


Een nieuw jaar

Eell plan dat h'llIninste drie elellwlltcll zal mOdt'll illhoudt'lI:

• Eell positieve bt'lladering: van hepaalde \\"{'IISCIlel1 stellillg('ll van dc
COlllmllllis!l'lI (ik denk o.a. aall de erkellning vall de D,D.H.)

• Concrete eH inspiren'nde. maar nuchtere, pIalllll'll \"{)or eell w{'rkelijke
eo-cxis'(elltie vall dc volkeren van dl' werehl.

• E{'n goed doordachte plalllling voor {'en lH'rn'nleiing \.<lll de welvaart
over alle volkeH'1I ell klassell.

Als de lezer dit onder ogen krijgt Iladerell al WPtT de feestdagen aan Iwt
doel V:ln het jaar I~)68 ('11zijn feestredcnaars bezig om hun llicll\\"jaarstoe-
spraken op te stcl1l'lI. lil alle kranten zullen de hek('ude gl'kgt'lllJcidsar'dkekn
verschijnell.
Onze orell zullen vervIlId zijn van feestgedruis, onze magelI en ingewan<1(,ll

zullen ('(.'n nieuwt' welvaartsdreull incasserell, onze Ogt'11 ZUlll'1l verveeld de
dllizl'nd('1l geieg('llhcic1sstcrrell wcerspiegdell. Vrede op aarde. ill mellSell
l'ell welbehagcll.

De werkelijkheid is l'en tikkeltje :tnders. In het jaar WGS hebhen wc
opnicuw met elkaar enkele passelI gedaan in de richting \';llI de nadl>n-"Hlc.
dreigende derde \\'ereldoorl()~~. \Vic het anders ziet Illag hel zeggen!
Tsjechoslo\\'akije is een verhijsterende onthulling geweest. De hllipeloos~

Ill'id van dl' machthehbers \'all beide zijdelI is gelladeloos aall Iw'{ licht
getredell. De Sowjet-autoriteitell zijn hulpeloos afgegled{'1l uaar e('11 militaire
hezetting van Tsj('choslowakije ell hf'hhell daardoor, ('11misschiell onherstel-
haar, dl' gespletenheid in hel eigell kamp H'J"{liept, de autoriteitt'n vall het
\Vestell zijn, evell hulpeloos, afgegledt'll naar {'('U nieuwe opn)cring van dl'
hewapelling die waarschijnlijk in de kouwlHle jareu ('eli mach'{ige stimnlans
in de hewapeningswedloop zal hlijken h' zijn. Ell wij Illaar zillgell van
eugelell {'Uvrede.
lil (,CII tijd die schreeuwt om COllstwctieve pbnnell voor \"I"ede ell reeht.

vaardig gedistriblll'cnlc welvaart kiest het Amerikaanse n)lk Ilitgerckclld
Richard ~iX()ll als president. Terwijl dl' donkere dreiging vall ('eli wereld-
catastrophe stap \'oor stap dichter hij komt zal deze man in de kOJnclldc
vierjan'll leiding moeten gevell aan de politi{'k van het \Vestell.
\Vc Iateu dan alle andere conflid-sitllaties, die stllk voor stuk gocd zijn

om als aanleiding vall l'en niell\\"{' oorlog te dielll'n. maar zitlell. \Ve \"{'rkeJ"{'11
m.i. in ('CII soortgelijke situatie als in 193:) tOt'1J lIitl{'r in Duitsland aan de
maeht kwam, ~lellsen md kcnnis vall zakelI wisten 'weil dat je, hij wijze van
sprekt'll, op de vingers vall twet' h;ul(h'll kon uittellell hoeveel jan'lI het nog
zou dIlreIl.
Toch zou et'1I wcrkclijk andere politiek van hd \Vestcn in dl' dertiger

j,uell waarschijnlijk het ergste 1tehhcn knnllcll \"{)orkomcll. ~laar de politici
,'an tm'll wart'll als die vall 1111.hUil ('nige wijsheid hestollli ill het negatid
reageH'1J op de dadcll van anderen.
Ik hCIl el" vall oVl'r'{Iligd dat ook nll CCIIwt'rkelijk all(lcre politiek van het

\V{'stell de zakcll nog zou kunnt'1l kercn. :\lijn pessimisme schuilt in het feit
dat ik dl' politici niet zie die dat zullen dO(,II.
\Vat wcrkelijk Ilodig is is ePIl groot \\testcrs plan VOOl"\'rede elI distrihutie

vall dc welvaart. Een plaJl dat mell gaat lIitvoen'll. als het kan mét dc
commllnistisdle landt'll. als hel moet voorlopig ,,/meler heli.
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De klasse van Johnny Hodges

'Ik speel elke avond vier uur lang. Daar-
na denk ik geen seconde meer aan de
muziek. \Ve doen gewoon ons dagelijks
werk. \Ve proheren het publiek te geven
wat het wil hon,"l1. De rest van de dag is
van mC7.clf en dan bestaat er voor mij
geen muziek meer. Ik praat er zelfs niet
over:
'Ik speel al zo lang dat het tegenwoordig
automatisch gaat. Ik ben net een ma-
chine. 'On the Sllnny side of thc streef

JAZZ
speel ik hij voorbeeld al sinds 1937 k-de-
re dag. Als ik pro1Jt"CTmijn solo te ver-
anderen, iets nieuws proht,.-'er te spelen,
kom ik toch automatisch weer bij mijn
gewone manier van 'spelen terecht! ~Hjn
hoofd zou wel iets anders willen spelen.
maar mijn vingers laten het niet toe:

'Als 7.e je drie maal zoveel zonden
het.'llen, verdiende je in twee jaar wat je
nu in zes jaar verdient. Dan J...•un je
vier ja<.'lruitrusten, muziek schrijven en
proberen een hit te eomponeren, Als je
daarin sla.'lgt. hoef je je geen zorgen
meer te maken, want dan kopen de
mensen ook alle platen die je daarvoor
hebt gemaakt. Dat is mijn grote droom:
geen zorgen meer te hebben:
Deze uitspraken van altsa:'{ofonistJohnny
Hodges (uit een interview in het Franse
blad jazz i\lagazine, december '(jO) ko-
men niet bepaald overt"Cnmet het heeld
dat veel fans zich de laatste jaren van
'de jazzmusicus' hebben gevormd: de
enthousiaste, trotse, uitsluitend voor zijn
muziek levende kunstenaar.

Die wat cynische ongeïnteres.'il'erdheid
blijft bij Hodgcs trouwens niet beperkt
tot zijn verhale uitlatingen. \Vie hem
tijdens de concerten wel eens midd(.'ll in
de saxgroep van Duke Ellingtons orkest
aan het werk heeft gezien, herinnert zich
waarschijnlijk een uiterst zuur kijkende
hoer op leeftijd, die voortdurend in slaap
lijkt te sukkelen en alleen nog enige
aandacht op kan brengen voor passen...•ml
vrouwelijk schoon.

Sublieme muziek
Dat alles hoeft nauwelijks verbazing te
wekken bij een man van 62, die een
mensenleeftijd (sinds 1925!) in het mu-
zikantenvak zit, waarvan in totaal 36 jaar
bij een en hetzelfde orkest. Trouwens,
als lIodgcs de laatste twintig jaar geen
noot muziek meer had gespL"Cld,zou zijn
reputatie als een van de drie of vier
beste altsaxofonisten uit de jazzgesdlie-
denis daardoor nauwelijks zijn aangetast.
\Vie in zijn jonge jaren zoveel sublieme
muziek heeft geproduceerd als lIodges,
mag het zich op latere leeftijd veroorlo-
ven om op zijn lauweren te gaan
ntsten.

Het vreemde is echter dat Ilodges -
ondanks zijn sombere uitlatingen en zijn
lu..••teloze manier van doen - nog altijd
een muzikant van bijzondere klasse is.
Dat blijkt uit zijn recente werk met
Duke Ellinbrton(waamn'r in één van de
komende nummers meer) en uit:zijn pla-
ten onder eigen naam, waarvan ik t-'r
deze keer twee wil bespreken.
'Con-Soul and Sax' (RCA Camden
101ï6) is een goedkope hemitgave van
een LP uit januari 19G5, waarop Hodp;cs
samenspeelt met organist \Vild Bill Da-
\-;s. liet is nHlziek die kennelijk op oen
nL'\tigeachtenniddag op (Ie plaat is ge-
zet - weinig pretenties, ontspannen
vakmanschap en duidelijk respect voor
elkaars capaciteitt'n.
Davis' simpele, maar zeer goed uitge-
kiende spel (hij is (,.'("norganist van ecn
gcnemtie die nog geen vennoeden had
van de virhlOze mogelijkheden die jim-
my Smitll later zou ontsluiten) hlijkt uit-
stekend samen te ga<lnmet IIlxlges' so-
bere, maar qua ribniek en toonvorming
buitengewoon geraffinecnle soli.
Het ecrste nummer van de plaat is uit-
gerekend het volgens Hodges totaal uit-
gekauwde 'Slinny side of thc streef,
lnaar de altist weet zowel het thema als
zijn standaard-improvisatie nog meer
dan genoeg overtuigingskmcht mee te
geven om deze 'routinevertolking' vcr te
laten uitsteken hoven v(.'C1seriewerk van
twintig jaar jongere musici. Voor de rest
van de LP (o.a. vijf stukken uit het:
Ellington-repertoire en <-'Cnpaar gde-
genheids-originals) geldt ongeveer het-
7.e1£de.Alleen in 'Drop me off in Har-
lem' hewijst 1I0dges met een heerlijk
tmge thema-parafrase en een onweer-
staanbaar swingende solo in snel tempo,
dat hij - als hij er even voor gaat zitten
- nog heel wat meer dan vakkundige
routine, in petto heeft.

Incldentele slordigheden
'Triple Play' (RCA LSP 3867) is ambi-
tieuzer vau opzet. I10dges is hier te
horen met drie verschillende negenmans
formaties, waarin naast Ellingtonians als
PauI Gonsalves (tenor), Jimmy Hamiltoll
(klarinet), Hurry Carney (bariton), Ray
Nance (kornet), Cat Anoerson (trompet),
Lavncncc Brown en Blister Cooper
(trombone), Aaron Bell (bas) en Rufus
jones (drums) ook andere middle jaz-
groten als Hoy Eldridge (trompet), Hank
jones (piano), Tiny Grimes (gitaar), 11ilt
Hinton (bas) en Gus Johnson (drums).
Ondanks incidentele slordigheden, die
bij dit soort gelegenheidscombinaties
onvennijdelijk zijn, wordt er over het
algemeen verdienstelijk gemusiceerd in
een idioom dat minder met Ellington te
maken heeft dan met de hoofdstroom
van de jazz-traditie (gesimplificeerd:
Swing-soli.'iten tegen een stevige bop-
achtergrond). De plaat bevat twee bal-
lads (één daarvan door de krachtdadige
schetterende Buster Cooper) en verder
in hoofdzaak hluesvertolkingen van

nut! Eldridgc (trompet)

lanbrzaamtot matig snel.
De-J:cscssions halen niet steeds het ni-
veau van 1I0dges' analoge combo-op-
namen uit het midden van de jaren
vijftig (zoals 'Back to back', wa.'\rbij
Ellington trouwens een stevige vinger in
de pap had), maar cr valt wel een hoop
rotsvast swingende, robuuste muziek te
horen.
Een zeldzaam hooh-rtcpuntis de mim zes
minuten durende blues 'Fur piece',
wa.arin eer!>;:Hoy Eldridge als een vol-
leerde Ellington-growler het thema op-
vult, waarna Harry Camey met onvoor-
stelbare autoriteit geweldige brokken ge-
luid neerzet, en ten slotte de leider.
hijna. op eieren lopend, voorbeeldig laat
horen hoe je met een minimum aan
noten een maximum kunt zeggen. John.
ny IIodges mag zichzelf dan nauwelijks
nog al<> creatief kunstena.'lr beschouwen,
wat deze 'maelline' produceert is niette-
min nog altijd springlevende, meer dan
voortreffelijke jazzmuziek.

BERT VUIJSJE
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Kun je humanist en tegelijk religieus zijn?

In Iwt vorige 1lI1111tnCTheh ik gepro-
hccrd duidelijk te maken waarom een
humanist niet in God gelooft. Nu ik in
dit artikel ,vil trachten lIit te lcgg"cn dat
humanisme zeer wel kan samen gaan
met religieus Jll..'sL,f Illol't 1\1('11 niet \'('f-

wachten dat ik nu ga verklaren dat l'en
humanist toch wel kan geloven in God,
lid gaat hij l'en hUlIlanbtisch religieus
hesd om andere dingen. ;\'11 zijn l'r wel
mensell die menen dat godsdienstig ge-
loof cn humanisme heel wel te combi-
neren zijn, in de kerken zijn mensen die
zkh christelijke of bijbelse humanisten
noelllen, Illaar bij ('en nadere hesL'hou-
wing blijkt dan altijd dat deze mensen
onder humanisme niet precies hetzelfde
verstaan als de menSen van het Hnlll-
anistisch Verbond. Ik houd me ook in
dit artikel aan het humanisme zoals dat
is gedefinieerd in de heginselvt'fklaring
van het Humanistisch Verhond.

Besef van mysterie
Het humanisme is de leven~""{wertui.

ging die uitgaat van de mens en dl..'
menselijke mogelijkheden. r\u is hL't wel
duiddijk dat men over de mens slechts
kan 'Spreken in samenhang met zijn om-
geving, in samenhang met de wereld
waarin hij leeft. Een mens apart, ont-
daan van al het andL're en al de anderen
is niet denkhaar al \vas het lllaar om de
eenvoudige reden dat iedere mens gd)O-
ren wordt uit het samenzijn van twee
andere mensen en daar n'l,ds bij zijn
geboorte hd stempel van mee draagt.

lIet hewustzijn van de samenhang
md het andere en anderen is nid bij
alle mensen op dezelfde wijze en in
dezelfde mate aanwezig. Je hebt mensen
hij wie het bewustzijn nJOr deze samen-
hang zieh voornamelijk beperkt tot hel
dgen gezin, de eigen familid:ring, de
elan, de dorpsgemeenschap, de eigen
klasse, het eigen ras. Bij andere mensen
rdh dit samcnhangs-hewustzijn \'1.."('1
verdl..'r, zij kunnen cn wilIl'n medele\'l'1I
met volken aan de andere kant van de
aardoppervlakte, zij voelen zil'h diep
getroffen als zij bemerken dat het die
anderen slecht gaat.

l':aarmate de technische eommunÏl'atil'-
middelen zieh uithreiden en wc verre
andere mensen met hun vrcugdc en leed
meer van dichtbij kunnen zien l~n horen
zal dit samcnhangs-bcwllstzijn groter
worden, \vat dan ook noodzakelijk zal
zijn om op de aarele een \vl'rkelijk leef-
hare menselijke samenleving mogelijk te
maken. Tot zoverre heperk-te het sa-
lllcnhangs.hewustzijll zieh tot Illenselijke,
sodale relaties. Dat hehoeft het echter
niet te blijven.

Het gevoel van samenhang met mede
mensen kan zich heel wel venliepen tot
gevoel van samenhang met al \vat leeft.
\Vaarom zonden we dgenlijk dieren en
planten buikn deze gevoelens sluiten?
Nahmrlijk kan men stellen dat men toch
voor een dier of plant niet hetzelfde kan
voelen als voor el'n mede-lllcns en dat is
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in zijn algenH'l'nbeid zekt'r juist Illaar
ook in onze relaties tot ll11'dl'-llIl'IlSen
zitten grote verschillen, natuurlijk voelt
men tot de directe gczins- of familiele-
den meer sanlt'nhang dan tot willekeurige
vn'emde mcnSl'll. Allwrt Schweitzcr heeft
aan het begin van deze L'('UWals 7Jjn
ethisch beginsel gefommleerd: Eerhil'(l
voor al wat leeft. In dit beb>in",clkomt
het gevod V,U1 samenhang met al het
andere uihtl,kend tot lIitdmkking.

En toch l)l'hoeft ons bewustzijn van
samenhang ook op dit punt geen halt tL'
maken, liet bewustzijn kan zich uithrei-
den tot L'en besef van samenhang met al
wat is, tot l'en zich opgl'nomen weten in
het totale zijn: ik bèn hetekent dan niet
alleen 'ik besta' ma.a,rik he~ia in s-amcn-
hang met al het b~taande, In humanis-
tische kring spR"{'h men in (lit verhand
wel van 'koslnisch' hesef. Dit kosmisch
besef ontwikkelt zich lIl.i. tot cen reli~-
ells hesef als men zich Ix>vcndien hewust
is \.an de ondoorwondelijkheid van het
totale zijn, als mL'n het zijn en'aart als
'zijnsmysterie".

Het is nood7.akelijk een ogenblik stil
te staau bij deze uitdrukking omdat er
andL'rs ongetwijfeld misverstanden ont-
staan. ~Iet mysterie bedod ik niet l'en of
andere grootheid die zieh aan de mense.
lijke \vaarneming '1.0\1 onttrekken maar
toch wordt verondersteld eigen substan.
til! en eigen leven te bezitten. ~Iysterie
in de door mij bedoelde hetekeni.~ is de
aanduiding van een menselijke crvaring.
Of de wereld mysterie is, is mij onbe-
kend, slechts door de wijze waarop ik de
wereld ervaar, wordt ze mysterie voor
mij Ill.a,w. het mysterie is niet huiten
mij (daar is sledlts de wereld) maar zij is
in mij, ik voeg, door mijn ervaringen,
het mysterie aan de \"erdd tOl'. (daarom
gaat het spelletje dat een christelijke
vriend cens mct mij wilde Sl)elen door te
zeggen; als je nu inplaats van het woord
mysteril' het woord god wilt gehruiken,
dan zijn we het eens' m.L niet op). 1'\U
zijn er wel mensen die zeggen: Och, dat
lost zich allemaal wel op als de weten-
.~l'hap wat verder is, ved van wat je nu
als mysterie voorkomt zal dan opgelost
zijn.
Secundaire vraag

Ik geloof daar niets van omdat dat
wat ik md het woord mysterie aanduid
geen hetrekking heeft op dl' vragen
waarmee de wetenschap hezig is. De
ervaring \'an vcrwondering die door-
hreekt in het hl..'sd van mystl'rie is niet
l'en verwondering om het hoe of waarom
ma.ar een verwondering om het feit dat
alles is zoals het is. De vraag naar het
hoe en waarom is in dit verband ten
hoogsie een secundaire vraag. Om een
vergelijkend vuorbreld te ~even; de ont-
roering over de liefde van tWl'e mensen
is een verwondering niet zo 7..cerom de
\'faag hoe het mogelijk is en waarom het
gebeurt maar om het simpele feit dat het
er is. De religiouze ervaring gelijkt in

karakter op de ontroering van de man
die blij is dat vandaag dl' zon schijnt.
Het hoc 1..'11waarom zal hcm daar bij iu
Zekere zin ecu zorg zijn.

lIet is duidelijk uit het hownstaande
llat ik llcze l.'rvaring van het zijn als
mysterie l'cn religieuze L'r\'aring noem,
Hoewd het ecn ervaring is die in prin-
dpe voor alle mensen to(~gankelijk is,
l'en algenll'cn mcnselijke ervaring dns,
hlijld Llat in de praktijk lang niet alle
mcnsen cr J,"(cvoelig\'oor zijn. Je hebt
zelfs mensen die kriebelig worden als je
er O\'er spreekt. Op die grond is het
waarschijnlijk gereehtvaanlil-(t1 om k
zeggen dat er mensen zijn dil' meer of
minder religieus zijn. Er is dan m.i. geen
sprake van dat het religieuze type mens
\'()oral wordt aangetroffen bij de gelovi-
gen l'n het niet-religieuze type hij de
ongeloviJ,"(en.i\lijn ervaring heeft me ge-
leerd dat je bij lIl' gelovigen heel wat
niet-religieuze mensen aantreft tt'n.vijl je
on(ler ongelovigen maar al te vaak reli-
gieuzl~mensen vindt.

Religieuze ervaring
Ik wil in het olllierstaandl! trachten tl'

st.-'hetsen welke religieuze ervaringen
voor mij aanwezig zijn hinnen hd besef
dat ik aangeduid heb Illet de woorden
'besd van mysterie".

Ik nocm dan in UI..' eerste plaats de
verwondering. Ik heb boven reeds ge.
sproken over verwondcring OIJl het zo-
zijn der dinl-(cn. Verwondering om het
feit dat alles is zoals het is. ~fell kan
deze verwondering op heel vcrschillende
wijzen helcven. Voor de één wordt dezc
vcn.vondcring voelbaar bij ccn wande-
ling in een zomer- of herfstnal'ht als
miljoenen 'StelTen het firmament vullen,
\'()or de ander betekent het l'cn stille
ontroering in de concertzaal als door de
uitvoering van hepaalde muziek het lijkt
of iets onnocmhaars zich manifesteert.
~Iaar men kan het ook in de heel 'ge-
wone' dingen heleven. Dat lIit de liefde
van t\vee mensen nicuw leven gl'ilOrL'n
wordt, hlijft, ondanks al onZl' kennis, een
zaak Olll zich over te verwonderen. i'\iet
OVL'rhet hoe en waarom maar over het
feit dat het is zoals het is.

Zoals men bij het sten'cn van een
mens in verwondering kan stil staan niet
O\'cr de vraag hoc het zo w'r gekomen h
of OH'r de vraag of l'r voor dcze ster-
vcnde Illcn.~ nog ('1..'11 voorthestaan zal
zijn maar simpel en :tIll'en over het feit
dat de dingen zich voltrekken zoals ze
doen, verwondering dus over de ster-
vensact en ovcr het daarin mede-aanwe-
zig zijn van mezelf, al sterf ik dan ook
op dit ogl'rlhlik nog niet. Dl~zl' verwon
dering om het leven zelf, om het zijn
zoals het is, lIoelll ik een religieuze erva-
ring. 'Vil' n.l. deze \'erwondcring wcrkt'-
lijk ervaart, ervaart daarmede het zijn als
mysterÏL', als ondoorgrondelijk maar juist
door die ondoorgrondelijkheid ons als
het ware voortdurend oproepl'nd tot
aandacht.



Natuurlijk kan deze verwondl~ring al-
lerlei emoties in onS wakker roepen. De
verwondering kan leiden tot bewonde-
ring, tot vreugde, vermkking. Bewonde-
ring omdat alles is zoals het is, vreugde
in dit alles te zijn opgenomen, verruk-
king in hepaalde momenten dat men het
gevoel heeft samen te vallen met al wat
is.
),Iaar toch is dat slechts de ene kant

van de zaak want daarnaast kan dezelfde
verwondering" leiden tot angst, afschuw
en eenzaamheid. Angst om het feit dat
alles is zoals het is. \Vant wat 66k is, dat
is de vernietiging, het lijden, de dood.
Wie in zijn verwondering slechts stil
staat hij wat harmonisch en liefdevol is
heeft m.i, van het begin af aan eenzij-
dige zijnservaringen. Het zijn herbergt
ook de ondergang van het zijnde. De
afschuw daarvoor en de eenzaamheid
daarom. behof(.'n voor mij eveneens tot
de religieuze ervaringen. Ik beleef het
zijn als mysterie, als mysterie waarin de
ondoorgrondelijkheid van de liefde en
het lijden heide, en tegelijkertijd, gege-
ven zijn. In deze situatie te moeten staan
geeft voor mij het leven zijn religieus
eachet.
ael'loren _ bil

Het best vind ik mijn religieuze erva-
ringen in de woorden: hehoren-hij. In
verwondering, "\Teugde, geluk, angst en
eenzaamheid wordt in mij de ervaring
g:eweh.1:te behoren bij de ander en het
andere. De ervaring van de ondoorgron
delijkheid van de wereld, mijn verwon-
dering om het steeds aanwezige myste-
rie, mijn vreugde mij soms te voelen
samenvallen met al wat is maar ook de
angst in deze ondoorgrondelijkheid aan-
wezig te moeten zijn en daar straks hij
mijn dood in onder te gaan, de afschuw
voor de vernietiging die ik ervaar, ook in
mijzelf, de eenzaamheid die mijn deel is
omdat het andere en de ander ondanks
alle verwantschap 'vreemd' voor me
blijft, resulteert dwars door vreugde en
angst in het zekere 'weten' dat die ander
hij mij en ik bij hem behoor. Daar ligt
de grondslag van wat mensen tenslotte
liefde noemen.
Ik heb het woord liefde slechts met

schroom neergeschreven omdat ik mij
hijzonder gehinderd voel door de valse
romantiek die door mensen rond dit
\voord is geweven. Ik wil mijn ogen niet
sluiten voor het feit dat een werkelijk
liefdevolle eenwording met een ander
slechts zelden gegeven is, ik wil mijn
ogen niet sluiten voor de vervreemding,
de \ijandschap en de wreedheid die de
menselijke situatie onherroepelijk met
zich meehrengt. Desondanks weet ik dat
mensen tenslotte bij elkaar behoren,
door een vH.'etmle lotsbeschikking ge-
plaatst in een ondoorgrondelijke wereld
waarin de ondergang voor de deur staat
op het moment dat we vergeten 'bij
elkaar te behoren'. De liefde zal door
mensen moeten worden gerealiseerd in

duizenden kleine, nuchtere daden waar-
door tenslotte een echt menselijke wew
reld ontstaat.
Alleen in deze existentiële zin 'geloof'

ik in de werkelijkheid en de mogelijk-
heid van de liefde. De mens is geplaatst
in een ondoorgrondelijke wereld. Tege-
lijk is hij opgenomen in het mysterie van
'het hehoren-hij-de-andcr'. Zijn levens-
ontwerp is slechts dan een haalhare kaart
als hij het fenomeen van de liefde in dat
levensontwerp realiseert. Want de liefde
waarborgt niet alll~en de voortplanting
van de mens, hij waarborgt ook, en al
ll~en, de bevestiging in het leven. In
deze gl'dachte ligt voor mij de kern van
de religieuze ervaring.

Taalgebruik
~Ien kan zich afvragen of de hoven-

genoemde ervaring<.'n terecht met het
woord religieus worden aangeduid. Het
hangt natuurlijk af van het taalgehruik
dat men hezigt maar ik meen dat het in
het algemeen verstandig is om zich te
houden aan het gewone taalgebruik om-
dat men anders vooral bezig is een
spraakverwarring te verwekken. :"\u is
het, meen ik, waar dat er een traditie
hestaat waarin de woorden godsdienstig
en religieus als :-;ynoniemenworden op-
gevat en in deze traditie zou het natuur-
lijk onjuist zijn om het woord religieus
op te vatten in de door mij gebruikte
zin.

Wereld religies
Daar staat tegenover dat er altijd ook

een taalgehruik is geweest waarin onder-
scheid werd gemaakt tussen de woorden
godsdienst en religie. Zo is het altijd een
gewoonte geweest om die vormen van
Boeddhisme waarin het geloof aan een
persoonlijk God niet voorkwam toch te
rekenen onder de wercldreligics. En het
is meen ik de protestante theoloog Karl
Barth die een heel duidelijk onderscheid
maakt tussen 'Cottesdienst' en 'Heligion'
zij het dan dat hij voor wat onder 'reb-
gion' zou moeten worden verstaan niet
veel waardering heeft. Ik meen dus dat
het geoorloofd is, ook taalkundig, om
voor de door mij genoemde ervaringen
het woordje religieus te gebruiken. Op
deze wijze komen we dan tot religieuze
ervaringen die heel wel te combineren
zijn met de humanistische mensopvatting
en zouden we kunnen spreken van l~en
reIigiells-hum<l Tl isme.
~Ien moet daar bij (;'chkr wel beden-

ken dat dl~religiositeit geen voorwaarde
is voor het humanisme, er zijn waar-
schijnlijk vele humanisten die of deze
ervaringen niet of nauwelijks kennen of
ze wel kennen maar cr zeker niet de
benaming religieus aan zouden willen
geven. Het zij zo. Het lwwijst alleen dat
ook binnen één levensovertuiging alk'rll'i
nuances en sdmkeringen kunnen voor-
komen. En daarover hehoeft men niet te
treuren.

H. LIPS

HUMANISTISCH
VORMINGSCENTRUM
'HET
COORNHERTHUIS'
Hoofdstraat 84 - Driebergen

In het Coornherthuis worden re-
gelmatig bezinningsbijeenkomsten
gehouden voor militairen.
Er wordt daarbij gesproken over
allerlei levensvragen. Daarnaast
zijn er boeiende programma"s over
hedendaagse kunst.
Iedere milit:.lÎr kan hiervoor uit-
zonderingsverlof krijgen.
\Vie iets voelt voor deelname
aan zo'n bijeenkomst vuIle het on-
derstaande fommlier in en sture
het op naar het Coornherthuis.
(Voor de Marine geldt een aparte
regeling,)

Onde!"getekende

.... (naam, voorletters, rang)

Registratienummer

Onderdeel

Gelegerd te

(landmacht/I uchhnach t)

. .. (volledig militair adres)

wenst deel te nemen aan een vor-
mings- en Bezinningsbijeenkomst
van het Humanistisch Verbond in
het Coornherthuis te Driebergen
in de maand

(maand van deeIn:1me).

llandtekening:
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Het compromis
van Philo Bregstein

Ikt is altijd weer l'en geheuren en
ook ('{'Il hijzomlerheid als een film van
Xederlamlst, hodem nlor het voetlicht
wurdt g"'hraeht. \\'e zijn direct dali g{'-
lIei.c:d te denken: dat zal wel weer nit':.~
zijn. ;\id iedere ;...'ederlands{~ film i::.ecn
Allelllan of een Fanfare. Die roJpre!I~l'n
trekkell altijd \'olle zalen cn bij hd weer
in roulatie hn'ng{'n zijn er \"f,lel1 dil'
graag in dl' huidel taskn om e~~lIsl'{'n
avondje onhekollullerd te laellt'll. Bijna
nooit slt'chte kritieken voor dit .snmL
films. Daarolll is het \'oor mij h('gcijr<-'-
lijk dat avant-garde-films van eigell :)').
dem zo slecht worden ont\'angt.'Il. De
(meestal jOlll..("e)regisseurs zijn naJllelJik
niet \"an plan door te gaan op het stra-
mÎt'n hot, :\t,der1and aan het :o.lrall(l ;.:ijll
hroek uittrekt.

1)<-, jonge rqdsseurs krijgen ook te
weinig kansen om zieh t(' hewij;.:ell ,'11

daarom gaat het met dl' :\ecier1andst,
film har -sl{'cht. .Allerlei fadoren spL'l'-'1l
(,CII rol: slecht sllhsidiebd{'id; de al lijd
te lage hudgetten voor nieuwe film,,;
amateurisme en onervarenheid van de
kant van regisseurs (hoe goed ;.:e onk
will('n) en produc{'rs. En nid in de laat-
ste plaats hel wantrouwen van pers ell
puhliek. \\'ant dil' maken en hn'ken een
(:\"ederlalHlsc) film. ])at is gel\nc~:v,aam
1lekend.

Slechte pers
1':('11tamelijk .slechte pers kreeg ook de

t.'llkd(, \\"l,ken gt,leden in hd Amster-
dmmc Krikriontll('alt'r in prelllii'w ge-
gane film lIet compromis van Philo
Bregstdn (.'3fi). Bregsteill kreeg dit jaar
in \'('Tlelii.; op hd filmfestival De COli-
dCIl Duif en \••..{'nl geprezelJ door de
ItaliaansI' fihnn'l'{'nSl'llten, Hloral van-
wege de ad{'urpre.~taties, het lllH1crwerp
('11 het feit dat Bregstdll een zinvol u'r-
hand had weten te leggen tussen CÎlJt'ma.
H'ritl"' t'n dut'lIla-verhaal.

'\Iijn \'oorn:laJllste hezwaar tegen lIet
compromis is dat allL's te \'lak geheurt,
Vlak in dil' mak dat de hedoelingell \'all
Bregstein wL'l zijn te hegrijpL'n, maar dat
de gemiddeld(' hiosc()opi)(';.:oeker en ze
ker de gooi-maar-in-mijn-pet-N'cderlan-
dt'r die indruk niet door de pl'rsonagt.'s
krijgt. .\lel andere woorden, de indruk
wordt nid gevestigd dat de act('IlI"S ('11

actrices in hun rol gdoH'n, dal zij mt't
Ilt't g('gc\"('n naar hed ;.:ijn gegaan {'n hij

mi dl' foto's
Hut'ell: .\lI/!/a (.\1'lrlilW Fritzills) ('/1 ,k iOIII!(,1I
nm /1('/ [.idllg Tlleat", RO/lald (JO/lil Tir/).
.\litlden: HO/wlrl (Jo/m Tid). alleelI lI('t ('trlt
.''''' rijke IIwrr,\'j'lI is toor mij .:t'"lIoeg. /lid Ir'm
it1I"1I!('II.

()/l(fn: HallS ((;,'rl"'l1 Hdlillgu), I'ro.:rc,\,Ii"j
IIIIT':U'II11/IIlf'll £'11 _whriiu'll ()n'r ,'11 t'fJlJr {ir'
Iillk,I'I' ill-cmu:tl.

het opstaan verder leefden als filmac~
tellr.

Dit meeleven is noo(17:akelijk wil eeTl
film goed overkomen, en dat geldt voor-
al bij de zogenaamde prohleemfilm,
waar malle fratsen tahoe 7.ijn. Daar komt
nog bij de tt'ehnisehe om'olmaakthedeTl
cn hd vreemde dat je 1111moet luiskren
in plaats van als ('('n J!ek de ondertitels
lezen. Er zijn delen waar het :\edcr-
lands zo ridicuul klinb, zo XTS-jonr-
naalaehtig, cr zijn ook shlkken waar het
duidelijk opvalt dat de tekst later i'S
ingt'sproken om(1at de lllo11d4andcll ell
het geluid niet synchnx>m lopen. BO\-eJl-
dien dit' houterige manier van adcren.
\\'at e('11 v('ITschil Ill('t de leden van The
Living TheMrc. die een zeer groot aall-
dt'el en een helangrijke rol in lIet ('0111-

prnrni~ hehhen; volkomen geloof\\-aardig
-"pd('n zij hun ~1wl, zonder enige moeite
zeggen 7.e hun tekst.

Klein budget

r\iet al d('zt, ollvolkolllt'nlH'den zijn dl'
sdlllid van Bregsl<'in, T{'n ('l'rste mo,,'..,t
hij werh'n met ('('IJ geweldig klein hml-
get. Hij mopst daardoor voor d{~ gOt'<!.
koopte de afwerking van ;.:ijn film in
Home doen - hij hedt daar contadt'n,
hij stlldeenle {'I' aan het Centra Speri-
mentale die Cillt'lllatografia - en dat hij
allepIl voor de dril' hoofdrol1('l\ 1l1l'nSen
naar HOllICkon Iakn komen om de kbt
lJa te spreken met het beeld erbij. Daar-
hij komt dat Italië nid ;.:o'1l al te heste
naam heeft wat de nasynchronisatie he.
tn,ft - het wordt rOll(luit slordig gedaan
- kijk Illaar naar de spaghetti-westerns.
Centraal in liet compromis ..,taat de

linkse illldkdueel ('tl jOllrnali.~t I lans
(Cl'rhcn I1l'lIinga) die gel>akkell ;.:Ît in
het hedendaags maatschnppelijk bestel.
!lij is wel tot inzicht gekOllietl dat hij
iets tegen die horloge-over-dc-dikke-bui-
ken-dragende orde moet doen en zo de
O\'t'f{'enKOlllst met zicllzdf aangaat door
owr het links-zijn in de maatschappij te
schrijven en Ilwe te praten.

Levende protest

Zijn \TllIlW :\[aya (:\farlinc Fritzius, een
heel behoorlijke rol) is fotomodel en he-
w('cgt ;.:ieh oppt>rdakkig en losjes temid.
den van de hippc in-crowd. Beiden ko-
men in aanraking met het levende pro-
test in dl' \'orm van Th(' Living Theatre.
Zij gaan dat protest vl'fgdijken lIJd hun
eigen wereld ie V;lIl gocdkoop gezwam en
Iliets doen. De film eindigt met het \veg-
trekken van TIlt' Living Tlteatre, {'Il
.\laya en Hans Illoden Salllt'll \'t'rder
leven; allehei !lid het iwsef dat {'r iets
moet v('rand"rt'll, Illaar nid wetend waar
tt~heginm'll ('n hOl' Iwt aan te pakk{'lI.

De fotografie is soms vt'rras_~end goed.
Bregstl'in had vier eameralll{'II.~t'll kr he-
schikking onder wie de inkTllalioll:lal al
hekende Gerard Yan<1cllherg. Dt, sft'er-
\olle nlllZil'k i~ '.<ln LOllis van Dijk.

PETER J. ~IOHrm
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FILMBESPREKING

Aluin jCSSll<l heeft het niet helemaal
kunnen waarmaken. Na zijn La vie en
l'envcrs die al weer enkele jaren geleden
is gemaakt, is de \'('rwachting gewekt,
dat jesSlta opnieuw met een klein mees-
tenverkje zou komen opdraven. 11en is
dan tevens geneigd zijn laatsLewerk met
het voorgaande te \'Crgclijkcn. Een vrij
menselijke reactie, die iedereen altijd
toepast hetzij hij een schilder, hetzij hij
een componist en in dit geval bij een
filmer. In ieder geval moet worden ge-
zegd. dat Jeu de massacre bij lange na
niet het peil haalt vall La ••..ie en l'en-
vers.
:\.faar toch is Jcssua mijns inziens ge-

slaagd md zijn verh..1.al, hoewel hij (als
filmer en regisseur) er z<-'crwaarschijnlijk
meer van verwachtte en er van over.
tuigd was, dat zijn bedoelingen in zijn
laatste film bij het ~rotc publiek zouden
aanslaan.
Indien 'Barharella' er niet l!e\\/ee~t

was, zou men Jeu de massacre kunnen
bcgrot'tcn als de eerste stripfilm. lm~
mcrs, Hoger Vadim maakte zijn B.uln-
rella (met in de hoofdrol 71jn vierde
vrouw, de Amerikaanse actrice Janl~
Fonda) aan de hand van de gelijknamige
strip (of zo u wilt prenten-bock) "Hl

Jean-Clalllie Forest. Vadim was Jessua
t'cn stap voor in het uitbrengen van zijn
stripfilm en hij krijgt op die manicr de
meesi:e aandacht en (meestal) het meeste
Sllt'(:es.
Alain JesSlla maakte voor zijn Jen de

massacre ~ehrllik van het complete ver-
haal uit een deel van Les avontures de
Jodelle, het zogeheten 'vleselijke' gees-
teskind van de Belgische tekenaar Guy
Pecllaert. En volgens een aankondiging
"-an het fihnverhuurkantoor is 'het voor
de eer..te maal dat er een complete 'han-
de dessinéc' in een film werd opgenomen
cn in een filmvt~rhaalwerd geïntegreerd.'

Moord in strip
van Alain jessua

Jessua schreef zelf het scenario en ","'r-
diepte zich tevens in de vraag hoe de
strip werk't op de werkelijkheid en om-
gekeerd.

Nieuw stripverhaal
Zijn film schiet van Parijs naar Neu-

chatel (Zwitserland), waar een jong en
chanmUlt echtpaar de rust den1.'tte zoc-
ken om te werken aan een nieuw strip-
verhaal. Zij 71jn de gast van een jonge
bewonderaar Bob N'euman, die zich zo
in het \verk van de schrijver heeft ver-
diept en ingeleefd dat hij telkenmalo het
echtpa.."lrl-omt lastig vallen met verhalen
die tot in details overeenstemmen met
de hoeken van ~feyrand, de schrijver. In
al die verhalen speelt Bob dan de hoofd-
rol. :\Ieynllld <.-"11 7Jjn vrouw zijn al gauw
het aanhoren van die verhalen en Bob
•.•e1f beu. Ze hopen de jonge fanta~t nim-
mer me('r te ontmoeten, maar ze zwichten
als Boh hcn voorstelt mee te gaan naar
zijn buitenverblijf aan het .\feer van :\eu-
chatel. Daar woont ook de zeer gefor-
tuneerde moeder van Bob 'die haar fan-
tasierijke zoon beschermt met haar vele
geld en lichamelijk laat beschermen door
een particulier detective.
.\Ieyrand en zijn vrouw leven daar in

dat prachtige buitenhuis als in een
droom. Ze luieren de ganse dag, geven
zich dikwijls over aan het liefdesspel en
alleen Bob lumt hen af en toe lasti,g
vallen met hÎ7.arre ideeën en verhalen
die zo fantasierijk zijn dat het aanhoren
meer dan gewone moed \"t'r~t.

Onder druk
Op een dag krijgt .\feyrand van zijn

Parijse uitgever te horen dat er met
smart wordt gewacht op c:,,'11 nieuw
stripverhaal. .\Ieyrand hesluit aan het
werk te gaan, daarbij tevens onder druk
gezet vanwege het feit dat de onkosten

nota's zich opstapelen, Hij 'Schrijft een
nienw verhaal en neemt Bob als hoofd-
rolspeler en held. Bob is verrukt oVl;'r
zijn nieuwe rol. Hij l-omt met suggesties
tB ideeën. Hij leeft mee met .\Ieyrand en
is dolgelukkig als hij ook nog mag pose-
ren voor getekende stripheld. Hij her-
kent zichzelf in het verhaal en al gauw
verbeeld hij zich de jonge, wilskrachtige,
charmante hoofdfiguur te zijn. Hij is zelf
held geworden. Bob laat zich zo mee-
slepen dat hij exact hetzelfde uitspookt
als de shipheld. Als hij ook OOl: verliefd
wordt op de stTipheldin Helene, kent hij
geen grenzen meer. Hij ontvoert de
vrouw van ~Ieyrand en sleurt ha..1.rmee
in doldrieste avonturen, die eigenlijk
banaal en alleda.."lgszijn, maar in do
ogen van Bob belangrijke onderdelen
van zijn heldenrol. Meyrand heeft echter
genoeg van het spelletje en besluit zijn
held zelfmoord te latcn plegen. ~Ia~r hij
laat zich ten slotte toch overhalen door
de moeder \"3n Bob om de serie voort te
zetten, want helden stcrven nooit.

Liever 'geen vervolg'
.lesslla's verhaal eindigt dan ook met

'\Vordt vervolgd' in plaats van Einde. Al
te letterlijk genomen liever geen vervolg;
maar gclnkldng is dat niet de enige
vondst die Jessua zeer handig heeft uit-
gcsIX'Cld.Do duidelijke pluspunten zijn
te vinden in de grappige rol van Bob
(.\lichcl Dllchaussy), de goede vertolkin-
gen van de schrijver Me,YT:lnden diens
HOUW (Jean-Pierre Cassel en de beeld-
sehone Claudine Auger). En niet te ver-
geten de geweldige kleurige tekeningen
van Guy Pcellacrt die vooral in het
tweede deel van de film het bekijken
meer dan waard zijn.

PETER ]. ~IOREE
fen'l Pierrc C(/s.~d met Cl(1l1dille .t\uger in
'Jell de IIl<J.tSlIcre'.



ONTBOEZEMING

'ADJUDA~T, HEBT U WEL EE;>';S
EE!\' ~IENS GEDOOD? en: 'ALS DAT
WÁÁR IS, HOE HEBT U DAT DA'"
VOOR UW GEWETEN KUN;>';E;>';
VEHA~TWOORDEN?'

Plotseling is de aandaeht in de klas
uiterst geconcentreerd op je gericht, j<-'
kan een spdd horen vallen ...

Je kijkt de vraagsteller aan: een paar
eerlijke en onbevangen 0llen... :'\laar
het zijn dértig paar ogen, die de urgen.
tic van d(~ vraag vermenigvuldigell ('11
die, ollnitf.{csproken maar duidelijk \'oel-
haar, het initiatief van de vraagsteller
ondersteunen ...

Laten we maar eerlijk zijn; je heht die
vraag niet verwacht (m je hent er lIid op
vóórhL'rL-id.Je hebt even tijd nodig. DL'
vraag moet in deze situatie worden he-
antw(x)rd. Je ge<lachten snellen naar en-
kele voorvallen in je lcven, waar je ,"(.t'!
liever niet Illeer hij bepaald wordt.

Levensfragment;
Dp klas zwij,1ct('n kijkt je aan ... Dan

inééns hóc'lr je jezelf pmten, ie stem
klinkt ánde1"s.,. zachter, milder dan
gl'woonlijk ... , ook wat verdrietig:
'Jongens, ik zal jullie eerst een lrag.

mcnt uit mi;n lcr;cn r;ertellen, claanui
proheren lei; clan samen ecn llnt!coord te
einden op de r;rallg zélf:

Je gaat op de rugleuning \.an de stoel
zitten en zet je voeten op de zitting, Je
hegint:

'Het was in de winter van 1943-'44
en ik \vlx>nde in een stad in het 'Vesten,
De jodenvervolging was in zijn volle
hevigheid aan dn gang en iedereen dil'
{'en joodse man. \'rOllW of kind in zijn
huis verhorg, kon ({,kenl'n op 'doodstraf'
en 'huis in hrand steken', als het door de
Duitsers werd ontdeli, T6ch waren er in
onze stad lJ('gentig joodse Ilu'nsen 011-

dergetloken hij lllt'dehurgers, die dat ri-
si<.'o kénden en aanvaardden.,. Een
vriend van mij had de organisatie in
handen en werkte daar letterlijk dag ell
nacht voor. Dat was Zl'er gevaarlijk.
want er Illoeht ahsoluut niets uitlekken.

Meedogenloos wreed
De Duitsers war{'n knap in hun op-

sporingswl'rk, maar lloveIldien meedo.
genloos wrel'(l in hun verhoor-metho-
diek. Er was niemand, die met de hand
op zijn hart kon heweren, dat hij 'onder-
folt{'ringen-tot.de-dl)od-toe' zou klmllell
zwijgen. Eén arrestatie kon de gehele
organisatie oprollen en honderden men-
sen de do(xl injagen. lipt werven vail
a(lressen, van voortdurende wisseIadres-
Sl.."n,het ver"wrgen van voldoende voed-
sel, kleding, zepp en duizend andere
kleinigheden, het jarenlang zorgen voor
een tijdsl>L'Steding, enz, vormden elke
dag opnieuw !-,'Tote,en levensgl'vaarlijke
prohlemen.

Z{.Jfwas ik commandant van een gro.
te, gOL'(1gedisdplineerde en goed Ill'wa-
pende knokploeg, ~Iecnnalen heeft

8

Door de artikelen Wil de heer
ll. Lips onder de titel '[u de
greep r;(1fI het geu.:eld' geinspi-
reerd stuurde de o1l(lerofficier.
r;oorlichtingsftmcti07wri.s P. Dae-
men ous hiigamllie ontboezeming
toe. liet glUi! d'ls om eell vraag
die hem i'l een klas werd gestekl
('H de tei;ze lL"allrOphi; die be-
(Iflt,coordde. Het leek ons interes-
sant gmlOeg voor plaatsing. Even-
tuele relIcties zullen we ook plaat-
SCll.

mm.

deze )..:nokploeg,- meestal met gC\,,,'dd
- ,eten of kl{'(ling v{x)r joden en anden'
onderduikers weggehaald, waar het te
halen was.

In die tijd kwam mijn vriend, op een
nacht om half tWL'e,hij mij hinnenval-
len. IIij kl'ek hl't'l ernstig en toen hij
ging zittpn, zag ik zijn hlik overal rond-
gaan, Ik kniJ..1e:'Al1es veilig!, Spuit maar
op!' liet duurde even voor hij loskwam:

'Joh, ik zit met een jodenman, epn
uitgesproken joods type. die stapelgt>k is
ge\vorden. De stakker heeft het niet lan-
ger kunnen H'nlragen. Ik heh hem al op
verschillende adrcssen gehad. óók hij
een dokter, maar hd gaat niet. Hij is
helemaal hotel-dc-lxltd. lIet ergste is,
dat hij ccn waanidee heeft, om met de
Duitsers te willen praten over de vrijla-
ting van Je ondergedoken joden. Hij
moet voortdurend hewaakt worden, an-
ders smeert-ie-em de deur uit. Boven-
dien krijgt hij aanvallen van razl'mij.
schreeuwt dan de hele huurt hij elkaar
en gooit alles wat hij in zijn handen
krijgt door de ramen heen naar buiten:

Rot-smoesje
Vannacht was het weer zo erg dat ik

hem moest weJ:?:halen. ~Iet l'en rot-
Sm(K'sjewist ik hem in het donker mee
te hijgen. Ik hl'h hem in mijn adüN-
kamer opJ:?:eslotencn mijn vrouw is hij
ht"lll. Die heeft ook dl' angst in d'r hart.
maar ik kón niet anders. \\'i(' weet wat
er op dit moment gebeurt ... '

~fijn vriend sprong op CII ijsheerde
door de kamer: 'Joh, ik \Voet het niet
nH'{'r. Er moet onllliddt"llijk il'ts geheu-
ren, nit onmiddellijk, en jij moet me
helpen!'

Wij voelden allehei héél scherp, wát
er moest gelleurt"n. Niet V(X)fniets was
hij juist naar mij toegekomen ... Hij
viel weer in de stod en zweeg. Ik zei
(xlk geen woord. .. Zwijgend zaten wij
elkaar tt~hegrijpen ... , en wachtten alle.
hei tot de ander het zou zeggen ... ZÓ'Il

smerig karwei!... daar begin je liever
niet zélf over te praten ... laat dl' ánder
dat ma.ar doen ...

Tóch, jongens, is die nacht de beslis-
sing g{'nolll('n, en hl.t vieze werk. het
smerigste, dat een mens (x)it te doen kan
krijJ:?:en.werd uitgevoerd ... Ik zal jullie
de bijzonderheden besparen. Ik zou ze
trouwens niet !eillcli \.ertellen ... , aan
nil'mall<l!

Schuldrevoelln reine
Jongens, met zó iets loop je hed lang

rond. liet is je gezonde verstand. dat
iater zegt, dat je goed of niet goed hebt
gehandeld. Dat je homlt'rden levens
hebt gL'Spaard. Je schuldgevoel komt in
het reine en ik kan. goddank, \'l'rklaren.
dat ik er geen gewetensnood van onder-
\.ind ... , m:t.'lr mijn vriend niet.

Nu al vijfentwintig jaren lang, lijdt
hij nnd{'r de twijfel of die daad g(){'(lof
slecht WiL';. lIet ondermijnt zijn gezond-
heid en zijn humeur. IIij kan het niet
van zich afzetteIl en het hlijft lH'1llach-
tervolgen .. ,

Tot zó ver, dp'l.e geschiedenis. jongens,
Laten wij proheren er twee dingen uit te
leren n,l.
• Schuldgevoel en geweten zijn per-
.'monlijke zaken en zijn bij elk mens an-
ders;
• het is altijd de situatie, m.a,w, het

zijn de olllstandigheden, die een daad
rechtvaanligell en ver:mtwoorden.'

Je kijkt weer langs die dertig paar
ogen enkelen lijken wat minder he-
dmJ...-t Je gaat verder: 'En nu de
vraag: 'Heht Il wel eells een mem ge-
dood? en hoe verantwoordde lt dat voor
IlW geweh'n?'

Geen eerlijke vraar
Déze vraag, in déze klas, in v611e

vredestijd, door ;ullie gesteld, die nog
Ilóóit in zó'n loituatie hebhen verkeerd
(én, er is ook niemand onder jullie, die
zich zó iets in de verste vertl' kan vóór-
stdlen . , .), di'ze vmag is nu niet {'érlijk,
niet fl'ëel. Zij kán niet beantwoord wor-
dl'n, zond{'r er een situatie hij te schet-
sen.

De vraag 7.011 móéten luiden:
'Onder welke omstandigheden hebt u

u:d eens een mc".s gedood, ell lVas dat
toel! te rechtr;aardigeu?'

En het is deze vraag. die ik in feilt.,
met mijn n-rhaal zo eerlijk mogelijk heb
getracht te heantwoorden, \ViIlen jullie
eens proheren, om <1.\tte begrijpen?'

De klas zit nog steeds roerl(X)s... ; tot
er hier ('n daar enkelen opgelucht knik-
ken, ,. Ik hd) ze maar l'ell kwartierijl'
('i'nler Iakn koffiedrinken ...

1'. DADIEN



Olympisch stadion directeur Mellegers:

~Publieklaat ons in de steek~
'Een financiële flop. Ik heb er geen

andere woorden voor. Dit wielerseizoen
heeft ons geknakt. ~og nooit beleefde
het Olympisch Stadion een slechter jaar.
Nooit tCVOrl'nhebhen wij een dergelijke
magere opkomst van het puhliek gehad.
.\Tooit eerder 7...-.t het ons 7.0 tegen met het
' ••..eer .•

Het reba's van Olympisch Stadion-di-
rec::teurJaap ~lelIcgcrs is somher. In de
maand dat in ~Ic.\i<:o zich duizenden
naar de stadions begeven overpeinst
\Idlegers de zorgen die er zijn. Nee, hij
kan met de beste wil van de \vercld
geen optimbtische geluiden laten horen.
Duizenden en duizenden guldens gingen
verloren. Het publiek dat vroeger de
wielerwedstrijden, nationaal of interna-
tionaal, met zovclcn bezocht, liet dit jaar
niets van zich horen. Daarbij ook waren
de weergoden ~Iellegers met zijn êquipe
niet gunstig gezind. \Vanneer wielrennen
op het programma stond, reg('nde het

SPORT
pijpestc1en. ~Iellegers: 'Dat was om
moedeloos van te worden. Bijna de hele
dag was het droog. Een paar uur voor-
dat de wC'{h•.trijc1en zouden beginnen, be-
gon hot te gieten. Gevolg: het publiek
liet zijn neus niet eens zien.'

Wat Is e ••mist
\"at is er toch mis in Amsterdam? Hoc

komt het toch dat het Olympisch Sta-
dion vrijwel geen mensen op zijn tri-
hlJnes krijgt. Slechts wanneer Ajax zijn
opwat:hting maakt, zit het propvol. ~Iet
enige jaloersheid in zijn stem verhaalt
I\fellegers: 'Geloof me soms kijk ik met
afJ.,'lJnstnaar De Kimpe van het Feijen-
oord-stadion. In Rotterdam is het pu-
bliek zo anders. Al zetten ze de poorten
daar alleen maar open, dan nog zitten er
duizenden op de tribunes, Hoe komt
dat? Ik geloof dat de mentaliteit van de
Rottenhmmer zeer veel verschilt met
die in Amsterdam. Bovendien is hier in
Am~'fcn:lam meer vertier. Een Amster-
dammer heeft cle k.ms om te selecteren.
Helaas doet hij dat grif:

Plannen
Jaap 1Ielleg('rs is nu anderhalf jaar in
dienst als directeur. Heeds kort na zijn
~tart kwam hij met opzienbarende plan-
nen. ~Iellegers wilde van zijn sportpark
een tuin maken waar het gehele gezin
op zomlag naar toe kon komen. Voor pa,
ma en de kinderen moest er vertier zijn.
Om zo vcr te komcn, moest er gebouwd
en verholl\vd worden. In de loze ruimte
onder de wielerbaan zouden dan recrca-
tiez..'1len,saunabaden en 'Speelzalen moe-
ten komen. Goedkeurend knikten de
hoogbejaarde commissarissen. Het was
iets ilieuws.

Zon,e1 initiatid was men van die post in
het verleden niet gewend geweest. ~ll

een jaar later stelt ~Iellegcrs: 'Dic plan-
nen zijn voorlopig van de baan. Het
ontbreekt ons aan financiële middelen
om iets dergelijke; te realiseren. Alhoewel
in de statuten van het sportpark staat dat
wc er niet zijn om winst te maken is het
toch duidelijk dat wij jaarlijks niet moe-
ten interen. Dan kunnen we o\'er enkele
jaren de zaak wel opdoeken.'

Voorlopig heeft :\Iellegers het te dmk
met de restauratie van deze hejaarde
olympische kolos, Op tijd werd ingegre-
pen toen bleek dat Oe fundamenten spo-
ren van slijtage vertoonden. Net niet te
laat kwamen de overkapping cn de mu.
ren aan de beurt. 'Kijk dat zijn essentiële
dingen. liet stadion - de accommodatie
- gaat voor alles. Bedenk eens dat een
dergelijke onderhoudsbeurt bijna een mil-
joen kost. Is het dan zo gek dat we
langzamerhand in een precaire situatie
verzeild zijn geraakt. Extra-verliezen
kunnen wc niet meer dragen. Zo kost
het ons al moeite genoeg.'

Stuntwerk
Van de zomer heeft ~Iellegers nog ge-

probeerd via speciale shmtjes ?ouls auto-
speedway het tekort ioh> draaglijkM' te
maken. Dat lukte. De eerste keer sloeg
deze nieu\"'e vorm \'an autorijden niet 7.0

in, de tweede keer zaten er 8000 mensen
op de tribunes. ~Iellegers: 'Niet veel,
!lee. ~Iaar tot:h 2000 bezoekers meer dan
hij de thuiswedstrijden van D\VS. \Ve
houden dan niet zoveel over, maar ver-
lies lijden is er ook niet bij. Van alles 7.0\1

ik wel willen doen om het stadion weer
in het brandpunt van de hclangstelling
te plaatsen. Zelfs heh ik gedacht aan een
kunstijsbaan. ~Iaar ook dat kan niet,
want officiële wedstrijden kunnen \ve
hier nooit krijgen. Het voetbalseizoen
moet !lU eemnaal blijven draaien. Je zou
het gehele veld onder water moeten
zetten om een 1>a:mvan de juiste afme-
tingen te cn'ëren:

Teleurstelling op teleurstelling. Toch
wordt Jaap ~leJl(~gerser niet moedeloos
va.n. Ijverig als hij is, probeert hij er het
heste val} te maken. Hij zegt: '!,:u in
deze moeilijke periode, hoop ik dat het
Amsterdamse publiek - misschien zelfs
de gemeente - ons niet vergeet. ~[en
Illoet zich anders wel realiseren dat ecn
prachtige accommodatie verloren gaat.'

1V1~1 JESSE
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In 'Ceef die mok eens door, Jet!",
hd nieuwste llock van Ileere lIeeresma,
heeft de handelswiziger H('rm:ln in het
hcg-in ietwat de pest cr in. Nog laat op
pad in het verre Koorden van ~cdcr-
land, realiseert hij zich dat <Ie <:ollcm.
rentie groot is, de W(!g temg naar Am-
sten/am, naar vnHlW ('n kinderen, te
lang'. Hij hesluit nog (-t'Tl klant Ie he-.lOe-
ken, mI ver\'olgens in C('n hotelletje te
kmipen. Hoe vindinbrrijk hij (x)k te \v('rk
g-aat, het bC'l:ock aan de klant Jenrt
sJe<:hts teleurstelling op. Desondanks is
er kort daama g('(>n sprnkc meer \'an
zwaarmoedigheid. Integendeel Uitein-
delijk ontmoette Ilerman niet ic,d('re dag
zijn oude vriend Bodde. En wat voor
vriend!
(. .. ) <Z'n gabber waarmee hij eens, in
cen vorig leeen zQ(caf, moordend, phm-
clerelu[ en brarulschattend door cic polders
wa.••gezel/ld, cell spoor l:(1Il gijn CII ge_
welcl door stad en lmld had getrokken.
o Bodde, lichtend coorbeeldl Animator
Clm u:iM, ongeoorloofd en onl,;erant.
!wordelijk leven; geur Vlm wei eli jeugd,
Vlm mest, bier elt pasgeboren kalr:;erenl
De kommer en ellende vall eell lJCst(/{11l
met eelt gezinnetje op de plank vervloog
aL••rook tendjl hij uitstapte, de regelI ;/1,
cn luwr Bodele liep die nonchalant en
koel, in het geheel uiLt verbamd, hem
op zich toe liet kOl1lell. 'Zo, Sau{kum-
pán: zej Uoelde, en in een refleks kromp
hij ineen eli sloeg beschermenel een arm
otlder het middenrif. een fraktie t:lln een
sekonde te llwt voor Uoeldes vuüt die in
zijn maag pompte. Tenci;l cle trOllen van
de pijn in zi;n ogen SJ)Totlgeli Illchtetl ze
beide Illlrteliik terwijl ele regen uit luUl
haar in IUlII nekken lif.'1" lIij greep Uad-
ele bij de schouders en bezag weer dat
dierbare, voosbleke gezicht. 1'oell kunste
hij ele stoppelige tC01lgen cn rook op-
nieuw de tergen(le gellr nUl jener:;er.
'Goelsamme,' zei hij t/1llar. 'Godsamme!
Godsamme!' 'Eu tcaar ging het luwr toc,
klootzak!' zei Boelde zachtjes, greep hem
bi; ele ceintuur 1,;1l11 ;.:jin regenjas en trok
deze in éé'l mk ,uwr belleelen u:aarbij de
Ir,sies scheurden. 'Is clat di1lg van jou?'
Met een verachteli;k gebaar tcees Mi
,war ele ]JAF. 'Geitebreierl Zeikert!'
(...l'

Statussymbool

De DAF is inderdaad yan IIcnnan. Voor
hem middel van hestaan, \'001' zijn
vrouw Jet een statussymbooL ~Iaar daar
heeft Bo<1<le niets aan, Hennan piol ••e.
Iin~ trouwens evenmin. De konkurrentie
kan harsten, alle klanh.'n dood •...allen,
VrollW cu kinderen moeten het maar
even alleen uitzoeken. Herman heeft na
jaren Radde \\;eer ontmoet! Dat aIlt'clI is
helangrijk. \Veg m<'l de dagen die alle
op elka.1.r lijken. \Vég met de trouwring
en de hartvorm-foto \'an JL'l en de kin-
deren op het dashbonI van de DAF.
Badde hoeft niet te weten dat Hcnnan
getrouwd is, dat Ilerman gewoon een
Imrgertje geworden is. Terwijl hij het
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dashlxml bewerkt, dreigt Dodoe e\'('11

iets te zil'n. i\laar hij weet het gelllkki~
nog net te camoufleren. Daarna kan het
fee.st heginnen. En het begint ook. Als
vanouds wordt er gescholden, verkacht,
gestolen, vernield, etc. Boelde en hij zijn
eindelijk weer ('ens lekker samen hezig.
schijnt Herman te denken. Een samen.
zijn dat eigenlijk Hooit onderhroken had
mogen worden. :'I.laar ja, hij moest nu
(,(~Ilmaal toell(lertijd met Jet trouwen ('1)

ging naar het \\'esten. Jammer. maar nu
niet van belang. Badde is er. En Her-
man. Een lIerman die \üdt hoc yer hij
dc 1a<1.tstejaren in de sleur is weggezakt.
Een IIennan ook die d('nkt dat hij we-
zenlijk met Bodde samen is, met hem
optrekt ('n rotzooit.

Liftend naar Jet
In feite echter hangt lIerman. de

handebreiziger, er van het lx.'gin af aan
bij. en doet Rodde niets anders dan hem
uit!llIiteJl, }WIIl tiranniseren. En waarom
ook niet? Bodde is nu eenmaal nlét
vcranderd in de llX)p der jaren, hij lt.'eh
nog net al •• vroeger van de dag in de
dag. Op zijn manier weht Boelde voor
zijn hestaan. 1I0e intens dezl~ Bodde dat
wel doet, er\'a.art Herman lauw,aam e1l
hoogst pijnlijk. Bij het polsstokspringen
Iaat Boode hem alleen achter, bij de
{lochter van L'C11 evangelist laat Bodde
hem afgaan etc. Zo ook moet Herman

oude familie hezockt'n om geId te lellen.
Ve {'Ilige lll()gdijkheid nog 0111 tic \,(']"-
koop van zijn VAl" te voorkomen. Her-
man krijgt geld los, waarna zijn auto
to{'h verkocht wordt. Grote vr~~ugde hij
B{x.ldc die _ bij\'oorlx'('ld .. H'nler kan
drinken. Voor Hermail blijft er uitein-
delijk w('Ïnig- lUIders o\'er dan ll<l;lr Jet
terug te gaan. Liftelld.
(... ) "F as hij er? Ja ,hij teas er,

l,;ooTSpoedig »lilar I,;uil. kleverig en in-
eCI~gesrhrompeld van ellende. Tot twee
keer toe had mell hem, toen hij zijn
ver/wal lJegon te spuien, er bij de eer~1e
de beste parkeerplaats, u:eer uitgegooid.
lJaama had hij maar gez!cegcn elt was
beleefd, onderdll1lig, op het kruiperige af
cerder gelift naar het 'Vesten. Vallaf de
P01lt keek hij in het dotlkere water u:(wr-
in de lichten schitterden en hij had het
/liJ kunllcI~ billijken tclltmeer hij erin was
gesprongen. Maar hij sprong Iliet. Ilii
liep aan de overkant gewoon van de
klep af en teamlelde IlltlgzllaIH llmgs de
rcerven IUwr huis ( ... )
Jet zat reelitol) in bed garnalen te pellen.
Een sterke cisgeur hillg in de slanpkamer.
Ontroerd zag hij lwe haar bril naar voren
op haar fiCUS u:asgegleden:Jet,' zei hij.
<Oh Jet!' Ze keek op, rustig en beheerst.
<Oh Jet!' Zijn hart stroomde over van
liefde. 'Vergeef me! Ik ben alles kwi;tt
Ze keek naar hem op, hezag hem van top
tot teen. 'Ga eerst ouder de douche,
IIWII,' zei ze. 'je stinkt een ullr in de
wind: ( ... )

( ... ) "Veet je tcat er met notIde
gebeurd is!' IJi; verstijfde, staande iu de
deuropening. /Ioc ,cfst ze? 'Niets: God-
dank! Er:;.en teas hij wor iets creseliiks
hel,;reesd geweest. BotIde die hlul gebeld
of eell llOlitiehericht dat zijn ouwe gab-
ber een ongeluk was overkomen. .'faar
let had alleelI met haar 0 zo fii'lC, I,;'ou-
rveliike intuïtie al geraden !cat hem de
IlwtSle dagen teas overkomell. /lOl' hii de
tIupe, het slachtoffer {VilSgeu:orden V1l11
onbegrip en mÎsr:;er51and. IJij Tlwkte bij-
na calt de kaart CWt plezier ( ... )

( .. ) /lij brac1lt een hand met tu:Cl'
gestrekte ci'lgers achter het hoofd, op de
u;;;ze ongeveer zoals 1ndimlCn elaar de
ceren dragen, en stak jolig eelt been
cooruit. 'Ceef die mok eellS door!' Ze
lachte. Tegett lwar wil, zeker, en uog
'liet 'Cart ganser harte, maar ze had ge-
lllchen. 'Van m:llteren naar 'Coort zong
/i;; verder. <Ga 1/011 maar, Malle!'
( ...)

Voordlli hij otlder de dOllche gaat en,
bij Jet, in bed kruipt, kijkt IJerman ook
nog el,;elt lilwr de kÜillere1l ( ... ) <Vader
is terug, jongens,' zei hij zachtjes ell liep
tocn door IUlar de keukeu. 0" de tast
legde hi; de dichtgewuu:ell krant op de
aallrecht neer en sloop naar de serre 11a
de geiser van de douche op 11laksimllrtl
te hebben gezet. Bc1lOedz(w11lope1lde hij
de deuren, stapte de tui,t in, prees zich
gelukkig en brak zich een tak tvaar hii
{vat l(lter I,;roli;k zwiepellli {veer mee ill
hlli.~ verdu.'eell:



Happy-end
Een mooier sJot laat zich nauwdijks

denkt'nl Het hapPY-('J)(1 lijkt in de he-
dendaagse litpratlltlr ,\'("{'rgt'ke('nl. Im-
mers. hoe had 1I('mum nid kgl'll dl'
('onfmntatit' met zijn echtJ,t('nole opge-
zien. Hij had zich zelfs een monwl1t
wrtwijfdd afgevraagd of hij nog Wt') hij
haar tt'rug kon kOllwn. En zie ... liet
0plllepen van het spdldju lll(.t de mok
is nog mog('lijk, de kimI('ren slapen zoet,
t'n. ook al staat de DAF nit.t flIt't'r ,uor
d(. deur en is Hennan al zijn gt,ld kwijt
Jet. zijn Jet, wil helll nog. Hieldt'n 1\\'I:'e
mt'nS('1l ooit llIt'('r "an elkaar? Ja. En wel
omdat Herman hij zijn thuiskolllst len-
.~Iotte nog t'ven yt'I" is als in het hegin
van het hoek Walllll't'r hij met zijn auto
schijnhaar dl' prut uitdraait. Anders ge-
zegd: Een mooier sJot laat zich inder-
daad niet den keil, Iwdrieglijker {-'chter
e\'t'nJllÎlI.

Hoe sllll'rig Ilt'f1nan er illlllwrs ook
uitziet. hot. hij ook stinkt (!). hoe mol' hij
ook is van al het geanmturier Illt'l Bod-
dt', ("enmaal weer hij Jet is er niets in
hem vt'rilmh'nl. Ofschoon in -Ct't'f tlie
flIuk ('('IJSdoor. Jet!- nipt verlllt'id. is I)('t
ze('r waarschijnlijk dat hij dl' Hllgcnde
dag n'('(is alles zal proheren om haan en
auto. indusi(.f foto op dashhord te hp-
houd('n. Al moet lI('rman ('I' tot laat in
de a,'ond voor werken, hij zal Jet niet
teleurstellell. ZOII tmllWt'IlS ook moeilijk
anders kUllIlt'IJ. En dat nit't all('('n vall-
weg(\ het vereiste hrood op dl' plank.
Deze Herman is geW(XlIlgeen figuur om
zomkr zt'kerhet\('11 te leven. D(, dagt'n
mogen vaak nog zo sleurdt'rig: zijn, voor
Herman het(.kellen ze ('('11 houvast.
\\'aarom ('n voor hodang nog. mod hij
zkh niet afvragen. Indien hij daaraan
,Lraat heginnen, komt er te vecl I1we.
- Bij \'oorlwdtl - dat Bodde op hem
necrkijkt, nooit met hem hevriend was,
dat diezdfde Bodde met hem kOIl doen
,vat hij ,vilde. Dat het 'uitstapje' met
BCKldeèi'J1 gmtc hlamage voor hem was.
Vrijwel identiek aan z-ijn terugk{'('r hij
kt.
. 'Onderdanig, op het kruiperige af:
not'mt lIeert'sma de ,vijze waarop Ht'r-
Jllall naar huis lift. Dit onthrekt'll ,.all
tXlk maar een j...'Tl-intjeIWNoonlijkheid is
kenll1erkl'IHI voor IIt'Tman ge(111ft'lule
het gelwie hnt'k. Zelden is hij zich he-
wust wat hij aan het doen i.~. laat staan
waartoe a1l('s leidt. Zijn g:UHl langs dl'
Wt'f\'('11 is ge('n wallddefl, maar 1'('11
strompel('Il. 1let o\"t'nlenkt'l1 viln (h.
zelfmoord is nipt n,I('vant. IIt'rlllan komt
aan de zin \'an ('(.u dergelijke daad niet
toe. Jd met bril op haar nt.us ontroert
niet. In feitt' vindt hij zijn vrouw hijna
monsterlijk, Illaar hij ZOIlniet weten hOt,
zonder haar te Jen'n. Jet schijnt hd
allemaal wH door te hehhen. H('(.'r£''óma
laat Milr over B(xldc hC1-,-rinnen.Of zij
('n'llwd ook maar iets wt'd. waag ik k
hetwijfdt'1l. De suggestie lijkt mij door
Ilt'eresma gt'hantt'enl om Ilt'rm;Hl Ilog

armzaliger te doen llitkolllell. Eli niet
tevergeefs. Ondanks alle t'f\'aft'lJ ellende
noemt Ih'l"mall Boddt' toch nog zijn
'ouwe gahher'.

Met lege handen
Introdm.'('('rt Ih'ere IIt"('n'sllla md Zijll

-Ce(,f die mok ('('IJS door. Jdl- dus niet
het Z.g. happy-end.hoek. in tegenstelling
tot \'(.Ie andere hl'(lendaagse ilUtt'lIrs.
laat IIl'eresma in g('no('md hoek opval-
lend weinig aan dniddijklwid tt. Wt'llSt'n
O\'l'r. Zijn lierman is klein. Kleiner kan
hij ni('t, zou men na lezin~ kllllll('1l op-
lIIerkt:'n. Blijft de vraag waarolll of
waardoor. lIedt c1ez(' handt'lsreiziger nu
m'rg:('1JS('Tlnooit in de gaten dat hij zijn
ontluist('ring tegelllOt't gaat? Ja. SOIllS
spreekt hij B()(lde t('gt'll. lllaar vt'el Illeer
dan et'JI hnisping is het niet. Kali ht't
ook niet zijn. Hd alternatief is t('nu!
naar Jet, of wel mét Boelde, zijn jcugd,
die toch mooi g('W('('st moet zijn, ver-
loochent'n. Door zo lang als 1II0gt'lijk
md Bmlde op lt, trekkt'n ('n ook Ilog
naar zijn vrOHW ell killtlerell terug te
keren, denkt Herman heide te behouden.
In w('zen st.."1athij uiteinddijk IIId !l'ge
handen, Enige winst. hoewd daarnlll
nauwdijks \lt'wust. is dat Iwt tt'keergaall
1IIt'l Bodde zijll vastgerot:'st zitten dui-
delijker dan ooit ilan het licht hn'ngt.
Geen happY~{'IJd. wi.1 duidelijkheid,

allemaal hest. Illaar wat Iwzie1t ('('n
sehrijn'r om zo'n cynisch. ironisch. sa-
distisch, ete .. hoek te sdlTijv('n? Volg('ns
mij, omdat tip ontillist('ring. in het alge-
m('('n gt'nOlncll. zo ongeloofwaardig.
\'{'rbijsterend. Hlaar vooral zo onmerk-
haar In ell rOlHlde Illens aanwezig is. Zb
olllll('rkhaar. dat 11l('1lin eerste instantie
lIlisschi('Il wt>l g('nei~d is om -C(,(.f die
mok eens door .. kt!- ovenin'ven, te dui-
delijk n'ri'.OlllleJl, te Tlm'lllelL Een hou-
vast daarhij 1II0d de figuur Bodd(. kUIl-
lWIJ zijn. Zijn ,••..ijze ,"an optredeJl lijkt
i'l'n voortdurend doorslaan. het sterkst te
onderkt'IlIH'1l in zijn (likwijls zt't'r flauwe
J,!rapj('s. Is het wel jamml'r dat ilt't voor
Bodde allemaal ni(.t als j...'Taphe(lodd is.
Dl' V('rschijning van I fennan is dé kans
om zich op zichzelf ti:' wrekell. 11(.t V('r-
krachten van een htl{'n'nJlwit1, het jatt('n
van henziJw. Iwt lIlishllikt'n van een
('vangdist. indusid diens dochter met
haar sexy.schoenen (J lerman krijgt t'r
('en ('rektit' van). zijn slechts enkele
middelen voor Bodd(. om tot zijn dod l<'
kOlllt'n: 11t'f1lliUl de vemieling in.~ch(lp-
peil. En hoe kan dat ,'olledigt'f ('11defi-
nitiever dan lierman zijn DAV te ont-
IH'lllt'n!

Schofterigheid
In het h('gin praat Bodde er al over.

\\'aJlIl('('r hij eehter hemerkt dat J lerman
(nog) re~"1g(,(.rt,laat hij de zaak even
rtlsten. Hd wordt ('('11k\n'stie '"'Hl Her-
lIlan tobml nUllw maken, om daarna tOt'
tu slaan. Dat dit. zoals ('('nl('r V('rmpld.
tenslotte lukt. zal tIe I('zer missehien af-
sduikken. :\id h' ontkennen valt tlat

Bodde zich in zijn schofteligheid op ("{'11

ht'llaalde mani('r als t't'IJ intt'iligt'llte
figulIr ontpopt. Bovendien, Bodde kan
zich nog ('('n dod stelIelI. Bij Herman
gaat het (')" slechts om dat het op N'n
dag niet al te H'pl teg('llzit. Xatullflijk
kan lIlen opmerken dat Btxlde typisch
(-en geval is Villl iemand die uit afgunst
handelt. De mens die spot met de (lmr-
gt'iijke-DAF) \'elwof\'('nlll't1('n van de
ander, maar er eig('nlijk zP)f hevig nailr
verlangt. ~fogelijk mail I' hlijft ht'allgsti-
geIJti hoe de ene mens de ander hilllleu
('('n p('riode van slt'ehts ('('n pilar dagen
,'oUe(lig kan tllltrege1en. lleangstigen(l
,.ooml ook, omdat men {'en t1t'rgdijke
situatie vt't'lal niet kaJl voorl:il'n. het niet
in zijn do('n ('n laten wil of durft in tt.
ealcllieren. Hield men tevoren wd f(.kt'-
ning mt'l de lIlogelijkheid. de twijfels
zonden Vl"{'kultliger zijn. de zekt'rh('(len
kleiner in getal. Stt-Ilig ('('n soms stor('I)-
d(, sihlati('. maar de levensvathaarllt'id
lijkt mij groter. En tlaarnlt'e de wcer-
stand Wilnn('('r Illt'n geeonfronteenI
wordt md {'eli indring('r als B()(ltl(,. SteIt
Jll('IJ zich daarhij, aan elt' hand ',UI dt'ze
B(xldl', i'i'n h('paalde figuur VOOL of
met'nt m('IJ dit' ('n die als Bodde en dit'
en dil' als Herman te moelt'n l'n klmn('l1
kwalifk('relL ik g(,loof, dat nl('11zkhzelf
dan ietwat heduvelt. Zo ook. waOnt'er
m('n na It'z.ing van -Ceef die mok t'pns
door. Jet!- aalt et'n hepaald gehit.d
denkt. Een aanwijzing hief\'(xlr kan zijn.
dat, ho('wel g('not'md hoek grotendeels
iJl hd I'\oonl('n vall Xf,der!and spt'f.:'lt, de
lIlensen allemaal de dfd{. naam (Tam-
sma) hehhell, of wd l('yt'IJ in een ano-
Iliellw wl'reld.

Aangename aanloop
\Vie wk' (}Iltillistert. wilarom of W;tll-

llt"t'r, hd laat zich dihvijls pas n>nstate-
reil wanllt'{'r hd zit-h reeds grotendeels
\'OItrokkeIl h('eft. ~it't in de laatste
plaats doordat de aanloop tot de uitein-
delijke catastrofe vaak onschuldig. hijna
hij het aangt'n;\Il1e af, is. lIeere Heere.
silla h(.w('('s het ('('nler in zijn -Een dag-
je !laaf ht't strand- en -0(' w'r1ot'(1t'ring
'-an de S,vieps~. \Verk dat e"en('ens de
ontluistering van de mens als centnwl
tllt'ma had. -G-('f.:'fdie mok ("{'us dOOf,
Jet!- noemt Heerl;'sma zelf: 'E('IJ aYOIi-
tuurlijk ,,('rhaal vol gTllwd en geweld'.
:\I.i. t(,rt't...ht, en tlit dan ironisch zow('1
als ('ynisch hedoeld. Ook spreekt hij kn
aanziell van zijn laatste hoek over diver-
tissement, IIptg('('n volgens het woor-
t1enho(,k o.a. vennaak en v('nluisft'ring
kan hdekenen. Bt'ide t'it'JlIent('1l trdt
mcn in zijn Iaabte werk aan, en weI
dermatc evenwichtig gedoseerd, dat
~C(,d die mok eens door, ]ct!- met een
'maeahere toeristisehe nUlte' sleehts
zwak is aangedlli(1.
-Gccf die //lok <'Cm door, Jet- Icercl 01'-
::.edragcn aun de Spuistraat in al zijn
geledillf.!,CIl, en C('f.w ..'/wen hij Contact-Po-
IlIk & Vml GClUlCll. IJe prijs is f 7,90.
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MAROKKO

Bij de fo[o's:

1. Moskee in Fez

2. Munttheeverkoper op de markt
3. Kleermaker

4. Medion te Fez

S. Bergdorp Moy 'driss in de omgeving von
Meknes

,
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Tom Weerheym raakt niet uitgekeken op Marokko. In de laatste
maand van het jaar geven wij hem op de achterpagina van EGO
nogmaals de ruimte. Misschien een opwekking voor u om eens een
reisje naar Noord.Afrika te gaan maken. Legio reisbureaus brengen
u voor een voordelig prijsje hier naar toe.
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