het Cangstt'rmeisje' waar \V{'sse! Fran-
ken zieh zijn ,"ertn,k uil Amstt'rt1am her-
inllert. Eell vertn,k dat ook llij gL'wild
heeft:

(... ) "Er u:as ccn ogcu1Jlik dat '''essci
niet mcer teist of hij op het PUtlt stond te
t:ertrekkeu of dat hij riet Icas aangekomen.
Zo had hij al t:aker gczeten: met zijn moe-
der, met zi;n c'c'rste CrollW eu lUI met
Leonie. Er teas altijd een moment u:aarop
me/l zichzelf en elkaar rl'deloos pijn moest
doen. Maar dit paste 'lOg in eCH cerlwal,
pas later u:erd alles cerluwlloos. !leb ie
ie pas bi; ie? CTOc'gLcmllic. Jau:d. Komt
Jascha Il(wr jOll toe of 1.!.tt;ii luwr name?
Ik tCL'elhet nog niet. Krill ie er gcen rol-
lette t:oor mij inschriit:cn? 'Vcssd zu:ccg.
(\eh barst, zei ze, het kali jr' ook lIids
cenlommell Icat er met mi; gt'1)curt. Sor-
ry, zei zr. Ik 1J('1t ill dc u:ar, ik It.'f'et nil't

wat ik feil, ik moet allccIl zijn, maar nu je
Iccggaat vind ik het n:rschrikkeli;k. Die
rots/utions. Kom ie terug? Mag ik bi; ie
komen? \\'essc1 zrL'cef.!;elk fllltu:oord zou
het t;crkeerde geweest zi;lI. Ze kcck Ofl

haar horloge, ik hoop dat het kind Ilog
slaapt, zei ze. 'Vessc1 u:ist ;:;.ckerdat hij
niet weg zou f!,mlll. Ui; lcilde lll't al lW/!.
kOll/ligen, muar tO(~It ;:;.d ze: het lcort1t
tijd, reken "W(Jr '.'ast af, en lt:ist hij fc('cr
;:;'l,kerdat hij u:él ZiJU t;crtn?kkcll (.. .)'

Noodsituatie

En daarna? \Vil', wat ('n hop \wn je
na een dergelijke heslissing? In dit geval:
\Vie, ,~'at en hoc, is \\'('sst'! Franken na-
dat hij I.l'(mic bedt ae1Jkrgelatcn? Ant-
woord: Alleen. Liever Ilog; \\'{'sst'! Fran-
ken vcrket'rt steeds in l'en acute nood.
..•ituatic. lIet feit dat hij aan de geeit!'crde
:tfsehcidscènc terugdenkt op het moment
dat hij zich, juist als consequentie van
dat afscheid, alleen in l\fentoll hC\'ÎntIt,
i.• daar een bewijs vau. Een mcering in
wezen ook van hd zelf md dl' consc-
quenties zowel als met de situatie op zich
modcn vcrkeren, wl'l zelf gccrci;erd maar
waarhij de gevolgen vooraf nid overwo-
gen werden, ~iet komlen worden o\'('r-
wogen. Te vcel immt'rs ehtl' het n{'m('n
tIer hcslissillj.t op. Tt! sterkt, 'henijding',
voor het moment 7.ckcr, ('l'htl'r (Jok gaf
d('ze beslissing, om zich IIU aan dc Ili(~uw('
situatie te onttrekken. Een situatie die
op z'n zachtst gez('gd ids van de waanzin
in zich dmagt.
Dl' oorzaak ligt in lll't half of in het

geheel nid ,'el'W{'rkt hebhen van het ver.
leden, {'\'cnzcer ah in de gege\'enhcic1 dat
het heden niet zo nicuw of anders blijkt
te zijn, en niet J:!:eïsol('('rtIbestaat. (\\'essel
Frankcn: 'alles heeft h' maken met alles,
als je je ogen maar openhnudt!'.) Eli dat
dopt \Vessel Franken. lId is op icd('re __
pagina vall "lid Cangstermeisje' zijn lc- "-
ken van leven. 111:\Icntoll, in Amsterdam,
in zijn dagelijkse situatie en in zijn her-
innering. Hoc wanhopij.t dit onderschei-
c1illgs. en ontdekkingsvermngl'n soms ook
maakt, intuïtief \'odt hij dat dit voorwaar-
de is om tot {'en inzicht in zkh zelf t('
komen, zich zelf hij stukjes en bedjes op
te rap{'lI, naast dkaar te leggen, in elkaar
te passen. Voorwaarde om rond en in zich
7.eHweer iet... van ('en vorm te gaan on.
r1erkenncn. Een visie op wat is. wilt gaat
komen, te verkrijgen. Bij"voorlweld ll('t
gangstermeisie waar hij (ag in dag Hit
aan werkt, (filmisch) gestalte aan proh('C'rt
te geven. Ook op de mOJlwntell dat hij
schijnbaar niet werkt. tenminste niet dand-
,verkelijk schrijft ('ll hij all('en maar denkt.
Bijvoorbeeld aan en over \Vessel Fran-
ken dit.~in zijn pogingen in- 1'11 uitzkht
te verw{'n'en g('lijktijdig ge1JOH'nwUH1t.
opj.troeit met het gangsfermf'isil'.

Logische ontwikkeling

Een logische ontwikkeling wanll('er mt'1l
hedenkt dat in 'liet Gangsternll'isje' "om
\\'ess(,l Frankt'n leven gelijk is aan sl'hrij-
\"('11, {'ll umg(,keerd. Ook al outkent hij dat



soms en wil hij zelfs wt'1 C('1lSvan dat
schrijven af. Ovmil-{ells,om misvcrstandl'n
te voorkomen, hij wil niet definitief van
zieh zelf af, ondanks zijn spel met de ge-
vondell revolver. \\'('1 zijn momenten vall
inzinkin~, gelijk ml.-'tlll't eenk'r aang('-
gen'n - 'hoc wanhopig ook' - reeds w('rd
aangeduid, !lcm nid vreemd. Soms lijkt
hij !liet meer te klllllwn. Een !Ot'stand die
evenwel dali weer 'vl.-'rstoonl'wordt door
zijn lievig verlangen naar gl.-'onlclldlleid,
en zijn wilskracht daarin. lid blijkt hij
voorheeld uit de in vergelijking met zijn
~\mslerdamse tijd vrij sterke discipline
die hij zich zelf oplegt. Eell krachtige il.
Imlratie daarvan is 11I'tniet totaal terug-

_ vallen door ('('IJ wondje aan zijn vinger,
..Iat op een zo pijnlijkc manier zijn alleen.

_zijn onderstrecpt.

Volledig beeld

Niet overal in 'lid CiUlg.skrmcisje', dat
,••il zeggen in dat gedeelte uit de roman
dat handelt o\'er het te schrijven SCI.-'!lario
voor de gelijknamige film, komt dl.' psy-
chische tOl.-'standvan \\'essel Franken en'n
skrk naar voren. Toch kan men zich als
1czl'r ecn H)l1edig bceld vorml'n van de
figuur, nl. door hd schijnhaar 'losse' vcr.
haal 'De Bassist' dat in 'Het Cangster-
meisje' is opgenomen. Leest men dat ver.
haal, dan realis(>crtmen zich al zeer /.tau\\'
dat dit projectie noch ideaalheeld van
\Vt'ssel Franken is. De hassist is gelijk aan
\Vessel FralJkt'n, \Vesse! Frankt'1l is gdijk
aan de bassist, indll.~ief hun (geme('I}.
schappelijk) decor dl.-'rZPC, mist, gpstrand-
heid, benauwdheid voor en mel Iwl com-
municatiemiddel telefoon ('I}hun (schaar.
se) momenle-n '.1Il ge!ukscr"aring. 'Oe
Ih~sist' werkt al mel al nergens afleidend,
zelfs al speelt dit verhaal nict in .\lentolJ
maar in Xoonlwijk, niet in ('('11allcen-

_'.;taand hui.s milar in hotel.pension en
chrijft, meer proheert, d(! bassist muziek

-tc sehrijn'll 1.'11 \\'e.~selFrank('n een secua-

rio, roman of een kort "erhaal, 7.oalsover
een bassist. Mocht men nog twijfelen aan
de functie van 'De Bassist' dan is het mis-
schien wel e('IISaardig zich af te vragen
waarom dat verhaal in 'lid Gangster.
meisje' cursief gedrukt staat ... ?

Happy-end

Het slot van 'liet Callg.~tenneisjc' geeft
geen \\'esscl Franken met e('n totale op-
lossing "oor zich zclf, ook is er geen spra-
ke van e('1l afgeTOnd scenario. Gangster.
meisje 7.owd als \Vcsse! Franken zijn voor
de hdft of iets uwer, af. Doordat dit ('('h-
ter het n~sult<latis vau !H't doorleven van
cen zelf g(-'sehapen isnl('ment, eu dil staat
voor een \\'essd Franken gelijk aan het
(cven' zieh te hoven komen, zich zdf en
de ander '\'('Cf zien, krijgt de roman 'Hel
Cangstcrmcisjc' op het {'inde een moment
iets van een happy-end, lil. daar waar
het le\"('n van \\\'SS{'! Franken snmenvalt
met zijn schrijven, het produkt daarvan.
Daaraan is voor \\'es.\(,J Franken niet te
ontkomen, het is evenmin te ontkennell.
Daarvoor h dc revolver in de hand vall
bet gangstermeisje te zichthaar. E(,tl mo-
ment van geluk. Ook al komt de trein ('n
rijdt hij richting Amsterdam, riehting
Leonie ..

(... ) 'Hi; heeft cell lWII/lll diu~en laten
liggen in het huis iu de OIl(lestad: sokken,
CCII ~uil oeerhemd, CCH paar eersie/ell
schoencn en de brief t:rm l..c01l;e, nog, Clf-
tiid ollgeopend. Hij Ill'l'ft 0" het lJ11T1t ge.
staan de brkf Olleu te scheuren, maar daar
fcm. Iwt 'lil te laat t:llOr. Eli hi; hl'!!ft het
ger.;oc/ dat het Iwtu is om (H1r.;oorberdd
0plca/ dan ook r.;oor haar te stam/. T('rtt:ijl
de trein het .\lat ion billlU'lIrolt, knijpt 'Yes.
scl zijn ogell dicht, slumt zich tot het
uiterste ill en plotseling, ééu gelukkig
ogcnhiik lang, is ze l'r /Veer, hl'! garl{!,-
stermeisje, ::c kijkt hem lachend aan l'/I

tertvi;l ze hem wlllkijkt komt haar arm

iaugznam omhoog en in haar houd houdt
ze celt kleitie ret:ol~er. Dali ope'1t \Vcssel
Franken zi;/l ogell cn ,çtapt de trdn i11,
die erg tlol is. ras bi; Aix krijgt hij eell
zitplaats: (, , ,)

\Vaarom opende \Vessd Franken dc
hrief van Lconie niet, kan m('n zich af-
vragen? ~'u immers is een i'Chcc voor
\Vessel Franken heslist niet uitgesloten.
~'ec, inderdaad. ~Iaar het feit dat hij weer
Haaf Leonie terug kan keren hetekent dat
\\'essel Franken een houvast aan haar
«enkt te hebben, en na zijn ze!f-n'rkoz('n
opsluiting, ook wil hebhen. Hij gaat als
hd ware 'hal£' naar haar terug maar hoopt
'lw('1' met haar uit k komen, Niet 7.o'n
dwaze sprong iu dil verhand. Op pagina
4.1uit 'liet Gangstermeisje', \\'essel Fran-
ken filosoferend over de (een) liefde:
(.. ,) 'lIet Icas ais ZfccmmCIl, SO"U1ligl~

eTOUfL'cn u;aren ah ('CH zee U;(I(/r;n ;e 1.:oor
;e lecen ZICOIII, mu/crell eCIi zu;emluu/ Ol'
i'(~11 ru.~tig uur, i(' ;:;wom Icat hecn en Iceer
cu hoelcel het wd Ilrellig lcas, vl'reeelde
het je toch al gauw I:n ;e kleedde ;e u;eer
lllm, kocht eell rccp chocola CI1 liep niet
hc/L,t/uwl ter.;rcdell terug n(jar huis.' (. , .)

Zuivere detaillering

Behalve in 'liet GangsternH'isje' schreef
nemco Camperl cenlpr over \\'('sse! Fran-
ken in 'Een ellendige nietsnut' ('n 'De jon-
geil met het mes'. Beid{~v('rhalenbllndcls
en nu dus in I.-'enroman. V(~rschil is cr
nauwelijks, m.i. vooral veroorJ:aakt door
het feit dat Hemco Campcrt in vecl van
zijn korte verhalen meer dod dnn all('('n
maar I.-'('n kort verhaal schrijven. Campcrt
is \Vessel Franken trouw gehle\,('I1. lIedt
hem in 'liet Cangstenneisjc' niet mooier
of Ielijki'r gemaakt dan hij was en i.•.\Vèl,
maar dat is meer het gevolg van ('('n on-
ontkoomhare ontwikkeling dan ('{'n ver-
schil, i.•\Vessel Franken skrh'r geworden
in de zin van "me('r vorm krijg(,Il'. Cam.
pert ber('ikt dit in 'lid Gangs!l'rmeisje'
door ('en zeer zuiv('re detaillering der om.
geving, hd milieu in de nlimst(~ zin, van
\\'{'s.se! Franken.

Ik denk in (lit \'erhand hij voor1J(,(,lcl
aan d{~kOllde voden van L('oni(-'en \Ves-
se! in dt' Amsterdamse statiomrt'stauratie,
kOllde \'(J('{CIl nl. waarvan zij dkaar op
de hoogle stdl{'n (!), en in dit'zclfdc ruim-
te d(~heschrijving van de aanwezigen, de
.\.~bak,sigarepeuk, de. Een tw('el1c fador
waardoor \\'('sscl Franken m.i. sterk voor
de lezer staat is de zeer diepe crisis waar-
in hij zich in 'Het Gangstenneisje' hevindt
en waarin hij langzaam en bewust aftas-
tend een (uit)weg proheert te zoeken.
Zelden geheel van 7.ieh zelf ovt'Ttuigu,
maar voortdurend met de innerlijke drang
te J(~,.en,ook al is dat, ell misschien juist
wcl daardoor, het l('\'en van {'en anti-
held ...

meK ZAAL

'1/('t Gangslermeis;c' ~ml Remco
ClWlllcrt is een uitgar.;e Wil De
Bezige Hi;, te Amstrrdmll.
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De kleine
revolutie

Deze maand gelWI& lVij René Luypen met zijn c{!rlwal 'De kleine revolutie" de
ruimte in EGO. Tot ollze spijt zijn eltige vnlwlcn door ruimtegebrek blijven
liggen. 'Vii hOllen de komende lIwondcn de resterende verlwlen te kunnen

II!tUltsen.

U i t c i n del ij k hcsllxlt de leider
van de samenzwering, tevens geestelijk
vader van het plan, dat ze het zouden
docn. liet moest. I lij huiverde bij het
idee dat juist hij aan de reeks van revo-
luties die de wereld zoveel leed brengen,
een nieuwe zou gaan toevoegen; cr ston-
den cvcmvel b'1"ote belangen op het spel,
deze revolte zou, in tcgt-'nstcl1ing tot vele
voorafgaande, werkelijk heil brengen ...
Hijzelf, burgem<"l'Ster van ecn grote

stad, en merkwaardigerwijs lid \'an de
oppositiepartij, zou de huldiging van de
in het nauw gchraohte bevolking in ont-
vangst nemen... Als alles lukte. En
waarom zou het niet lukken; was ooit een
revolutie gesteund door zoveel helangrijke
figuren?

:-:u verhleekte de lcidcrop-
eens, zweetdruppeltjes parelden op zijn
voorhoofd, want zonder kloppen stapte
zijn werkkamer binnen de man die, wist
hij, hoofd was van de Geheime Dienst.
Toen het gesprek was afgelopen haalde
hij verlicht adem, want hoewel :zij rege-
ringsgetrouw waren, lag er ook VOOrde
leden van de veiligheidsdienst wvccl
voordeel in het plan, dat ook op hun steull
gerekend kon worden. Stom van 1IIe,
dacht de leider, te veronderstellen dat de
politieke recherche er niet achter zou lu-
men. Nu <1(.,.;.cde goe-de zaak steunde kon
veel vlotter gewerkt worden; het werd
tijd voor de laatste bespreking.

Groot offer
'!\.l ij n e her en,' sprak dl~ I('ider

tot het pf($idium van twaalf mannen dat
rond de tafel in spanning luisterde, '11

weet waar het om gaat. U kent het risieo;
we gaan op Cf'll verbijsterclld simpele en
originele wijze L'en prohleem dat ons land
al jaren kwelt, oplossen. Om ons doel te
hereiken moeten wc evenwel een groot
offer hrengen: 'Vc gaan: en nu sprak de
grote lJlan onheilspellend Ianw.aam, 'als
het ware een stad, mijn eigen stad, van de
aardbodem wcb,yagell; een naam die
ecuwenlang hetoverend heeft geklonken,
die onweerstaanbaar mensen aantrekt, die
het symhool is van dl' sfeer en de levens-
vreug-de van ('en van de meest geliefde
stedt'll ter wewld, gaat plaats maken voor
iets dat kil en dor klinkt. Zetten wij
nochtans dom?' Twaalf annen vlogell om-
hoog, twaalf hoofden knikh~n vastbera-
den. Snel \veHI nu zaken g-edaan; het
aanvalsplan werd vastgf'steId. Daarna
slo peil de dertit'n sallll'nzwl'erdf'fs, allen
notahele en prominente figuren. lw-eli.

I1 0 ede cadet Sinoilliz :zo kalm kon
zijn snapte niemand 'van zijn vril':ndcn:
hij zat rustig zijn pistoolmitrailleur wat op
te wrijH"n krwijl zij zenuwachtig ijsht,t'r-
den door de kille hunker vlak hij het
strand, geplaagd door \.erwarn'lllle ge-
dachten; aan de ene kant trots dat d(l
gOIlV(,fIll"Ur hen had uitge-kozen VCXlrde
eerstp adie in dt1ze 'klpille revolulip", aall
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de andere kant hang voor L'ell mislukking,
dic zonder twijfel de gouverneur tt"1Jval
zou brengen, en ft'n onherrot1ldijk en
vroegtijdig eind ZOIImaken aan hun nog
prille militaire loophaan.
De man die in de hoek op een stroz.lk

kronkelend zijn hoeien trachtte los te ma-
ken was kabinetschef van het departe-
ment waar het om ging; groep 1 had zijn
werk goed gedaan! Simoniz keek op zijn
horloge; groep 2 kon nu elk ogenblik ko-
men, kwám ook leerde het geluid van
naderende jecps in de nachtelijke stilte
hem. 'Vachtwoorden werden uit~L"Wisseld,
cn een ogenblik later deelde de trouwe
ambtenaar de strozak met zijn al evenzeer
kronkelende secretaris-generaal. liet hing
van groep 3 af of de heide gekluisterde
heren straks el~rbiedig OIYJ:ijzouden rollen
om ruimte te laten voor hun minister, . ,
;\11 begon ook Simoniz' hart sneller te

kloppen. Hij Tlummcrde zijn lJlamlPIl;
ieder kende zijn taak; de drie jeeps zetten
zieh in beweging. Het was een verbaasde
minister die drb kwartier later gckleed
in een krijgsgevangenovcrall ('tl met een
blinddoek voor dezelfde weg terug reed.
Daar hij in zijn politieke loophaan geleenl
had zioh snel te herstellen van plotselinge
schokken, kon de bewindsman ('en glim-
lach nauwelijks bedwingen toen hij twee
van zijn naaste medewerkers in diep-on-
gdukkige toestand aantrof: verontschul-
digend naar hem. en tegelijk moeilijk naar
de dreigende \'Illtrwapens kijkend.

Duistere machten
'Vat d a a rna gebeurde d('Cds zelfs

des ministers ogen uitpuilen: Een lange
tafel, bedekt met een groen kleed WNd
binnengedragen, formulieren, wethoeken
en een schrijfmaohine erop gL"Zel, een
bandrecorder aangedragen, en drie hoge
:zetds er achter geplaatst. Het angstzweet
brak de drie gevangenen uit; zou hier
werkelijk in alle verbor~enhcid een bloed-
gericht worden gehouden? 'Vat hadden
deze militairen tot doel, wie zat hier ach-
ter, zouden de andere leden van hd ka-
binet hetzelfde lot ondergaan?
Dertien mannen, allen goede bekenden

van de minister, traden hinnen, de hur-
gemeester van de hoofdstad des lands
voorop. De rebellen maakten de minister
duidelijk wat er van hem verwacht werd:
Een wetsontwerp moest worden opgc-
steld, de raad van samenzw('('rd('rs die-
teerde zijn plan -aan de yolkolllen van hun
stuk gebrachte otitvocnlt'lI. En hOl' 10-
~isch leek dit wetsontwerp; de minister
kon niet hegrijpen dat hij dit compromis
zelf niet had kunnen bedenken; :zijn ou-
dergeschikten kregen haast plezier in het
accuraat uitwerken van de nieuwe wet,
t'n Ï<'llslotte \ ••..erd champagne gedronken
op de goede anoop. Tot hun teleurstelling
gingen dtl drie maIUlt"n daarna toch wet'r
achter slot en grendel.
IJ (" t cadetlt-ncorps was teHl,den O\"l'r

de gang yan zaken. ~Iet tOen eigenwijs
voIlt'("rd gezicht zette (h~ t(){'komstigp lui-

tenant Simoniz de tadiek uikt'n van de
volgende adie: het hezetten van de ra-
diozenders. Tot 1111 toe was alles vct:1
nuchtt'nler en kalmer gegaan dan hij ~e-
hoopt had. Andere revoluties, waaro\.er
ze gelezen hadden in hun boeken ()ver
krijgsleer, yerliepen ved romantischer.
:\Iet ('Cn gebaar van verveling werd de
portier van de studio, die 7.onder nagen
de ponrt voor de jeeps had geopend, opzij
geschoven en in zijn eigt'n kelder opge-
sloten. Snel werden telefoon- en schakel-
zaai bezet. Het noodzakelijk technische
personeel, vakkundig van hun hed gelicht,
wachtte tdeurstdlend op wat komen ging.

Psychologisch Inzicht
:\.1 a a r hoc vergistC'n Simoniz en zijl

makkers zich. Hoe ondersehaU£'n zij de-
tactiek en het psyc!mlogiseh inzicht van
de leider! 1lol' weinig beseften zij dat hun
aalHled in de revolutie maar zel"'t' ge-
rillg \vas, dat Zl~slechts op padvinderach_
hge wijze wat ruw werk 11l0est(~nverrich-
ten, IIlaar dat de werkelijke op"/.:d nauwe-
lijks steunde op militair ingrijpl'n. 'Vanl
voor de heslissende fase van de strijd ge-
bruikte het comité van dertien heel an-
dere krachten ...
'A I les: sprak de leider hij het aan-

breken vnn de dag tot zijn getrouwen,
'hangt af van mijn radiospeech, maar
evenzeer van uw kunst vanmiddag de me-
nigte tc leidelI. Vrouwe Fortuna schijnt
met ons te zijn. :\fijne heren, we gaan be-
ginllen. Leve het vaderland, weg met de
zoete naam van de stad die wij voor het
algemec:'n welzijn gaan offeren. Ik val
aan, volg mij!'
Dep ers bureaus hehhen de opeen-

volgende gehcurtenissen van die dag nau-
welijks kunnen bijhoud("n; extra-editie na
extra-L"{litie verscheell, "de jOllrnalistel1_
weulen VToe~rtijdig grijs, veIl' hoo£dredac
teuren kaal. Eerst legde de leider van de"-
'kll'ine revolutie' zijn plannen uit aan het
volk, de gouverneur van de militaire aea.
<Jemie bezette met zijn jongens de be-
langrijkste plaatsen van de residentie. De
samenzweerders n"rrrokken ieder nnar een
andere provincie om zich aan het hoofd
te stellen van de geestdriftige menigten
dil .., met hun volksvertegenwoordigers in
hun middt"Il, oprukten naar de rogerings-
gebouwen. Bijgestaan door het leger leid-
de de politie de massa's. ::'\Ien vefZ."llllclde
zieh rond de par1clllentsgd>üuwen.

Tenslotte het rad de minister van Bin-
nenlandse Zaken. geflankeerd door twee
ambtenaren ('U omgeven door dertien
aanzienlijken hd gebouw van de volks-
vertegenwoordiging. Onder aandrang van
het volk aanvaardde de Tweede Kamer
onmiddellijk het nieuwe wetsontwerp:
Amsterdam hield op te bestaan en werd
gevoegd bij de nieuwe zelfstandige ge-
meente Bijlmenneer . In alle ('CnvOll{l van
dit plan \-vas het nu mogelijk het Yfl'Sdijkc
woningprohlt'Cm op te lossen.

RENf: LUlJPEN



Jonge, talentvolle bondscoach

Noodgedwongen vertrek

liet was eeu noodgedwongen \'l"rtrek;
Geors.: Kcssier ging naar de Sporthoch-
schule in K("ulen. Daar wilde hij zijn
lraÎllt'rsdiploma halen. Twee crIlstige
knieblessures sloten namelijk een mogdijk
grote toekomst als voetballer af.
'Ja, waarom ging ik naar Kelden en bc-

In ons soms zo enge slwrtwcreldjc is
een opvallende tendens te. bcmerken. De
Ne<1erlam!se sportbonden die jarenlang
uitsluitend met buitenlandse trainers en
coacht'S gcschenlld 1Iehb('II" als waren zij
alleen 1'.•aligmakcnd. varen l"t-'Il andere
koers. Zij zien in dat aan deze buiten-
landers, hoe vakkundig d~J:e ook kUIl-

Ilcn zijn, loch vele Iladell~n kleven; na-
delen die zich vaak veel later openbaren.
liet afgelopclI jaar zijn twee b'Totc

sport organisaties omgezwaaid; de KNVB
-- I dc K:"\ZB hcbheu nu als topman t"en

..••n-dcrlander in dienst. Gcorg Kcssier
hedt in december met veel cnthollsiasllw
de failliete boedel van Dennis Xeville
overgenomen; Hob Kerkhoven \'Ocrt ids
langer het bewind in de Ki\ZB.
Gcorg Kcssier heeft zich in ons land

zcer snel naar de top opgewcrkt. Zijn
wieg stond in ecn piepklein voorpla:ltsje
van Saarhrücken. Zijn vader was ('('u
Duitser, zijn moeder Xederlalldse. Vlak
v(x)r het uitbreken van de TWL"t-'{le\Ve-
reldoorlog kwam de familie Kessler llaar
Nc.--derland,Georg groeide op in Zuid-
Limburg; he-.I.ochtdaar de lagcre school,
de ULO, vuetbalde in ~Iallrits CIl Sit-
tardse Hoys, maar vcrtrok wcer even snel
als hij hier W":lS gekolJlcn naar zijn ge.
boorteland,

GEOIlr.n;ssu;n

hundelen, wanneer je de jongens weer uH
elkaar laat gaan, komen ('r niet vl'el bo-
venuit. \'('rge1ijk Illaar eClls tic nalllen van
de UEFA-jeugdelftnllen \"<111 de laatste
til'u jaar md die van hd 1\'('derlands
elftal. Je zult Zil'll dat \v('inigen de l'chte
top hebhen gehaald. In \Vest-Duitsland
is dat perel'ntage vcd hOg"er.Ze klimmen
daar op van soholieren-UEFA-jeugd eu
l'en soort Duits Jong"Oranje tot uiteinde-
lijk het nationale ('1fta1. Daarom ben ik
iJl sl'ptemher W64 hier in Zeist meil'cn
met d(~ opleiding van l'en Utrechtse
jeugdploe~ gestart. lIet waren jong('ns
van veertiClI en vijftien jaar. Op het
ogenblik gebeurt dat in meer districten.
\Ve hebben nll vier dislridstrainers in
dienst. lId moet heel langzaam groeien,'
zegt Kl~sslt'r.

VreseliJk Jammer

Twee jaar lwdt Kessk'r tijd en gelegen-
heid gellOd om deze helangrijke zaak voor
het i\'ederlilndse voethal voor te bereideu.
~u ontbreekt hem daar de tijd voor. Het
Xedcrlandse elftal, Jong Oranje en het
amateurteam vragen teveel aandacht. 'Ik
vind het vreselijk jammer dat ik met de
jeug-d niet meer kan werken. Je kunt na-
melijk niet alles in je handen houden,
:--!ahmrIijk houd ik de supervisie, maar
binnen afzicnbare tijd komt hier een
trainer sp('Ciaal voor de jeug(1. Er zijn
vcel sollicitanten. Wil' het wordt weet ik
echt niet.'
Georg Kessll'r werkt nll al weer enige

maanden met de A-ploeg. Hij is na de
(X)rlog de jongste traiJl('r die e('n derge-
lijke functie in de KNVB \'('rvult. In deze
maand speelt lll't .l\Tederlands elftal zijn
eerste landenwedstrijd tegen \Vl'st-Duits~
land; in april de IOOste derby tegen Bel-
gW en in mei gaat Oranje in Schotland
op bezoek,
"lIet is l'en interessant programma. Ik

zie dl'ze w('(lstrijden sle'l.'htsals ('(:u voor-
bereiding. Je moet als trainer ergens naar
toe werken, naar ('en top. Die top ligt
v{lor het Nederlands vod hal pas in 1970.
Dit jaar hehhell we de boot naar Enge-
land gemist. lIet moet in 1970 mogelijk
zijn om de eindronden van het toernooi
om het \,,'ercldkmnpioenschap te halen.
~fe dunkt cr is hier talent genoeg. Lah~n
we daarom niet zo zeer naar de uitslagen
V.tIl die wedstrijden alleen kijken. Voor
mij geIden ook nog andere normen. \Van-
neer we met klein versehil van \Vest-
Duitsland zouden verlie7..cn.maar het ver-
toolJ(h. spel zou ('('n open haring zijn dan
mag men d('ze Iwderbag niet v('roorddcli.
V('rgeel niet dat pas iu 1969, walllH'er de
nx)rronden worden gcspcdd, de punten
gaan tellen. Eerder is het slechts bijzaak,
al wil ik niet ontkennen dat je natuurlijk
ook l'Cns moel winnen, Anders gaat de
"Sdl\vung" eruit.'
Georg KcssIer heeft in de KNVB de

zaken stevig in handen. De commissies
bestaan niet meer. In Zeist kunnen ze
hem uil,t meer missen, \VI~I JESSE

zocht ik geell cursus in ons land, Ik voel-
de me op dat moment meer Duitser dan
~('derlalJdl'r. Dat kan ik overigens nu
niet meer zeggen. ~lijn voetbalcarrière
was voorbij, Ik wist het. Aan beide knieën
was ik geopereerd. Beide menisci warelI
cr uitgehaald. ~Iaar ik moest wat doen en
wilde \"ooral in de voetbalsport mijn bnx)d
verdil'u('II. Een fundie als trailler leek me
wd. Omdat ik de Duitse taal toen beter
sprak dan het 1\'ederlands was Keulen
\'(x)r mij g('sehikt('r, Bo\'endien en dat was
toeh doorsla~geveml. waren Ze in de ja-
reil vijftig in \Vest-Duitsland venit..r dan
hi('r:
Genrg Kl'ssler slaagde zonder enige

lIlocite a:1II de Kculse SportsdlOO!. Zo
goed zelfs dat hij daarna ccn jaar zelf-
standig als doeent aan de Ilochsch1l1e
werkzaam was. Zijn lIaam was gemaakt
in West-Duitsland.

Dcttmar era mer één van de voethal-
pedagogell hij onze oosterl)ll(('u zag iets
in hem. Kessler kreeg de jongste voet-
haljeugd onder zijn hoede. Ilet \Vestduit.
sc soholierenelftal, geformeerd uit spelers
vau 14 en 15 jaar, kreeg Kessler als coa<.ih.
Datzdfde jaar nog kwam het eerste suc-
ces. Op \Vembley versloeg het de Engelse
scholieren met 2- I.
'Toen ik hier kwam voelde ik dat als

l'en gront gemis voor het Xederlandsc
voetbal. lIil'r ving men de jongens tocn
niet op. E('ll spder moet zich aandienen.
E('II trainer moet zo'n jongcn reeds vroeg
ontdekkl"ll. :'\'ict als hij zeventien is of
achttien maar veel l'l'f(Ier. Talentvolle
jeugd is reeds op ve('rtien- en vijftien-
jarige ledtijd rijp om in een sclectieplocg
te worden opgenomen. Je moet het talent

l
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STOP~EN L,AtiHETJ"F IN UW rANk

Overpeinzingen

lIet artikel ill hct scptc",IWfIIUUlIII{'f

t.:llU Ego, getiteld 'Ze smalen 0" de
kerk' is voor mi; lUw/deling geu:cest
tol de I,;olgende overpeinzingen.

Sinds het einde van de middelL'cuw{'U
heeft de mens andere waarden, l'cn an-
dere hClladerin~ van de zin nm het leven
trachten te vinden. Deze dran~ naar j.!;('CS-

lelijke vrijmaking heeft zich vcrder door-
gezet in het tijdperk van de ••..erliehtillJ.:.
Een van de uitingen van deze 'rcllaissallcl~'
was een geestelijke stroming die hekend
werd ouder de lIaam 'humanisme, een
stroming waarin afgetlaall werd met de
negatie van de mens cn waarin de typisch
menselijke fnccttl'n Jlw('r op de voorgrond
traden. Fa{;l~tlen cn l'igt'nscliapPcll waal"-
m(~c de mens gl'schapcn was en die op
zich zelf nid ollllaluurlijk of zondig wa-
ren.
\Vij lcven nu ecn () ;l ion jaar na hct

ontstaan van deze gt't.'stcsstromingen en iu
deze eeuwen is toch wcl het ('cn en ander
gebeurd, waaruit het kgellwnoHlige
mensbeeld is ontstaan. Vooral de tweede
helft van de twintigste eeuw, de jaren
na de Twcede \\'creldoorlog, heeft op <lit
gebied een enorme ontwikkeling te zien
gegevcn, t.'cn ontwikkeling waarvan het
einde nog niet in zicht is.
Nu, in deze tijd, wordt crnst gemaakt

met ht.'grippen zoals o,a. het vrij cn gelijk
zijn in rechten van ieder mens ongeacht
ms, huidskleur, nationaliteit of religie.
Begrippen die ontstaan zijn in (1t~re-

naissall(:e, hegrippen die geleid hebhen
tot de fonnult~rillg van de 'Verklaring van
de Hedlten van de ~fens' in 1948. Ge-
dachten, wa:lraan de namen van onsft'r-

felijken veriJOndcn zijn, \\'ie delikt in dil
verband niet aan Voltain', Descar(es.
Housseau en )'lonk"Squiell?

Groeiende complexiteit
De steeds snellere ontwikkeling van dc'

samenleving met de als g('vo!g hiervan
groeiendc complexitdt vall prohlemcll
waannee dc melis van !lil gt.'coufronlL'enl
,wordt, vereisen Ilaar mijn overtuigillg eelJ
inspauuing van {tlle krachten die inge-
schakeld kuullen worden om die mens tol
steun te kunllcn zijn: rooms-katholit'kt',
protcstants-duistdijke, islamitische cn hu-
manistisdlc.
'''aarom eigcnlijk niet? \\'ie is de mcns

die mag bepalen wnt wd of niet mag?
Voor zich zelf? Jazeker, voor zieh zdl
wel, manr mag hij dat ook voor een alUlt'r?
\Vanneer wij de :"Jederlandsc bevolking

heschouwen naar kerkelijke gezilHltc, kuu-
nen wij op grond van de laatst gehoudcll
mlkstcllillg: deze in drie min of meer gó-
lijke delen verdelen,

cell deel bclij<lend rooms-katlloliek,
e<-'11deel belijdend protestants-chris-
telijk,
een deel bestaan tie uit:
katholieken ('n protestantt.'1t die
niets meer aan het geloof dot.'ll;
niet-ge!ovig:t'll, mensen die zonder
direct agnostisch te zijn, de pro-
blemell die zij zonder twijfel ook
hehhen, niet vanuit ('nig rcligit't1s
dogma henaderd willen zien.

De ~t:d('rlandse militair kan worden be-
schouwd als het eXpOlH'ntvan Iwt :"\eder-
laTHlst~volk. lil de militaire organisati{'

\-1EPPlc

vindt men de in het volk 1(,\'clUledenk-
rkhting(,ll in ongeveer dezelfde samcn-
stelling, dt'zelfde verhoudingen terug. lI('t
ethis<-.hfundament, de sociale pel'ct'ptie
wordt toch voor een belangrijk dl,e1 in
het gl'ziu gevormd, en ook de zonen uit
de groep lliet-religil'lIzen zijn niet vrijge-
steld van de vervulling van dienst-
plicht. liet argument dat allen md \Tlll'ht
!!:eestelijkeverzorging genieten, de ruoms-
katho!il,ken bij de aalmoezenier en alle
niet-katholieken bij de legel'pret.likant,
gaat in deze tijd hoe langer hoe min-
der op.

Autoriteit van legerpredikant

De autoriteit van de legerpredikant is
zdfs voor helijdcnde protestanten gee'-
zonder Illeer aanvaarde zaak. Immers w,.
is het \voord van t.'Cngereformeer(le do---
minee voor een hervormde? 'Vat is in dit
verband de waarde van het woord van
een hervormde dominet~ voor et'1l gerefor-
meerde? Er zijn nog meer denominaties:
luthersen, Il'lllollstmnten, doopsgezinden,
om er lllaar enkele uit de grote hoeveel-
heid te noemen,
'''at is Tiet woord van l'en bepaalde

It'gerpreclikant voor dt~/.l~groepen?
Vast staat dat lH't moeten 'ondergaan'

van eonfessioncle g{'estclijke verzorging
hij vele militairen uit niet-hl,lijdende ge-
zinnen op weerstanden sluit en dikwijls
aangevoeld wordt als een \.orm van gL'CS-
tesdwilng die niet meer in uC"J:etijd be-
hoort. Voor clC'Legroep tracht, naar ik
meen, de hUl11ani~tisehegeestelijke ver-
zorging in een behoefte te voorzien.
De strekking van de aangehaalde arti-

kelen uit 'De Banier' en 'In 's J\:onillgsrok'
geeft blijk vall t'en z(.kerc lllate van on-
gt.'nuanccerd denken en olt\'enlraagzaam-
lwid. De gehde g('schiedcni~ door, heeft
het ongenuanceerde dcnken de ml'nshe~
niet vet'! go(',ds gebracht, terwijl t.
christelijk normhesef juist de \'(~rdraa~
zaamhcid en hi("rilwd<~het genuanceerde
denken bClwdrukt.
Zolang de mcns, ongeacht welke Ie.

vensbesohollwjng of religie hij aallhangt,
met de geheven vinger speurend rond-
waart, (gcwoon.lopcll kan in zo'n geval
niet) klaar om dt~/.evinger te richten op
dc echte of vennt'ende zondaar urn dt.~/.e
hienn('(lc als iets minderwaardigs te k\va-
lificeren, komelI wij in dtv/-ewerdd nid
\"Cd ver<ler tot de oplossing wm de als
maar groeiende prohlelllcn.
Alleen mt't de crkl'lllljng dat ('en ieder

{mders is en ook het recht heeft anders
te zijn, anders denkt dan de ander en met
inaehtnl'llling van het uit deze erkenning
volgend respeet voor die ander, kunnen
wij in de samcnleving komen tot een wer-
kelijk samenleven.
Een wijzende vinger is dan een wig die

de mensheid uit elkaar drijft.
~l. L. HOLFF

Tot Ollze spijt moest dit stuk, dat een
reactie ili op het septembenwmmer
1965, !Cllt te Ilmg bli;l:ell figgel!. ned.
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liesbeth van Vlieland

'Vlidand is l'en klt'În eiland: zt'gt Lies-
lJeth List. 'Er WOnt'u ollg('\'('('r zt-'\,(-'Il11011-
dc:nl mellsell. liet {..i1and is hedekt mei
grote stranden, ho,ssen t'n duillen. 's Zo~
mers is het Cf druk maar 's winters H'f-

bat ieticH'cn het ciian<i Pil' dan hlijft {'f

eCII klcint~ ~cmt'ells('hap over, De l)('wo-
liers len'n md me met,', Ze helll'n mijn
moeder op om te zeggl'll hot' ze mijn op-
trcdl~n op de televisie gevoJl(lcll hdlhen:
als ik hij dl' mdkhocr kom zegt-ie: "~Oll.

ik vond je lIid mooi M je Ilaar zat slor-
dig", maar als z(' hl'! prachtig vonden,
d<ln komt.'" ze bun huiz('1l uit als ze me
aan zien komen. E('11 kc('r per lIIaand ga
ik naar Vlidillld. Steeds lIl'l'rn ik hovt'1l
in de vuurtoren hij mijn vader cn'H ('Ctl

-- kijkje. Als lid ,-'rg stonnt is hd prachtig.
In Amsterdam h.'t,fl iedereen 1ang~ d~

-ka,lr heen. Er wUllen hondcrdcll lIIen~L'1l
in l-l-n huizenblok ('11 jl' wl'd l'igl'nlijk
nid L'l'lIS hoe k buurvrouw JH'd, Ergt'll~
is dilt ook a:tIltrekkdijk. Zodoelldl~ kun
je tenmillSte jc eigen len'ntjl' Il'idell. En
daar houd ik \'an.

Mijn Idool

In maart heginlicll wc weer met dl'
nieuwc Sh;lffy Chantant. I10t: ik hij. Ham-
ses Shaffy verzdll) raakte? Tocn ik pas
hegon tc zingen hen ik door ('cn "'H'l'fje
aan Ham~es \"()Orgl~sldd. lIij zei: "Hl'! mij
maar ('t'lIS op, ik }lt'h \'ast wel el'U Iicdjl'
\'oor jc." Ik dacht dat ie alk'cn" maar aar-
(lig wilde zijn. lIij was VTOl'germijll idool.
Ik vond llem d(~ jculle~p]"('mk'r CIlZO\"Oorl.
Hij wa~ ('t'1I soort god \1)Or mij Cl! deze
god zd: "Bd me Illaar ('cns op", maar
dat durf tIe ik )lieL ,'chtcraf blct'k dilt hij
het gemct'lHl had. TOt'n mijn t'('rste TV ~
optreden wegens ll'dlllisdw eOlnplicati('s
lIiet doorging, las Hamses daarover ilJ dl'
kromt. Jlij giug daamp lIa:lr IIih-erslllll L'Il

kreeg inzag{~ in hd programma. Hij \'ond
- et gO{,tl t"1I vroeg of ik bij IlCm wild(~
.-I.OInen werken.

Toon lIennans daarentegen vond mij
maar Iliks, 1laar toeu hij ('en liedje vall
mij hoorde zag hij {~r 10(:1\ wat in, Ilij
beeft mij daarna reusachtig gellolpen: l1it~
gelegd wal theater is, hoc je je moet h('-
wegen ('11 wat voor instel1illg je mod
hehhen. Ik zag erg: op tegen het SOllg~
festi\'al in Knokke (zomer 1965), wanl ik
dacht dat ik er niet thuis hoorde, Ik ging
cr !laar tOe o!lder de voorwaarde dat ik
mijn eigen liedjes moeht zingen. Toen we
ét:'nmaal aan de gang wafl'n viel het 1)(':-ot
Jlwe. Ik kreeg aanhiedingen in Bdgië
voor mdill en televisie en zelfs in Duits-
land el! Italië hleke!l ze gci"nterL"Ssl'el'll.
Ik weet Iliet of ik op die aanbiedingen
inga. Eerst eellS alles rustig hl'kijkell.

In mijn wijt: tijd ga ik naar tic film. of
zo maar met dl' alilo cr op uit om te kijken
naar het prachtige landschap. 'Vat de
fihn betreft de mensen die Antollioni
gehruikt en de Franse nieuwe mensen
(nol1velle vague) zie ik ~'Taag. 1fonica
Vitti vind ik geweldig, Ik luister ook
graag naar platen. Favorieten: Barbara,

:\znavotIr, Brd, Stn'isand, Sarah Vaughan,
Sammy Davis en onze Hita Heys. ~It't
politil'k hemoei ik 111(' niet. Ik heh het
gevod dat ik t"r zelf toch niets aan kan
do('u en ik heh er geell verstand vall.

lid cilallsun is Ilid aan wdtell gt,IJUII~
Ik'n t'n bestaat iJl ied('n' taal. Vaak- d('nkt
men dat het :\'ederlalHls zich nid la,l!
zingelI, maar dal is l'('1J fahel. Ab til' tek:-ot
~()(,d in (,Ikaar zit is hd praciJtil-:. 111et-'Il
ehansoll wordt ('eli gl'dae!lte of gevoel in
woordelI uitgedrukt. Ook ('('U prolcst-soll~
is ('('11 dWIJSOll. Ik kali proil'stefl'1l ll'gl'l!
lit' gdiefde dil.' mij in til' .steek }weft ge-
lakn. Ik houd \':1Il nwlanl'h()lÏt'kl~ e!Jan.
sons maar ook van hele vrolijke. Vooral
ik-jiHÏl'dje~ eH liedjes die uwr lIH'zdl
~aall ('11md de liefde te makt'n Iwhlwn.
Ik moet ue Iiedj('s zelf :lan kllJlllL'U"uden,
Als ik ziug deuk ik altijd aan IIIt'zelf,
daarom zing ik Ze zo graa.t.:.

Ik vintl het jammer dat ik niet cn'atid
bCll, W:lut bet zou gewddig zijn als ik
mijn eigen liedjes zou kUlllI{'n sehrij\-l'll.
,\laar lid lukt niet. Xli laat ik alHlcn~n
in mijn huid kruipen. Ik wil graag dat
mijn pllhliek luistert. Zodra cr lawaai Îs of
gt'!luistenJ wordt, raak je uit je eOllccn-
tratil'. Ik ('i~ dus dat ze hun moml houd(,u
of :\mlers weggaan. Ik lwn t'rg tenlggt'-
trokkl'lI en \'('degcll, maar als ik ('('llma,tl
op Ill't tOlled sta stort ik mij nJl1edig ill
zo'n lied en dan \'Ngel.'{ ik de hde wl'rehJ
om mij heen,

Jazz la moeilijk

Komt cr in Nederland ('eli uil'uw zall-
gl'rcsje om de hoek kijkell dali gaan ze
lIIe!l'ell kijkeJl op wi(' Z(, lijkt, Wi{;IlStim-
hre ze heeft. Bij mij is het dus Gréco gl'-
worden. Toell I"ralJ\"tlbc Ilardy meer - ilJ
dl' bdanl,Nel1illg b\'am leek ik daar in-
eens w{'er op. Ik zon wd jazz willell zin-
gen maar dan mod ik l~(~rstonderwezl'n
worden, I let is wcst,lijk Illoeilijk iJl n'l"-
halld met alle akk(Jortl('II .

.\Hjll handeling i.'iniet llt'perkt. Ik pro-
Iwcr wd all{~ o\'crhotlige geharen wcg tI'
werh'll. Als ik ('ClI agrcssief liecljP zing
dali komt (~rc('n agressi('f gdxlar Illaar dal
komt pH'eies W:Ullll'('r ik het voel. Ik ht,!>
grolt: bcl;mg:-otelling vuor de mode. Ik doe
!lid mei de mode mee, Ik denk uid: .Nu
zijll de korte rokkeIl in (h~ mode, nu gaal,
dl~ zomen ('I"Illaar af.

111de t(l('kolllst wil ik heel hard gaan
werkl'll. \Vaar het naar toe zal gaan weet
ik nog nid. ~lissl'hi{~n hlijf ik in t'('n \'ast
gezelschap, misschien ga ik een eigen
tour~dc-ehant ophouwell. Ik heu in ollder-
Ilantlding niet Philips-Frankrijk. \Vic W('ct
zit ik 1111 l'{'IJS in ;'\'etl(~rland en dali \V('er
in Frankrijk. Ik stoor IIlij niet aan platen-
maatseliaPllijen. Ik praat helemaal vrijuit.
.\lell llIoet mij maar acceptt'rt"1l zoals ik
bell. Ik \\'('iger L'en image op te bouwen:

Tot zover l];sl)(.t1l List (24). In "de
plllllikati('s is er nogal in verheven L'IJ
overdrcvcn hewoordingen over haar ge-
"iehren'n. Joumalislen die onder de indruk

LIr;SBETH LIST

van haar waren dichttell haar kwalifica-
ties toe als 'Eell fin-de sii'e1e ml'Ï.~je; de
kwijnende bestlll!el'nie sdlOonlK'id; in
zich zelf gekemt1 ('11 dronH'rig; ('eu tt're L'n
hreekbarc indruk CII ('en slil en afwerend
fragicl wezentje:

Zl'gt haar vriend Cees ;'\'ootehoom: 'Ze
vinden haar Elinc \'t're-aehtig en melall-
c1lOliek. Dat slaat als L't'n tang: op eell
varken:

XICO 1I.\.\SBROEK
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JERUZALEM
Tom \Veerheym neemt u mee uaar Jeruzalem. 'De muur'
van Jeruzalem die Jordanië van Israël scheidt loopt midden
door deze stad. In het Israëlisch gedeelte, de wijk 'Mea
Sjeariem' woont nog cle autochtone l)evolking. Deze
religieuze secte houdt zich nog streng aan de traditionele
voorschriften van het Joodse geloof. Op sabhath b.v., de
zondag voor de joden, is er geen verkeer in dit stads-
gedeelte van Jeruzalem. Men verkiest slechts de stilte.
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