


Nog even geduld

'Vij hebbell de lezers van Ego beloofd hCIl regelmatig op de hoo/-!:te te
houden van de ontwikkeling van de humanistische geestelijke verzorging in de
~edcrlandse strijdkrachten. Sinds in december V:ln het vorig jaar de Tweede
Kamer van de Staten-Generaal de invoering van d(~ humanistische verzorging
had aanvaard, hebben ons van verschillende kanten vragell bereikt over het tijd-
stip waarop deze invoering Iltl werkelijk zou plaatshehhcll .

.\Icn zal wel begrijpen dat wij niets liever willen dan dat dat zeer spoedig is.
'Vie echter even nadenkt, zal ook zelf wel tot de conclusie kunnen komen

dat er nog heel wat moet gebeuren voor men van een principiële uitspraak tot
praktische uitvoering komt. Ik zou een lang verhaal kunnen schrijven over de
vele grotere en kleinere zaken die daarvoor geregeld moeten worden.

:"Ju de kogel door de kerk is, hedt niemand er belang bij dat er voorharig
en onb('raden wordt begonnen. ~Iell kan ervan verzekerd zijn dat de humanis-
tische verzorging door velen met kritische ogen zal worden hekeken en wij
lll'bben er dus zelf alle belang bij dat cr meteen goed wordt begonnen.

Onze aamlacht is wel volledig op deze zaak geconcclltreeni en de lezers
vinden h. v. in dit nummer van Ego een artikd van dr. J. P, van Praag. de voor-
zitter van het Humanistisch Verbond, waarin deze nog ccns enkele belang-
rijke plinten van de humanistische verzorging bespreekt.

\\rat de praktische invoering betreft, kunnen wc nu het volgende mededelen:
Het ligt in de bedoeling dat de hoofdraadsman op I fl'l)fuari iJl dienst zal

treden. \\'aune('r de lezers van Ego dit !lUlIlmer onder ogell krijgell, is dat waar-
s(..hijnlijk reeds cen feit.

Er is dan echter van werkelijke geestelijke verzorging in de kazernes nog
geen sprake. De eerste taak van de hoofdraadsman zal zijn om kennis te maken
met de vele militaire autoriteiten en ('ommanc1antell; om daarna het werk te
gaan voorbereiden Jat de overige vier raadslieden straks in kazernes ell
legerplaatsen zullen moeten verrichten.

Deze overige raadslieden zullen waarschijnlijk eerst op I juni a,s, in dienst
treden (men moet ook bedenken dat we enkele maanden nodig hebben om
deze mensen vrij te maken uit hun huidige werkkring). Zij zullen dan eerst l'en
voor alle g<:.'Cstelijke verzorgers noodzakelijke opleiding moeten doorlopen, die
hen in staat zal stellen om zjçh zonder aanpassingsmoeilijkheden in militaire
kringen te kunnen bewegen,

Als dat geheurd is, staan langzam('rliand de vakanties voor de deur, zodat
eigenlijk op dit ogenblik al wel gesteld kan worden dat de raadslieden niet
voor half augustus hun eigenlijke \vcrk in de kazernes zullen beginnen.

Ik begrijp dat dat allemaal voor de ongeduldigen Vl'e1 te lang dnurt, maar ook
zij zullen zich hij deze niet te ontkomcll gang van zaken moden neerleggen,

~Ien make i"jch niet ongerust: uitstel betekent dit keer heslist geen afstel.
.\1t'1l moet dus ook nog even waehten met het zieh opgeven voor de humanis-

tische \'erzorging.
Daarover komen straks natuurlijk van de zijde van de minister van Defensie

de noodzakelijke directieven . .\len kan er daarnaast op rek('nen dat ook van de
zijde van het Humanistisch Verbond zoveel aandaeht aan deze zaak bestccd
zal worden, dat geen belangstellende zich de kans zal zien ontglippen,

Op het ogenblik moetcn we dus zeggen: nog even gednld! .\Iaar we rekenen
straks op de ongeduldigen en vele anderen! Heel.
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Een belangrijk moment

Er zijn belungrijker din~en in dc we-
reld, maar het is beslist niet zon cl e r
belang, dat dezer dagen een hoofdraads-
man voor de humanistische geestelijke
verzorging in de strijdkrachten benoemd
is. D.1urmec is een jarenlange discussie
in beginsel beslist. En dat betekent dat
de geestelijke verzorging vanwege het
Humanistisch Verhond als een volwaar-
dige steml voor de militairen die daar
prijs op stellen, erkend is.

Het woon! volwaardig wordt hier op-
zettelijk gchmikt, omdat de ov('rheid
hicnnec niet uitsprceJ...""t dat humanisti-
sche ('n glxhdicnstige verl:orging ge-
1 ij k w a a r cl i go zijn. De humanisten

•
';lgen dat ook niet \'tlll de overheid.
terker: zij aehten de overheid niet hc-
\'oegd daarover ecn uitspnwk te doen.
.\fen bn hij wijze van spreken ook niet
aan de overheid vrag'en of muZÎekmaken
gelijhvaardig: is a,Ul natuur~tl1die. In elk
ge\'al is nahlllrstudie voor mensen zon-
der muzikaal gehoor heter dan muziek-
maken.
Zo is voor mensen die geen ervaring:

hehlx"l1 van ('..od, die niet in GoJ gelo-
V(LIl, godsdienstige verl:orging vaak wei-
nij:fwggend. Ieder moet dat voor zich
zelf uitmaken, maar humanisten menen
in elk geval, dat het humanisme voor
niet-gel()\ige-n ('pn \nlwaardige levens-
overhliging kan zijn, die hun houvast
g<.'Cftin het he:.taan.
- Daarom \Tagen humanisten vall de
overheid niet (lat zij zich uibpreel..1 owr
de \Taag of humanisme en christendom
gelijkwaardig zijn. ~Iaar wel \Tagen zij
gelijkgereeh tigheid.
Zij menen met hun overtuiging' op de-

zelfde rcchten aan:.vraak te mogen ma-
ken als andersdenkende burgers. Of die

~elijkg('n'ehti.gheid nu ook bereik1 is?
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In dk geval he.gint de humanbtisehe
geestelijke verLorging op heel kleine
schaal. ~Iaar in heginsel is zij nu toch
erkend en ingevoerd.
Wat Is de bedoeling %

Velen zullen nu vragen: wat bedoelt
die humanistisch verLOrging dan eigen-
lijk? IIct antwoord luidt: ~Iensen te hel-
pen zei f klaar te komen met hun le-
vensvragen en levensmoeilijkhedC'n. De
raadslioden die de hlllnanbtische vcr.
zorging uitoefenen, zijn zelf humanisten,
maar zij vragen van de buitenkerkelij-
ken en anderen die hun medewerking' in-
rOepen, niet dat die ook humanist zijn of
\••..orden. Daarin is ieder \Tij.
:-':ahlllriijk vinden de raadsleden het

humani:''Tlleeen waanlevo!le overtui~ng
Anders was het h 11 n overhliging niet.
En even nahlllrlijk verwachten zij dat
die overtuiging ook van t,•.•.ote betekenis
kan zijn voor anderen. :'\Iaar het is heel
wel mogelijk - en dat beseffen dc
raadslieden goed - dat die anderen
daar zelf niet zo over denken.
Het is daannee als met een nl<x)i

bock dat men gelezen heeft. ;\fen zegt
tegL.'11een vriend: Dat moet jij toch ook
eens lezen. ~Ien wrwacht, dat hij hel
ook mlx)i zal vinden en er iets aan zal
hehlwn. ~Iaar als hij hd teruggedt met
de w(x)rden: Ik vond er niets aan, dan
Illag men hem dat niet l.:walijk nemen.
\lisschien vindt hij nu juist eon ander
hoek V(,elmooier.
Zo is het ook met de humanistische

nvertuiging. ~Ien zej.,1:als hel ware teg('n
de ander die dnt wil: :\eem daar nu
eens kennis van. ~Iaar als hij ten slot-
te tot de eonclusie komt, dat hij zelf
wch aan het protestantisme of het ka-
tholidsme, of nog: iets anders, meer
heeft, dan is dat zijn nijheid.

De humanistische geestelijke verzor-
ging heeft dan toch haar doel bereikt.
Dat doel is namelijk mensen te helpen
zich zelf te helpen. En dat doel hangt ten
nauwste samen met de humanistische
overtuiging, dat de mens zijn eigen le-
ven maken moet, Daarom kan dat hu-
manisme juist voor velen iets beteke-
nen.

Wat heeft men eraan 1
Is dat humanisme nll zoveel anders

dan gewone menselijkheid? :\ee, eigen-
lijk nicrt, maar gewone menselijkheid is
helemaal niet zo gewoon. Alle andere
wezom hebben een (bijna) \"ast lcvcn,,-
patroon: De dieren komen \Tijwel vol-
leenl ter w{'reld, maar I....unnen dan ook
nauwelijks iets anders doen dan hun na-
tuur voorschrijft. Als de mens ter wc.
rcld komt, kan en weet hij nog bijn.'l
niets, maar hij kan alle kanten uit, Hij
moct kiezen. Daarom komt ook alleen
voor de mens de keuze tussen juist en
onjuist, mooi en lelijk, gOLxlen kwaad
àan de orde; dnarom komt ook hij de
mens dc \Taag op: 'Vaarvoor leef ik
ugenIijk?
Daarvoor nu kan het humanisme

dat betekent menselijkheid! - van be-
tekenis zijn. ~Ien komt in diemt in een
nieuwe, vaak verwarrende omgeving.
~Ien voelt zich eenzaam of losgelaten.
Men zit met problemen: 'Vat moet ik
denken van de samenleving, van mijn
toekomst, \'an de omgang met -anderen,
van de sehualiteit: waarom leef ik ei.
genlijk? liet humanisme heeft daarop
geen pasklare antwoon1('n, lnaar hot kan
een riehtlijn verschaffen om zelf die
anhvoorden te vinden. Iedereen h<.,<,ft
behoefte aa.n enige orde in de chaos van
de levenservaring.

~Ien ziet dat de mens opduikt in een
ondoorgrondelijke, krankzinnige w('reld.
~Iaar niet alleen; hij is cr met tnl'de-
mensen, en die zijn op hem aangewe-
zcn, zoals hij op hCll, Zo is menselijk
leven zelfontplooiing samen met :lIldc-
ren. En dit werkelijk in te zien, bcte-
kent al een richtlijn in het beslaan. Dat
helpt ons al hij de beslissingen die we
nemen moeten. En: dat verleent ook
een zin aan het le"en, zodat men beseft
het niet voor niets te leven.

),Iaar is dat allemaal werkelijk zo?
En hoe komt men van hier naar de
praktijk van het leven? Er zullen velen
zijn die dat nog niet direct 7.Îen. ~Iaar
daarbij wil nu juist de humanistisch
geestelijke verzorging behulpzaam zijn.
Door de zgn. 'les~n gee:.ielijke venor-
ging' en door het persoonlijk ('ontact.
Dat dit nll kan is het belang \',lI1 dit

mOIll('nt. Het maakt niet alll'Cn een ein-
de aan een hinderlijke ongelijkhei<l,
maar het opent vooral nieuwe moge-
lijkheden voor velen die daar hehoefte
aan hehben. Tenminste: als zij het zelf
willen! J. P. VA(\' PRAAG
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Allemania is niet tegen te houden

Tfll'll ik in II(ll;cllliJer IUWf ecn h(l(lIItje als fabrieksarbeider in Ouitsland mUl het
zoeken lcas, heb ik een principiële fout gemaakt. liet duurde ook daarom fCel een
d(lfl, of L'eertien voordat ik aan de Shlg kOIl. Ik, die met lichamelijke arl)eid niet veel
meer erearing had clan het !)ciJeren van Ct?Fl schooltIlin, lIlccude me te moeten ccr-
mommell als arbeider. Een spijkerbroek CIl een jekkertje moestefl alle personeelschefs
de idee get:en dat ik er Cl'1I was die van (Jall]Jakhm u;Î,st Clt niet het t!Jpe t.:OfI de twee
linker/wllde'l met tien duimen en !Jet teUte boord certegcllIcoordigde. Ze trapten er
echter niet in. Ze keken me ecns mUl en verzot/nell ('('11smoesje.

Op C('n midda~ stond ik weer te be-
delen hij het loket van de grote han-
denfabriek van Eni-dehert in Aken. lIet
was hvcc UUT en de ochtendploe~ J.,ring
naar huL~.

'\Vat eet dat kantoorpersonec1 hier
laat,' zei ik teg'en iemand die naast lUl'
stond. 'Dat is IH.'tkantoorpersoneel niet,
maar dat zijn de fabrieksarbeiders,' was
het verrassende anhvoord. Langs mij
htx'n S(."hn,"(."deen zelfbewuste stoet van
{lames en heren: hoeden op, modieuze
wintermantels, 'vitte boorden, nette
schoenen en aktentassen.

Ongeveer de helft verdwet~n per voet.
Een tiende stdue zich op bij de bus~
halten, een nog kleiner gededte vulde
de bussen naar Holland en de rest ging
zijn auto ophalen op het parkeerterrt"Ïn.

Dat is Duitsland 1963. Ik seinde noar
Holland om mi;n /lolllHu/.<;e ,mkkie en
Il(u/ twee dagen later een balHl. Hulp-
,,,beider op een gummifabriek in .Aken.
,Mocht tl zich binnenkort een Dr\Fje
(lansclwffen, weet dan dat het heel goed
mogeli;k is dat het rubber rlllllJ;e om
liet achterraam persoonli;k door mi; ge-
I:u/cmliseerd is, 32 in een uur, 256 per
dag ...

30.noo Nederlanders werken in Duits-
land. In het oosten gaan ze {Ic grens
over en in het westen importeren wc
Spaame tramcooouetellrs en Italiaanse
havcoarbciders om het tekort 'veer een
beetje a_lnte vulk"Il.

De meesten pendelen. 's ~dorgens, 's
middags en 's avonds starten cr in het
.Nederlandse grensland oude touringc.lTs
met gescheurde zittingen en gt"delllon-
teer<le asbakjes, rammelende Volbwa-
genl)1lsjcs en zO\"<-"t:'ldehandscpersoncn-
''''agens.

Op onze fahriek komt ondcr andere
de troep van Fons met zo'n wagen. Als
er tegenwind is, komt Fons ze een hvar-
tierke eerder ophalen. anders redden ze
het niet.

De Limhurger met het ene lx"{'n,die
aan machine 14 staat (hij kon kic"l'..cnof
f 3,- invaliditeitsrente in r\'ed('rland of
130 mark schoon in de week op de Duitse
fabriek). gaat met de hedrijfshus. Hij
heeft er een aardige hijvcrdienstt.' bij:
slllokkelen van koffie en sigaretten. Drie
keer in het jaar wordt hij gegrepen.
krijgt dan f 100 hode en !,'('(dienter nog
goc-xIgeld aan.

Voor Kerstmis ben ik ook L--ensml..'t
die bedrijfsbus meegere'flcn. Achterin
zaten de Limhurgcr met het ene heen en
drie andew kameraden te klav<'rjassen.
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Een smerige kist wende als kaartlafel.
De douane kwam, zag niks en verloor.
De kist zat tot her.••tens tOl..'gevuld met
koffie en sigaretten. In vcrhand met
de feestdagen ,varen de bestellingen wat
opgelopen.

Enkele fahrieksmeisjes hlijken ook wat
bij te verdienen. Op weg naar Holland
zitten ze achter in de bus en lachen
\Tiendelijk naar voorhijkomende auto's.
Sommige auto' spasscren dan niet en
de meisjes st.'lppen bij de ('Crstvolgende
halte \lit.

De fahriek geeft va.~t werk. De Io-
nen zijn niet zo hoog als in de bouwe-
rij, maar cr \"alt veel over tl' ,verken
en bovendien worden alle ong('SChoolden
"oor de winter in de houwerij ontsla-
gen. Eigenlijk ben ik in het verkeerde
scizoelllgaan werken. l':u verdien ik 115

Illark in de \veek ('11 als het nK"eZit
met het O\'crwerk (maar dan moet je
12 tot 16 uur per dag werken), onge-
veer 170 mark.

Ik heb echter jong"ens van achttien
jaar gesproken die me konden hewijzen
dat ze elke week 200 mark naar huis
hraehten. Ze \\!('rktL"Ilin de wegenhouw.
De een liep met l'en kannetje teer "'111e-
ten in hct ,v<-"g"{lekop te vull,,'n, de an-
der ging er met een mlll'rtje aehteraan.

Avonhmrlijker Nederlanders dan ik
tTekken veruer Duits1aml in, tot zelfs
aan de Donau toe. Ze leven in barak-
ken of contradpensions. De lonen zijn
er wat hoger. lllaar in de vonn van
~1nartegeld en waanzinnig hoge ver-
blijfs,'ergoedingen komt er nog <-x'naar--
dige ouit zwart geld in het zakje.

Ik hl.b hct hij Ah"B gehouoen l"n een
kamer in Eilendorf. Eilentiorf is een
groot lelijk dnrp, gebouwd als oen \'l'en-
kolonie zonder water.

Aken namelijk (drie kwartier met dl"
bus vanuit Heerlen) is Duitdaml in een
notedol), Voor de oorlo~ heroemd _lis
Kurnrt, in de oorlog praktisch geheel
,l!;chombardcerd (de Dom stond er nog)
en na de oorlog met 'Virtsehnrtswun.
derliehe snelheid herbou\\'d.

Oude Akenaars vertellen met tranen
in de ogen van het oude Aken. De
nieuwbouw vinden ze allem,ul wel
mooi, Illaar het oude Aken. waar je
nog kon laehL"Il,vreten en zuipen, dat
komt nooit meer lemg.

Een verhaal zoals hij voorbC'Clddat
van de Ake'nse reus Hdlen Kanne kan
toch all{"Cnmaar in Duitsland hestaan.

Hellen Kanne dan was bij zijn geboor-

te al abnormaal grool. Als zuigeling liep
hij al. Zijn moeder bedelde hij d(~Dom
en daar kon lJlell in de zllige1ingentijd
van Hellen Kanne het ,'olgende SdlOIlW-
spel zien. Als Hellen Kanne ge'J;oogd
moest worden. stond hij tegen de nlg
van zijn moeder. Deze wierp de dienst-
doende horst 01,'('1' de schouder en het
jong zoog zich vol.

De Akenaars vonden dit zeer llH'rk-
waardig en meenden dat hij zulk een
manier van zogen de duivel een \'Ïnger
in oe melk moest hebhen. lh,llen Kanne
zou (1001' de duivd gezoog-dzijn en daar
wijst zijn bijnaam ook op. Hellen Kanll?
werd steeds J.,"Toteren lx'woog zkh op
7'..csjarigeleeftijd al als reus hl..'dclel.
duor de straten. Als de prctlieven{
Akcllaars een goc'{Ie bui hadden, voer-
den ze hem dnmken en mens. dan had
je hem eens moden zien, dan kon je
hwhen.

Hellen Kanne bt.-'{leldeoveral. maar
,'Oonu bij de hmnnen. waar ah\'{'{'ryol-
gens ollde Akenaars (het l-{ehellrdeom-
streeks 1920) rijk{~buitenlanders ond('r
het mom dat ze reumatiek hadden hun
geslaehb-J;ieJ..1enkwamen laten veJ1)le-
gen. Hellen Kanne, twee meter h\'intip;
groot, met het verstand "an een tien-
jarige, was de ,,'rh"mlc stadsgek en liet
zich lIlishmiken ,'oor allerld dolle g'rap-
pen.

De aardigste (de meest Duitse) werd
uitgehaald tocn de naaldenfahrikant
Locllller stierf. Lodmer was ('('n casa-
nova. Hij zocht op zijn fabriek zijn lid-
jes uit en maakte pret met ze in zijn
luxueuze villa met zwemhad op het
dak. Die ,illa met het zwemhad is cr
trouwens nog. Xaar Lodmer h{.cft men
in Aken nog een straat genoemd.

.\Ien stak Hellen Kanne hij Je heh'Ta-
fenis in het unifnrm van ecn hoge miJ:-
tair en behing hem rijkelijk met carna-_
valsmedailles. Ernstig marchttrdc hij
lllee en de huitenlamlsc gaskn hewe-
zen hem alle eer. liet volk lachte zich
naar.

Op onze fahrk'k werkt {'(.'ndebiel mcÎs-
je. Elke morgen om kwart o\'{'r tien
koml ze door onze afdeling om in {Ie
kantine haar flesje melk h~ halen. Alle
mannen TO(~pen:\VHma, 'Vilma . .\Ieest-
al lacht ze dan iedcreen vriendelijk toe,
nuar eën enkde keer slaat ze haar
handen tegen de OR'II en de mcIkfles
valt in seherven op de vloer. Lachen.

Lodmer is van de rijken hegra\'en en
Ilellen Kanne van (Ie arlllen. Aken is
geholllharr1eenl ('n herhollwd.

Op een zOlHlagi.l\und.als ik in hEt
stadsee:ntnllll van Aken op de tram sta
tt' wachten. ontmoet ik weer een \'an de
duivel gezoogde. Ditmaal is hij klein.
oud en dronken. Zijn jas hangt h{"lIl
open om de schouders Ul verraadt een
<lum pak. Hij mept iets, het ]....Oll1tiede-
re keer temg, maar d(x)f het drukke
v{'rkoer versta ik het niet. Eindelijk heb
ik het: 'llanna en dan .\Iozes en dan
Vorwiirts.'



RimW11 drie itwr t'(,11 \'lIlksln/f.!(>n

E(~n krantenverkopel" lIH't dc sport-
krant maakt van zijn pauzes ;..(eimlik,
'Imlller Weikr m;lrsehi('rt Al1elllania
vorW:lrts De kran1t'lIwrkop('r hlijft
staan pn de heschonkene en ik hlijkeJl
dezelfde tram llit;..(ezocht te hehhen, Hij
;..(,ut nid zith'lI, maar stelt zich achter
in de tram op. Een lloosje hOIHit hij zijn
llIom!. maar als er ('cn lllan md (~l'll
heell instapt (men zi(,t in Duihland zo
c:ntzettend \'cel oorJo;..(sill\'aliden) steekt
hij ('{'n n,de af. Er komen woordell in
\"our als Ilt't ideaal. d('r Fiihrer en dat
wij nns nw('ten schamell dat wij nog
t\\"('I' hellcn hehhen. \Vij staan onz(' plaats
af aall dl'z(' jonge held, Als de tram
stopt, smOl'st de enndlld('ur ('\Tn met
de bestuurder ('11 dan zellell ZI' het k<,-
H'1tk huiten de [Tam.
Ik zoek de gezichten van de passa-

giers, Vinden ze lid ollprdti;..(, zijn ze
Iwschaamd? Ik "'eet hd nid, Ik kes
nids op die i-("eziehtcn, \'oor de man
m('t {'{'Il beell is er alll'{'n nog maar
plaats onder het bordje Schwcrbesch:i-
di,l.!t(" lIij gaal el" zitten, Ook zijn g('-
zicht \"('rraadt nids.
De Duitsers praten nid graaj.! nn'r de

oorlog. \\'ie neemt ze het kwalijk? Als
ze ht't doelt, gl'hruiken de nwesten de-
zelfde inleiding, liet 1)1lil.st. \"(lIk is ('r
Îngetuind, toen W(' ('{'lllll<lal in dl' dr.lai-
l1Io[('n zaten, llloe.~ten wc wel Illl'edraai-
('11. En dan n'rkl1('l1 Zl' van hun en';1-
ringen t'1l slechts enkekn stdl('ll \'oorop
dat hl'! Dllitse \-olk eolJectid s~'hllld
dr,tal!';t,
'Ik hl'1) het !mlllhard('llleilt op Dresd('Jl

tlll'(',!.!;elllaakt,' zegt {'en Illall op dl-' fa-
hrÎek, 'Toen wist ik dat oorlog \'l'r-
sehrikkelijk was. To('n we met het I)('r-
gen van de slaehtoff('rs will1('JI h('giJl-
IWIl, kwamen ze weer tenlg, dl' SdHlf-
ten. \Ve Tt'lIdell W('('j" tc,rug naar de
schuilkelder. Ik wilde ('('11 sij.!arl'! op-
,stek('n, maar er was zo wcillig zllllrs1:of
dat d(, Illdf('r doofd(,. Buiten brak dl'
hel wet'r los. Dl" lwh, stad hrandde.
Als het even Wilt stiller was, honrden
Wl' hl't j.!l'krijs \',1Il de gewonden, En ik
d,lclit: dl' sl'hoft('Il. :\Iaar ik wist heel
zeker dat W(' het \,(,rtlieuti hadden.'
Later als het werk is afgelopl'll, komt

llÎj hij 11l(' onder (jp douehe staan: '\\'eet
je,' ze;..;! hij. 'het zijn altijd dl' arhei-
ders die naar de \"erJomlllt nis gaan \'an
zo'n rlJtonr1oj.!.'
'Kids nil,i. L('o,' roept iemand een

hokje wrder, "rls IWkr lIid zo'n
stommeling was geweest, haddl'1l W(' dl'
(Jurlo,1.!gl'wollllt'n.'
.\lijn hospita, dil' ik heh ll,:'rl,:'11kennen

als l'en schat van l'en ml'n.~, die niets
aJU ll1(' \"('niient, hl,:'eft ook zo haar l'i-
gen mening. De Engebl'n wun'n misda-
digen, want ze hombardl-'cnll'n ook
wO()Jl,l!;ehinlen. Dat deden de Duitsers
nil't. lIitll'l' had nadrukkelijk bewl I-:e-
g:even dat dat in Eng(,ialHl nÎ("1 mot'hl
gl'1lt'un'n.' 'En Londl-'n,' VT;l:'lgik. 'Dat
mOl"st wl'!, de En~c1sen moesten el,:'11
le.~je lu'hIwn. Zl' \\'(')'(1('11 te brutaal.'

'En Rotterdam; \'raa~ ik. 'Dat was
l,:'('n n'r~i-~sinJ;:, lIerr \Vinkclman had dat
ongetekl-"ll(le ultimatum maar moeten
accepteren.' XOJ;: ~('I-'Il half uur van de
.:\'ederiall(he grens zit ik Ic prakn met
iemand waann('(' ik niet kan praten.

Later krijgen Wl' hl'! o\"('r de Ameri-
kanen. Ze bezetten Eilcndorf ell dedell
dat h('(.1 \1}()rJ:kiJtig, omdat ze en'arin.
gen hadden Illd Duitse sluipsl'hutkrs.
'Bang dat die Yank('es waren, hanj.!,'
zt'j..,rtze, Dan wijst ze op het portret van
haar man, er,I.!t'IlSin Hllsiaml gl'snellyeld.
Het portret toont hem in bllrgerkleren,
maar als je goed kijkt, kun je zien dat
hd 1"('11militair pak is, waarvan de on-
dersl'hcidingen zijn W('i-("gl'n'louc1wer<l.
"Ja, dit, is moedig geston'en,' Zt:'1,Hhaar
ZOOI!. IIij is 2,'3, ~11 hf'{'t hij Alo. Bij zijn
.l!eboork was dal Adolf.
Op mijn huurkamcr han;..(t (-'en gn}(,t

portret \'an ~'apoleon. Een of and(-'f('
huisartiest h('eft hd getekend met pot-
I(}()d en \vit krijl, l'en j.!l"(luld werkje.
;\:lpoll'on kijkt huishoudelijk krijgshaftig
de kalJl('1"in. Soms salueer ik voor hem,
van<lnmd durf ik het lIid.
Ik \Taag aan Xapok'on of hij Duit-

sl'r ZOII "ill('n zijn in het \"fije Duits-
land van 1mn. Ik \Taag hd ook aan
mij zelf, 'Kijk eens, jOIli-("ens,' zl'g ik.
'I(,t lH'eft vf'rSehil1eIllle \'()()nlelen. Als
jl' wilt trollW('n, lwh je hinnen het jaar
l'en wonin;..(, \'('rd('r ('('/1 j.!oed pak kle-
n'n aan je lijf en met een hedje spa;lr-
zin hilllwn drie jaar ("('n \'olb-wagen dl'
luxe met ('en hrandend h'rsti)()()mpje
\'an pla~tie aehtl-'r de \'oorruit Pil dl'
TV g(,(,ft tIe duurste shows \',lIl Euro-
pa.
'De nadelen zijn groter,' fluistert :\'1-

poleon. 'Jr zult het l'en misdaad \'in-
dell om kind('n'n y(}()rt te brengelI. Je
bult hang: dat ('r (x)rlog komt (~n dat
de Bussen ze zullen vI-'nnoonlen. Je zult
('r o\'('r na moeten denken of de (x)sl-
zone nog wel hij Duitsland hoort, of
hereniging \'an west ('n oost zin he(,ft
in \'('rhand met de onvermijdelijkt' eco-
liOlllisl.ll(' ad('r!ating van hert wl-,I\"a-
rende westelijkt' de'('1. Als je in \Vest-
Berlijn woont, moet je in de rij gaan
staan om md l\:t'rslmis je familie in
het oo.stdijk stat1sdel'l te i-("aanIx'zoeken.
En de Bussen zullelI zeggen dat j(' de
DDB ('rkt-nt, omdat ie in dl' rij Ileht
gestaall.
Als je Alo )wd, zal je Il(x)it weten

md welke gedachten k vader als offi-
cier onder lIitler naar Stalinh'Tad op-
r"kte, .k zult je afvrag('I\ of hij werke-
lijk fout was of alleell maal" lIiet an-
(Iers kon. \\'as hij dan nog nid fout?
Jouw Ilollandsc vader W,L"; i-("oed.Hij is
niet bij de :\SB gl'Wl'l'st en hl"(,ft joden
i-("eholpen in de ()()r1og. .\Iaar als je l'l'n
Duits(' \'ader had, zon je alleen maar
naar zijn porlrd mogen kijkon als je
lIlo{xler <-'(-'rst zorhn,'lrldij.! de militaire
\,('f~ierselt"n ('rvan had laten afkras:-;('Il.'
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Katholiek
MILITAIR VORMINGSCENTRUM

\"anneer dc redactie mij dertien jaar

v;c1edcll. toen wij met ons \'ormings-

wcrk begonnen, gevraagd had een arti-

kei over het Katholiek Militair Vunninv;s-

centrum te schrijven, 7.0U ik haar dat

p~r kerende post hebben toegezonden.

Ik meende precies te weten, wnt de in-

houd Vlm HIl1.C opdracht was: jonge mi-

litairen via de gesprekstechniek bereid

maken lot het :.umvuardcn van de ka-

tholickc leer en het onderhouden der

geboden.

\Vdo". de"-.'.c leer en \'oorsehriften zijn
lJraehtig schematisch verzameld in
handboeken en de methode van het ge-
snrek' is ecn kwestie van oefening, 1.0-

.lls een vertegenwoordiger in de prak-
tijk wol leert, hoc hij dc telkens te-
mglcrendc hezwaren tegen zijn handels-
merk moet \\'egpraten.

Zicht hebben op Je:zelf

:"\11wij cni~e jari'n verder zijn, m()(.1ik
bekennen er moeite nwe te hehhen op
p:lpier te zetten, waar we op \Vaalhellvd
en \Vesterhelling mee !Je'ûg zijn.

In een inteniew hoorde ik Alhcrt van
DalslIm zeggen: op het tOIlt-"(,1zet je het
hele leven van de 1ll('J1S.zowel zijn
waam("('mharc ges(.'hiedenis als de mys-
tieke zin ('rV,lIl, in ('en uiterste COtll-
paetheid bijeen. Ik zou willen zeggen:
dat ongeveer proberen wij ook te doen
in onze cursussen. ~Iaar de lezer doet
cr goc"(l aan de vergelijking 7.uiver te
hanteren. liet is h.v. niet zo, dat de
~taf een soort leVenS~l)iegelvoorhoudt
aan een groep van 30 à 40 man. \Vij
achten e6n driedaagse bijeenkom~i het
best geslaagd, wanneer de eur~isten
zelf in alle op<.-'1lhartigheidhebben kun-
nen praten over wat w werkdijk he.
langrijk viI)(lcn in hun leven.

Dat lijh eenvoudiger dan het is. lIoc-
veel mensen hebben zicht op zkh zelf?
Als er niet de ing'e1leÎ(leideëen - ook
~rodsdicnstigc - ,'an het middelbaar on-
derwijs zijn, die ("('n heldere kijk op ei-
gen waardering kunnen belemmeren,
zijn er wel de publieke opinie en doe-
gewoontes, die de openhartigheid kun-
nen frustreren.

Het beroep

Dit vereist telkens een eigen cursus-
aanpak' of - onze vergelijking weer op-
nemend - een aparte mise-en-scene, af-
ge~temd op de groep die aanwezig is.

6

Om slechts i~t'n aSlwd te noemen: tech-
nici hebben een andere houding in het
leven dan administrateurs of onderwij-
ZL'TS: het beroep doet hen op een eigen
manier omgaan met mensen en dingen
en met zieh zelf.

liet gaat cr nu om deze hun \'crtrouw-
de wereld door hen zelf te laten ver-
helderen, zij het met de onontbeerlijke
hulp "all vormingsleiders. Dat \'(.'rheJdc-
ren van eigen le\'en zal ook \'fagen
OproCpl'Jl nJ<lr een diepere :r.ingeving. Zo
zullen humanÎ.'.itenbezorgd zijn voor het
veilig stellen van de menselijkheid bin-
nen de bedrijven, zoals het leger cr ecn
is. Christenen zullen cr bovendien be-
hoefte aan hebben zich af te vragen,
in hoen'r dit mens-zijn een doorlichting
krijgt vanuit het evangelie. Voor katho-
lieken wordt tevens de vraag steeds preg-
nanter, welke sacrale betekenis dl' pro-
fane arbeid heeft.

Wanneer de militaire dienst werkelijk
gerieht is op het menselijk welzijn, zijn
bescherming c.q. ven:le<lij.,>ing,dan ge-
heurt hier i(,ts van g('11C'.lingen heling.
Is het juist niet de taak van (Ic kerk
op dit 'heilswerk' te attendL'Ten en er-
toc te inspireren? Daannee is tevens
gezegd. dat zij het eigen ethos van het
militair hedrijf moet laten zk'1l in sa-
menhang md het mensclijk heil en de
('('I' aan God.

De kern

Op ons katholie.k vormingscentrum gaat
het dus om Î("(lerszicht op zijn ge hel e
leven, waarin de menselijke verhoudin-
gen en de omgang 111<.'tde aarde l..."Un-
nen evolueren onder de scheppende
Geest van Jezus ChriSt.11Stot de voltooi-
ing in het Vcrhond van liefde, wat C'..od
met de men"heid hN.'ft gesloten. Dit is
('en Z\vare ,'olzin, maar het gaat pre-
cies om de zwaarte "all dcze volheid
van menselijk leven. \Vie zich met min-
der tC\Tcden stelt, is te zeer met prh'é-
belangen bezig en daardoor m.i. minder
111('11S.

Voor 011 s geldt dezelfde wnnaning
welke Paulus gaf in zijn brief aan Ti-
motheüs: '\Vie een ahvijkende leer
verkondigt en zich niet hondt aan de
g-czonde heginselen van onze H(ocr Je-
zus Christus en de leer van onze gods-
dicn~t, is een verwaand mens, zonder
werkelijke wetenschap, maar met een
ziekelijke helangstelling voor twistvragen
en woordenstrijd" Hieruit kan niets an-
ders voortkomen dan afgunst, on('nig-
Jleid, gelast('r, achter<1odlt en ('ÎnddO'/.e
discussies, het werk van mensen die
gCBotelijk veroorwn zijn en van de
waarheid verstoken, lieden die in de
glXlsvfUcht een bron van inkomsten
zien.' (I Tim. 6.3-5).

AAL~IOEZE1\IEH GHOENENDIJK
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liet leek ons goed aandacht te
besteden aan hL,twerk en de ach-
tergronden van de drie militaire
vormingscentra.

We hebben dm de directeuren
van 'Vaalheuvel (kath.), Beuk-
bergen (prot.) en het Coornhert-
huis (hum.) uitgenodigd om hun
visie op hun eigen vormingscen-
trum te geven.

~Ien vindt op deze pap;ina's dan
ook de artikelen over 'Vaalheuvcl
en het Coornherthuis. lIet mud
voor de belangstellende lezer niet.-
moeilijk zijn om na te gaan in welk
0lnieht d('ze beide centra overeell-
komen eTl \'('rschiUen. lIet is een
interessante vergelijking.
\Ve moeten tot onze spijt mede-
delen dat we van de directeur ,"an
Beukbergen het bericht kre~en.
dat hij het, na oH'rleg in eigen
kring, juister achtte om niet mede
te werken aan Ego.

~atllurlijk hadden we aam'anke-
lijk de m'ip;ingom verontwaardigd
te zijn, '\'e zijn immers zo g:m\\'

en zo graag verontwaardigd over
anderen. \Ve hebben dat gevoel
upzij geschoven. ~faar we blijven
het spijtig: vinden en wc hopen
maar al te zeer dat Beukbergen
nog een keer revanche komt ne-
men.

Dan staan de kolommen van
Ego wagenwijd OI)('I1!

Bedactie



MILITAIR VORMINGSCENTRUM
HumanistischEnkele feitelijkheden mOf.,(en in deze

uit('('llzetting vooropgaan.
Een \llrlllingsbijccllkolll~t in dl' \"Of-

mingscentra van de 1\'ederlandsc !itrijd-
krachten duurt slechts twcc dagen, l'('11
groep van maandag tot \\/oensdagmid-
dag:, de tweede groep van woensdag-
av'Ond tot vrijdagmiddag. ~lcn is dus en.
geveer 48 Illlr hij elkaar.
In bet Coomherthuis. het humanis-

tisch vonningscentnul1, is de beste.dinr,
van die 48 uur ongeveer als volw::
17 uur gesprekken ('11 andere program-

ma's, 16 uur naehtmst, 5 uur maaltijden
en 10 uur \Tij.

Een militair kan in zijn diensttijd ten
hoogste twee keeT !laaf een \'ormings-
centmm gaan. Als ik rekpll dat dl' drie
centra te Z:Ulleu per jaar onge\'('('r
25.000 deelnemers ontvangen, dan is het
duidelijk dat ,"--'Cn zeer groot (lee] ",lIl de
militairen nimmer in ('en vormingscen.
trum verschijnt.
Het bovem1aandc leek me nuttig om

duiddijk te maken dat men, ol1(1£-rdeze
omstandi~,dl('d('n, er rekening" mee moet
houden dat van de vormini-{seentra

•
,.'ICL.hts een bescheiden invlOt....d kan uit-

ga.an.
:'\'01-{ {'i'n opmerking tot begin: \Vil

nw.tl het vele geld dat aan de vormings-
eentTa wordt besteed, ,,,'erkelijk gá{-d
be.••tl"L-o:zien, dan is lid noodzakelijk de
duur van de bijeenkomsten uit te brei-
den. Bijeenkomsten van maandag tot
vrijdag zouden de beste op!os-singgeH.'Il.
Jk ben ervan overtuigd dat één zo'n bij-
eenkomst van een hele week heter zou
zijn dan twee hikt~komsten zoals ze n\l
z.ijn.

Vanaf de opriehting \'an het humanis-
tisch \"ormingsl't'ntrtlm (19.52) hebben
wc l'rnaar ge-stn't-,fd het 'gesprek' tot
kern van ons werk te maken.
Aanvankelijk was dat het vollctlig

open gesprek. Er wt'rlll~ van tevoren
geen onderwerpen vastgcsield. Als de
groep voor de eerste maal hij elkaar
zat, dan begon het gcsl>rck over dl'
vraag WaarlJlL..Jcwc ons zouden hezig.
houden. Het doel was duidelijk: wc wil-
den direl.'t aansluiten hij de belangstel-
ling \'an de dL't"lm'lllcrs.
Ik \ind nog, dat dat een goe~Je en

plezierige aanpak van ons werk was.
,\Iaar langZ<lJllerham:lis ons wel een he-
paalde 7..<li.lkparten gaan ~l)clen. Het
bleek nl. steeds weer dat iedere groep
\"oor alles en lXH'enal wilde sprekell
OVl-rhet humanisme. Dat was ook wel
te heh'Tijpen!
In hel al,gemN'n kunnen de declnc~

meTS van lwt Coornil('rthuis in twee
groepen ,\"onlen verdeeld:
a. Een grote h'Toep ongodsdienstige

militaif't'n, die l'Cn zeker 'venno<-"(len'
van humanisme hebben en die n<k'1rhet
Coomherthuis komen om na te ga..'lnof
zij zelf tot de humanisten behoren.
h. Een kleinc h'TOepvan godsdienstige

militaift'n, die in eigen kring het Ecn en
ander o"cr het humanisme hebben ge-
hoord en nu eens uit de mond van hu-
maniskn zelf willen horen wat dat hu-
manisme nu precies is.
Het is duidelijk dat beide groepen vóór

alles over het humanisme willen spre-
h.'1l.
Het mEiTh\'aardige a-hter is dat on-

danks alles wat in de laats1e 18 jaar
(sinds de oprichting van het Humanis-
tisch Verbond) in Xederland over het
humanisme is gezegd, deze 'nieuwsb-rie-

righeid naar het humanisme' nog ~teeds
niet is geblust. Als wij nu, na twaalf
jaar hllmanisnsdl yonningscentnlm,
aan de deelnemers 'Tagen waarover het
gesvrek moet gaan, dan is nog steeds
hd eer.ste antwoord: o\"er het humanis-
me.
Ja sterker, ik heb de indmk dat zelfs

een helangrijk ded van de tijd van de
andl'w \"ormingseentra en van de 'aal-
moezeniers en veldpredikers ook gewijd
is aan de \Taag: \Vat is humanism~?
~\l zullen de lezers waarschijnlijk den-

kt'n dat dat dan wel een kolfje naar on-
ze hand zal zijn. maar daarin verh-risscn
zt' zkh.

"'e hehben ons zoveel mogelijk tegen
deze tendens proberen te ver7,ettcn, om-
dat het I-:cvaar maar al te groot is dat
de deelnemers in de gesprekken even
voor zich zelf vaststellen 'of het huma-
nisme wat '"oor IWIl is of nid' en dut ze
voor de rest "un de bijeenkomst geeste-
lijk dichtklappen.

Onze gr()otstc zorg i.~gewl'Cst: het g(~_
~prl"kop('nh()ll(k~, ge'en voorbarigc con-
elusjes, tegenwicht aanhrengen tegen
eenzijdige tendenties.
Zo is ons werk lang-J'..<llll<--rhandgewor-

don: (;'en gc.heel van gesprekken, niet
al!ecn over humanisme, maar ook over
all("r!ei andere omlC'f\\"eI1)en,SOlllSuit-
gaande van l'en korte inleiding, soms zo
milar beginnende, soms door vragen
van deelnemers uitgelokt en ook wel
naar aanleiding vall t"l"l1korte tekst of
herkhtt'n uit de krant. .\fet, \"{)()ralin de
avonduren, korte programma's van,
m('est motieme, Illllzil,k, S(."hilderkttnsi,
poi.;zie en proz.a, aLs regel gevolgd door
een discussie met de inleider.

Xiet omdat wc het humanisme willen
hevorderen! Ik weet dat twee soorten
mensen nu glimlachend hun sehollders
ophalen: de cue soort die zo'n uihpraak
eenvondil-: niet w("n~i te geloven, de

tweede soort die vindt dat je dan wel
er1-\'stom moet zijn als je nog niet eens
je ei1-\'cnlevensoverhliging \\-iJt verbrei-
den. Uit deze tweede soort vloeit hoven-
dil'n nog een derde soort van mensen
voort, nl. zij die menen dat zo'n levens-
overtuiging die door haar aanhangers
niet verbreid wil \vorden, dan ook niet
v("eI:zaaks kan zijn.
Ik laat deze glimlaehonden nu voor

wat ze zijn, in ieder geval miskonnen ze
Iwt wezen van de humanistisehc geeste-
lijke vcr.t..or~-ring.
Humanistische geestelijke vcrzorgin~

wil ge(~n verkondiJ,(ing of propaganda.
Zij wil niet meer of minder dan de mens
attenderen op zijn eigen, volledige mo-
gelijkheelen.
liet woordje 'volledig' is b«,'palend

vuor de vorige- zin. liet gaat ons om de
heIl' men.s!
Daarom is geestelijke ver/.of"~ing 'be-

vrijdende' ver.lOrb-ring.Be\Tijdend van
de eenzijdigheid van alleen maar kennis,
l)c\Tijciend van de eomm«.'reialiscring en
verzakelijking ":10 de huidige samenle-
ving, Oe\Tijdend ook van wereld-vreem-
de idrolen.
Tegelijkt'rtijd is geestelijkc wrzorging

vCI1)liehtend. Verplk.htend naar het ei-
gen mens-zijn, verplichtend naar de vol-
ledige in7.et van alle mogelijkheden. De
mens op weg helpen naar zich zelf! 11lat
is all!
.:'\ee, toeh niet helemaal. \Vant op weg

zijn naar je zelf kan niet anders beteke-
nen dan tegelijkertijd op weg zijn naar
de ander. Het klinh misschien wat in-
gewikkeld: De ander ver.t..akt~nis je zelf
ver.laken.
\Ve willen ten slottc in het humanis-

tisch vormingseentum niet meer en niet
mind<-'rdan wat in de paar lX>Vl"llstaan-
de zinnen is samengevat. En dat willen
we dan in "vee dagen!
Zullen wc IIU alk'maal maar even

glimlachen?
H. LIPS
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Het beeld is het belangrijkste

'Dat ik beeldhouwer ben geworden,
is eigenlijk toeval. Gil de academie ;n
Anlhem t>olgcle ik de opleiding voor
edelsmid. Daarna doorliep ik de deeo-
ratiet,;e afdeling. Door het contact met
ccn pottenbakker, COOT wie ik zijn aar-
dewerk versierde, ontdekte ik de mo-
geli;kheid, dat ie plastieken ook kunt
bakken. De overg(mg twar 1wt bcehl-
houwen lag tocn voor de hand.'

Aldus de nu drieëndertigjarige beeld-
houwer Gerard Bnming. In zijn atelier,
l'en oud sigarcnfahrit.kje in Cuyk a. d.
l\.laas, staat hij onder een geweldig !J;root
beeld in wording. lId is een \\'t'rkshlk
dat hij maakt voor een nieuw lyceum
te Eindhoven.

Elk op het punt in een eigen richting

Een fcerk van Gerard Bn.millg: Jfan met
trompet
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weg te vliegen, staan een vijftal vogeb
op elkaars schouders. In klei is het
gevaarte bijna gereed; straks zal het
een gipsen mantel krijgen, dan wordt
de klei verwijderd ('11 zal het beeld in
beton worden gegoten. Het is hd voor-
lopig laatste van een ontelbaar aantal
beelden, ~'Tote en kleine, die Bruning
sinds hij in 1952 de academie verliet,
hel'ft gemaakt.

'Het is fijn om in opdracht te wer-
ken. Alle opdrachten zijn tot dusver na-
genoeg geheel vrij geweest. Ja, ik er-
v~ar een opdr.::.cht als een stimulans.
Het is fijn als je beeld een bestemming
krijgt, als t'r (''('n mogelijkheid is hd in
('en duur,wam materiaal te maken.'

<Is het al/eert de duurzaamheid, IJf
SI)eelt ook de aard t.:au het materiaal een
rol?'

'\Veet jt', in een bepaald mate!"Ïa.al,
ab steen, brons of hout, is een beeld
altijd veel mooier.'

'Vragen de beelden om een bepaald
materiaal?'

'Omgckeenl natullr!ijkl IJet beeld
groeit uit het materiaal!'

'Ook eeu heeM dat ie in opdracht
IIuwkt:'

'Ja. liet eerste wat je vaststelt als
je tot een beeld wilt kompn, is het ma-
teriaal waaruit je het gaat makell. Daar-
na pas kom ik tot mijn ontwerp.'

'h de symboliek al dadelijk in je ont-
wen) (/(i'llwezig:'

Eventuele symboliek kau er, ter.vijl
ik met het beeld bezig, ben, in komen,
maar ik ga daar niet van uit. ~Ieestal
komt de symholiek achteraf van de op-
drachtgevt'r zelf. ~Ien wil ('r wat in
zien, cr wat over kuuuf'n vertellf'u.'

Cuyk, het oude .~tadie in de nooro-
oostho(.k van Brabant, is lange tijd eell
vergeten plek op de kaart geweest
Thans hmist het van leven. Er is gas,
water, elektriciteit. Er is industrie, (~en
modern raadhuis en er zijn grote plan.
nen voor een winkelcentrum. Dit laatR

ste ondekt men als m('n het raadhuis
binnenstap' en in de hal de fraaie ma-
quette vall de nieuwbouw ziel. De aan-
dacht wordt echter onmiddellijk afge.
leid. Want verspreid door het hde ge-
houw staan heelden. Voornamelijk vrou-
\w'nfi,ll;lIren, die zÎtkn of Iiggt'n, maar
die alle een haast onwereldse mst ade-
men. Ze maken tIed uit van eeu tell-
toonstelling van Brunings werk en dat
van zijn vrouw, \Vilna Haffmans, die ook
bC'eldhouwt.

Aan het ('inde van tie opt'n gang langs
dl' raadz:lal staat liet Paar, twee meer
dan levensgrote fiJ...TUwn,t~en m,Ul en
(">Cu vrouw, uit een kolossaal brok teak-
hout gehakt. liet is Brunings eerste gro-

te heeld gewt't'st, dat, in opdracht van
de gemeente, speciaal ter versiering
van het raadhuis is gemaakt, OnnoemeR

lijk st'rt'en geeft het uitdrukking aan een
\'t'rstild geluk.

;>.Iaarniet alle(,'1lhier; waar men ook
gaat door het stadje komt men zijn
werk tegen: een drinl...-plaats voor die-
ren op de markt, een dak reliëf op t't"1l

school, spelende kindewn in de plant-
soenen, Het aanvankdijk statise1w, naar
binnen gt'kecrd zijn van zijn h<-'dd<-'nis
de laatste 5 jaren doorhroken. Zo kon
hij tot monumentaler werk komen en zo
kunnen \vij zijn werk nu (in het oosten
en zuiden van het land vooral) overal
vimlt'n. •

Gerard Bnming is geen prater, geen

Stanley
De wethalu:ereld heeft al hlllg afg£'

leerd om zich nog te verhazen OL:e

Stanley Matthews, de man die op bi;n
49-;arige leeftiid nog steeds cel! rol t.:a
betekcnis speelt in de cerste divisie oa
de Engelse C01lll)etitie, In liet scizoe
dat volgde op zijn terugkeer hij Stok
eitrl in 1961, bracht hij deze club, waal
in Ilij het grootste deel Wil zi;n laat
blUm schitterde, tewg iu het hoogst
EtlgeL'ie voetbalmilielI. En de roadw
gestreepte ploeg Vllli de f.(nJte, oucf
maestro is daarin tot dusver uitsteken
op :.i;n plaats. -

Het lijkt wel zeker, d.:lt ~I<ltthews ;;(
niet al te lanJ.:"ctijd e('n nieuw reeor
aan 7jjn lijst zal tot'voegen, namelijk d,
van de olllbte voetballer die er ooit i
de ("t"rstedivisie is uitgekomen. Tot du~
ver is dat Billy ~Ieredith van ~Ianche
tt'r City, die in 1924 als 49-jarige nog i
in de eerste divisie speelde. Ab Stoli
en Stanley hlijven voortgaan op de lil,
nier van nu zal .;..Iatthews zijn benx'n
de voorganger in het volgende seizoe
zeker voorbijstreven,

Op de hele wereld loopt waarschijnlij
geen voetballer rond tHe zo tot de ve
beclding heeft gesproken als Stanh
.;..latthews, Talrijk zijn de legendariscl
verhalen die de ouderen over d~
grootmeester wdt'n te vertellen. ~Ial
ook voor de Engdsc voctbaljellgd is zij
llaam l'("l1 hegrip, te me<-'r omdat zi}
spd nog maar h<-'Clweinig aan virttios
teit heeft inge1->üeten hij nog altijd I
staat is om de sterkste venledigers VOl

onoplosbare problemen te plaatsen.
De Engt'l~cn uiten hun bewonderir



EEN GESPREK MET GERARD 8RUNING

maIl die voor alles ('('n antwoord klaar
hecft. Aarzelend L",oekthij naar woorden.
Op de onmogelijke \':'~lag: '\Vat is kunst?'
antwoordt hij echtt-r onmiddellijk: 'La-
ten wc dat maar ov('rslaan.' En op de
vraag of hij het toch wil proberen te
formuleren, is het antwoord: ':'\cc!'

'Heeft kunst eetl tl/tletie?'

'Voor uw zelf en nog- wat andl're
mensen, ja,'

'1\.UII ;e dat !,;crdllideli;ken?'

'Voor mensen die t'en rdatie met et'n
klln.~twerk hebhen, die het wat doet,

.hl-'t,ft lH't fundie.'

"Vat r;;nd ie (;(111 religiell::,e kun.';t?'

'lid is kumt of het is g('t-'Il kUllSt.

Het is onhdangrijk of het religieus is
of niet. De Olilie kunst was altijd re-
ligieus. \Ve aanvaarden die, maar niet
al~religil'uS:
'En ;e eigen beelden, zou ie die

kWIs( willen noemen?'
'Xeem aan, dat mijn beelden geen

kunst waren, dan zou dat \'oor mij geen
reden zijn om ze niet kmaken:

•Ec11te klms/ ontslaat toch uil ecn ik-
ik-dialoog?'
'Aan de hand van het heeld dat ont-

staat, houden wc een ik-ik-dialoog, maar
hd beeld is het h('langrijkste:
Op de vraag wat het doel is van zijn

lweldhouwen, is het antwoord: 'De rea-

Iisatie vall ('{'n inspirati('. ~Iaar de
vraag is verkeerd gestdd, Als je l'en
p:lar jaar werkt, zijn er steeds meer din-
gen die je vindt. Af {'n toe krijg je een
nieuw inzicht l'n daaruit volg('n dan
weer nif'U\vemogelijkheden. Het is ge.
\\/oon een proces. Eenmaal begonnen
gaat het door. Elk beeld is aanleiding
voor een volgend.'
Gerard Bnll1ing is wars van lawaaie-

rige publicitdt. llij vodt zieh thuis in
hd landelijke Cuyk. \Ve llloeh'll er f('S-

peet voor hebben, maar ook is het
jammer. 'lil'! 'westen' zou bij ('en gro-
tere bekendheid met zijn werk baat
hebl)('n. De klassieke aIlur(> van zijn
beelden is in de :'\:ederlamlse heeld-
houwkunst een zeldzaamheid,

JOHA:" VA:" :"IEUWE"IIUIZE:"

the daddy of them all'
'OOfStanky ~latthe\Vs op hun L'igell,
'cht-Engelse manief. '1If' is the daddy
If them all: zeggen zij. Daarmee is
~Iatthews leuk getypL-'<-'fd.ls hij dgen-
=ijk niet de vader van alles wat ('f te-
~f'nwoordig OVl'r de vOt'tbalveldl'n
'lraaft?

'Veergaloze techniek
Stanley .\Iattlwws vierde al vóór de

II\n'ede \Verddoorlog grote triomfen.
-fOl'nal was hij l'('n van de opmerkelijk-
te spelers die er ooit op het voetbal-
'~l was v{"rsehenen.Hij heschikte Dver

\\'('l'rgalnze te'chniek en over een
ert1er onuitputtdijk arsenaal met
chijnbewegingen en verrassende ideeën.
Jij had het vermogen om de hal langs
-Ie grond of door dl' lucht prt"Ciesdaar
e plaatsl'u waar hij Iwm wilde hebben.
~elf scoonle '\Iatthews zeldt'n, maar hij
)ercidde honderden doelpunten voor zijn
nedcspelers voor op el'n manier zoals
IUeenhij die machtig \vas.

De loopbaan vau ~latthews is een vrij-
vel eindeloze reeks van briljante hoofd-
tukken. lIet zijn er te vcel om tc !lOC-
nen, Tot zijn ~rootste triomfen rekcnt
lij zelf evenwel die onvcr~etelijke Cup
'inal van 1953 tussen Blackpool en Bol-
on \Vamlerers. waarin Matthews-
oen al een veteraan - zijn cerste en
~nige Cupmedaille verovcrde, Kort voor
let cindc stond Blackpool, toen dl' club
'an ~latthews, nog met 3-1 achter,
naar in de slotfase inspireerde de oude
tirtuoos met ongelooflijk spel zijn ploeg
lOg tot het behalen van een fantastische
-1-3-ovcnvinninv;.

Dat zou het glanz('n<1e slotstuk van
zijn carrière zijn, werd er toen gezegd.
.\Iaar JlU, nlÏm tien jaar later, slaat
Stanley .\Iatthcws nog stralend op een
hoo<""voetstuk in het Engelse topvoet-
bal. En niemand durft meer te VOOf-
spellen, wanneer nl1 \verkelijk de fabel-
aehtige voetballoopbaan van deze on-
danks alles stille en bescheiden man tot
ecn eind zal komen.

Zelfdiscipline

De lichamelijke eonditie van :\Iat.
thews is nog uitstekend, lIij heeft cr al-
tijd zorg voor gf.'llragen door een harde
training en een sober leven zijn fitheid
te behouden. Zo iets vergt een ijzeren
zelfdiscipline, maar die is :\Iatthews niet
vfL-'l'md.Hij weru ennee gnx)tgebracht
door zijn vader, Jack :\Iatthe\\'s, die in
zijn jonge jaren zelf ('C'n succesvolle
bokser was.
Vader :\Iatthews stond in zijn jaren

bekell{.1als de \'l."Chtendebarbier van
lJanley. Zijn ml"C.••l opzienbarende hoks-
zege behaalde .\Iatthews sr. in lHl2 in
de exclusieve National Sporting Club te
Londen, waar hij uitkwam tegen ecn ze-
kere George .\Iaekness. liet was een
van de mec.••t sensationele gevechten
welke de deftige dub - waar het pu-
bliek in rokkostuum placht te n'rschij-
Iwn - ooit aanschouwde.
lIet dUllnlc slcchts vier ronden . .\Iaar

in die tijd telde het maar liefst zevcn-
tien knock-downs, waarvan tien in de
tweede ronde, die door de begrijpelijkc
opwinding van de tijdwaarnemer dan
ook bijna vijf minuten in beslag nam.
Toen Jaek .\Iatthews op een gegeven

ogenblik bij lle negendl~ tel van het can-
vas omh<x)gwas gt.krabbeld en zijn te-
gL-'nstalHlerde definitieve knoek-out be-
zorgde, stonden aBc gerokte heren van
hun zetels op en brachten hem een ova-
tie.
Van zijn vader erfde Stanley J\lat.

thews die om"cI7.cttclijkewil, die men-
taliteit om zelfs in verlol"{'npositie niet
op te gc\'en, maar door te zetten en te
pogen de strijd een wending te g-en'll.
In de Cup Final van H).53 le\'Cnle hij
daarvan hEt bewijs.

De sportieve draad in de familie ~Iat-
thews \vordt door de )..;mlerenvan Stan-
Ic}' doorgetrokken. Ook diens achttieTl-
jarige zoon schijnt over de .••lerke eigen-
schappen van vader en grootvader ~Iat-
thews te beschikken. ~Ierkwaardigerwijs
echter \'(lelt Stanley junior zich niet
aangetrokken tot het voetballen of het
iXlkscn, maar tot een weer hL-"C1andere
tak van sport: tennis. Hij is l'en van
Engelands 1llL-'l.-'Stbelovende jongeren op
de tennisbaan. Veel van de virtuositeit
en de koele berekening die Stanley sc-
nior op het \uetbalveld demonstreert,
vindt mcn temg bij lle jonge Stanley op
<Ietennisbaan, zeggen de experts, Zij al-
len vomspellen hem een grote toekomst
als telmi"'"S[X'ler.

Ook Stalllcy's dochter Jean, eell knap-
pe 'twen', "'lx'C1t een uit.••leh'1ld par-
tijtje tennis en blinkt evcnz('{'r uit in en-
kele andere takken van .'>l)Ort,al tf('cdt
zij minder op de voorb'Tond dan dl'
mannelijke leden van de familie. Dat
doet ook ham moeder niet, hoewel ook
llie niet helemaal zonder het sportieve
bloed is. Zij is namelijk de dochter van
een \Toegere heroepsvoethaller, .\Ien
had ook lIloeilijk iets and('rs kunnen
yerwachk'n.

GEIl SCIIUUR~IA:"
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Je geld of je leven • • •

'De man keek achterdochtig OIIJ zich
heen. .. het station lag '!lil dak 1,;001

hem. .. hij rende het t!CrrotJ op ...
dtiä" in de verte ... werel hij toch ge-
volgd? .. liet fluitje snerpte cn de ge-
reec!st(l(mde trein trok lmlgzaam 01'. Met
een Sprul1g stortte hij zich naar billne'l.
1/et ger;aarte begon steeds !meller te rij-
den. Gereel ... r

Maar IICC, 1111ont11l0ctcu (eij cic 'held'
uit deze crime-story. 'Lenig doch ge-
spierd springt hij t:(JrlI1it de UJge t:llllrro-

de sportu:agen die de trein wngszij ge-
komen is - u;ipt op de trceplimk - CIl,
zic1] met de [j"kerlultld losje... vast/lOu-
(h.'m[ richt hij zijn elrie PlIllt zes met do-
delijke. zekerheid 0l' cIe l(/tc treinreizi-
ge! ...

\\' allneer tei; 'lil in deze sconc 'lOg ell-
kele dubbele tchisky's en 1,ij t:oorkclI!
eell zeer hlcHlclc juffrouw met een hese
i<lge stem en eCIi nog logere IJlousc i'l.
trodllceren, dan zijn de ingrediënten voor
een /Jepaald soort lectuur praktLs'ch com-
pleet.

In iedere kiosk kunt fl ze vinden, de:e
hoekjes, in helder gekleurde omslagen
en bij voorkeur verlllcht til et de grutce.
liikste taferelen die illustraties cerbeel-
den van tcat tcij 'criminele handelingen'
plegen te noemen.

N" Ilebben al de kennissen die ik er
tot HU toe naar croeg heftig o!ltketlll
ooit 'dergelijke rommel' te lezen (laat
.\t(/an te kopen); maar bij nadere infor-
maties mijnerzijds bij de belanghebben-
de, i.C. de boekverkoper, 1Jleek het ver-
koopciifer van dieu lwrd dat teij om
over gebrek {/tm omzet geen zorge1l hoe.
ven te Tllllken.

Daar wij op de vraag wié deze werk-
jes koopt geen eerlijk anltcoord /lOeven
te verwachtml (en dit mij eerlijk gezegd
ook weillil!, sc/wletl ka,,; als u liever spi.
ritlls drinkt dan melk dcm moet li dat
zelf weten) is het i"tereSSlitJter om ons
in het tCllllJ'Omcml deze poplliariteit te
venliepen.
Etl dan komt er een zo k!l:111ijkecri;-

heidsdrang te voorschijll, dat de verte-
genwoordigers Clm al onze weft()/l, voor-
schriften en knusse 1Illlatschappeli;ke on.
deronsjes zouden huiveren als ze hem
zouden herkennen! \Vatlt, als tee mijn
coorafgaand - onschuldig - voorbeeld-
je eellS teat beter g(/(m beki;kell, dDn
d'll!e'l lce:

a. lemmul die zonder kaartje het per-
ron betreedt, eell overtredi'lg tc-aart;{Hl
wij allen teeten dat zij met een kwartje
/JOete plus eeIJ stlHulje gehonoreerd
wordt.

b. Dezel/tle llersolJU klimt iu een rij-
dende trÓIJ; commentaar ocerbodig.

c. Een nog OTlcertmtwvordelijker fi.
guur, 'een lage cll1lrrode sporltvagen
besttirende' (heeft deze melleer eell gel.
dig ri;betcijs, l'll zo ja, is zijn motcmij-
tlligctdJl!l(ISti"g tijdig hetaald?) haalt eeli
trein in (hoe zit dat met de maximum.
snelheid?) en 'wipt' op de treeplank
van eon rijdende trein! Ook deze me-
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lIeer schijnt zich Iliet om eCII geldig
pltwtsbetdjs te bekommeren en i.,> /)().
t:endien in het hezit C(ill eell vuurwapen,
Flaar wi; IIwgeu lUlIUlClIletizOFlller bijbc.
hon:tllie cerglln:ling.

\Vllllueer u:i; hierbi; 1I0g: enkele prak-
tische bezu;areu coegen in cerband met
de achteloze cerwisselilll!, van voertuig
en de moeilijkheid 0111 zouder l)erWII-
koart;e de contwle te passereli dl"l ri;st
de vraag of lCi; de consumenten von de-
:.C lect/lllr (bi; ,vie toch eeu bepaalde
cereriug coor de held verondersteld mag
worden) dan allen moeten zien als po.
tentiële u:etsovertreders, dTllnkmiûmû-
ken,' of aL,>a."piratlt-711oordell(/(;rs.

Hoewel luw lum/nekkig mltkellt/ell Vll'll
luw morbide voorkeur tvel in deze rich-
ting tdjst, lijkt deze concl'lsie mi; toch
tvel tvat te ver gaan. /let is niet zozeer
dat we ons zelf in het uulel elln steige.
rende hcngstett Iceusen, door schurkelI
achtervolgd - met desnoods cen blonde
schone voorop - of dat we er persoonlijk
op gesteld zijll met gedoofde koplampen
en een vaart Vlln 250 km per IIlIr langs
olilJckelllle /,crgllellingcn te scheuren
(heeft li tcel eens gewolJeen! 's (lVOTllls
zO/uier licht te ditlClI ... J) .• \laar, zelf
veilig thuis met de deur op !Jet nacht-
slot is het soms zo t:erscllrikkelijk ple-
zierig om aan alle veranttvoorde orde en
regelt1lliat (die tve zelf stichttto cu
ICliar we op geplIste oge1lblikkell zo
trots OIJ ziin) te ontsllllppen.'

Er zijn mensen die ontslUIppen da ro-
man of llláçl'esIJOek. Dat kan ik beg/ij-
11011.Hoelve de harmonie die tleze
schijlllcereld te IJicdeli heeft mi; meestal
oVel'mtdig gezoet lllJlldoet - lIls 11IIi..•-
1l01H/jGm tval/mall llij gelJrek lUin smaak
een extra portie sacc1wrine is toege-
voegd - kan ik me voorstellen dat het
prettig is tell1llimte in je cri;e tijd de
wereld te laten kloPl'etl, waar1,i; ieder.
eelt antwoordt colgcm de regels en l/lle
emlings 'happy' zijn; met eO.'1 morele
les op de koop toe (iets tellllrCll11 je
coigens hel gezond~vader1mulse stand-
Pllllt Ilooit te veel kunt krijgen!).

lJie;.!elle'l die (/ls l'ntCl"t:JimTlcut Heli.
I'y Miller of W. F. Hermans verkiezen.
ktm ik iets mi'nc!er goed JlGvoelell, m(/ar
ik gUlI ieder het zijne eu als II in wc
r:rije tiid aau de zu:arte zijde Vlm tllaan
of (farde tdlt vertoeven is dat uw zaak
ell niet de tlli;IlC. lid mcmeli;k snlJlJis-
me t1<lthier te voorschijn komt is ont-
stellend en de IWin die lllii olJdcr intel-
lectuele loftlli6'1gen een Frans literair
Ive,.k;e uitlecllele tVlllll'Vt11llJi; nader {Jtl-

dcr::.oek hleek dat de 1Jll/llziidell nmal
]Jl/g. 20 niet opelll!,eSlledell tCarCll, lJevalt
mi; Ilog /Jeter dan de zlcoeger die zic!J
op z'n cli;e GVO/u! moeizaam duor .\lu-
lisch IJee1ltcorstelt om zijn reputatie Vlm
eell 'belezen' men.s te dekkc.'l! lIiermee
is /liets klcaad .•• bedoeld tegen de heer
.\lllliscll, hoogsteIIs tegl'u heil die hoeken
huilen, of bot:en, lum begrip of belang-
stellilig lezcn, eukel mil tc kWlIlen :eg-
gen ze te kemw1J.

.\laar nu tC/'l11!,naar die andere ducht
Ï1l het rijk tier fantasie: de thriller., de-
tectice-, sl'ionage- vf lcild-west-roman.
De stoere held met cle forse gestalte cu
het kristalhelder brein, de snelle vuist
of revolcer; kortOtll de man clie alles
kan e/1 die alles gelukt. Ook 1Jepaaide
oor!ogsronllllls zijn hier sterk ~1l!

De meesten Vlm ons, die, al vollva.~.
sen lI;ortlcnd hun ;f.-'1lgddrolll£'11- Cim-
af ontdekkingsreiziger tot straaljagerpi-
loot - sllccessiet:eli;k begraven hebben,
zulle!1 een ztcak behouden voor deze
primitieve supermens. llet is niet dat
Ive zo ontevreden zijn met hoe het ten

slotte gClvorden is, Ice geloven zelfs niet
meer zo erg in 'TIlC Sa int'. Perry Mllson,.
Lemmy Caution C.C., maar liet is Zl

prettig om nog eells met ze om te gaan!
Het lijkt weer eve,t of die andere -

tvel veel oncomfortabeler - maar 0 zo
romantische wereld, U.JlJt dichterbij is
gckomen en het is anrdig Vlln al die
schrijt:ers om ons dalirbij een IllNldje te
helpen!

Ik houd Wil dit levell eu dézc wereld,
muar l:llll de meeste I'lezierig-optdlldeu-
de (/(l/Uloenitlgen ell ger:oelens tdl ik
best een extraatje (zonder coor de con-
selluellties op te draaien!).

Eli hier zit 'IJU dat 'gf.--'Vllar'tcaar r;ele
lieden zo graag mee schermetl; lees ze
zovec1 li td/t. 'De verdwenen dolk',
'Kogels bij de Koffie', 'lIet lijk ill

Blood-\'alley', enz., maar tvéét dat tl be-
drugeu tCOTclt.Ga naar Eddie Constan-
tine en ki;k ademloos ruwr ieder wild ta.
fereel, maar pro/Jeer de t)olgende dag
niet de conducteur neer te sl(/(H1,omdat
lIij IIW kuart;e wil ziell!

Zolallg lce de (droeve) lh~"CTeplrntie
ttls.'>endeze ci.~'joenellen onze eigen we-
reld kennen, hindert het allcI1IlJal niet
wat we lezen en dat is mClllr goed ook, -
Wllllt, mi;" IJrtwe docentetl ell bezorgde
oudereu. lJllt/wudt dit I!,oed: er is 'niets
tegen te doell.

Of het Karl May is of Peter Clleyney,
,\lickey Spilllme of Leslie Clwrteris die
het toediellt; voor 'hertHvorshil" bli;-
t:en tve altijd gelJoelig. [)eze reJ.{el geldt
voor kitl(lerell zowel al" l;oltcass('llell,
muar de eerste/I zijn eerlijker el' wor-
den dus eerder betrapt en verboden .• 4.ls
je ZC/'l werk met volle mmd(lcllt eu
gloeiende oren leest. vindt men het be-
denkelijk, mlllir lcie /llmdllliallt ZO'II

boekje lIIeeneemt omdat 't 'ook tcel
tveer eens aardig is', die mag ...

Maar !cie garandeert mij dat dit laat-
ste heerschap ook niet ademloos blijft
zitten lezen tot het uit is: de schurk-
verslageu eu de hcltl.ocencirul<lar; met
als buit dame, 'Jaguar', Tllshengst of
lltooTnf!.eheim.
P.S. Onlongs las ik in Elsevier een

artikel Vllll de ollsterfeli;ke Godfried
Hmn{j/L'I ocer de onsterfelijke Kar! .\lay .
.\1el hewcHldering merkte ik de oprecht-
heid op waarmee hij van een uitgchrei-
de kennis der teksten blijk gaf.

KI7TY V Al<.' DER /lAGE



lto'dl'rcl'll die rc~elmatig naar jazz
luistert, zelf speelt of tracht erover te
schrijven, komt onhCrrOcl)clijk in <lall-

raking met het rassenprobleem. De 001'-

z"kt.'n van deze confrontatie Ii~gen voor
de h.md: de hclanw-ijkc jazzmusici zijn
in grote meerderheid Amerikaanse nc-
1-{crs.rassendiscriminatie behoort in de
Vcn.'nigc!c Staten fot dc ••lIctiaagsc
praktijk, en dc jazzmuziek wordt zoals
elke vorm '.3n kunst mede bepaald duur
de situatie waarin de kunstenaar zich
he\'jndt.

Het hehoeft dan ook geen ht'toog: dat
de jazzfans, -lllusici en -critici hijna
steeJs unaniem stelling nemen tegen de_.1 Amerika gcbmikelijke rasscnvooroor-

elen. met als kernpunt de inferioriteit
van dl' nt'ger. IntcreoSsanfer is het, eens
na te gaan welke argumenten hierbij te
berde werden en worden gehracht.

De eerste t!J('orie ging- - in een ver-
klaarhare maar gevaarlijke rl'adie Ic.
gen dl' discriminatie - uit van de supc-
rioriteit van de neger op (jazz)llluzikaal
gt'ilied. lIet waren vooral de pioniers on.
der de Europese critici, de Fransman
Hugues Panassié voorop, die deze om.
gl"kc('(lc rassendiseriminatie verdedig-
den. Zij stcldl'n dat allel'Jl Ill..'gers in
staat waren zuivere j,lZZlllllZi<:"kte C{C-

eren, en dat alle blanke JlOhr:ingenin die
rÏt"hting zieh dil'n<kn te hepalen tot
trouwhartig i.mitl'rcn, waarbij men nooit
de illusie mocht koesteren de negermu.
ski k kunnell en'naren.

lid 'llegroïde' klallkbeeld, zoals dat
in hun weinig exactc jargon hectte,
moest het ideaal van alle blanke musi-
ei zijn, zondl'r dat on"ligens musicolo.
giseli wl'nl omsehreven wat dat dan wl'i
precies was. Sterker !log-, zelfs negcr-

_ mllsi/..'idie Ilaar llc mening van Panas-
sié c.s. \',1Il dit klankbeeld afweken,
werden door hen in de ban gedaan,

Een mooi \'oorl:weld van de methoden
van Panassié vormt het geval van te-
norsaxofonist Lester YOllllg, die eerst
bijna als verrader werd aangemerkt, om
l'cn paar jaar la\('r plotsl'ling in de e-re-
hemel van pure jazzlllusici te worden
opgenomen. In de periode voor en vlak
na de oorlog is cr in deze ~ecst - \"Cwr-
al in de kri.ngen \',UI de oude stijlfana-
lid - een imposante hoen"elheid falie-
kante onzin g-esehre\'cn.

De onhoudbaarheid van d('ze th("orie-
en wenl gelukkig \Tij spoedig aangl'-
toond. Kog daargelaten of men wel \'an
mecr of minder begaafde rassen kan
sprekl'n, is het immers al onzinnig om
de .A..merikaansc negers tot een apart ras
te rekenen. In de VS worden alleen
1l1l.'IlSl"l1met louter blanke \'ooromlers
als blank Ix'sc..-houwd,met ge\'oIg dat il'-
mand met bij voorbeeld één neger. en
zen"u hlanke ovcrgnlotvaders in sociaal
opzicht L'en nl"gcr is. De AmC"'rikaanse
negers \"Ormendan uok zo'n lll'terogl'lle
groep, dat men - hoe goedbedocid ook
- wel hed voorzichtig mo<:<tzijn met
het aangen"n \"an raskenmerken,

Jazz

en het

rassen-

probleem

Critid l'n fans gailn zich dez(' dingen
gelukkig lang".laIlH.'rllalld realiSl'n'n,
maar een deel van de misvattingen
hlijkt helaas maar moeilijk Hit tc roei-
en. De Duitse sehrijn'f J. E. BeH'ndt
nam in zijn - ook in ~ederland \vijlh'er-
spreide - 'Das Jazzhlleh' een aantal
sehema's op die voor de n'rschillell<!e
instrumenten naast de hoofdlijn l'en
'zwarte' en een 'blanke' ontwikkelings-
lijn gaven. Dat leidde eehter tot zulh.
tegenstrijdig:heden - Pl't.' \Vee HussPlI
bij voorbeeld op één lijn met de andefl'
hlanken Jlnuny Dorsey en Artie Shaw,
in plaats van hlsSl'n Johnny Dodds ('11
Edmund Hall, waar hij stili.stiseh thuis-
hoort - dat Berendt ze gelukkig in 'Das
i\'c..'IlCJazzhueh' wegliet.

Ook in l\'edc..'rlandsc kritic..'ken komt
men nog wel uitlatingen tegen in de
geest van 'warmblcx'(lige, met ritme
6'Tootgebrachle negers' of 'geheide nc-
groïde thema's die :lllccn negers kun-
nen sehrijven'; deze twee staaltjes zijn
toevallig afkomstig van Volkshant.cri-
tieus Henk Huurdeman, maar hij is lang
niet de enige die zich hieraan hezon-
digt.

Zelfs de musicologisch zeer deskun-
dige André lIodenr, in Franhijk de
g-rotc weerleg-ge-r van Panassié, bleek
niet helemaal \Tij V<lnd('ze theorieën,
tocn hij in zijn o\Trigens \'oorITeffelijke
'Jazz, its evolutiou and essence' het
\'olgende shlkje onzin opnam ter verkla-
ring van het fenomeen swiug: 'De Ame-
rikaanse negers creëerden de jazz; en
het tlantal onder hen dat in staat is
tot volll'(Iigc ncnfO-Jllusculairc ontspan-
ning is opmerkelijk. Deze eigenschap is
gedcmonstrc..'enl in de atletiek, waar
hd verJllogen van de gcklctlf(lc Sllrin.
ters en springers om zieh te ontspan.
nen wonlt beschoU\\!d als de voornaam-
sie (('1kn vnor hun sndheid en lenig-
Iwid:

Een wat verstandigc..'r opvatting gaat
l'rvan uit dat de tegenwoordige sihlatic
vall de Amerikaanse negers niet door
ras. maar door sociale factoren hepaald
wordt, en dat dus ook de jazz niet de ui.
ling van ('en ras is, maar van een on-
clcrdmk.i:cJ.,'Toep.In dl.' \'S zijn lwt nu
eenmaal vooral lIl.' negers die gediscri.
mineenl \vorden, zodat zij het zijn die
de helangrijkste hijdrage leveren tot de
proteshnuziek die llc jazz nog altijd is.

Een vcnlere aanwijzing in deze rieh.
ting vonllt het feit dat onde-Tde blanke
musici die een rol in de jazz gC!>lleeld
hebben, het aandeel van de joden
sleehts vijf percent van de bevolking -
Olll"\'l'nrediggroot is.

Een eonSC'quentievan deze theorie zon
zijn dat met het geleidelijk verdwijnen
van de discriminatie in de VS ook de
jazz ingrijpend van karakter moet ver-
anderen. \\'e kunnen, g-eloof ik, inder-
daad !Hlal de eerste tekenen \vaarnemen
van ('l'll c\'nlulit, in de richting van l'en
llnin'rseler pnlkstltltlzick.

BERT VUIJSJE
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Gedicht

Te sduijn.'11 0\'<.'1' l'en ~l'dil'ht is ('eu
nÎot mimler hat..lwlijke zaak dan erover
te sprekell. In heide g'c\'allen prolx'Crt
men het heter, althans anders, duidelij-
keT te zeggen dan het gl"'{lichthet zdf
Zl')..rt • .\'ict alleen \'l'nlraagt {'{'n gedieht
dit niet - l'en .Lredic:ht spreekt voor zich
zelf - mailT ook gcluigt het van zelf-
on'rschatting: hij <Ic lezer, indien hij
lIlt'l'nt dat zijn COl1l1nentaar iets aan til'
zegging- van het gedicht zou "'-lInnen toe-
doen. (Van het llleren<!('('1 van de eind-
examinandi nUl middelhare scholen
wordt nog altijd gl'ëh.1 dat zij een gt.•
dieht 'met cigl'n woorden navL'Ttdll'Il'.
Alsof zij dat zouden hmnen!)
Er kan naar een gedicht sledits gl'-

iuiskn:l ,,,'orden. Steeds opnieuw en dus
s!el"{lsanders. En (.1I.:e kecr dat dat
wordt gedaan, zal weer ("en ander facet,
dat nog niet wt'nl gt"zien, dal nog nid
wt'nl gehoord, zijn werking aan be! gt'-
ht.el toevoegen.
:-.It'n wil een gnlicht I){'grijpen. ~Iaar

- zo dit al mogelijk is - men vergeet.
dat hCJ.{rijpen alle('Jl niet voldoende is.
Zou de waardering van een ge<licht hij
hd \'t'rstand ophouden, het gedieht zou
nd zo go('(1 niet J.{eschreven iX'hneven te
zijn. Dat een gedkht ('en in fraaie he-
woording('u gevatte gedaehte zou zijn.
sehijnt een olluitrot'ihaar misverstand.
Pas daar waar de lezer, de Iwlubteraar
('r zelf geen woorden meer voor lu.,t,ft,
\"Ïntlt de optimale zegging van het ge-
dkht plaats.
Van een lez('r mag niet ,,,'onlen ver-

wacht dat hij met i(,der gedicht dat ht'lIl
ondt'r ogen komt, in eenzelfde wezelllij-
kt~ relatie komt te staan. Ieder mens
heeft zijn eigen gehalte aan poi..;zic. Al-
leen dan zal O('n gedk:ht werkelijk aan-
spreken, wanneer de poi..;zit" in het ge-
dieht de in ons zelf aanwezige poi..;zie
ontmoet, Dit ontmoeten, dit aangespm-
h,lt worden daar waar wij het IIWt'st
ons zelf zijn, is het (leHt'rlijk) ontroe-
fl'nde in een gedicht. Outmen'ud, omdat
wij herkennen, omdat wij iets ervaren,
dat wij "Is het meest eigene herkennen.
Uiteraard is Il('t poëtisch gehalte vall
iedt'r ll1ens \'l'rsehillend van dat van zijll
llwdt'mens. Vandaar ook dat dt, waarde-
ring voor ecn zelfde gl'dit-hl hij iedere
lt'zer weer anders zal zijn.

Dit ter inleiding van hel op deze pa-
gÎna afgt'(lrnktc g'l'(lieht van Ht'nk Kooy-
man. Ontmoet de poë'/.ie, die dank zij
Koovman in dit get:lieht gl'sta1tc J.;n'cg,
de bij ons aanwt'zigc poëzie, dan is er
iet...•zo wezenlijks aan de orde, dat dl'
I(""/.('rl)(,'h'Tijpen zal, dat iedere informa-
tie over zijn persoon en len'u \'('n!er
(Jnr1>oc!ig is. Dat levensheschrijvingen
van diehtcrs it'ts zouden kunnen toen)c-
gen aan de "t'rstaanhaarheid van hun
gedichten, is ('('n rOJnantiseilC g-ril van
lllt"nSt'n dit, geen weet hehhcn vall, (lf

nipt wiU('n luisteren naar de stt'lll van
Iwt g('(lieht.

.1011.\:\ VA:\ :\IEUWE:\IIUIZE:\
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HENK KOOYMAN

Over liefde gesproken

IIWII 'HullIlij l-crldd rem liefde

(11...•ge('ste!ijk éÓI :::ijll. //l(lar lid ll:/l.~ (11k", allden',

lnmt Inlt men lieftlt' 'Hlt'IIJ/lc, hd lI:a.<;iets ander,,> dali liefde

l'lI I'tlrl'JlfI IC(lrl'lI ,dj dieren (;:;ij: t'ell :l/chter dier)

('11 II(/(lrfllllte Idj dicfl'lI IC(lrel1. 1{:tln'lI Idj mi'er elka/ldo

('11 'L'(lt mCl1 lh>fde IW('fmle, lwt lI:a ...•lIIalir CCII IllUJIII COllI' ids (/lu/en

cu dml dil I;rt'L'lIlf/e, dal lid, /1(/ Oll!. rcrcclI(l :::ijll.

Sc1,e('1l IJf ik /looit 'CliS ge/mfell, alsof ik ll('('r/ag

(lIs ollllloogkiikclld gms i" ('('U groell ('11 gelukki!!. ,cdfallil

/L'(llIr1JOl"('11ik zelf.'> dl' lcoikcli :.fll!, driicell, - lIlisschit'H

is i'l' 111 elk HWIlS iets dl/I lliel is gehorl'/I, i('l.\'

dat lII('er dali dl' dood i,,'. lIIeN dali !Iet /t'l'('" ook:

iets, dat lwstoaf ja, /lUWI' dllt ImÎtell ruimte ('11 tijd /Jcst(lat

-
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