


Thuisfront

Het Humanistisch Thuisfront bestond op 14 oktober twintig jaar. Geen reden
voor hijzondere feestelijkheden maar wel een gelegenheid om dc aandacht
te vestigen op een enkel belangrijk punt.

Het Humanistisch Thuisfront was aanvankelijk een bundclillg van alle, hu-
manistische, activiteiten voor militairen. Al voor de oprichting werden pak-
kcttcu verstuurd aan buitenkerkelijke militairen in Indonesië, direct daarna
werd met de oprichting van militaire tehuizen begonnen en eind 1952 weru
vanuit het Thuisfront het vormingscentrum voor militaÎren gestart, aanvanke-
lijk te Nunspeet, later in DriebergclI.
I let was ook het Thuisfront waarin de aktie \venl begonnen tut verkrijging
van humanistische geestelijke verzorging in de strijdkrachten. Tocn deze aktie
succes had bleek al spoedig dat het om allerlei redenen beter was dat niet
het thuisfront maar het Humanistisch Verbond zelf de gecstelijke verzorging
voor militairen tcr hand zou nemen, zodat deze in 1964 startende verzorging
direkt onder het Humanistisch Verbond kwam te ressorteren terwijl op 1 jn-
nuari 1966 ook het Vormingsecntrum aan het Verbond werd overgt--ciragen.
Daarmede is het Humanistisch Thuisfront geworden wal ook de confessionele
thuisfronten zijn: in de allereerste plaats de beheerders van een aantal mili.
taire tehuizen.
Niet vergeten mag echter worden dat het Humanistisch Thuisfront een be.
langrijke rol heeft gespeeld bij de tot stand koming vall de humanÎ-<;tische
geestelijke verzorging.

Door de vele andere activiteiten is het aantal militaire tehuizen te klein ge-
bleveIl, er zijn momenteel vijf humanistische tehuizen, respectievelijk te
Amersfoort, Nunspeet, 't Harde, Steenwijkcnvold en Seedorf. Het is dus dui-
delijk dat de grote taak van het Thuisfront nu is: uitbreiding van dat aantal
Dc groei van de buitenkerkelijkheid iJl Nederland (een enquête uitgevoerd in
opdracht van het blad ~Iar.griet wees uit dat ongeveer een derde deel van
ons volk niet tot een kerk behoort) maalt het noodzakelijk dat voor de mili-
tairen naast dc confessionele tehuizen ook niet kerkelijk gebonden tehuizen
beschikbaar zijn.
~len kan zich natuurlijk afvragen waarom de verschillende thuisfronten niel
samcllwcl.ken om algemene militaire tehuizen te stichten.
Het is mij bekend dat men zieh dat, op grond van de vermindering van het
aantal dienstplichtige militairen cn de krappe financiële situatie, ook aall de
top van het departement ahTaagt.
Merkwaardig is overigens dat die vraag eerst rijst nu de confessionele thuis-
fronten praktisch hebben doorgchouwd tot aan hun ven' ..adigingspuut.

Het antwoord van humanistische zijde moet, meen ik, zijn: accoord, wij zijn
altijd voorstanders geweest van algemene tehuizen en als oe eonfessiollele
thuisfronten in een aantal legerplaatsen bereid zijn om, in samenwcrking met
het Humanistisch Thuisfront, hun tehuizen om te zetten in werkelijk alge-
mene tehuizen, tehuizen dus die niet langer een rol zullcll spelen in het evan-
geIL'iatic-proccs, waar een algemeen, menselijk klimaat zal heersen cn waar
in de bestuurs-apparatuur ook de buitenkerkelijkcn werkelijk mede-invloed
zullen hebben, dan zonden de humanisten zeker moeten meewerken en in zo'n
legerplaats van de bouw van een eigen tehuis moeten afzien.
\Vaar dit eehter niet kan, of niet op korte turmijn kan, zal het Humanistiseh
Thuisfront onvervaard de bOllW van eigen tehuizen moeten voortzetten. Een
overheid die dat niet zou honoreren zou opnieuw in de boot van de discrimi-
natie zijn gestapt.

\Ve hebbcn het vertrouwen dat dat niet zal gebeuren.
lied.
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Brubeck en de poëtische rechtvaardigheid

Ongcvc{~reen jaar geleden kondigde
pianist Dave Brubeck aan, dat hij zijn
kwartet met altsaxofonist PuuI Desmond
na zestien jaar onafgebroken samenwer-
king zou opheffen. Per 1 januari '68 is
dat inderdaad geheurd en het feit dat
Brubcck dit najaar samen met bariton-
saxofonist Geery Mulligan een Europese
tournee heeft gemaakt, wijst erop dat de
periode van 'het' Davc Bmheek kwartet.,
dat jarenlang het middelpunt van heftige
controversen is geweest, nu definitief is
afgesloten.
Zonder die vaak onverkwikkelijke ru-

zies rond Bmheck weer volk-dig op te
willen rakelen, kan het toch geen kwaad
om achteraf nog eens na te gaan wat de
hetch'nis van dit kwartet voor de jazz
van de jaren vijftig en zestig is geweest.
Opvallend is daarbij dat de stemmen in
het jazzwercldjc die Bmbe<..k door dik
en dus als 'belangrijk jazzvernieuwer'
verdedigden. de laatste jaren vrijwc1zijn
verstomd.
Trend-g('voelige critici, die in 1960

nog zinnen op papier zetten als: 'De
ware liefhebber ziet men met gioeierllle
oren in sterke COflCetltratie urenkmg IIaar
Bntbeck Illisteren. de zwakkere broeders
en zusters echter verl;elen zich, weten cr
niet zo hest Talld mee, en prefereren
uiteindeli;k Rollins' tratlSpiratie bot:en
Brubeck's illspiratie .. : (Frank Visser in
Rhythme, januari '60), waken er tegen-
woordig wel voor om Bmheck nog op
die manier op te hemelen.
Dat Bntbeck ecn uiterst middelmatig

improvisator is, met meer dommekracht
dan ritmische 'souplesse en dat zijn mu-
ziek meestal oppervlakkig, hehaaI.,1zicken
smakeloos is - geen zich zelf r~J)ecte-
rend criticus durft het nog tegen te
spreken.

'Linkse' kritische kamp

Daarmee is dan voor de zoveelste keer
het historische gelijk bewezen van de
puristische, 'extremistische' kritische
school, die bij voorbeeld twintig jaar
geleden Parker, Cillespie en Powel hoger
aansloeg dan Kenton, \Voody Herman
en Charlie Ventura en die in de jaren
vijftig Mik-s, Monk en Rollins prefe-
roerde boven Chet Baker, Bruheck en
Bud Shank. (;';et zoals men over een jaar
of tien ongetwijfeld ook huiten het 'link-
se' kritische kamp in zal zien, dat Cecil
Taylor, Sun Ra en Albert Ayler toch
mecr aan de jazz van 1968 hebhen bij-
gedragen dan Cal)' BuTton,Don Ellis en
Cha,le, Lloyd).
Hoe vrolijk je je ook k,mt maken over

de poëtische rechtvaardigheid van de
stituatie waarin Bmbeck nu verkeert
(geld genoeg en respect alom, behalve bij
de mensen die er voor hemzelf
waarschijnlijk het mecste op aan komen:
de jazz-insiders), de keerzijde van de
medaille blijft dat in de jaren vijftig
tientallen (hoofdzakelijk neger-) jazzmu-
sici met vele malen meer talent dan
Bntheck alleen als postbode of zoiets

aan de slag konden komen, terwijl de nu
gewraakte pianist de ene poll na de
andere won en honderdduizenden dol-
lars !•.erdiende.
Het gaat natuurlijk niet aan om Bm-

beck in zijn eentje verantwoordelijk te
stellen voor het onrecht in de Ameri-
kaanse samenlt'ving. maar aan de andere
kant huiver je toch wel even bij de
schaamteloosheid waarmee de pianist
tijdens een discussie in het blad Playboy
(fchntari '(}4) ontkende dat cr iets als
rassendiscriminatie in de jazz-business
hestaat: 'Ik heb de heschuldi~rjng van
Jim Crow (achterstelling van de negers)
in de jazz altijd een sprookje gevonden,
omdat ik jarenlang gespeeld heb, tef\'1ijl
één negersolist meer verdiende dan mijn
hele kwartet. ( , .. ) Denk Illaar eens aan
Xat 'King' Cole.'
Van de muziek waannee Bmheck in de
jaren vijftig en zestig zoveel minder geld
dan 'King' Cole verdiend zou hebben, is

Duce Brubeck

nu een representatieve goedkope ver-
zamel-LP verschenen: 'Dave Bmbeck's
G,ea'e.,' Hits' (CBS S 62710; f 9,90).

In de loop der jaren is veel ophef
gemaakt over de pioniers rol die het
Brubeck kwartet gf..."Specldzou hebben
hij het ontsluiten van andere maatsoor-
ten dan 4/4 voor de jazz. En hoe-
wel niet vergeten mag worden dat
iemand als drummer :\Iax Raach al in
maart '57 (ruim twee jaar voor Bmllt'ck's
'Time out') een hele LP in de 3/4
maat opnam, valt moeilijk te ontkennen
dat Brubeck - zeker \'oor het grote
jazzpuhliek - veel heeft bijgedragen tot
het web'llemen van het misverstand dat

JAZZ
jazz per definitie muziek in 4/4
zou moeten zijn.
Belangrijker dan het blote feit dat

iemand correct met drie of vijf in plaat ••
van vier tellen in de maat W('Ctte spe-
len, is natuurlijk het muzikale resultaat
van zo'n nieuw procl"tlé. \Vat dat betreft
is Bmbeck er (anders dan Roach) nooit
in geslaagd zich moeiteloos en natuurlijk
in die ongewone maatsoorten te uiten.

Zelfde basispatroon

Om met trompettist Don Ellis (een bij
uitstek deskundige op dit gebied) te
spreken: 'Ze schijnen zich nog niet erg
vrij te voelen in deze (13/4) ma.atsoort.
In dit stuk bleven ze bijvoorbeeld
steeds maar datzelfde basispatroon spe-
len. ( ... ) Ik vind dit soort dingen erg
opwindend; hct spijt me alleen dat Dave
en zijn b'TOCP niet een soepeler manier
van spelen hebben weten te ontwikke-
len, met een beetje meer fanta ••ie:
(BlinddoeJ..iest, Down Beat, 26 januari
1967).
De maatexperimenten buiten be-

schouwing gc1aten, speelt het Brnbeck
kwartet volstrekt onsensationele muziek,
met in de beste momenten (wanneer
altist Desmond op dreef is) een mat
soort charme, en in het slechtste geval
(wanneer Bmbeck zijn bekende lood-
zware blokakkoorden uit de piano beukt)
een zo gmot aantal (vooral ritmische)
feilen, dat er nauwelijks serieus naar te
luisteren valt.
De LP bevat vrijwel alle bekende

Brubück-hits (Take Five. Us a raggy
waltz. UIIsquare dance, Blue rondo à la
Turk etc.) en verder o.a. twee Brubeck-
('()mpositics die tot het ijzeren jazz-
repertoire (onder andere van 11iles
Davis) zijn gaan behoren: The Duke en
In !Jour oum su:eet way. En zo zal Dave
Bruheck dan wel de jazzgeschiedenis in-
gaan: als de man die twee nummers voor
:\Iiles Davis heeft mogen schrijven.

BERT VUIJSJE
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Waarom gelooft ean humanist niet in God?

Ik krijg als rt'dactellr van dit maand-
hlad van dc humanistisehe geestelijke
verzorging in de strijdkrachtt'll l1o/-{al
ccns te horen: Wat schrijven jullie tnch
weinig over het humanisme!

Ik denk dat dat wel juist is, ik kan me
althans vall het laatste jaar geen artikel
over het humanisme herinneren, ik deel
alleen niet dt~ ()pvattill~ dat ('en hlad
eerst humanistisch wordt als er rcgd-
matig artikelt'11 over het humanisme in
voorkomen. Een humanist h; n1. geen
humanist omdat hij voortdurend over
het humani..<;lllcbabhelt, maar omdat bij
zodanig positie kiest in dc wereld dat
men aan zijn woorden en daden het
humanistisch denk-en leefklimaat her-
kent. Ik Illaak me er geen zorgen over
dat dat met dit hlad niet Illogelijk zou
zijn geweest.

Maar geXxl,de<>undanksschijnt hij ecn
aantal van om':e lezers toch de behoefte
te hestaan aan wat meer infonnatie over
het humanisme. \\'e zullen in enkele
artikelen proheren aan die hehoefte te~
gemoet te komen. \Ve nemen daarhij
vier vragen hij dl' kop die IIIt'll no).tal
eens tegenkomt in et'n gesprt,k over ht.,t
humanisme nl.:
- \Vaarom gelooft e'Cn humanist niet in
God?
- Kun je humanist en toch religit,us
zijn?
- \Vat is de waarde van de vrijheid in
het humanisme?
- \Vat heh je aan het humani.~me in het
persoonlijk t.'n maatsehappelijk leven?

\Ve zullen V(x)ritoder van deze vragen
een artikel nodig hebhen en, omdat cr
no).tal wat bij komt kijken, dan toch nog
erg met de n1imte maden woekert>n.
\Vie 1Il{'t'rwil weten zal zelf wat moeten
lezen; men kan hij Ilt't bureau van de
hoofdraadsman lectuur aanwagell. Deze
artikelen-reeks houdt zich hinnen het
kader V<lnde inform<ltie, niets ligt hu~
manis teil minder dan een poging amle-
ren te hekeren lot het humanisme.

Vreemde vraar
Eigenlijk is de vraag: '\Va.uom geloof

je nid in God?' voor een humanist l'en
vreemde vraag, '\Iet en:n veel recht kan
men aan een ehristen '\Tagen: '\Vaarom
geloof je eigenlijk nid in de reïncarnatie'
(een reeb van wL'dergeboorten) of aan
een protC6tant: '\Vaarom gc1(x)f je niet
aan dl' lichamelijke hemelvaart van ,\Ia-
ria?' liet is nl. een misverstand om te
mellt.'n dat een mens tot hepaling van
zijn geloof of levensovertuiging komt via
de negatieve beantwoonlint-{ van t'Cn
aantal vragen. lIet is er in zekert~ ziu
mee als met de liefde, men komt ook
niet tot {'t.'nlen'nspartner door zich af te
vragen waarom men {'{'n In'paalde man
of vrouw niet lid heeft. Een man kan
gedurende jaren vele vrollwt.'n ontmoe~
ten die hem eenvoudig niets doen en
dan plotseling is er de vrouw die hem
ontroert, die hem boeit.

Een hllmallistisehe levt'nsovertuiging
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ontstaat (!lXII'l'en jarenlange bewustwor-
ding waarvan nid het kt.'nmt'rkt.'l1deis
dat er andere antwoorden in wordt'n
gegeveIl dan in een ehristelijkc len'lIs-
overtui,L,ring.maar dat er, vanaf het hc~
gin, eeH an{!erc vraagstelling is.

Relatie met mensen
Om het conert'et te makt'n: dl' huma-

nist Vfa<'lW:niet naar of omtrent Cod.
maar de humanist vraagt naar en Olll-
trent de mens. De humanist is geboeid
door het mens-zijn. hij is g:efasdm'erd
door de menselijke mogelijkllt'den, de
bevrediging van zijn g-evoelt'ns is gcri(.-ht
op de relatie met mt'n.~en. de h{';U1t~
woonling van zijn \"erstandelijke over-
wegingcu richt zich op menselijke kennis
pn menselijke wt'knschap. wat valt hui-
ten het terrein vall de lllellsdijkc mog{'-
lijkheden, komt hem vreemd {'n ahsurd
voor en h('('ft nauwdijks zijn aandacht.
De vraag waarom hij niet in God ge1(Xlft,
kliukt ht'lIl l'ven vreemd in de oren als
de getrom.•..dt' ll1an de vraag waarom hij
niet vau een andt'rc \TOIlWhoudt.

\Vat christenen voor alles van hd
humanisme moeten weten en bC!,,'Tijpcn.
is dat het humanisme een ",ven (x)r-
spronkelijkc stc1lingname t.o.v. de leven.,;-
en doodsprohlcm.atiek is als het (.,hristen-
dom 7..elf.Als ze dat inzien, zullen ze
ook ht'grijpt'n dat het stdlt.'11 aan hll~
manish'n van vragen die ontlet'nd zijn
aan de ehristelijke stellingname op
7Jchzelf eigenlijk ({"{'(Isdiscriminerend is.
Het ~iellen van de vragen hondt nl. de
gedachte in dat in Iwt ehristl'ndom de
werkelijk essentiële vragen worden ge-
steld en dat ook alle niet-christenen dC'.f.e
vragen moden heantwoorden voor ze
serieus gellOlllt'n kunnen worden. liet
antw(x)nl vall de humanist ZOIImoeten
zijn: 'Voor mij zijn zdfs uw vragen al
verkeerd, ze zijn absurd. en weinig inle~
rossant, u houdt zich hlijkbaar hezig mcl
zaken dil' mij noch hoeiend noch zinvol
\'(x)rkol1lcn.'

lIet verschil tussen dlristendom en
humanisme is nu juist dat het christ('n.
dom gericht is op llt't boven-menselijke,
bd hoven~natullriijke, en het boven-tij.
delijke terwijl het hUlIlanisme gericht is
op het menselijke, Ilt't natuurlijk{. en het
tijdelijke.

Xatllurlijk kan mell zeggeIl dat het
christendom zich toch ook iK'Zigholldt
met de mens en zijn mogelijkheden. Dat
is ollgetwijfdd waar maar m.L is het
christendom slechts typiseh christelijk
waar het dat tijdelijke elJ menselijke ziet
in zijn re1atit, tot ht'l Goddelijke, liet is
niet toevallig dat christenen ons \'oortdll~
relHI vragen stellen over God en t'('U~
wiglll'id, dat ligt t.'ell\'oudig in de aard
van het christendom. Voor zover ehris-
tenen zich zonder meer willen hezig-
houden met menselijke t.'n aardse 7.aken
kan dan ook terecht de vraag worden
gesteld of zij nog wel ehristelijk bezig
zijn. Ilt.-t f{'it dat ehristenen zich in de
laatstt. ti{'ntal!{'11jaren stet'ds uwer met

menselijke en aardse probJt.mcn willen
hezighouden en {laarbij de vragen naar
Cod en eeuwigheid stet,(ls meer op de
achtergrond plaatsen doet mij vermoe-
den dat ook onder de christenen zelf de
vanzelfsprekt'Jl(lhl'Î(1 van dit S(Xlrtvragen
aan kraeht Ill'dt ingeboet.

Geloof en ongeloof
Op grond van het hovenstaande is het

V(XJrmij ook ni('t zo vanzelfsprekend om
te spreken over gellxlf en ongdoof. In
dit taalgebruik immers stt-It de wereld
van het geloof de positieve pool voor,
een wereld met ).tt'dachten t'n gevoelens.
{'en wert"ld met een positieve stelIing~
name terwijl dan de wereld van het
ongeloof uid zo n'd m{'t'r zou voorstel-
len dan de wereld waarin dit alles wordt
afgewezen zondt'r dat er il'ts lXISitids
tegt'llnver wordt gesteld.

Zoals md zovt'C1goedkope tegenstd~
lingen wordt daanncde geweld aan <.le
werkdijklll'id .l.(l'(la<ln,<lil'wereld van het
ongeloof -bestaat zckt'r uid in de t'l'rsk
plaats uit de afwijzing van wat gelovigen
heweren maar uit een rijke schakeriug
van zeer positieve gedachten en gevoe~
lens. \\'ie de honderden geestelijke t'n
ethische ~iromingen hinnen die zgn.
wereld van het ongeltxlf keilt Wt'ei dat
van een dominerend nl.'gaticf klimaat
geen sprake is. integendt'C1 talrijke gees-
tdijke, ethiseht" mtistieke, politieke en
maatschappelijke waarden zijn tot gel-
ding gekomt'n door het kristallisatie-pro~
ces binnen deze weTt,lel van het onge-
loof, dez.e plurifonne w<.'reld is van het
allergnx)tste helang geweest èn voor de
Illaatschappelijke en wdenschappelijke
v(x)ndtgallg van deze eeuw èn voor de
nieuwe ontwikkelingen die zich de
laatste tientallen jaren in de kerken
v<xm!nen. Zouder overdrijving kan wur.
den ).tezogd,dat \'t'{'}van wat zich th<lns
.~chnl'ht{'rt'n met veel tegenstand in de
kerken aanhiodt, in de wereld van het
ongellx)f reeds vele jart.'1lgeleden als ('en
vanzelfsprekt'ndheid werd aallvaanl.

Los geraakt van het, vaak hekromp{'II.
oude kerkelijke denken heeft zich in
deze wereld van het ongeloof een nieu-
we in~ielling t.a.v. de mens ontwikkeld.

De mens werd nid langer gezien
als onderworpen aan hoven natuurlijke
""mchten maar. voortgekomen uit t.'ell
evolutie van het natuurlijk gegevene
waarvan men de ()()r:'>l)rongniet kan ach.
tcrhalell, als t"{'nnatuurlijk zelfstandig en
Vlij wezen, dat. hinnen de grenzen van
het mogelijke, de venllltwoonielijkht'id
draagt v(xlr de kwaliteiten van het eigen
bestaan. :\atuurlijk heeft deze gedachte
zijn dgt'n optimisme en zijn eigen pes-
simisnll'. zoals dat ook bij godsdienstige
gezichtspunten het geval hlijkt te zijn.

.\Iaar dat neemt niet weg dat, vlUlk
geïnspireerd d(x>Tal-oude gedachten zo-
als die reeds in het klassieke Griekenland
voorkwamen, in de westerse wereld
sinds de renaissance t't'n rijkdom aan
gedachten en gevoe1{'IlSis ontloken die



gl'l'n of slechts zijdeling vcrhand houden
met de christelijke stellingen en dogma's
en waarin het altijd weer gaat om de
mens en de menselijke mogelijkheden.
Dt"zc wereld is de oorsprong van het
moderne humanisme en in deze wereld
worden de oude vragen van hf't chris-
tendom niet alleen niet ht-'antwoord
maar ze worden cr ook niet gestdd. \Vic
toeh met deze vragen komt, lamlt daar-
mee het odium op zich van een archaïsch
denken.
Het is met de natunrlijke tegenzin van

il'm,md die zich thuis voelt in de wereld
van :het ongeloof, dat ik me nu toch 'zet
aan de heantwoording van de gestelde
vragen. Ik wil me tenslotte niet a1i:naken
vall vmgen die blijkhaar door onze chris-
telijke vrienden met ernst won:lengL~1eld.

De \Taag naar ('><xlis t~"Clijkde vraag
nilar hl't voorthestaan. Alle godsdiensten
kt'nnen de Godheid door wiens bestaau
ook het voorthestaan van de mensen
wonlt gegarandeerd. Bovendien wonlt
deze Godheid gezien als de oorsprong
van alles wat is. Heel vaak wordt aan
niet-godsdienstige mensen dan ook de
vraa,lotgesteld hoe zij dan wel de oor-
sprong van al wat is kunnen verklaren.
Een vreemde vraag alwL"Crwant juist
g(){lsdienstige mensen zouden moeten
welen dat niet alles verklaard kan wor-
den. Nahmrlijk l'l.mnen mensen niet
meer verklaren dan de wetenschap van
hun tijd heeft duidelijk gemaakt en zo
zullen er altijd vele zaken duister blijven
maar dat het geloof in ('.od hier uitkomst
brengt is al een heel vreemde stelling-
name. \Vio iedere keer als de wetenschap
het af mocl laten weten zich behelpt met
het uit.sprekenvan het woord Gods, is er
oorolaak van dat de godsdienst als een
soort mysterieus verlengstuk van de wc-
tenschap wordt gezien. Of dat wel zo'n
goed-christelijke gedachte is, valt ten
zeerste te hChvijfelen. ~faar in het
Godsgeloof ligt toch wel de hevestiging
van het voorhestaan?
Tja. misschien li~ hier inderdaad wel

de kern van do kwestie. Uiteindelijk
door godsdienstige vrienden gedwongen
tot eC'nlaatste antwoord zou ik misschien
wel antwoonlen: 'De humanist gelooft
niet in God omdat hij geïnteresseerd is
in een voortbestaan.'
Ik hen ervan overtuigd dat er dan l'en

beklemmende !>tilte7.oUvolgenmet daar-
na l't'n verontwaardigd lJrotest.
Toch is het zo: in tegenstellin~ tot de

christen aanvaardt de humanist <fedood!
Wie het versehil tussen christendom en
humanisme scherp voor ogen \vil krijgen,
moet dit trachten te doordenken.
Hecht de humanist dan geen waarde

aan het leven? Misschien is er geen
levensovertuiging waarin met zoveel
kracht en met zoveel warmte de waaHle
van het leven wordt verdedigd, het hu-
manisme is slechts mogelijk hij een ge-
zonde, sterke levenswil, het is gegrond
op een alle levensaspectt'n doordringen-
de creatieve vitaliteit. De humanist
houdt van het leven, hij is geboeid door
de vele facetten ervan, ik kan me een~
voudig niet voorstellen dat iemand die
niet werkelijk van het leven houdt zich
aangetrokken ZOu voelen tot:de humanis-
tische levensovertui,l..ring-.
Toch aanvaardt de humanist dl' d(K}d

en wijst hij oveT\vegingen omtrent l'('n
eeuwig leven, haast instinctief af.
~attlUrlijk kent ook de humanist de

doodsdangstl \Vie beweert nimmer

eenIer kinderachtig dali m<Wdig. De
angst om het eigen zijn en om het zijn
van anderen is een wezenlijk element
van ons be~taan en hevestigt slechts dat
men, ook zonder godsdienst, kan enraren
en erkennen dat het lijden een bestand-
deel is van het menselijk bestaan. Na-
tuurlijk kan men dit soort gevoelens en
overwehringen aan zijn laars lappen en
vluchten in de verstrooiing van de alle-
daagsheid, maar men moet zich dan
wel tewl-.den ~tellen met een nogal
oppeT\'lakkigemanier van leven.
Toch leeft de mens altijd met de dood

voor ogen. Daarom is werkelijke levens-
kunst: tegelijk van het leven houden en
zich onthechten aan het leven. .\.Ierk-
w'aardigerwijze is ook hier weer een
\'ergdijking met de liefde mogelijk:
werkelijk van iemand houden betekent
die ander kunnen loslaten, kunnen vrij
laten. Dat gaat natuurlijk niet zonder
ang~t en pijn en daarom is het leven in
de grond ook altijd een lijden; maar
juist in dat lijden worden we rijp voor
de daad van onthechting.

Proces van onthechting
Humanisme betekent het leven aan-

vaarden in liefde en lijden, betekent l'r-
kennen dat slechts door een proces van
onthechting het leven uiteindelijk moge-
lijk is. De dood is in dit proces het
moment van definitieve onthechting dat
slechts met waardigheid, in al zijn angst
en pijn, onder ogen kan wortlen gezien
als in de levensgang zelf de mens zich
de kunst van het onthechten heeft ge-
leen1. \Vie zo tracht te leven komt tot
werkelijke doodsaanvaarding en moet,
uit innerlijke kracht. zelfs de mogelijk-
heid van een voortbestaan na het sterven
afwijzen om de eenvoudige reden dat er
dan nid ml"('r werkelijk te leven zou
zijn.
De humanist prof. dl. Lt'O Polak heeft

eens opgemerkt: 'De mensen denken dat
de dood de vernietiger is van het leven,
ze vergissen zich, de dood is de schenker
van het Il'\'en.'
Deze gedachte, zonder dood geen

leven en zonder leven geen dood, is de
kem van de humanistische mensopvat-
ting. In de uitwerking van deze gedach-
te schuilt alle troost. alle kracht die ook
de humanist in het leven nodig heeft.
Uit het proces van ervaring en door-

denking dat deze overhtiging met zich
brengt, komt de humanist naar voren
als de mens die uiteindelijk {Ie dood
aanvaardt als het definitief hesluit van
het menselijke leven en die op die grond
de gedachte aan ('l'n voorthestaan af-
wij:."!:.En eenmaal zover gekomen, denkt
de humanist 7.elfs niet meer aan God.
l"\iet uit hoogmoed maar l'<'nvoudig op
grond van het feit dat in zijn levensboek
het hoofdstuk Gnd niet voorkomt. De
humanist gaat een weg door het leven
waarop een ontmoding met God niet
plaats heeft.

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 cr boeiende programma's over
hedendaagse hmst.
Iedere milit:.lir kan hiervoor uit-
zonderingsverlof krijgen.
\Vie iets voelt voor deelname
aan zo'n bijeenkomst vulle het on-
derstaande fonnulier in en sture
het op naar het Coornherthuis.
(Voor de }'Iarine geldt een aparte
regeling.)

Ondergetekende

.... (naam, voorletters. rang)

Registrationummer

Onderdeel

Gelegerd te

(landmacht/luchtmacht)

(volledig militair adres)

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

(maand van deelnamo).

Handtekening:
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Strijd tegen het water op de bodem van de zee

Dat i\'cderland allel'Jl bestaat en kan
blijven bestaan in vorm en oppervlakte
zoals wij die 1111 kennen. dankzij het
IXHlwl'n en onderhouden van dijken en
zeeweringen, staat 'als t'('n paal hovl'n
water'. ~Iaar niet alleen de gl'(lwongen
strijd tegen het water, (xlk ('en vrede-
lievende lamlhOllger. het bevaarbaar
maken van natuurlijke waterwegen, het
graven van kanal('n, het aanll'ggcll van
havens, heeft de Nederlandt'rs gemaakt
tot de meest ervaren wakrbollwkundi-
gen van de wereld.
Het lijkt daarom {'etl wonderlijke tl.'-

genstelling, dat de Nederlandse £1('51.;1Ill-

digen zich voor een aantal onthrekclHle
gcge\'l'l1s, die v:ln l){'lang IJk-h'l} hij het
dichten van de Afsluitdijk in de jaren
dertig, tot l't-'Il Duits waterloopkundig
laboratorium mOl'sten wenden, \Vant
ondanks de eeuwenlange ervaring kon
nwn ollmogt>lijk voorspellingen docn Olll-
trent de gevolgen van een '\'t'rk. zo groot
en nieuw aan prohlemen.
Bij de voorbereidende werkzaam-

heden voor het afsluiten van de Zui-
derzee en het in dezelfde tijd ,'oorbt,-
reiden van de houw van de :":oorderslllis
bij IJmuiden bleken eT zich vraagstuk-
ken voor te doen, die Illen het best
door modelonderzol,k te lijf kon gaan,
om het risico van mislukkingen zo klein
mogdijk te maken, In die tijd. de jaren
twintig, is de behoefte ontstaan aan ('en
eigen waterloopkl1nclig lalxlralorilllll, dat
in 1927 in Delft werd ge\'l'stigd, eerst
als onderdeel van de Technische Hoge
School. later als deel van de Stichting
\Vaterlxlllwkumlig Lahoratorium.
IIet snelgroeiende hedrijf, dat met

grote modellen moest werk('n, had al
spoedig met ruimt{~gehrek Ie kampen.
\.len zocht naar {'{'n geschikt shtk grond,
om een tweede laboratorium te kUl1lwn
vestig-ell. voornamelijk voor moclell{'n in
de openlucht. Het moest aan e{'n aantal
voorwaarden voldoen: steviJ..:e hodem,
beschut tegen dt~ wind eu voldoende
\\'ater in de omJ..:l'ving,
111 1951 is mpn er in geslaagd in de

I\'oonloostpolder een terrein te vinden
dat aan de gestelde eisL'n voldoet. '\Iede
door de watersnoodramp van 195,3 en
het daarmee samenhangende Ddta-plan
heeft dit lahoratorium ook een snelle
groei doorJ..:emaakt, en op de hodem "an
de vroegere Zuiderzee wordt llli in het
120 ha grote \Vaterloopkundig Lahorato-
rium 'De Voorst', genoemd naar de
hooggelegen punt van het Land van Vol-
lenhove, naast veel andere onderzoekin-
gen, Pen spectaculaire bijdrage geleverd
aan tie oplossing van het Delta.plan.

Circuit
Voor de watervoorziening wordt ge-

hmik gemaakt van het natuurlijke verval
tussen Vollen110ver Kanaal en Zwolse
Vaart, de wateren die aan twee zijden
langs het terrein lopen. I h,t verva! be-
draagt 4~ m. Het water stroomt via een
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duiker uit hd Vollen110ver Kanaal Ilt't
terreiu hinnen. wordt via N'1l regekijvt'r
('11tO(,HJersloten naar de modt'lll'n gdeid
en kan dan door mid{kl van schuiven,
men zou misschil'n hder kunnen 'l:eggell
grote rt'J..:elkrancll. tot de Illodellen wor-
dl'n l!lL'gc1alt'n, als men ze in werkillg
wil stellen . .:\a gehmik loopt hd water
door afvoersloten weg in dl' Zwolse
Vaart. '.anwaar het door l't'll gemaal op
het Vollellhover Kamt al wordt uitgesla-
gen. Een gesloten watl'rcircuit dus.

Modellen

De modellen zijn ill drie J..:roepen te
,.enle!en. t.w. ,~'froomlllodellen (onder-
zoek vall rivi('n'Il, kuslt'n, zeearmen).
goifmoclclicli (onderzoek voor ha\'t'ns 1'11
kusten) ('11 scllcel'slIIodelleu (omlerl:(l{,k
t.b.v, kanalen en rivierkmisingt'n voor de
n:l\'iJ..:atie).
Bij de golfmodelll'1l maakt men ge-

hruik van golfrnachines, die door het
hl'cn 1'1} weer he,vegen van H'rticale
schottl'n in horizontale richting gOlnlC-
we~!Îngcn opwpkken, Bij schl'{'pvaart-
mod('lIen wordt gehruik gemaakt van
mode1sc!lt"pen, die op versehillt'nde ma-
nieren kunnell worden bestuurd,

Tweellngrnodel

Bij mijn l)f'zoek aan iwt Lalx)ratorium
'De Voorst' hedt mij t'(,1l van de
scheepvaartmod{.llt'll hd meest aange-
sproken. '\lisschil'lI omdat ik de radio-
grafisch-hestuurde 1JIXlt zelf mocht he-
sturen. misschien omdat ik de werkdijke
omgeving. de kmising vall het Amster-
dam-Hijnkanaal mt'l de Lek bij Wijk en
Duurstede, vrij g(wd ken.
liet onderLo(,k van deze kmising

vindt dus plaats in een tweelinglllode1.
:\fell hedoelt hiennec, dat naast elkaar
twee verschillende modellen worden Oll-
dermcht, elk ,.oor hun {'igen probleem.
In het geval van deze kmising doen zich
de volgend{' prohlemen t'oor:

• tIc toenemende seheépvaart vraa~t
om verbreding vau het Amsterdam-
Hijnkanaal. I){'ze wrilrC'(ling heeft
stroomvl'raml('ringell ten gevolge en
(hardoor tredell er veranderingt'n op in
de l;()(lcmligging.
• door de toenl'Illendc duwvaart is
het van groot iwlang predes tl' weten
hoc groot de kmisiug moet zijn in ver-
hand met het malloeU'T('ren met (kze
l:oten. BOH'lJ(liell ondervindt de schet'p-
vaart enorme hinder van de stroom. dil'
t1(~ lJOten wegzet hij het oVl'rstt.'ken v<ln
dl' Lek. ~[en gehruikt radiografisch-he-
stuurde hOlen, maar ook kleine modellen
die 'lwmanc1' kUnll('n worden. Deze ho-
ten hehbt'll hand recorders aan hoord.
waarop lI1en nauwkeurig nJerho(,k ('IJ

snelheid kan registren'n.

Overkapping

De me('st<' projecten, op dit moment
ongeW't'r vijftig, vinden inderdaad in tie

opelllucht plaal", Toeh was het nodig
om voor enkele Illoddlen, teJ..:en de nl\v-
heid van ons klimaat, ('('n overkapping te
maken.

Deltaplan

:\Ien kan L'r in enorme hallen Illodel-
Il'l1 aantreffel1 vall hd Brouwershavense
Gat en de Oostt'rsciw!de, ,\Ien onder-
zot'kt hiPr waar L'n hoe de zeearmen
zullen wonh'll afgeslokn. De oncIt'rl:oe-
kingcl1 wonlen echter nit't in l'l'll model
van de deshetreffende stroom Verricht.
:\Ien werkt met o"crl:ichts- en detailmo-
dellcn,
:\lcn houwt of herhouwt na ieder sta.

dilllil \'an onderzoek weer een nieuwe
.~illlatie en komt zo stap V{Xlrstap tot de
heslissing, waar de sllliting het best
plaats zal kunnen vinden. met welk ma-
teriaal mcn moet werken. wat voor soort
sluiting het zal ,vorden en, wat ook van
belang is, waar men tijdens de houw de
t:aissons. de boten en al het amlere ma-
krieei moet ondt'rbrengen, :\Ien neemt
proeven in ,velke HIIJ..:orde de caissons
moetpn worden gt'piaatst, kortom men
rC'pet<'C'rt tot iJl de kleinste details hoc de
wt'rhlijke sluiting in zijn werk zal J..:aan.

Ontgronding

Voordat lllen md het in het oog 10-
lwnde afsluilwerk kan heginnen is er
l'chter al Zl'er veel voorhereic1l'lld werk
Verricht. Dit hetreft \'oornamdijk de IJo-
IJI'mht'seherming. Daari)ij tloet zich een
van de hardnekkigste prohlenll'n voor,
nl. dat van de ontgronding, die optreedt
hij het aanlegg{'1J van drempels, waarop
dammell of caissons moeten komen k
rusten. Deze ontgrondinJ..: kan de stahi-
lildt \'an de afsluitingen in g('\'aar bren-
gen. Ook de ",rrote stmollrsnclheden die
zich voordoeII, zodra men met het afsilli.
ten heg-int, L'IJ hd stroomgat dus kleiner
worelt. eis('11 n'e1 aandacht.

Getij

:\len maakt (10k J..:ehruik van getijmo-
dellen, daarin kan Ill't water dus met het
getij h{'en ell W{'l'r stromen. I fet is dui-
lh-lijk, dat, zoals overal waar iJl model
wordt gehouwd, op schaal wordt J..:e-
houw(!. Dit geldt ook mor het getij.
:\Ien heeft de schalen zo herekend dat
het van eh naar vloed maar twaalf min u-
kn duurt. Op die manier kan men dus
per dag nXlr een aantal J..:etijden geg-c-
\'{'IlS verzamelen. Op de folo kan men
zien hoe zo'n modell'r uit ziet.
Het heeft iets van ccn maanland-

sc.:hap waar juist cen aantal kleine
nlillllt~vaartschepcn zijn gelaml. l)e'l:e,
op drie pootjes rustemIe apparaatj('s, die
in het midden een as IllCt schijfjes heb-
h<-'n, die n'chtsomdraait'ntl wonkn aan-
gedreven. :djn Coriolis-toIlcl1.
Deze Coriolis-tollt'n zijn instrnmenkn,

di{' de invloed van de aardrotatie op de
strominJ..:en nal;ootsen. ?>.Iaar men werkt
niet alleen met dit scx)rt ingenieuze În-



In lid modd, (lat op deze foto lJiet i" Iu'drijf i!l, zii" de lJfJd('IIIfigllralie en de coriolis-tollen
duidelijk tic1ltl}(wr.

stmmenten. Ook papiersnippers leveren
de meest hoeiende gegevens op. ~Ien
strooit op het stromende water papier-
snippers en maakt met fototoestellen die
boven het model hangen opnamen van
de gang van de snippers en dus van de
stroomweg van het \IIater.

Brouwer.havense Ciat
De afsluiting van het Brouwershaven-

se Gat zal op twee plaatsen geschieden.
Bij het zuidelijk sluitgat, zal een geleide-
lijke sluiting worden toegepast, door
middel van het opstortcn van een dam
met behulp van een kabelbaan. Bij het
noordelijk sluitgat wordt de caissonsllli~
ting toegepast.

Ik kan me nog heel goed de nacht in
de herfst van 1953 herinneren, waarin
heel Nederland aan de radio de afslui-
ting volgde van het laatste gat in de dijk
hij OU\verkerk. ~fen wachtte ademloos
op dat ene moment van kentering van
het getij, waarop het water geen bewe-
glnp; vertoont, en waarop het toen nog
zo logge betonnen lichaam van de laat-
ste caisson op zijn plaats moest worden
gemanoeuvreerd.

~Ien is er sindsdien wel op voomit-
gegaan. Geïnspireerd op die eerste cais-

sons, die bij de invasie in Normandië
dienst hadden gedaan bij de aanleg van
havens, zijn nu speciaal voor het Delta-
plan dooriaatcaissons geconstmeerd, die
ook makkelijker manoeuvreerbaar zijn.

DC'i':ecaissons kunnen dus eb en vloed
door ,hun geraamte laten gaan. Als de ge-
hele slagorde go(."(lstaat opgesteld en het
moment van kentering wordt afgewacht
laat men de schuiven ncer. Dan is het
gevaar nog niet geweken, men moet in
en op de caissons ballast aanbrengen en
kieren en drempels dichten. Van deze
gigantische operatie l..."1mnenwij ~iraks,
waarschijnlijk wel via de televisie getui-
ge zijn, en dat roept bij mij wel enkele
chauvinistische gevoelens op. Daarom
nog' iets anders.

Adviezen
~u wij in l'\('(leriand dit \Vaterloop-

kundig Lahoratorium hehben, mét al on-
ze ervaring en wetenschap is het duide-
lijk, dat wij niet meer bij een ander
hoeven aan te kloppen, maar dat men
ons om advies vraagt. Veel deskundigen
worden uitgezonden om ter plaatse hulp
te verlenen en adviezen te geven. maar
ook krijgt men opdrachten modelonder-
zockingen voor het buitenland te ver~

richten. Zo kan men op het terrein van
'De Voorst' wandelen van de haven van
Bangkok naar die van Arklow in Ierland,
havens waar men te kampen heeft met
dichtslibhen en aanzanden. Men wandelt
van ~Iarina di ~Iassa in Italië, waar
stranderosie het toeristenverkeer be-
dreigt, naar de Bolivar Coast in Vene-
zueht, waar dijken om verbetering vra-
gen.

Fundamenteel onderzoek
Hoewel dus het modelonderzoek het

belangrijkste is grijpt men telkens terug
op fundamenteel onderzoek. Een groot
gedeelte daarvan verricht men in het
gebouw van de wind- en stroomgoot.

De windgoot is 4 In breed, 2 m hoog
en 100 m lang. ~fen kan windsnelheden
tot 25 m per sec. opwekken. Ook de
stroomgoot is 100 m lang en heeft een
doorsnede van 3 x 3 m, en men kan er
10 m3 water per seconde door laten
stromen. In deze goten, die in het mid-
den waarnemingsvensters hehben, vindt
onderzoek plaats naar de stabiliteit van
dijken ('n hodembescherming, naar de
stabiliteit van zinkstukken en caissons,
naar de beste vorm van kribben en be-
stortingshlokken, door het materiaal dat
zal worden gehmikt aan verschillende
wind- en stroomsnelheden bloot te stel-
len.

Voor bedding'f.'"Jlhestaande uit zachte
grond wordt licht materiaal gebruikt
(polystyreen, een grondstof voor plastic),
voor minder bewegelijke bodems wordt
bakeliet gebmikt. ).,Ienkst cr materialen
die voor IXldembescherming moeten
worden gehmikt op de zanddichtheid.
En om niets aan het toeval over te laten
herekent men het eventuele verlies aan
stortinl-,-rshlokkendat kan optreden, zodat
men tijdens de bouw op een kritiek
moment niet met een tekort aan mate-
riaal zal zitten.

Ludiek
Er wordt de laatste jaren veel gespro~

ken en geschreven over de komende
arbeidstijdverkorting en de daaruit
voortvloeiende vrije tijd. \Ve moeten die
tijd volgens de deskundigen creatief, of
met l'en mcxlem woord, ludiek door-
brengen. Ik voel me altijd een beetje
opstandig worden als 'men' zegt hoe ik
mijn tijd moet doorbrengen. Al••de om-
standigheden tot meer vrije tijd aanlei-
ding geven, voel ik er weinig voor, daar~
om arheid minderwaardig te gaan vin-
den.

Bij mijn bezoek aan het LalXlratorium
'De Voorst' is mij gebleken, dat het één
het ander niet uitsluit. Er wonlt daar in
de Noordoostpolder 7.('cr creatief en lu-
diek een enorm stuk werk verLet. Dat te
hebben mogen meemaken was een pret-
tige ervaring. Helaas moet ik er voor
nieuwsgierigen bijzeggen, dat mijn be-
zoek ('cn uitzondering was.

LE:-JI KOI\TLAND
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Bol, Dl/larl ill D' ••••' look back.

Don't look back
.va zijrt lL"ereldpremièrc in mei 1967

in San Francisco is darl eirulelijk in om
land te zieu de documcntaire over de
folksinger Bah Dylcm: [Jont't look IJack.
De bijna tu:ee flllr durende film is eell
soort hommage geworden aan ecn r.:tm
de beste 'jolkrocksingers' lXIII Ameri-
ka.

Bob Dylan (cerd op 24 mei 1941 in
Jlibbing gelmren. Eeu stadje in de Anll'.
rikmHlse staat M innesota, dat na het IlÎt.
g(;']Hlt raken Wil de plaatselijke ijzermiin,
steeds meer cerarmdc. DI/lcm coelde
zich in dit dode stadje likt 'gelukkig (;'11

trok al vroeg de <,cijde leereld' ill. Op
zijn zwerftochten ontmoelle hij cerschil-
leude men~ell die een stempel zoudeu
dnlkkell op zijn verdere u'vell, ::::.oal.~
Woody Guthrie. Dylall prol'cerde in die
tijd sOllgs te schrijveu iu de stiil con
Guthrie, maar deze bracht hem al spoe-
dig mm het verstand dat irl ieder num.
mer iets persoonlijks meegegecen tIIoet
worden.

Eerste successen
Silulsdil'll illli/eert Dyhm fliet meer,

"uwr wordt Irij 11l1gebootst. [ti 1961 be-
luwlde 'Iij zijn eerste successen ill de
New-l'orkse m1iestenwiik Grecnwich Vil-
Illge. In dllt zelfde jaar maakte hij zijn
eerste elpee. Snel volgden loe'l triomfen
in Neu.:port. Mrmtery, in New York Ci-
ty's rowli Hal!, ill Carrlegie Hall en i"
de Lo"dense RoyalAlbert Hall elkaar op.
Deze irdeiditlg helooft geen plaat1Je-
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SI/rek;,,/!. te worde'l, "uwr geeft enig
heeld l:l111 de HWII fCtUlTOl:l'rde film is
gematlkt. Tijde"s ::iju tOl/mee door En-
gellllul i'l 196.5 filmde IJ. A. PelUIebaker
"wt jrmes en l/ou.:anl Alk aly camera-
mannen 801) Dyltm. Zij volgden hem 0Jl

cic voet, registreerden elke 1Jeu:eging cn
elk u;oord. ,wr('11 er hij als hi; ruzie
maakte met onlJekent!eu en legden V(l~t
JUle hij lliterliik O"lu'lCoge'l het dar:erell-
de applaus in tmtt:angst 'lallI na ziin
optredell i" TIl(;' Royal All)eri l/al/.
Grof gem.akt

Dont't look hack is grof gemaakt.
PeIlIlebaker fillllt - zou ik geneigd zi;/I
te sclirijt:ell - al,; ecu amnteur/otograaf
die voor het cerst ecu camera in 1Il/ll(li~1I
kri;gt, Zeer slordig, zonder rekening te
limulell met licht ell t!ollker, "uwr Mi j.y

er altijd bij, M; registreert op ge'llldeloze
u:ijze.

Dylc/ll komt ;" deze doclImetltairc
luwr renen als ge"illal I1UlSicflS,die zich
t:t/ll niemand iets aatltrekt, zijll llieorieifll
verkOfuligt aly de lcare en versltIggevers
l"llll Time, N('IC,'HCeekcn EIlgel.'>,ebladen
cerslomd dol'l kijken door op hUil 011-
hemdlig£! vrtJgen eeen (JIIhellllllig te
tmtwoorden.

Pellfle1Jaker tOOlll de oprechte LJI/um-
fans. want daarwor is deze film 1.!c-
mOllkt, Jwe de 'me(~ster' (ccrkt en keft.
Nogal ral/wen Jlllrd, maar fans accep.
tere', alles. Ook deze film ocer het genie
/Jol, /Jylao. PETEI\ J. ~IOI\£E

Tha detective

Frank 'Thl' Voke' Simltra heeft weer
eens kans ge'Lien, en het hewijs te\'cns
geleverd, hij de groten te behoren. Niet
<lUren op het moeilijke pad van de
showhizz is hij geslaagd, maar (x>k als
;lett'lIr wed hij zijn mannetje te staan.
Op 53.jarige h.eftijd lllag Simltra gd-

deIl als de verp('r.~(xU1lijking van hl't
geïnspin'('rde vakmansdlap. ~a een
peri(xlc van (Iril' decennia waarin hij
tllSSt'n nid I-:erin.\.{cl)eslommeringen van
zijn privé-leven door (drie kt'er g('~
trouwt!, zijn laatste huwelijk mt't Peytun
l'laee-actriee ~Iia Farrow ging als cen
nachtkaars uit) praktisch onophoudelijk
grammohxJllplaten en films heeft ge-
maakt. krijg je het gevoel dat Simltra
lJil'ts meer te verbergcn heeft.

Ruige hoofd

Hij staat !lekt'ml als hl't zeer ruige
htx)fd van de SinatnH ..lan (die o.a.
Sammy Davis jr.. Dean ~Iartin. Lee
lIazelwood in zijn gelederen telt), Hij is
Z('er t'igengereid. ne('lllt nimmer ('el1
hlad voor de mond ('n zijn privélevt'n
staat zo open {'n hloot voor iedereen te
kijk. <1at je hijna heschaamd hd hoofd
afwendt.
Sinatra schijnt een doorzichtige fi,l.,Ttltlr,

Illaar daarmee valt dan {lt~schijn op die
Olll hem heen zw('Cft. Hij gaat terdege te
werk Illet de iuzt't {'n het raffinement
dit' hij ('('IJ showman - die hij is -
past.
Ik wil hier echter aan tocvol'g('n dat

niet alles wat Sinatra maa)..-t, van wcrkc.
lijk hoog gehalte is. Zijn platen h.v. zijn
hij na zonder uitzondering van voortreffe.
lijke kwalit{'it - enkele miskleunen in
het pop-genre daargelaten -; zijn films
daarentegen - en hij Iwcft er tamelijk
veel g('maakt - stnan Illt'('r als go{'dklx)p
amtlS<'llwnt t{' lx)(.k dan als wonderen
van a<:teertalent. Bo\"t~n de middelmaat
kOlllell alleen On the town, Thc man
with the Golden Arm en The Nah,d
Hunner.
Simltra's laatste film is ook zijn ht'stc:

The Detective. Iln('wel sommigen hem
\'('nvijt<-'n alwt'('r ('('n typetje op het witte
doek g-emaakt 1<-',hehhen. is dit niet het
geval.
The detective laat Sinatra zien als t'en

Xew Yorkse rechercheur van politie: een
weliswaar zeer intellig('nte, maar verder
wl'inig- ()pzi(~nharende man. die in al die
jarell politiewerk verstrikt is gt"raakt in
hl't conflict dat voortkomt uit de span-
ning-en tussen amhitie {'IJ gewl'telJ.

Harde politieman
Simttra is ('('Tl harde politie-officier.

~Iaar \\;e venIer kijkt. komt tot de ont.
dekking dat deze politieman zeer ('('IJ-

zaam moet zijn en zich alleen maar he-
zighoudt met zijn werk: t"t"1i grauwen
troosteloo'S district, waar IIIDUltl en dood.
slag aan de orde van de dal-:"zijn. 'Thuis'
op Iwt iml"t,'au is het al niet \"(.eI hctt'r:
weinig sociaal contact met zijn superieu-
ren en zijn collega.s die hem bcnijd('n -
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FILMBESPREKING
('U Yil,ak Op olll'nlijke wijze - om de
manier waarop hij £1(, zakl'1l aanpakt en
oplost.
Zo'n recherchcur komt als echt over,

het pllh!it,k gelooft in zo'n fil-.'1l\lr;men
gaat denken dal eT ergens wel zo'n
Ill'.lnnetje rondloopt.

negi~'Sellr Cordon Douglas (die al aan
zijn vijfde film met Sinatra hczig is) en
scenarioschrijver Abhy ~Iann zijn voor
hun Detective uitgegaan van de gclijkna-
llligl' roman van R(xleriek Thorpe over
l'CII politie-onderl:ock, dat ",,'unIt inge-
steld naar de moord op een rijke homo-
seksueel en de ingewikkelde naslet.p
daarvan.
Het is een gntwelijke moord boven-

dien. De man wordt gevonden in zijn
slaapkamer, gelwd verminkt cn met af-
gesneden penis. De rechercheur die bij.
na alles kan (Sinatra) wordt ing-eschakeld
Olll dit geval slld op te lossen - ook t(,T
llIeerdere glorie van zijn district l'n zijn
sllperieuren.

Keihard en niets ontziend wordt een
onder.l.oek ingcstdd naar het milil'u,
waarin de vermoorde verkeerde, De
zelfkant van de Amerikaanse maat-
schappij wordt danig overhoop gdlaal<1;
de politie laat zien dat ze haar mannetje
staat.
Op een hrntale en h>gt'lijkertijd Ollt•

luistercndc wijze geeft regissenr Cordou
DOlIglas weer hoc het met de werkwijze
eu de mentaliteit hij de Amerikaanse
politie is gcstdd. ;\Iiets dan hmllt optre-
den tl>l-{l'uo\"erweerloze homoseksuelen,
die uitgescholden eu vernederd worden
op l'en manier zoals de Uehcrmcnsch
zich zo eil-{t'nhl'dt gemaakt.
Een sterk staaltje hiervan laat Sinat ra

zien. :\Iet het oog op snelle resultaten en
de daarmee saulcnhangcndc promotie,
ontwringt hij een llt,kt'nknis aan eeu
psychopaat, vau wie mag aangenomen
worden dat hij onschuldig is aan de
111stllloonl',
OmkoperiJ
Ook \wrd ons Ilog eens duidelijk ge-

maakt dat de politie niet hoven alle
verdenking staat. Ook daar zijn corruptie
en OInkopl'rij schering en inslag, Ook
daar sdlllilen nog nazü;tischc C.q, fa.scis-
tische elementen die hun geH>t'lens bot-
vieren op de zwakke Illl'demens, Zo ver-
tt,lt ('l'n jonge amhiti('uze fl'Cherchl'ur
aan Sinatrn hoc hij l'en oude man een
bekentenis wilde laten doen door hem
gehed naakt te vcrhoren, Dat had hij
geleerd, zI..""Ïhij, van l'en film over Duitse
l'oncentra tiekampcu .
Sinatra heeft als ster meegekregen de

ZCl'r gevoelvol spelende Ll'e Hl'lllÎl:k, als
zijn nymfomane l't..htgeuotl',
The Detective geeft het puhliek het

gevoel - en dat t\"'l'C uur bng - geke-
ken te hebben !laar een op de wcrkelijk-
heill afgestl'lmle film. die geen acteurs
laat zicn, maar echt levende mensen van
alll~ dag md lum problemen en fmstra-
ties. PETElI J. ~IOIlEJ':
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'Willem wil de grootste zijn'

VHAAG; ''''ic is \Villein de Koo~
ning?
AKT'VOOHD: It'mand \'tiens leven,

in twaalf afleveringen beschreven, hon.
derddnizenden lezers van een damesblad
tot tranen toc zou kunnen roeren.
De ingrccli(:ntcn voor zo'n successtory

zijn: de jeugd van kleine "'illem in de
havenwijk van Hotterdam, zijn doorzet.
tingsvennogen, zijn vroege zelfstandig-
heid, zijn leertijd aan de avond~Academie,
zijn plotselinge vertrek naar Amerika en
zijn carrière. Een vrij gnedkoop gegeven,
dat onwillekeurig doet denken aan ge-
romantiseerde \'ertelsels over goudzoe~
kers. pioniers en krantenjongens die in
een paar jaar tijd miljonair worden. liet
vervelende. ietwat genante, is dat voor
'Villt'm dl! K(xming deze slliker,wete
!-\"angvan zaken vrij aardig klopt.
Bij de naam 'De Kooning' denk ik aan

het cIichce ':\ederland bn trots zijn op
deze zoon'. In de Verenigde Staten werd

KUNST
hij Amerikaans staatsbmger; toen hij na
zo'n veertig jaar in ons land tt'mgkwam
voor zijn expositie in het Stedelijk en
\'(x)r de Talensprijs annexeerde l\'eder-
land hem en koesterde zit'h in de uit-
straling van zijn SIlCC{'S.
I [ot Nederl:andse volk kent De Kooning

van de televisie. Hij was hij de opening
van zijn expositie in het Stedelijk. waar
de Amerikanen Hollands en de Keder-
landers Amerikaans spraken, uit hdeefd~
iwit1.
Op mij, (1..'1tmoet ik eerlijk bekennen,

maakte de exposant gt'en al te plezierige
indruk. Dat was niet meer dan ecn eer-
ste impressie. De Kooning ht'eh el'n iets
tè markante kop, iets tè wit haar. Ogen-
schijnlijk zou hij weggdopl'll kunnen
zijn uit een slecht S(Xlrt!"Oillannetje.

Komst niet geruisloos
De komst van De Kooning verliep

verre van geruisloos. Hatlio. tv t'n pers
hestct'dden huitenge\ ••toon veel aandacht
aan de verloren zoon. lIet was alsof
!\ederIand iets had goed te maken. Het
optreden voor de tv van de schilder Jan
van Heel ('Ik 7.at naast '''ilIem op de
avondacademie') was Wlllluit helachelijk.
DlX)r de pedante. schoolmeestemchtige
manier waarop deze niet zo briljante
artiest De Kü<ming 'aanprees' bekroop
mij het gevoel: Die De Kooning zal wel
har tegenvallen.
Dat pakte andt'rs uit. lIet hezoek aan

het Stedelijk :\fllsellm van Amsterdam
werd een aangename verrassing. De
overzichtstentoonstelling (tot 17 novem-
ber) geeft ('en vrij volledig beeld van de
ontwikkeling die een waarlijk groot
schilder heeft doorgemaakt. Een schilder
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te vergelijken met mensen als Appel,
Kantor en in zeker opzicht met Pieasso.
De laatste vt'rgelijking is Illogelijk als
gdet wordt op de invloed die heiden
hehben gehad - Picasso in Europa, De
KO(lIlingin de vs. Toch is het natuurlijk
onzinnig om - zoals enkele recensenten
hebhen gt'{laan - h('iden op ('('n lijn te
plaatsen. liet is zt'1fszo dat De Ko(ming
in zijn beginperiode duidelijk door
Picas.'>Ois geïnspireerd.

Tekenen op behang

\Villem de Kooning. 64 jaar. is in
Huttenlam gel)()rt'n. :\iet zonder enige
vertedering en trots memoreerde zijn
zuster onlangs: ''''iIlem tekende al als
driejarig jochie op hEt hehang'. Toen hij
zestien jaar was ging hij werken hij de
gt'hroeders Gitlding. een schild('rs~ en
decorateursix'drijf in Hotknlam. Op

aanraden van Jan Gidding nam \VilIem
avoJl(lIessen op de Academie voor Beel-
(!t'mIe Kunsten en Technische 'Veten~
schappen.
Veel plezier zal De Kooning daar niet

hehben gehad. Maandenlang werd onder
strenge, conservatieve It.iding gewerkt
aan de fotografische weergave van een
stilleven. De~Koonings kennismaking met
de 'Kunst' droeg ertoe hij dat de nu zo
hewierrookte kunstenaar er destijds geen
ogenhlik aan dacht schilder te worden.
Op school en op zijn werk had hij ken~
nisgelllaakt met de ideeën van de Stijl-
groep.
Hij wilde, toen hij op 22~jarige leeftijd

onaangekondigd naar Anlt'rika vertrok,
niet in de kunst. Hij wilde geld verdie-
Iwn in de H'Clamemet toegepaste kunst
à la de Stijlgroep. Amerika leek hem
daarvoor een geschikte omgeving, beter
dan Parijs, dat de-stijds al<>bolwerk van
de modeme kunst nog onaantastbaar
was, De Kooning sprak g('t'n woord En.
gels toen hij in 102Gvoet aan wal zette
in de nieuwe \vereld. Hij had er enkele
vrienden. zeelui en Nederlanders die
eerder de overtocht hadden gemaakt.
'Villem werd arheider, huisschilder, klus_
jt'sman ('n nam zijn intrek in een tehuis
voor zeelui in I1ol1oken,Kew York.

Manusje van alles
Pas een jaar later verhuisde hij naar

Creenwieh Village, de kunst('naarswijk
van Alllerika's grootste stad. Daar kwam
hij in ('ontad met mensen als Gorky, de
schilder en de dichter Denby. Hij
huurde er een zolderatelier en begon 's
i.l\'oIllIs na zijn normale werk - nog

ROl)('II: Drie snlt/lle (crollwell~)do('kl'1l uit De
Koouill~ç 'ijS-tillt' periode
Links: 'Vil/cm de Koonillg
Rechts: Een Cl/U de benlc1,tc nOllwcufigurefl



steeds als manusje van alles - te schil-
deren. Overda~ maakte hij muurdecora-
tics:, schilderde ansichtkaarten, legde
contacten, leerde de Engelse L1al en
sprak met kunstbroeders (Overigens:
zo'n 40 jaar later zou hij nog zijn i\'eder-
landse accent niet zijn kwijtgeraakt). Hij
praatte graag over kunst, over zijn
denkbeelden, kon goed formuleren en
werd ontdekt door de kunsthandel.
\Verktc hij aanvankelijk uit geldge-

brek nog in zwart-wit, later ging hij de
felle kleuren van de reclame gchntiken
tot het ogenblik dat hij de tussentinten
ontdekte. De KCKmingzelf zegt de pas-
teltinten te hebben gevonden in de :r\ew
Yorkse ijswinkels, zacht rose, lichtgroen.
Hij was toen al een bekend man, een
van de meest vooraanstaande schilders
van Amerika. Een man die een nieuwe
kunstenaarsgeneratie beïnvloedde en in-
spireerde. lIet meest bekend is hij ge-
worden door zijn schokkende vrouwen-

portretten, een serie die nogal wat stof
heeft doen opwaaien in de Verenigde
Staten.

Schokkende vrouwen
Schilderde zijn l"ederlandse collega

Kees van Dongen in Parijs meedogenloos
vrouwenportretten, De Koonings vrou-
w('n schokten meer. Zij waren demo-
nisch, caricahlraal. De Kooning poogde
het wC"J:envan de vrouw tot uitdrukking
te brengen.
Een verdienste van De Kooning is zeker
dat hij zijn gehele loophaan - tot nu toe
_ heeft geëxperimenteerd met verschil-
lende technieken en uitdrukkingsvornlCn.
Dit hehoedde hem voor verstarring. Re-
clame, schilderkunst; abstract, non-figll-
ratieL figuratief; zwart-wit, fel- of zacht
gàleurd - het zijn bij De Kooning
nauwelijks tegenstellingen. De ehronolo-
gi.'ichevolgorde is niet duidelijk aan te
geven.

De Kooning is nu een man in bonus
geworden. Hij werkt in zijn droomstudio
in East JIampton, door hem zelf ont-
worpen. Amerika is trots op hem, ten
minste even trots als Nederland dat is.
De 'Vilde, directeur van het Stedelijk

~lusellll1 haalde de Nederlandse Ame-
rikaan met zijn werk naar ons land. De
Talensfahrieken verleenden De Kooning
de internationale Talensprijs, 2,7 dui-
zend dollar.

Voor miljoenen verzekerd
'Villem is een belangrijk man, dat

blijkt ook uit het feit dat zijn geëxpo-
seerde werk voor meer miljoenen is ver-
zekerd -dan het geval was met de Picas-
$Q's die het Stedelijk eerder ten toon
stelde. 'Villem is ook niet naar ons land
gekomen omdat De \Vilde dat vroeg of
omdat er een Talensprijs lag te wachten.
Thomas B. IIess, guest-dircctor van het
museum van moderne kunst in New
York en bewonderaar van De Kooning
stelde de tentoonstelling samen voor een
tournee door Amerika en Europa. Van-
zelfsprekend werd ons land niet over-
geslagen.

De Kooning. die niet graag aan zijn
Ä(~derlandseafkomst wordt herinnerd en
vrijwel nooit zijn moedertaal wil spre-
ken, wordt door lIess beschouwd als een
typisch Amerikaanse schilder. Daarin
heeft de mllseumdire<:teur uit de VS
gelijk. Als 1Il.-""SSevenwel heweert - en
dat doet hij - (bt het oeuvre van De
Kooning voor niet-Amerikanen moeilijk
is te begrijpen, raaskalt hij.
\Vat in het Stedelijk te zien is is niet

'moeilijk'. De expositie geeft een inten's-
sant overzicht. Er zijn enkele tekeningen
uit de vroegste periode van De Kooning.
Toorops invloed is hier duidelijk. De
zwart-wit-periode, het naturalisme en de
al~tracte doeken zijn belan~ekkenJ. De
Kooning is echter duidelijk op zijn best
op het eind van zijn fel-kleurige periode
en in zijn latere werk, waarin hij tussen-
tinten gehruikt.

Detailkritiek
De vrouwenportretten zijn lang niet

allemaal meesterwerken, maar dat is de-
tailkritiek. In haar tOL1liteitis dC'".teexpo-
sitie voor het Stedelijk het hoogtepunt
van dit jaar. Artistiek wel te verstaan,
want financieel zijn de resultaten enigs-
zins tegengevallen. De toeloop van he-
zoekers was. toen dit verhaal werd ge-
schreven, aanzienlijk geringer dan men
h.ad verwacht.
Dat is jammer. De Kooning is de

moeite waard. 'Villem de Kooning zou
eens hebben gezegd: 'Ik wil de grootste
schilder, de grootste drinker en de groot-
ste minnaar van mijn tijd zijn'. Dat
klinkt nogal pal<;erig.Na het zien van de
tentoonstelling stoort me dat niet meer.
Een man van zulke kwaliteit mag een
pal 'ier zijn.

BOB VAN OPZEELAND
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Het politieke protest (2)

Schrijv(,11 in ('<-'111ll,l;l1lddijks verschij-
lH.'ml hlad als EeO hetl'hnt per ddilli-
tic achter de actualiteit aanlopen. Dat
hesef je heel duidelijk als jl' sdIrijft o\"er
het politit.k protest, de H':H:tics daarop
en de im.Jehtcn daaromtrent, een maat-
schappelijk fenomel'u, <lat nimmer lang
laat wachten op nieuwe verschijnings-
vormen. Het Taptoe-incident in Delft
dl' verwikkelingen rond het toucch.iuk
'de Smoeshaan' en de film 'Ik I>t-'Il

nieuwsgierig _ geer lijken alweer hele-
gen stukjes eigentijdse geschiodt.'nis. Zij
zijn Vl'rtlrongen door <Ic hIc)(xlige onlus-
kil in :\Iexil'o.
:\Iaar de t{'rmijn nm ",cn maand. die

actuele gc!)(,llrtenisscn dot't v('rs<.~llralcn,
maakt tegelijkertijd heoorddingen met
wat meer distantie {'n milltler emotie
mogelijk, maakt ontwikkelingen op wal
langer termijn zichthaar en levert l.-'('n
sdIat van nieuwe visies op het politiek
afwijkend gt.-"drag. EC'll vall de meest
belan~'wckk(,llde nit'uwe zienswijzen op
het politieke radicalisllle is de onlangs
in de Verenigde Staten verschenen stll~
dil' van Kenlleth Kl'nniston: 'Yollllg Ha~
dicals - noh.."S on eommitted youth.'l

Jonge radicalen
I kt nieuwe hOt,k vall K('lllliston vormt

de neerslag van ('en omvangrijk soeiaal-
psyeholO'gisch ondcr;:ock naar de J.{C-
tlragmgl-'9l, ~"ldlv£toiten', en mol~nillgcll
van een grol'p voora..mstaanllc, jonge,
fulltime mdica:le laativh.i'l'n, klie Ken-
niston g'Nlurende drie maanden vokdc.
Op grond van de uitkomsten van zijn
studie kan KeUlliston enkde nipt ('enier
aan de dl' fl'Îtcn getoetste vbbrollder~
stelling-en weerleggen. Jonge, politieke,
aelivistt'lI zOIl(len hun eigen psychische
prnhll"m('11 projecteren op de gehele
sallll'llleving. zonden nog niet got..,d aan-
gepast zijn, hun g-ehrek aan zt:"!fver-
trouWE'n willell compenseren door het
,.oeren van ()venlreven aeli('s, vatl)aarder
zijn voor propaganda omdat jong ook
onervaren maakt, of afkomstig zijn uit
mili('u's waar de radicale ideeën met de
paplepel werdC'll ingegoten.
De onder;:(H'k{'r nu wl'erlegt deze

HJoroonlden in die zin. dat een verkla-
ring vall de gedra~illgen van jonge ra~
diealiskn veel gt'('omplicl'erder is.
'\VaarsC'hijnlijk zijn de jongeren niet al-
tijd neurotisch. maar is de huidige sa-
menleving Vedl"LT neurotiserend: veroll-
der!'o1elde A. de Swaan in zijn toelichting
op het werk van Kennistoll.:! \Vil' jonge-
reil verwijt dat ze te wl'inig aangepast
zijn. spreekt daarlllt'e een positief wailr~
de-oordeel uil over aanpassing. \'('Ie
jongeren zijn tt'genwoordig gt..'neigd om
de wenselijkheid van aanpassing aan ",en
maats( ..happij. die in verschillende op~
zkhtl'n als sl('cht ervarl'U wordt. in twij~
fd te trekk",n. Dat er g-t..'l'nlabiele fik'11-
n'n in het kidzog V<lllradk.lle adivl ...;ten
Z(lUt.1en W(mlell llIeegeslt'('pt. ontkent
Kenniston. maar om radical{' leiders als
lahiel tuig- af te schilderen. vindt hij
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dom. Ü)n oordel'1 zegt veel Ilwe •. over
de lIitsprt..,ker ('rvan, (.tm over de radica~
Ie leider. Bram de SwamI vintit het ge~
vaarlijk om het begrip 'onevenwichtig' in
dit soort discussies te hanteren. Hij acht
radicale leiders vaak Zl'Cr oncvcll\vkhtig,
spr('ekt zelf lil'vcr van 'aanges!ag{'n'
Illaar waanlt..'t..'rt dit niet uegatie£. Ieder~
een. die zich 1Jlt.'t vervc inzet voor een
Iwpaalde zaak is oneH'nwiehtig. of hij
!lil sportprestaties \"l'rrkht of bijen teelt.

Interessanter lijkt de vraag, waarom
die lahiliteit van activisten d{'nig-rerend
beoordedd wordt en die van Tom
Okker over Ill't hoofd wordt gezien. De
v('rklaring is simpel, maar er wordt te
vaak aan voorbij gegaan. Tom Okkcr
ontllL'CIllt je de ilIu"ie, dat je il"l:s pres~
teeert als tennisser. maar hoevelen ten-
nissen? Hadiealisten ontnt'llK'1l je een
,.e~,1 ingrijpender illusie: namelijk, die
dat je ZOl! leycn in {'en leefhare, of
dl'lllocratise1w, of vredenasfrevende we~
•.dd. De radicalist houdt je wakker.
geef je het schuldgevoel, dat je teveel
(lehter je tv zit cn to weinig ernst maal1:
met noodzakelijke maatsehappelijke ver-
anderingen. Een heg-rijpelijke reactie uit
zdlfhehoud is dan. Olll di('zdfde acti.
\"iskn te kleineTl'n. hun helang te ()Ilder~
.~chatten ('n hun handelen te devalueren
tot het uithalen van kattekwaad of er-
ger, Enkele llitingsvonnen van de ge-
schetste reacties: '\Vat wil je zijn vader
was toch ook commlmist.' 'Hij kan niet
Pl'ns zijn haar fat.~(}Cnlijk laten knippen:
'Ze tn,kken alleen maar ongure d('lmen~
ten aall: 'liet zijn no~ maar kinderen:
'Het 7.al zo'n vaart wel niet lopen' en
zelfs 'llitier is pret:Ï('s zo hegonnen.'

Onderzoek
Kennhtoll is jOlig, eind dcrtig. Kenni.

ston hestudcol'rde een kleinc groep. zijn
omlerJ'.ock hestreek sl(,dlts drie lllaan~
dt..\ll ("ll bleef beperkt tot de VPTcnigde
Stateil. Zijn - tijdens het ondermek
'groeiende 'Sympathie voor (10 mensen
die hij h('studeerde - laat hij t..'erlijk
hlijken. Zijn coneIusies ontnenlt.'ll iet1e-
re grond aan enkele vertrouwde en
wijdn-rbreidc vooroordelen. De 'Jonge
Hadiealen' komen verre van onsympa-
thiek uit zÎÎn studie llaar \"oren.
Een vo~dingsbodem voor talrijke on-

oprechte, niet-wetenschappelijke ver-
wijten, die ,.oortkollwn uit het eenll'r
g{~nOl~llldc zelfhdl{}Jld-mt'chanÎsme. Een
jOlige ond('r/.oeker, die leeftijdgenoten
waarneemt 'hol~,ft te weinig distantie.
~rensen, die dit verwijt aanvoeren,
zOllden ook hezwaar moelen maken te~
gen l~'11 (jO~jari.L!e geriater, die onder-
(Iolllsverschijnselen I)eshldeert. Grott.."
hl'roemde gees!l'n, hij wie hd proces
van geestdijh' aftakeling zijn onlH'rroc-
pelijkt, intn'l' hedt gedaan. worden vaak
Ilwt lllilH1t..-r1"t.."Sl'rve,..(l'vol~d. dan jongl',
hehh're <leukers. Het is 'wishflll think-
ing' om de geoJ.{rafisdw gcldig-heid van
Kcnni.ston's stndie te zoer te heperken

tot tip \'l.-'(l.-'nigtie Statt'n, Uit zijn onder-
zoek komt de sterke internationale orithl~
tatie van de groq>, die hij ondermcht ..
duidelijk naar voren,
De eigen natie is voor (Ie hedl.-'ntlaagse

jeugd ('t..'11rl,ferentiekader van onderg-c-
schikt hdang. ~Iensen. tlit' stellen dat
het in EllroP:l nog wel Illeevalt met het
radicalismc van de jeugd, 1t""J'£nwaar-
schijnlijk sln'ht de krant en j.{("vt'n aan
die stelling- pas enige ,l.,'1'"ondals zij kun~
lH'n heschikken over soortgdijke onder~
zlX'kgegcvens als Kenniston verzamelde.
Dl' sympathie van Kelll1iston voor diens
mdicalen is in het ooglopender dan de
v:tn de hioloog voor de eekhooms, dit..'
hij nndermekt.

Verstandelijk beKaaId
De jonge radicalen, die K. onderzocht,

zijn stuk voor stuk zeer talentvol en
uitermate verstandelijk bekraafd. Aan~
1lt'lllelijk is. dat ze, als ze zich voor
andere zaken zouden inzetten (hij voor~
hedd \"Oor wetenschappelijk onderzoek),
op dat terrein even hriljant en succesvol
zouden zijn. Dat ze dat niet doen komt
")OI"t uit hun afkeer van onhuigzame
hureaucratisehe strueturen en lIit hun
scepsis l.o.\'. de waardevrijheid van het
wetensehappelijk onderzoek. Maar hier
!wwanddl'n we I-'t..'nzijpad. De hegaafd-
lH'itl van radicall' studenten wordt ook
onderkend door k'malld, die zeer kriti.~ch
staat l.n.v. dit radicalisme. blijkens zijn
enige jarl'n geleden gt'dane uitspraak
o"er hl't intellectuelc proletariaat. lIet
hetn.'ft hier VVD~senator Van RieP, die
onlangs zei: 'Hevolutiegezinde studenten
zijn vaak hooghegaafd. Zij onderkennen
tIe zwakke elementen in (1e laat~kapita-
lbtisehc samenleving nallwkellrig . .\Iaar
mT. 11. van Hiel zt'i meer: 'Vaak :zijn ze
te bewust intellct.1ueci. Zij zien niet in
dat contact lllet eonfonnisten t..'n onver-
standigen v(x)rwaanle is voor (,Ik staats~
manschap, (x)k het re,'olntionaire. Tach~
tig, negen til-\: percent van hen die aan
eon rcvolutie willen lll('(.'(Ioen, loopt im-
mers niet wann v(x)r kritiek op De Tele-
graaf, op de Am{'rikanen in Vietnam, op
"tIe ,.eromlersh'ltle wandaden van de
Griekse kolonds. de Sjah, de Portugese
regering", '

Merkw.ardige 'act"
Bij de toeliehting op zijn stelling. dat

l.-'en omwentding pas succesvol kan zijn.
als ook de confonnisten daartoe hereid
zijn. plaats ik graag L"l'n vraagteken.
~faar dat maatschappelijke om,\'{'ntelill~
geil meer effectief zijn, als ze gewenst
worden door l'en grotere groep, is Ila~
tuurlijk juist. liet is evident, dat je met
afwijken(} gedrag de aalHlaeht trekt.
Iedere Nedt'rlander WL"Ctwaarschijnlijk
van hel krenten uitddl'lI hij het Lieverd-
jl! ill tie Provo~tijtl. Hecenter is tIl! po.
gillg van Anll'rikaanse radiealen om hij
tie Democratische Conventie in Chicago
een varken Illee te laten dingen naar de
presit1cll tskandidatull r ,
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Ook deze merkwaardige 'ad' Iweft n'r
lmitl'n de V<.'renigd<.'Stah'n ophef J,!;e-
maakt. }.1aar aandacht trekh'n is niet
voldoende, \Vie inJ,!;rijpendeveranderin-
gen ambi("('rt, moet zieh rekenschap ge-
ven van het voorzienbare effect van zijn
handelen. :\Iet het 'varken kreeg men
vele L--Ichersop de hand, maar een se-
rieuze kandidaat bood men niet. Politiek
bezien is de effectiviteit van de studen-
temmlllsten aan de vooravond van de
Olympische Spelen ook te betwijfelen,
~l1joenen zien liever atleten. dan straat-
gevechten, koeskrt'n zich liever bij de
illusoire wannte van het Olympisch
vuur. :\Ien is niet geneigd partij te kie-
zen voor een groepering, die mogelijk
mondiaal sportgenot in de weg staat.

De studie vall Kenniston kan misver-
standen wekken bij de minder kritische
radicaal. De overwegingen van L('opold
de Btlch~ rond de literatuur over de
mei.revolte in Frankrijk, lijken ook op
K.'s werk toepasbaar. De Buch stelt: 'De
boeken zijn berekend op het aanwak-
keren van het heilig vuur hij degenen,
die de \\'aarheid al kennen. Zij h<"horen
tot de theologie.' Ik sprak onlangs met

('('n simpt'!l' gl'iovige, die on'r Kenniston
gl'iezell had. Zij zei: 'Zo, Illi is dus
eindelijk hewezen, dat mensen met lang
haar, die vaak demonstft.'rcn niet dom.
labiel en oTlvolwassen zjn. Illaar slim,
evenwidltig en rijp.' Dit nn, heeft
Kennü,ton nimmer aan~(.toond. Bij het
interpreteren van radicale verschijm;e1en
bestaat bij velen d(~neiJ"ring,die interpre-
tatie in 't eigen voorded te laten uitval-
len. De Bu<.'htoont dit aan, aan de han(i
vall het volgendc voorheeld: 'Als Edgar
~Iorin (een hekend Frans sociaal-psycho-
loog - J, 11.) beschrijft, dat er in de
meidagell in Frankrijk s~lldcnten waren,
die md behulp van een injectie tot sla-
pen Illoestl'n worden g(~dwongell,dan is
dat voor hem. omdat "het leven voor
hen in die eerste weken zo intens en zo
rijk was", kortom zo helangrijk, dat de
studenten niet meer aan slapen toe-
kWallH'll.~Iaar Cl'n ander zal er precies
het bewijs in zien dat hij zocht, dat de
studenten leefden in L"lInstaat van pat-
holobrische exaltie,'
i'\og even terug naar Van Hiel: a 'De

Cohn-Bcndits of Dlltschkes krijgen pu-
bliciteit. doordat een de<.-Ivan de journa-
listen en radio. tv-medewerkers uit lwt

zelfde hout gesnedell is.' Ik werk bij de
radio en sdHecf in Ego over heide nr-
dicalc studentenleiders. :-..roumaar ho~
pen, dat het hout, waamit ik g<,'slll"den
moet zijn, l'en redelijke henadering van
hd politieke protest niet al te zeer in de
weg hl,dt geshulll,

JAN HAASIlHOEK

1 Kt?fmcth Ke'Ulistoll, 'YOIlIIg Rcuiica/s:
tlotes ot! committed YOUtl1', lIan;est
Book HB 140, Nell) York 1968, be!>1Jro-
keil door G. elln Benthem eau deu
Bergh hl Vrij Nederllllu/ ean 7 septem-
ber 1968.
~ A, de SW(I{m ('Jflhlicist eH politicowug)
gaf op 27 september eli 4 oktoher ;1. ill
het VPRO-programma llee een foelie"-
tillg 01' de studie -can Kenniston,
::I Van Riel, 'Stlulentenrevo/te leeert
geen gecaar op, wel lIarig"eicl', een arti-
kel in Het Vrije Volk VllIl 10 oktolJer
1968 over Van IHels toes]Jfaak tot de
Liberale Stlldenfeueerelligiug in \Vage-
lIiugeli.
,t l,eol)ohl de Buch, "Vat oeerbliift tUl

aftrek van het delirium' in Vrij Neder-
hmd van 12 oktober 1968,
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'Ontbijt met z'n drieën' is nog geen
'Tweemaal leven'

;'>.faarten is getrouwd met 11erel. Sonja
l.-'Il~faartl:'11 vrijt'r1 met dkaar. !\faartclI
blijft hij MercI. 50nja I-("aat trouwen met
Hans. Dit, ietwat oppervlakkig samenge-
vat in vier regels, is de geschiedenis uit
'Onthijt met z'n drieën', het romande-
huut van de schrijfster Eva IIoornik.
:\Iisschien al min of meer in de titel
opgesloten, het betreft hier het relaas
van een driehoeksverhouding. Een in-
derdaad weinig origineel gegeven, maar
in dit geval bijzonder vanwege het ont-
breken van verdriet, eenzaamheid, het
zo intens lijden, het ontbreken van we-
z{'nlijk gevoel. Een koel hock dus?

Ja, maar stellig niet als zodanig be-
doeld, daarvoor is de poging llaaf -

meer - in 'Ontbijt met z'n drieën' van
een te doorl'jchtige naïviteit. Eva Hoor-
nik heeft mot haar gegc",'cnvast wel iets
willen doen, waarschijnlijk zelfs wel iets
bij de lezer willen bewerkstelligen. EL'U
1)()L.kschrijven is echter meer dan een
gegeven verzinnen. er bestaat ook nog
zoiets als uihverking. Fij.,'1.lrenhebben
leven óf niet, bij te veel of te weinig
ontstaan slechts karikaturen. Hanteer je
ah scIuijver of schrijfster bovendien be.
paa.lde heelden en technieken ook nog
zeer onhandig dan kan van een Z.g.
veelbelovend tot en met lx.L.IIlJ.,rwekkend
boek geen sprake zijn, Er is slechts
mimte voor begrippen als kitsch, cliché,
goedkoop etc. Eva Hoornik zal hest 't
één en ander gclco..:cnhebben, vcnnoe-
delijk zelfs wel weten hoe je t'Cn boek
moet schrijven, en ook de wil 1II0etaan-
wezig geweest zijn. ),Iaar het vennogen?
Ik waag dit, zeer voor..:ichtiguitgedrukt,
naar aanldding van 'Ontbijt met z'n
drieihl' grotendeels te betwijfelen.

Huls II.lsdecor
'Ontbijt met z'n drieën' komt op mij

af als een ongeveer één pagina-verhaal!
idee waarbij de schrijfster wèl door ge-
had heeft dat je niet onmiddellijk alle
h'ier) figuren ten tonele moet voeren.
Dat geschied dan ook niet. In de eerste
tweeëndertig pagina's wordt de lezer
slechl.. geconfronteerd met de vrouw
Sonja. Het decor ü; het huis van .Maarten
en ~Ien'l. Handeling: Sonja wiwht op
:-'Iaarten. Onverwachte situaties kunnen
zich niet voordoen, omdat :-'ferel(zij was
op school al zo goed in Frans) een aantal
dagen naar Parijs is. !\faarten laat lelijk
op zich wachten. Sonja ergert zich daar-
aan, van ven'ding is evenwc1 geen
sprake. Hoe zou dat ook kunnen, wan-
IIl't'r je oude brieven van ~lereI aan
l\taarten ontdekt, en nil't te vergeten de
trouwfoto's, inclusief de foto's vall de
huwelijkreis, van dezelfde 1faarten en
':-'lereJ.Hier mod iets: mee te doen zijn.
Op o.a. pagina 27 doet Eva lloomik er
dan ook iets mee, zoals uit het navol-
gende fragment moge blijken:

(... ) 'Na 'lOg drie bladzijden met
foto's uan urienderl en familieleden volgt
ecu nieuw hooldstuk: De hlHcelijksreis.
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11et u:oord is ill schoonschrilt geschre-
een en versierd met bloemetjes. Net
zoaL,; zij emegcr luwr 'net-schrilt' taal
moest eersieren op de morltessori.sdlOol.
Vereolgem ziet ze het u:oord Bretagne
st(l(l1l. Scheepjes die ,Merel geteketld
heelt illustreren het (word. 01' de vol.
geilde loto s/(wt Merel irl bikini tuwst
Maartetl. Maarten in zwembroek. Als ze
de 10/0 ziet realiseert ze zich voor liet
eerst dan ze Maarten eigenlijk nooit in
zwembroek heelt gezien. Naarmate ze
meer foto's van hem ziet in situaties clie
ze niet kent u:ordt hij steeds vreemder
wor !war. Op dat moment kijkt ze zelfs
olJ;ectiel mwr hem, (l,xmt de piin die ze
heelt is al zo vallzellsprekell(l dat ze
hem IUlUlcelijks voelt. De volgeTll/e loto's
.:.\lereleli Maarten samen all een rots, en
samen ill een klein roeibootje bekij1.:t ze
zells rl0f.! ma(lr duchtig. Pas als ze lUl
/log vier hladzi;dc1I ilJcel/.s luw lumlCli
ziet stallIl: 'Jiferd cu .\taarteu t:elU der
Veen bedmlkefl 11 t:oor de getoonde be-
Itmgstelling ti;dells hun !lIlwcli;k', is liet
aLml de Jlii" heviger wordt. Ze slaat het
fotoalbu/lJ dicht eH smijt het in cic kast
(. . .)'

Behalve dat ~Iaarten en .\Ierel tijdens
hun huwelijksreis kennelijk mooi weer
hebhen gehad, blijkt uit dit citaat dat
Sonja natuurlijk niet eeuwig objectief
kan hlijven. ook zij hedt recht op haar
agressiviteit. Dat hedenkend, moet ook
het uithalen van de halve tmi, van ),Ie-
rel voor .\faarten hestemd, en door Sonja
gevonden. te aanvaarden zijn. Zo ook de
drang van Sonja om ~Ierd te zijn. Boc
gemakkelijker te realiseren, dan kleren
van 11erel aan te trekken? Ook dit ge-
schiedt.

Korte flashbacks

Daarnaast wordt er in het eerste ge-
<k'C1tevan 'Ontbijt met z'n drieën' ook
nagedacht. Spiegels en ramen, om naar
buiten te kijken. hewijzen daarbij hun
functie. Soms ook duikt SOllja van het
heden evell in het (haar) verleden. Korte
flashbacks die ha..'l,rgt.xlrag dienen te
verduidelijken. Zaak lijkt mij daarbij \\'el
om zkh niet te vergissen. Zoals - bij-
voorbeeld - in het geval dat Sonja aan
haar moeder moet denken (die het ge-
zicht van een clown (I) heeft), abrupt
haar lippenstift wegvcc1-,'t,tenvijl cven
later hlijkt dat Sonja''S lippen nog wel
gestift zijn.

Ondanks het gezochte in het eerste
gedeelte van 'Ontbijt met z'n drieën'
i.én ding maakt Eva Iic)()rnikstellig dui~
delijk: Sonja is meer vrouw, beter mis-
schiell wijf, dan .\Ierel. Het Iwsehrijven
van ht.'C.1toestandenis daan'oor (m.i. te-
recht) niet noodzakelijk. Je kunt heter
.\Ierel en Sonja, met daartmsen .\Iaarten,
met elkaar <..'onfronteren.Hoe doe je dat?
Je laat .\Iercl Sonja uitnodigen, laat hei-
den eerst met elkaar praten, voert iets
later ~Iaarten in. en dan maar kijken hoe
het zich onhvikkelt. Dit alles is te vin.

den in het tweede gedeelte van 'Ont.
bijt met z'n drieën'.

.\Iaartcu is nog nid thuis, wat dat
hetft.ft is er in het twcede gedt.elte dus
wl'inig-veranderd. ~Ierel en Sonja praten
wat. Sonja houdt zich van de domme,
hrengt dientengevolge het gesprek op de
eerste ontmoeting van Merel en .\.'Iaar-
ten, de periode daarna, hel huwelijk etc.
Opnieuw worden de foto's bekeken.
Later op de anmd. )'Iaarten is inmiddels
gearriveerd, geraaJ...-t1ferol even in pa-
niek Over de uitgehaalde trui. Ze be-
schuldigt )'Iaarten ervan. .\Iaarten kijkt
naar Sonja, maar Souja houdt zich, zoals
al gezegd, van de domme. Aardig is hoe
Eva lIoomik het kiml.vrouwtje Merel
niet op de zg. traditionele wijze psycho•
logisch uitdiept, maar SOlljaover .\Iercl
laat denken op de volgt'Hde wijze:

(... ) 'Merel houdt Wil: The ,\loderu
jazz Quartet / BraklIlall / Kaas-Fondue
/ 'L\llemall' / Charles Aztwvuur /
lJaydn / Merel heelt een hekel (l(m:
Charlie Parker / Remco Campert /
Escargots / De clil/lle met het II01Iûje
/ BWy llvlliday / IJ"eh ( ... ):

\\'allneer men nu ook - bijvoorbeeld
- nog bedenkt dat ~lerel erg netjes is /
Sonja niet. ~lercl van koken houdt /
Sonja niel / en ~Ierel met een nachtja-
pon aan slaapt / eu Sonja naaJ....-t,dan is
het duidelijk dat Sonja en Merel twee
verschillende vrouwen zijn. Vennoedelijk
maakt het dat juist zo aantrekkelijk voor
)'laarten. Immers, ondanks zijn opmer-
J...ingtegenover Sonja, dat hij nog maar
zelden met .\ferel naar hl.-'dgaat, doet hij
dat wel. Zeer pijnlijk voor Sonja die in
cle \'oorkamer zo alleen Iih'1.te slapen.
Zien doet zij niets, maar des te duidelij.
kt'r kan zij het horen:

( ... ) '[{et moet al tegen de ochterul
zijn ab,' ze tcakker lClm/t. Dat merkt ze
(/a/l het eage licht dat door de gordijnen
l;aft. Ze kau dllicleliik hallr kleren onder-
scheidell 0IJ de stoel bij het raam.
'Vaare/oor is ze lcakker gelcore/en? Ze
luistert /luwr ze hoort "iets. liet is hier
veel stiller dau in hallr kamer die allll
een grote verkeersweg ligt. Tien voor
hall zes. Ze heeft erge dorst, eli een
beetje IlOoldpiiu. Eell klei"e kater. Ze
gaat lIIet haar tOllg ltmgs hallr droge
verhemelte. Zij kijkt de kamer ((md. Bij
de boekenkast staat een lIog nJOr de
hellt geculde lies cola. Ze gaat haar bed
uit. Ze rilt. De vloerbedekking kriebelt
aan IUlar blote voeten. Ze bukt zich om
de lies te pakken. Ee1l kind van cle bu-
re'l jammert zachtjes. Dan hoort ze flui-
sterellde stemm£.'n. Stokstijf bliilt ze
stami. Merel en .\faarten praten, of pra-
t(:7l is het niet. Ze zet cle colalles zouder
erron te drinken teeer neer. Ze gaat
ruwst de boekenkast staan. Ze legt !laar
oor tegen de mUllr. Merel zucht heel
dieI). Ze hoort het zo duidelijk aisof ze
ruwst het bed staat. Ze verdueJ.:t de mu-
rL"ll die niets verbergerl. Merel lacht
zacht. llet bed krankt. Alsof ze betrapt



wordt tre1..'t ze vlug haar hoofd terug,
miJllr ze bliift staOll. \Veer dat zachte
jammeren. Nu herkent ze er Merel in.
Ze krijgt kippevel. De dorst die ze heeft
wordt erger. Haar linkerhand houdt ze
voor IWilT Twlf geopende mond. De na-
gels van Twar rechterlumû boven in liet
/iOllt van de boekenkast. Ze durft ziell
niet te bewegen. Ze trekt haar hand
pas terug ais hij echt pijn doet ( ... ):

Vrij saai ontbijt
Ondanks een voorgaande opmerking

inderdaad toch een hedsituatie, maar
niet, zoals men misschien zou verwach-
ten, in de zin van ecn vergelijkend wa-
renonderzoek. De 'ontdekking' van Son-
ja, inclusief het ontbijt daarna met 11erel
en "faarten, heeft een apart (derde)
hoofdstuk. Een vrij saai onthijt, waarin
Sonja haar eitje niet opeet, maar het
ongemerkt op de grond laat vallen.

Hoofdstuk vier hetekent het einde van
'Onthijt met z'n drieën'. Sonja besluit
niet naar kantoor te gaan, zij .•.vil Maar-
ten niet zien, hoe graag zij dat ook weer
wel wil. Bovendien besluit Sonja te
trouwen met Hans. Een figuur waarvan
slechts op te merken valt dat zijn kamer
nogal rommelig is. Sonja ziet het althans
zo ongeveer voor zich:

(... ) 'Overal studieboeken, zelfs op de
vet~';terbaTlk tussen de planten van zijn
hospita. Op zijn bureau stOfld een rijtje
lege pils/lessen. Een half (umgebroken
/les 'Wllst zijn 1)ed op de grond. Alle
asbakken wareu vol. Twee verkreukelde
lege pakjes Cahallero lagen onder het
bruine lage tafeltje ( ... ):

Sonja ziet dit alles in gedachten wan-
ncer zij Hans opbelt in dezelfdc tele-
fOOIlCelvan waaruit zij meestal Maarten
belde. Ter orii.;ntatie, dit is niet het slot
van 'Ontbijt met z'n drieën'. !':atuurlijk,
Sonja vraagt Hans om te gaan trouwen,
en Hans wil ook wel. Dat zit allemaal
wel goed, maar er moet toch meer/of
minder kunnen zijn. Vandaar vermoe-
delijk dat Eva Hoornik haar hoek het
Z.g. open slot ~ecft:

( ... ) 'Als ze lijter met de l)(lllieren op
een terras zitten steekt ze eerl sigaret op.
Ze zoekt de lucifers in haar tas. 1/ans zit
met zi;u rug naar haar toegedraaid. Hij
heeft schuin achter zich een vriend ge-
zien. Ze hoort hem zeggetl: 'Heel goed,
ik ga trouwen: De vriell(l feliciteert
hem. Ze kijkt ook even achterom, glim-
lnc1lt. Dan zoekt ze verder naar de luci-
fers. Ze kan ze niet vinden. 'Maarten:
zegt ze, 'Maarten. heb ie vuur?' Ze hoort
llet pas als ze coor de tweede keer zijn
Mant uitspreekt. Verschrikt slnat ze haar
hand coor haar mond, maar Hans die
nog steeds met zijn mg naar Jurar toe zit
heeft niets gehoord. Dan vindt ze einde-
liik het doosje. lIet zat helel1wal onderin.
Er zitten er nog twee in. (... ):

Aldus eindigt 'Ontbijt met z'n drieën',
met twee lucifers. Symholisdl bedoeld?
Jk weet het niet, kan cr slechts over
zeggen dat het de roman in z'n gefor-
L't.'Crdheidonderstreept.

Vele woorden en nogal uitvoerige cita-
ten bij ecn hoek dat eigenlijk in een
paar regels schijnt te kunnen worden
afgedaan. \Vaarom geheurt het laatste
niet? Ten eerste niet omdat ook een
slecht lx)ck z'n ar~'1lInentatie verdient.
Ten tweede omdat de criticus ook lezer
is, waarbij hij wel kan hopen dat hij de
J.('emiddelde lezer vertegenwoordigt,
maar dit lang niet altijd het geval be-
hoeft te zijn.

Ik kom hierop naar aanleiding van een
uitspraak v'an Eva Hoornik in Het Va-
derland, in een interview met de schrijf-
ster :"fargreet Ferguson, dat 'Ontbijt met
z'n drieën' cen typisch vrouwenhoek zou
zijn. \Vat Eva lIoornik daarmee bedoel-
de werd in het hetreffcmle interview
niet geheel duidelijk, maar ik ben g<-'-
neigd om te denken in de richting van
Z.g. 'romannetje'. 'Vanueer dat inder-
daad het geval was/is, dan zou men
'Ontbijt met z'n drieën' ecn grotcndeels
geslaagde poging: daartoe kunnen noe.
men. En het bock als kanttekening mee
knnnen geven: Eva IIoornik toont zich
af en toe een scherp ohservator en geeft
hier en daar blijk van een relati.•...erende
humor. ~logdijk.

Desondanks lijkt het mij eerlijker en
juister ten aanzien van genoemde schrijf-
ster om haar hoek aan te duiden als een
te pretentieuze poging een idee gestalte
te geven. \Vaarhij haar antwoord op de
vraag waarom zij schrijft, in een inter-
view met lscha in de Nieuwe Linie, kan
hlijven staan: 'Ik schrijf om dingen die
me hezig houden van me af te schrijven,
om dingen die me bezig hielden op
papier te zetten:
"TWEE MAAL LEVEN'

'Twee maal leven' van de Vlaamse
schrijver Clem Schollwen.'ulfsis het ver-
haal van een mislukking.Kantoorbedien-
de 1-lanu woont en leeft samen met
zijn broer O~;an. Ossian is schrijver.
Kan dat ook zijn. 11anu bewondert zijn
hroer wel, maar is zelden jaloers. Ossian
verschaft hem immers, door middel van
de Z.g. artiestenfeesten, de mogelijkheid
om nv'C'elevens te leiden. Hoe sleurde-
rig het werk op kantoor ook vaak moge
zijn, ~raml heeft 's avonds zijn eigen,
andere leven. Een leven waar zijn colle-
ga's niets van begrijpen. Zij zijn er, vol-
J.('ensI\fanu, te duf en te afgestompt
.•..oor. ,Veten zij veel wat het is om met
de mooie vrouw Lucy te vrijen wallnccr
zij zich op {.énvan de vele feesten weer
een 'spuit' geeft? Hehhen zij zoveel ge-
lezen als hij, Ie--.lenzij ooit wel wat?
Neen en nogmaals neen.

M~nu is een uitzondering, en zijn
broer is een groot schrij.•..er. Eenmaal
beziJ.('aan een nieuw IXlek heeft Ossian
altijd zijn kamerjas aan, en uit zijn

werkkamer klinkt klassieke muziek. liet
zijn tijden waarop ~fanu en Ossian wei-
nig tegen elkaar zeggen. Dat ook niet
nodig hebben. lIet zou slechts storen.
Hóe storend, blijkt wanneer Manu zich
bezig gaat houden met een mdsje van
de fabriek. Dit meisje, Christiane, ver-
andert "[anu. Plotseling krijgt hij een
geweldige behoefte zich te manifesteren.
L'n een nog grotere behoefte om neer te
kijken op alles \\'at burt:erlijk heet.

OpzetteliJk wang.drag
Dit 'neerkijken op' mondt ten slotte

uit in opzettelijk wangedrag en ~Ianu
wordt ontslagen. Een aantal maanden
is dit prettig, daarna begint het
"Ianu, maar vooral zijn broer, knap de
keel uit te hangen. ~fanu probeert werk
te krijgen, maar wordt overal afgewezen,
of wel: ~lanu blijkt slecht:) geschil..1:als
kantoorbediende. Ten slotte realiseert hij
zich dat dan wel de broer van een
beroemd schrijver mag zijn, hij is inder.
daad slechts geschikt voor kantoorwerk.
Een pijnlijk inzicht. maar tenminste een
inzicht. Bovendien en opluchtend, niet
in de laal'ite plaats voor Ossian die nu
tenminste weer nIstig a.1.nzijn werk kan
gaan,

'Twee maal leven' start hoogst Oll-
gelukkig. Even lijkt het er op dat Clem
Schouwenaars vocr .•..oor kunstluizen wil
geven. IIij blijkt het slechts te doen om
de afgang van de jongen Manu grotcr en
duidelijker te maken. Dit lijkt sadistisch
maar is nergens als zodanig bedoeld.
Het effect is slechts dat schrijver (Os-
sian) en kantoorlx'(liende hun juiste pro-
porties verkrijgen. Dat daarbij de
verhouding tussen beide broers uitein-
delijk zuiverder wordt dan deze was,
betekent niet dat in het begin van 'Tw{"'e
maal leven' inccstieuze tendenzcn aan-
we-ag zijn, maar wel dat beide broers
aan het slot bewuster tegenover elkaar
staan. 'Tweemaal le.•..en. - is een ont-
nuchterend hook. Er blijkt uit dat de
romantisL.he schrijverswereld niet be-
staat, evenzeer dat het zich verzetten
tegen de dagelijkse sleur l'en idee kan
zijn. Is hct echter niet meer, en aan-
vaardt men niet, zoals 1l<mu, de conse-
quentk--s van L"Cngestelde daad, dan
komt men tc zeer met zichzelf in aanra-
king. Of dit winst of verlies inhoudt, lijkt
mij niet ter beoordeling van een criticus.
Hangt m.i. te nauw samen met het erva-
ren, bewust of onbewust, van eigen fa-
len. Dit probleem, in een alleen aan het
slot o.•..crspannen stijl, als schrijver te
kunnen stellen., maakt 'Twee maal le-
ven' tot een belangrijk boek. Niet in
de laatste plaats vanwege de wL'Zenlijke
geëngagt'erdheid die er uit naar voren
springt. DICK ZAAL

'Ontbijt met z'n drieën', Bezige Bij.
Amsterdam
'Twee maal leven'. Alatltau. Brussel.

Dell Haag.
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Een
sombere
seriel

Ego's 'hoffotograaf' Tom Weerheijm bezocht
de afgelopen zomer in Den Haag een tentoonstelling
van begrafenisattributen.
Volgens Tom was de handel levendig.
Je kunt je het nauwelijks voorstellen.
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