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Irene

Het is ons een behoefte ook in EGO een enkel woord te wijden aan de kwt'stie-
Irene. Een maandblad kan uiteraard het nieuws niet op de voet volgen, maar
cr zijn wel enige elementen in deze zaak die dc directe actualiteit te boven
gaan. \Vij willen daar, heel kort, een enkele opmerking over maken.

Het was ons bekend dat in het protestante en buitcnkerkt.Jijke volksdeel nog
een zeker antipapisme aanwezig was, maar het heeft ons pijnlijk getroffen dat
het in deze ,,",vestie weer zo prompt aan de oppervlakte is getreden. En waar-
lijk niet alleen bij 'thc man in thc streel!'

Zelfs e('n hofprediker kon in zijn eerste emotie over de overgang vall prinses
Irene naaf het katholieke geloof zijn antiroomse gevoelens niet onderdrukken.
terwijl van humanistische hand (dr. P. D. van Hoyen) een brochure is versche-
Ilen over de kwestie-Ircne waar de antipapistischc gevoelens \vel heel dik
bovenop liggeJl. Gelukkig heeft in het blad vall het Humanistisch Verbond
'.\Iens en \Vereld' de heer P. Spigt 6•.•.ondig met deze brochure afger('kend.

De verdraagzaamheid tussen de bevolkingsgroepen is in Nederland nog een
delicaat punt. Daarvan hebben \\-'e trouwens in deze eerste maanden van 19G4
!log enkele markante voorbeelden beleefd. Het lijkt me een punt waarover we
ernstig bezorgd moeten zijn. De oplossing ervoor kan alleell wonlcn gevol1dell
als we het gesprek over o~lImene en onderlinge verdraagzaamheid. dat stellig
aan de top met ernst ell toewijding wordt gevoerd, \veten te laten doordringeIl
tot brede kringen van ons volk. \Vordt het geen tijd dat de leiders van <1('
verschillende bevolkingsgroepen daarover met elkaar in overleg tredcn?
Het is duidelijk dat ook de katholieken dan hun houding t.a.v. amleren crnstig
onder ogen zullen moeten zicn. Zo zijn b.\'. de voorwaarden die de Katholieke
Kerk stelt hij het huwelijk van el'I) katholiek met eell niet-katholiek m.i. eCII
ernstige sta-in-de-weg bij het tot stand komen van een werkelijke onderlinge
verdraagzaamheid. \Ve komen in EGO binnenkort op dit laatste punt uitvoeri4
ger terug.

Als deze woorden gedrukt verschijnen, zal prinses In'ne waarschijnlijk ge-
troll\\'d zijn met de Prins de Bourbon Panna. Het is ook waarschijnlijk, op
grond van haar eigen uitlatingen, dat zij dan een daadwerkelijk aandeel zal
gaan nemen in de activiteiten van de carlistische beweging.

Hier rijst voor ons een vraag. Hoc is het mogelijk dat een jonge \TOUW die
zozeer is opgevoed in goede democratische tradities, zich aangetrokken gevoelt
tot de ideeën van een duidelijk reactionaire stroming? Verklaart de liefde hier
werkelijk alles? \Vij aarzelen om deze vraag zonder meer hevestigend te be-
antwoordell.

Z01l het ook kunnen zijn dat de kinderen van ons Vorstenhuis te weinig dl'
gelegenheid hebben gehad werkelijk deel te Ilemen aan het democratisch volks4
leven? Als dit zo zot! zijn, ligt dan niet een belangrijk deel van de sehuld bij
het Nedt'rlandse volk zelf? Geven wij de kinderen van ons Koningshuis wel de
gelegenheid gewoon in ons michlen te verkeren? Is het niet zo dat wij de leden
van ons Koningshuis als het ware dwingen om hun particuliere levell door tl'
hrengen in het buitenland? lIet is een vraag die m.i. minstpns het overwegelI
waard is.

Ten slotte: er zijn vele foto's van een stralende prinses Irelle in onze krallten
verschenen. \Vellicht zelfs te veel. Er was één uitzondering: de foto die toonde
hoe een verdrietige Prinses hoven op de vliegtuigtrap stond met achter haar op
het vliegveld vele, wijdbe<nlse, hoze mannen. Althans zo leek het. Voor de
radio klonk een: Adieu lrene.

,Maar zo simpel liggen de dingen nietl \Vie het werkelijk wel meent met ons
Koningshuis, hehoort de hoop te koesteren dat de Prinses de wegen zal vindell
om de banden met haar onderhuis en haar volk te bewaren. Voor ons is er geen
adiC'u! Hcel
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Het meisje uit Balmain

lIet Australische ;::wemmC1SJC Daum
Fraser komt uit ecu gralltce volksbuurt
Vlm Sydney, 1caar vele huismoeders zel-
den weten hoe de drldies {lau elkaar te
knollen en een groot deel der mannrll
0111 de lwcerklap beschonken thuiskomt.

Uiteraard zit cr in dkc grote sport-
figuur een mooi verhaal, doch dl' 'Frascr-
story' is anders. Tegen de verdrukking in
'verd dit meisje een sterke figuur, dat
het nog steeds niet kan Jaten met bllur-
nozems te vechten en zo IJU en dnn, te-
gen alle regels in, bier te drinken en laat
thuis te komen.
Doch als cr ergens ter wereld een be-

langrijk zwemtoernooi voor de deur staat,

•
gaat Dawn als een bezetene aan de slag.

De meest opgeschroefde training schrikt
haar niet af, omdat zij weet dat alleen de
sport haar de mogelijkheid schenkt een
vooraanstaande plaats in de samenlevillg
in te nemen, Hoe anders zou een ver-
schoppelinge van de maatschappij zich
omhoog kunnen werken? Ziedaar het ge-
heim-Fraser,
D,m'Tlschaamt zich niet voor haar af-

komst, integendeel. Bij elke geIegenileid
die zich voordoet, zegt ze: 'O.K., ik woon
in Balmain. Bij ons zijn de huizen klein
<-'noud, met roestig ijzerwerk, nog ge-
maakt door berooide gt'deporll'erdeB uit
Engeland, aan de \'cranda's. De mei.~jcs
uit andere buurten hebben het altijd goed
gehad, ze zien cr steeds mooi uit eB ze
hebhen op dure scholen van alles geleen!.
Ik niet, weet ik veel van al die dingen
die men in bderc krillgen helangrijk
\'indt. Ik weet allecn dat ik via de zwem-
sport kan hewijzen dat l'en killd van 011.'1

milieu ook wel ids prest('J"enkan. Ld op,
ik heb al een paar grootse dingen ge-
daan, maar cr komt nog vl'd meel". Ik
zw('m voor AustralW, onze buurt eH voor

•
me zelf. Dat zijll drie goede rt.,dellen om

aJl<-'sop alles te zetten, zeg nOI1zelf!'

Recht uit het hart
Iedereen die haar kent, néémt een der-
gelijke uitspraak van Dawn. Dit is name~
lijk niet bedoeld als opschepperij, doeh
zuiver en recht uit het hart van <-'l'nmeisje
dat doelbewust haar kansen weet te grij-
pen,
Dawn werd in 1938 geboren en iJl lIet

jaar 1956 was zij plotseling beroemd. Zo
maar, zonder precies te weten ho(~ het
allemaal moet, verbeterde zij het hijna
twintig jaar oude wereldrecord van onze
landgenote \ViIly den Ouden. Zij haaldl!
0.1 seconde van dat record over de 100
meter. "'elis\vaar was het Cockie Gaste-
laars die dit record korte tijd later naar
ons land terughaalde, maar de Haam
Da\\Tl Fraser was in de hele zwemwercId
bekend.
Zij ging door, brak het ene wereld-

record na het andere, vCl'\vees grote na-
men als die van de Deense fl:lgnhild
Hveger naar de geschiedenis. Nog groter
werd de scnsatie toen uitlekte dat Dawn

in feite ondervol~d was, aan bloedarmoede
leed en het klimaat \'all Sydney slecht
kon verdragen!
Jarenlang 1Jad zij twee bctrekkiugen

gehad, omdat cr thuis geld moest komen
en zij zich alleen op die manier kon ver-
zekeren van de nodige vakantiedagen om
aan belangrijke wedstrijden mee te doen.
Oven lag werkte Dawn als naaister in eell
fabriek en '.'I avonds holde zij als serveer-
ster van de ene klant naar de andere in
een hedompt restaurant. Later kreeg ze
gelukkig beter werk, zodat haar prestaties
met sprongen omiJooggingen en olympi-
sche titels haar d<-'e1wenleu.
Aanvankelijk was ])awn Fraser ver~

legen in gezelschap, natuurlijk omdat zij
plotseling tussell menscn kwam met een
veel betere opvoeding, Doch ook daarin
kwam verandering, zodat zij al lang: nid
meer zwijgzaam knikt tegen journalisten.
Integendeel, zij zegt steeds precies waar
het op staat ('n de hele sportwereld bc-

DAWN FRASEn , .. gebroken Ilfllsu;erl;el .. ,

grijpt nu waar zij oe kraehten vandaan
haalt om te blijven uitblinken,

In het gips

Helaas hield zij niet stecds de wind in de
zeilen. Onlangs werd zij betrokken in eell
('rnstig auto-ongeval, waarbij haar moe-
der het leven v('rloor en Oawn zelf zeer
ernstig gewond werd. Zij is nu thuis, een
groot deel van haar lichaam in het gips,
Naast tal van andere wonden heeft zij

een gebroken halswervel, hetgeen voor de
doorsnee mens meer dan voldoende zou
zijn om voor altijd de moed te verlie~
zen, Maar Dawn F'raser behoort nu een-
maal niet tot de doorsnee mensen, Het
zal bijna niemand verbazen als zij straks
op dezelflle golfk'ngte terugkomt, de we-
reld wederom tonend wat een mensen-
kind uit Balmain vermag te doen. Al was
het alleen maar, omdat zwakheid iets is
waar D::l\vn en haar hllllrtgelloten zich
voor schamen! CEB SCIIUUIUfAN
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Muisjes eten bij Jan Wolkers

Zien doodgaan roept verzet op. \Vat 7.ieh voltrekt mag niet hestaan. Kan nif.'t,moet
niet wa.'u zijn. 11en wil spreken, ~hreel1wen, de dood te lijf gaan. \Veinig <-'Chter
geheurt er. 11en bezint zich, weet zich machteloos. Er hlijkt slechts mimtc voor
hoop. Hoop dat de stilte die ontstaat, geen pijn doet. Dat het woord ,dat men fh1Ïs-
tert, oVL"Tkomt. Het gebaar dat men onwennig maal..-t.aanslaat.

lIet lijkt tceillig, een ollvergelijklJflllr te kort schieten. Heeft evenwel het subtiel en
zuiver reagererl geen zin meer, is de bijluz dode 'liet langer in leven, dan beseft men,
dat men het - alles wal mogeli;k U':llS teert! gedaan - aan den liive heeft onder.
vonden. Voor teat de dood in ziin mee~t duidelijke verscllijning, de doodsstrijd,
betreft, is er clan ook geen sprake van schuld.

Aanvankelijk is het moeilijk zich dit
voor te stellen, te geloven, te aanvaarden.
Te veel nog wordt het denken, maar voor-
al de droom, beheerst door het nog zo
kort geleden ,\'aargenomene. Langzamer-
hand echter begint dit te veranderen.
'Vat in het begin een obsessie was, en dat
altijd scheen te moeten blijven, verandert
in een diepe, wijsmakende herinnering.
De dood is overleefd.
Geschiedt het tegetlge~telde, is schuld

aanwezig, dan ontstaat er een situatie die
machteloos maakt. De mens soms bijna
naar de dood dod verlangen. Een voor-
beeld daarvan is Daniël, hoofdper,s(lon
uit 'Een HoosVan Vlees', het laatste boek
van de schrijver Jan \Volkers. Danii.'lvodt
zich schuldig: aan de dood van zijn doch-
tertje. Niet, omdat hij icls ongelukkig of
verkeerd gedaan heeft, maar oOHla! hij
n iet s gedaan heefl. Niet tevoren, nid
tocn zij doodging. ~iets was er. Geen
stilte. Geen woord. Geen gcbaar.

dorst komt bij Emmy de hongC'l'.Daniël
helpt haar. Hij loopt naar de kast, naar
dl' keuken. Hij hakt de muisjes. Gegar-
net..'fd met stukjes kaas presenteert hij
Emmy de beesten. Emmy eel, smakt, ver-
moedt noten. Daniël zt'gt niet wat het is.
Emmy vindt het lekker knapperig, wel
wat flauw. Beiden gaan dan slapen.
's ~Iorgens vertrekt Emmy. Daniël blijft
alleen achtL'f.

'Een Roos Van Vlees' is meer dan alleen
deze feitelil.kc gegevens. Zij ,.ormen
slechts het (('Cor, waartegen een tweede
verhaal ontstaat. Een geschiedenis die
achtergrond en beeld geeft V.1Il Daniël,
Sonja en de (bijna) onmogelijkheid elkaar
te ben'iken. Hustig en nonnaa! on"f zijn
situatie nadenkt'u kan D:.lIIid niet. liet
komt op h('m af, zet zich op hem vast via
dag- en nachtdromen, benauwende [Jsso-

datilos t'n hallucinerende herinnl'rin~en.

(... ) 'liet u:ater is altijd kokendheet op
zondagochtend omdat iedereen gaat dou-
elwn. Het was toen zondag. ja, zondag
was het tocn.

De kamer is u:eer om hem vol ruzie en
bitterheid. En het u:ater komt teeer door
het plafond hmgs de muur stromen. Sonia
reilt naar boccn toe. Haar wanhopige
stem. lIet is geen stom meer, het is het
gekrelln van eell geu:ond dier (, . .). Toen
ze met het kindje in een deken gewikkeld
met de ziekenauto vertrokkcn u:as COIlclik
op de doer can de douche het vel can
'war handje' (... ). (Pag. 13, 14.)

Het gebeuren is cr. Daniël ziet het
terug, maar hij aanvaardt het niet. Hij is
in het ziekenhuis, Zijn doeh~ertjc leeft.
Een momcnt. Dan volgt wat in werkelijk-
heid geschied is.

(... ) 'De dokter kwam zeggen dat ze
bi1l1lCI~een paar uur dood zou gaan. \Ve
kondel~ niet langer blijven. Ik liep t,;an
'war bed weg en zij riep mijn ,wam. lIeel
zu:ak. SOl~ja'leeft !let m~çschien niet eens
ge1lOord. Ik heb het !war nooit durcl!ll
t;ragen. Dat is het ccrschrikkclijkst, dat
we !war alleen hebben [atell doodgaan.
01lbewijpelijk. onbegrijpelijk' (... ). (Pag.
15, 16.)
De muchtelooshdd bekruipt DanW!'

Iloofdstraat 84 - Driebergen

wt'nst d(,(,) te nemcn aan ('en Vonnings- en Bezinningsbijt-enkomst van het
Humanistisch Thuisfront in het Coornherthuis te Drie1x'rgen in de maand

....................... (maand van dec1n;une).

IIandtekening:

HUMANISTISCH VORMINGSCENTRUM
'HET COORNHERTHUIS'

•
(naam, voorletters, rang)

(landmaeht/luchtmadlt)

(volledi~ militair adres)

In hd Coornht'rlhuis worden rt'gelmati~ hezinningshijeenkom<>tengehouden
voor militairen.
Er wordt daarhij gesprokelI over allerlei l('vensvragell. Daarnaast zijn er
hm'iende programma's ov('r lH'dendaagse kunst.
Iedl'f(' militair kan hil'rvoor uitzonderingsv('r1of krijgen.
\Vie il'!s gevot,Jt voor deelname aan zo'n bijeenkomst vulll' het ondt'rstaandt'
fonnuli('r in en sture het op naar hl'! Coornherthuis.

Ollt!ergelekt'nde

Gelegerd te

Hebristratienummer

Onderdet,l

Als 'Een Roos Van Vlees' hegillt, staat
Daniël op. Het is \'foeg in de morgeIl.
\Vinterkou drukt tegell de ramen. Daniël,
die astmatisch is, vreest de traditionele
benauwdheid. Hij streelt Samuel, zijn
poes, denkt aan zijn kinderen en aan
Sonja, zijn vrouw, van wie lJij gescheiden
is,
Hij gaal zich wassen, ontdekt bij het

zo(.'kennaar ecu handdoek zes jonge muis-
jes in tic kast. Pasgehorenen, die leven
tussen een stapel vuile zakdoeken. Daniël
laat de beesten in hun nest, sluit de kast-
deur voor de poes.
De och{('mh••.andeling brengt Danid

lIaar een besneeuwd kerkhof, een vast-
gevroren waterhocn. Na een bezoek aan
café en bpPt'r ontvangt Daniël zijn vader
en moeder. Zijn dezen weg, dan komt
Dasje, zijn zoontje, die elke middag bij
hem eet.
Door vroege inval der duisternis schiet

het werk, schildt'ren, er bij in. 's Avonds
komt in plaats van Ans, een vriendin van
Daniël, Emmy op bezoek. Gelijk Ans is
zij verpk'Cgster. liet plan van Daniël om
met Emmy Ilaar de schouwburg te gaan,
vindt geen doorgang.
Buiten "vordt het dOllh'rder en grau-

w£'(. ~Iist necmt in dichtheid toe. De
laatste bus gaat voorbij. Emmy blijft hij
Daniël, wit'lJS astma langzaam sterker
wordt. Emmy verzorgt Daniël en vertelt
hem haar H-rlcden.
Er wordt gerookt, gedronken, Na de
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Geen enkele andere \'oorstdling helpt
meer. De dood heh('('rst hem, schuld is
uid te nntkennl'll. Ero\'l'r pra1<'1l lIlet
Sonja is tllllllogelijk. Er is geell eontad
tussen hCIl. lh-kIen hehben hun eigen (,(,Il-

zaamheid. DanÎi;} is lwl zich he\\/usl, maar
kali er nipts aam.lOl'll. Ook lIil~tals hij
alleen is op de plaats waar dl' bl'slissing
vid.

( ..• ) "TOCti Ij:C besloteu ie sc/wit/cII
IicJlcli 1(:(' daar llltlgs de rickT. Haar ogen
(carc" l:oc!Jlig ean trallcn. \Fe spmkell
ukt. Ik kr", Ili(:'(s zcggcli om haa, te iroos-
,'CII.

JJall:UIL'cgc keerde" l(:e terug. \Fe l!,iH-
geil tI(lar cerl film. "Jour de lerc" CllIl
jacques Tati. \l'd toepasseliik. Aan hel

•
';ml tOl~1l dat killd achter die kermis-

ICl/gen huppelde legde ze ineens /w(/r
lumd 011 mijn bccn. Haar t:Îllgers kmf1lp-
teil S'lJmCIl ju mi;1l broekspijl'. Ze huilde.
Voor de film afgelupen u,;as gingelI Ice
wcg. Ik moest lwar l:asthuudell alsof ':e
blind was waut ze liep tegen de zi;kan-
ten Vlm de stoelen aall' ( ..• ). (Pag. 17,
18.)
lid uit elkaar gaan is wd eell \'Of-

andl'ring, lUaar gcen vt'roct('ring. Daniël
is angstiger en meer all{'en dan tevoH'IJ.
lieviger vergezeld van zijn dode dochter.
Hij probeert aan deze toestand te ont-
komen, tracht de dood te bestrijden. Hij
doet dit o.a. door ('r zich voor te gaan
intcresseren. \\'at blijft cr 0\'('"1"van de
mens als hij et'llmaal begravcn is? GrociclI
harcn door als je gcstorn'n bcnt? Is kanni-
halisme gr:zond? :\aast de dood lIemen
zi(,klen (vooral kanker) ('n zieklebeelden
zijn helangstelling. Voor1J(,dd hi('rvan is
lid verhaal van EIllIllV o\"('r de dOOf Ans
vcrzorgde oude man, ~iells (liltlasting niet
Illeer langs dl' JICJrnHJicweg' geschiedt.

•
(... ) '/Jat ü zo. ::.('gt .::;e,tcncijl ze haar

/(md nm ::';;/1 Jmik haalt. J)oor dat gaC/t;c
trekken ze de darm IUwr buik'l, dali kllil'-
lWIl ::.edie {'CH l)('etjl~ in, stulpeH het ,w(/r
fmitclI en ::.ettc" het nmd het gat 0/1 ie
buik nMt. liet ziet cr cI"l'l'md uit. ,\fschuw
welijk {'U mooi tegelijk. lIet is rood ('11

l'en beetie flUlI.;clig, Ih1 is net ce/l bloem,
(.oCH roos,

Re" roos I;an dce,ç' (... ). (Pag. 155,
156.)

Eell andere manier waarop Dallil.'l zich
proheert te handhavcll, is door middel "all
hUllIor. Flau\\' in zijn armzaligheid (voor-
heeld: do gl..••..m:hte lIaa1l1sveralHkrillgen).
Bovendiell Ilog is er het spotteIl met Cod,
het sarcasme ten aallzit'll van luguhere
krallkherich\ell t'U het wanhopig hew
nadrukken vall lt'vL'n. liet seksueel (O('T)-
lew'n.
Eell oplossing gt~dt dit alles niet. lid

\'(\rw{'('r vall l)illli.:;1 is krachtig ('11 tege-
lijkertijd zielig. Dl' dood t'U daarmce z-ijll
schuld b('zw('n;'u, dot'! hij nid. In plaals
daarvan wordt hij Illeer en mc{'r allgsl. J Iij
lijkt Hooit uit zijn bezeten situatie te kun-
fl('ll kOlll(,lJ.
De lllolll('nl('11 dat hij aan zijn Illocder,

JA.\' U'OI,KERS ... tri('.\1 ('/I opt;misti.,c1I .•.

SOllja of Basje tI('lIkt, dOt'u soms C\'(,11H'r-
/1(1('111('11.~Iaar da<lTlla wed Oanid zijn
Ofl\'e!lllog:cll groter, is de lIlclls('lijkc COIII-
1Il11llicatie m('cr illusie. De doodsstrijd
wordt {'('U verlangcil Ilaaf de dood. Zelf-
moord wordt uitgt'sprok('Il, m;lar voltrekt
ziel. niet. DalliH wil blijH'1l h'\Tn, ho('wt'!
hij hd hoe ('Tlwaarom n:ww(,lijks kt'IIL
Dan, op het hoogtepunt van de ,',risis,

\'('rsehijnt El1lmy. Door mitld(,l \'all haar,
hij ziet het als in {'('U flits, trt'l-'(it Danid
nit zich zdf. ~Iet het braden der muisjes
~.uin'rt Danid zkh \':m zich zelf Pil tlaar-
IllL'l~van d(, dootl \'an zijn dochtertje. De
beestell, g('maakt \,;lll zijn 7.akd(wkhloed,
st(")'V('II,gc\.en hem IC\'(,II. Dood is k\'t'lls
goboorte. De muisjes krijgeu e('tl hH'ede,
eell blijde hetekenis. liet is Illaar \.oor ('('11
mom('nt. Voldoende (,dlter om C'H'II te
~don'lI in de zill van hd lllcns('lijkc ('on-
tad, lIij vo('rt de muisjes aan Emmy.
Loopt in gl'<1achten met (~en lad)('IHle
Basje door eetl hos. Delt de dokter. Draait
('en verkeerd 1lI11ll1ller.Krii~t God noch
tiokt('r aan de lijn. \\'el Sonja.

( ... ) 'Zeg llUWI" uÎl'ts meer, ik Jwor 'tet
al, zegt ze. \\'at ü het leeer erg. Ik zaf cic
dokter u;d hellcn. KI/tl ie ,te dcur WIl-:
ol'cwlocn;; J)l/II ::'£'1-: ik tegl'/! hem til/I hi;
:0 "Ilal" hillllCII kan gOI/t1' ( ... ). (pag. 192.)

Danid tlod wat SOllja zegt. I lij v('r-
lan!!:t naar haar, \'()(,It all(,s wat gmvl'('st is
al weer nadereu.

(. , .) 'Ik '::;011 'lil bi; JWlJr u;illell ::.ij", ik

zuu samell met 1war clood ,ällcfI gal/II.
Dan ccnlacijnl hel, dan i,,,, de ccrscltrik-
killg l:oorbij. nan j..••'/('t l:oorgocd Il:cg'
(. .. ). (Pag. W:l.)

Angst, twijfel en e('lIzaamheiti I1CIll('1I
\\'('('r IH'zit van hell1. ~Ict de deur op('n ('n
~l'lllidd('lIlpl'lHl(~ mist huiteIl, blijft hij
alleen. Als de doktl'r op tijd komt en hij
nid iJl zijn astma' slikt, zal hij \Veer up-
nieuw kllllllt'n hcgillllt'Tl ...
'Een Hons Van \'Iees' is een triest, op

somlni!!:(' lllUlllellkn Zl,lfs {'('n afsdlUwclijk
hoek. liet daarom ('\'{'uwe! ;lr te wijn'lI,
zou (-'('nontlopell aan zieh zdf Ilt'tekcnen.
Ilct (lIll'lIsdijk) te kort sdlielt.'n ongedaan
ti' makell, is immers nid slechts ('('11pw-
hh'cm voor DalliH alleen. lid geldt vuor
i(~d('r lllellS, Dit te oUlkt'lIIlcn leidt naar
de in het hegin aaul-('ege\'('11 situatie, dat
niets meer Iwlpt. Ceen ;lwijg{'n. Cet..'ll
woord. Ce('1l gehaar.
liet tt'kort 1e onderkellnt'n daarentegen

geeft OJl ('en bepaald ogenblik de Daniël
die een nllllllller draaide en '\'erkeerd'
contact kn'('g.
Dit te ervarell of te hdJhen ervaren

lIlaakt 'Een Hoos \';lll Vlees', juist in !Zijn
triestheid CII afschuwelijkheid tot een op-
timistisch hOt.'k. En \Volh-rs tot ('('11
auteur die in zijn 11('Schrijving dt..'"I"III<-'1ISe-
lijkt' eenzaamheid lIiet verstart, doch WOI1-
deren doet.

DIeK ZAAL

'Een Hoos Vall Vlees' vC'fscheell hij J. ~1.
~leuJellhoH te Amsterdam.
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De raadslieden komen I

Ol) 1 juni a.s. zullen de vier raa{hliccicn van het Humanistisch Verbond officieel in
functie treden. De hoofdraadsman, die rCt.'ds per 1 februari in dienst is getreden,
meegeteld, zullen cr dan dus vijf raadsli(.'(lcn in de strijdkrachten zijn,

volgende regelelI niet vol(loelldt~ vindt,
kan altijd natTer md ons iIJ oved(.g lre.
dl'll. \\ïj zijn dau graag hereid !log ver-
dere informatie te \"I'rstf(,kkl'll.

\Vc mogell van de gelegenheid gebruik
mnkcn urn deze mensen aan Je lezers
van Ego VOO( tt' stellen. Hier volgen dus
hun namen:

Hoofdraadsman: 11. Ups

lbadslicdcn:
S. v. d. Belt
11. van Sandwijk
J. Troost
A. ZOt.'teuic.r

Het bureau van tic hoofdraadsman is
gevestigd te Driebergen, Hoofdstraat 8.1.
Toch kan op 1 juni de werkelijke gees-

telijke verzorging nog niet beginnen. Er
zijn enkele maanden van opleiding en
voorbcreidiug nodig, zodat men erop kan
rekenen dat de raadslieden met hUil

eigenlijke taak omstreeks half augustus
zullen kunnen beginnen.
liet is bekend dat de minister van De-

fensie heeft gesteld dat de militairen die
willen deelnemen aan de geestelijke ver-
zorging van de humanistische raadslieden,
dit schriftelijk zullen moeten .verklaren,
Als zij meerderjarig zijn, zullen zij ueze
verklaring zelf kunnen l<.'kcnen, als zij
minderjarig zijn, zullen ouders of voogd
dat moeten doen.
Jn het volgende nummer van Ego zuI-

len wij de tekst die deze verklaring he~
hoort te bevatten, in Cl'n formulicr af-
drukkell. :"Iell kan dan dit formulier uit
Ego uitknippen, het ondertekellell (of
door ouders of voogd doen ondertekcllcll)
en inleveren.
IIet is goed hier Ilog l'elJS lladrukkc1ijk

mede te delen, dat door dl' minister ,.er~
der geen enkele beperking is gesteld,
}olen is volll'dig \Tij om de humanistisdlC
verzorging te kiezen als men dat zelf
wenst. ~Ien behoeft dus geen lid vall het
Humanistisch Verbond te zijn, men be-
hoeft geen humanist te zijn, men behoeft
niet ongodsdienstig te zijII, mell behoeft
niet buitenkerkelijk te zijn!

Er is ook geen sprake van dat mell
door te kiezcn voor de g('estdijke verzor~
ging van het Humanistisch Verbond
voor de rest van zijn diensttijd als hllm~~
nist te bock staat. Dat is een zaak dil' men
altijd en op ieder ogenhl ik zelf uitmaakt.
Mcu hlijft daar dus volkdig \'rij in. Noch
de raadslieden noeh :lIJtlerell hebben
daanlV('r enige heslissings!Jevocgdllcic!.
'\Ien kan, het sprcckt eigenlijk vanzelf,

ook wecl' uittreden uit de gCI'sldijke vcr-
zorgilIg van dl' raatisli('(lcll. \\'ie zijn ('pr-
der afgelegde v('l"klaring-illtrekt, is da:lr~
Ilwde ontslagen van iedere verplichting.
i\lell h(,hot.ft noch van het aflt'~U':(,ll\'an
de vmklaritIg- noch vall hd intn'kkell van
de \'("rklarillg- teg-enov('f wi(' ook '.eranl~
woording af te Icggen. liet is uiteraard
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nid de ),('docling dat lIlelI 0111 dl' haver-
klap van g('c~(('lijke \"('rzorgillg wisselt,
('ell serieuze hdl:llltklillg van deze zaken
is wel gcwellSt.
De geestelijke verzorging van tie raads-

lieden is ingesteld voor alle drie de krijgs-
maclltJden; militairen zowel van de lall(l~
macht, de luehtmacht als de marillC kml-
Iwn eraan deelnemen,

Ernstig nadenken
Het bovenstaande is m.L ('eli dllidelijke
uitcclJzctting van de fOl'lllcle rcgclillg.
Natuurlijk is de k('uze \'all een W'('slelijke
\'~'rl:ol'ging ecn ernstige zaak. lid "ete~
kent nl. dat men, zolang mell niel op zijn
keuze terugkomt, zijn geesll'lijke VCI'l'.Ol"-
ging tocvertrouwt aan de g('koz('\l \'crzor~

Il. J, VA.\' SANDWl]K

gel'. :"Iet Iit:hlzillllige heslissingen is daar-
om niemalld gehaatl

Ik vraag daarom, als houfdraads-
man, van de militairen dat zij ernstig
zullen nadenken alvorens zij hUil
keuze up de raadsman laten vallen.
Natuurlijk zijn wij verheugd als
blijkt dat er een werkelijke behoeftc
aan linze geestelijke verzorging bc-
staat, maar u noch wij zijn ~'ebaat bij
overijlde beslissingen.

Teneinde u in de gelegenheid te ~kl-
lelt d(, zaak nog ('('liSrIlstig Ie o,.erweg('I1,
willen wij in het volgende trachten ellkde
hoofdpunten van dc geestelijke H'n,:or~
ging "all Iwt II1Imanistisch Vcrhond !log
eens dlliddijk lli1(>('1lk zellelI. \\'je dc

De "boodschap'
De vraag di(~ons vHak.wordt gesteld is:
\Vt'ike hoodsehap hreIJgt de llllJnallisti-
sdlt~ gt'('stelijke vl'rzorging lil! eig~'lllijk?
Ik villd (lat altijd ('('U moeilijke vraag,
omdat de t'rvarillg: mij Iwdt gt,le('l'd dat
zulke vnq",:('nstellcrs \"I'dal ('('11 'levclls-
heir van lJllih'naf verwaelltell, dat zij dali
in de '-orm vall ('('11 'boodschap' hopen
tl' ontvangen,
Als 1lI('Uduidelijk maakt dal men zulk

('('U.homlsc1lap' lIid k ),i(:dt,U lH'dt, om~
dat voor dl: humanist hel 'heil" nid hlli~.
ten maar lil de melis ligt, dali wcndcll
zij zich vcrolltwaanligd IJl' leiellTgestdd
af. Stel je voor, ('Ilig heil verwachten van
de melis!
Toch is bet zo; voor zm.er he! Illllna~

nismc ecn boodscbap heeft, is dal eeu
boodschap omtrl'lll d(~mens,
Eigcnlijk zou de 'llOodsehap' v.all ht:1

hUlllallbmc in twct' woorden kunllen wor-
den salllt'llg-e"at: \V(,(,Smens.
Ik lll'){)rsommige lezers mompelen: \Vat

een sillllH'lt~bood ...•chap!
Ja, ja. Js hl'! ,wrkelijk zo simpel? :"1en

vcrwijt ons meestal dat wc de dingen juist
zo Illoeilijk, zo illtellel'iucel maken.
Js mens-zijn zo simpel? \Vas het maar

waar! ;'\Iatuurlijk, wc zijn al1l'maal men-
sen en al wat we doen, hct goede en het
kwade door elkaar g('nomen, is menselijk.
:"Iaar maken w(~ werkelijk ernst met

OIISlllens~zijn? ~lells-zijll ill al zijn sim~
pellll'id In'tekent, bij ('uig n;ul('nkell, toeh
nogal wat.
Het hdt'kelJt h.v. ('en individu Ie zijn

met allerlei mogelijkheden van karakter
l'll verstand.
lll:t hek'kent ~e IJetrokkenbeid hij taI~.

loze IIllermcnst:llJke verhoudilJg-en iu lief-
de, waarheid en trouw of in gehrek daar-
van,
liet betekent het dec1~zijn van allerlei

menselijke samcnlevingml in .spanningen
vau vrijheid en onvrijhdd, van gereehtig~
hcid en ongercchtigheid, van verantwoor~
delijklwid en onveranhvoonlt:lijklleid.
Het hetekent het opgenomen zijn in

hL'!allesomvattende en alles dooradelllell~
de zijnsmysterie, het opgenomen zijn in
geloof en ongeloof, in hoop en wanhoop.
Dat alles, CII nog veel meer, is mens-

zijn, Dat alles wordt dan ook bedoeld als
vanuit het humanisme zo simpehveg de
'boodschap' klinkt: \Vees mens.
Iloe simpel dc 'boodschap' ook mag

w('zell, {'f is een mcnst'n1cvcn nodig om
cr ids van te ,'envcrkclijken!

Het humanisme doet een beroep
op alle schel111ende kl'achten in de
concrete, individuelc mens om, in
samenhang met medemensen, dour
te stoten naar de waardigheid van
dit mens-zijn.



f. G, I:. 1ïIOOST

\\'aarom?
Ik wil daar ditm:lal lIid !aJlg O\'el' fil,,-

soft'n'n, maar (lok ('('n cel1\"1Hldig ant-
woord geveTl: omdat we 1111cellll1aalllll'IlS
zijn eTl niets het ers kllllllell, '''<-, klllllll'll
wel lIlind('r, maar d(' humanist wil g('en
gt'llocgen IWllu'n md dat milH!ef('. ,,'Il
zijn eenvoudig (JIllc\Tcdt'n met ons zd\'(~
als wc ond<-'r dl' maat \'an 1lI1Smens-zijn
blijven. Is dal !lil'! \"oltlot'lIde llloliw'l'Îng?
In de ontplooiing vau het 1Il('lIs-zijn hin-
Hen lli'1 zijnslll)'skri(' \'indt de humalli .....l
de zin van hd lIlemdijk he~laan.

liet is een 'hoodschap' md v{'lt' had Je-
lijke én hemoedigeJl(lc mOIl}('nten. ll('t
vcrtrnU\\'('1I van dt' hnm:lIJi .....t herlL....t op

•
Jt't geloof dat d(, mens d(' krachten in

I:ieh zelf kan mobiliserell om Z/l Ie Jen'll.

Geestelijke verzorging
De htlmanistiscll geestelijk ,'erzorgcr,
de raadsman, hrengt (lt'zc IJOodschap. D,ll
hetckcllt dat de raadsman zich lot taak
stelt dl' medemens hehnlpzaam !I~ zijn
md hd ophollwen en hantercn van ecn
eigen len ..nsvisit~. Als wij zeggen: "'('t~S
mens, dan wil dat zeggen: wees 11 zelf.
want in 11 zdf liggen de krachtt'Jl nlOr
uw m('ns-zijn.

J)aarom willen we geen humanis-
ten maken vall de mensen die zich
tot ons wenden. \Vij willen hen niet
tot het humanismc maar tot zich zel-
\'e d,w.z. tot hun ei,l{cn mcns-zijn
brengen, lJe beslis..••ill,l{CIldic zc van-
uit dit mens-zijn ncmen, ook al zijn
die niet in de richting van het huma-
nisme, zijn hun eigen zaak.

Humanistischc g('t~~telijke vL'l'zorgillg is
daarom lIid de verkondiging van een he.
paalde ge<-'stelijke O\'('rlnig:illg, maar ('Pil
concn-cl app('1 op de lllogdijkllL'den tot

melis-zijn in de ander. "'ij noemen ons als
raadslieden hllInani~li.~ch, omdat wc wer-
ken v,muit humanistische impulsen ('n
lIid omdat we andcH'1l willen llvl'rtuigL~lI
van de juistlH'id van liet humanisme.

~atU1trlijk zijn we Ilt'l"eid mn anderelI,
die (1aartot' zelf de wells te h'll11en g('\'{'ll,
v('nler te hrengen in het humanistische
denken, maar alleen d:ln als die anderen
dat werkdijk van ons vef\vaehten.

Dat hclekent ht'l)aalt! nid dat wc miJl
of meer oll\'('rschillig staan teg<-'nover
onze eigt'1I It~H'llsO\'ertuiging. het huma-
nisme. \\'ie md ('('Jl raatlsman k('lInis-
maakt, zal al spcwt!ig tot de olltdekking
kOIlK'n dat d(,z(' werkelijke l"vemkrae!.t
('11 1cvellsmoed put Hit zijlJ overtuiging,
Illaar liet kernpunt V:Llldeze overtIliging
is nu juist bet vI'TtlOuwen in dt~ zelfstan-
dige mens ('n juist dit kernpunt ",iIIen
we in onze geestelijke \"(~rzorgiJlg tol uit-
drukking brengen. Daarmede staat of valt
een humallistise!le \'cl"7orgiug. Je zou het
HOg i".0 kunnell zeggen: I (dp dl' nU'n.~ op
W('g !laar zijn w('J"kelijk mens-zijn ('n IJeb
dan vcrtrouwen.

Praktijk
'Vat betekt'llt dit IJIJ in de praktijk vau
de geestelijke \'('rzorging? lid hdt'kcnl
\"{lor alles dat wij gesprekken willen mei
militairell Olll gezaml'nlijk de prohlelllell
vaJl hd mr-ns-zijll in d('ze tijd te \'erh'n-
m'n, Olll gt'zamenJijk te zclt'h'n !laar we-
g('Tl die we in dit IIK'lIs-zijn en mede-
melis-zijn kllllll('11gaan, om te zoekelI naar
vrijheid <-'11llt'grenzillg, 0111\() komen tot
hd ontwerpen van ('eli werkelijke gees-
telijke lc\'cnsnlOgdijklwid,

In dit ~esprek zullen we ons bin-
den aan elkaar in respect voor de
eerlijke andere mening en in gevoel
van verantwoordelijkheid voor el-

A. ZOEnWIER

kaar, maar we zullen elkaar vrlJ-
laten waar vcrschil van inzicht tot
verschillende beslissing voert.

Cesprc.kkcn dus OH'r al die onderwer-
peil die jonge (en oudere) mensen van-
daag intewssercn, zodanig dat voor dl'
dedllemers aan de gesprekken langzamer-
hand de mogelijkheid ontstaat tol dc ont-
wikkeling v:ln l'en eigen le\'cnsvisie, die
dan best mag afwijh'll van die van cle
ntadsman.

DaaTll:la.~t lliteraanl de illdividuele
vcr.l:oq.,:ing. Vcle jonge mensen in (Ic
diemtplkhtige leeftijd, maar ook ouderen,
zullen vaak lilt'! persoonlijke problemen
rondlolwIl, waarover ze wel graag ('('IlS
willen praten met iem;llld die over ('<-'n
zekere len'ns('rvarilJg beschikt en in wie
ze t'nig \'('rtro\lwell menen te mogen koes-

S. ('. d. BELT

!l'rcn. Onze raadslieden stdJell zich ook
g:larne Vll()!,zulke ontm(wtillgen Ileschik~
haar ('n ouk (Ian staat de eigen vrijheid en
\"('ralltwoortldijkhdtl vall de IlCtrokkenc
duidelijk voorop. ~laar de raadsman wil
hem helpen, opdat Ilij zelf weer een weg
leert zien.

"'ij zijn van mening dilt :lall deze hu-
manistise1Je \'erzorging ook in de strijd-
krachten werkelijke hellocftc hestaat.
Ollze st('ekprocf vall drie jaar gelcden"
".aarbij zich bijna 2500 diL'nslplichtigcn
voor deze verzorging opgaven, wijst ook
ill deze richting.

Xu is het dan zover dilt de IlIlInanisti-
sc!le g<'estdijh~ verzorging in de strijd-
krachten werkelijkht'id gaat wordcn. In
hd volgende IlIlIlllller \'an Ego komen wc
dus nader op deze zaak temg. Op dit
ogenhlik vragen wc dl' geïnteresseerden
over een en ander vast <-'eIIsnn tc denkeIl.

H. UPS
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Allemaal Grieks voor mij ...

\\'aar zijlJ al die oustt'dt.lijke Criekse
goden !-(t,l)lt'\(,Il!' \\'aarolll \oorspt'll hel
()rakel \'<lll Iklpld dt, h)('kollhillid \lII'CI?

To('kolll~t - IIl'I "it I ('r nid zo roos-
kIl'lIriJ..: ,"oor (:rickl'lIlall(l uil. Er \,"as jllist
('eu stakil1.~ !-!,'\\'{','"t ou.!,']" hallkhl'tlicu-
dt'll. Tijd"lIs dl' ••t ••kblg drollkl'll dl' ï loge
J kn'II', zoals dt, a\'alll-~anlc fHuwr !':i.st'lI-
sl('in dat ('CIIS 111 'Sl;lkin~.( nhmi,', ('('11

sil'\ i,l.( ll()rrt,ltje. 1'0('11 ik Iwt ]('ge hallk-
gt'])OIIW l)illlU'llkw;\m, \\',laf :IJI"Cll dt" tli.
["('ckUI" ('IJ zi;lI pr()curatit'IIlJlll!t'rs iu ('el}
\ rolijb .. Skllltllillg hijn'll ,,"an'u, wild" dl'
din 'deur 1'(.11 \\(.] .'\'t'n mijn lit,U dollar
wis",II']l.

Op dl' 'trall ••at'!Î(" 1Il0(',~1ik l'en draukje
1ll1't'(irirJ\..{'II, want alll'j'll Z(,US, (Ie bl'-

sciH'rlll('r \':lll d" !..(a~l\Tijll('id, is \'all tlc
(;ril'!.;:sl' god(,]] gl'i)ll'n'll.

111('("11wij1l\\'illkl,1 Ill:laktc ik lIld .!..(('-
barell kenbaar dal ik wijn \\'ildn kOPl'll,
1>1' hawll'bar \\'Vl'~ lIa:lr d(, \Tle \'alell
aan de Illlltlr, maar ik \\bl all('('I1, dat er
wijn in zal. Dl' mail \\'i~t daar \\'t'1 raatl
OJl, uit ('Ik \al ~dl(mk hij e('ll glas, gaf me
('t'l] ~1()('1 ('11 ik maar kellrt'll, Bijzolldt'r
nol ijk lil'l) ik lakt" dl' winkl'l uit, , ,

]"d('rt't'll wil je dirn'l rlt,lpt'n, \Vallll\'l't
ie O\'tT ,TIL \\l'gC'nkaart gl,llogt'n staal,

(;ri •.b sc1ulO!i'lIIJ,:di"
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kOIlH'n GriekelI je lu'lpt'!l ('11als je uit het
(;ril'ks nid wijs kan wordt,tl, zijn ('I' ;drijd
llll'lI~{'1l die 'Engels of Duits' spreken ('])
die md hllll tien-wooTtlell\'IICall\llairc
trachten dl' laak Ie \'l.'rta1en,

~kn \Taagl it' waar je vandaan komt ('11
dan Zl'gt mc]): ';\h. ;\Ill~krdam, IlIlpt'll'
of ,soms ';\h, !.oJl(lt'II!'.

Äi','1 \H,I Grîckt'1l spre,k('11 ('eli yreelll-
dl' taal. SOlllmig"l1 kuullt'n zt'Us lIllII eigen
laal nid sdIrijven. "taal' daar zijn dl'
sl'hrijvers \'Imr, A("llkr ('cn taft,ltjt: ziU('lI
z,' op slraat in hl'! ZOIlIll'!jt'. iJ,-, kLUlkn
staal I \01 olLtzag naar IWIl !I' kijkelI,

'\\'aarom spre(,k je g('t'll CrÎl,b?' \Tovg
,','11 Crieks-Olthmlo'\l' W'('stl'lijk(', dil' op
1'('11 tf'l"rasje niuk 'g('('strijk' \lwlil zat te
drink(,)}. 'k komt Ilaar Griekelliand ('n
it' ~prt'('kt' nid eells Crit'ks.' Hij scluHlde
hedenkt,lijk zijn markall!t' kop.

De straatfol(J,I~Taaf md zijn out1enn'tse
kiek kast k(T).; at lIid mind(']' stTptisch tocn
ik hem foto/-:raf(,(,rtll', 'ZoJl(!t-r z\"ark
tlol'k komt 1'1' niks \';\11 tcrt'cht: zal hij
/-:t'daeht Jlehben,

Op d(' IIDol naar dl' (';lande]] kl"l'l.'g ik
!lootjes \':lll ('('11 \TiplHldiJkt, \,],ou\\", Lakl
wond ze I.ich op, toen el'n /-:l'l'sklijk(' Îl1
I'('n /-:csprt'k waaraau iedl'l"t't'1I dt't,lllam,
Ill't gebruik val1 \t)()rhello{'dmit1(h:ll'n af-

keurde, Ze Ilad '('r nu Z('\"('II' ('11\"tlnd dat
uwer dan g('IIOt'g,

Dt' gcesitolljkt, \\'t'l'S !laar mij ('11 :t.('i;
'.lij lJl'llt ook t'('11 gl'('sll,lijkt,.' Ecn 1l0larÎ\
\'l'rtaald(, zijn \\"ool"{l"II: 'A\I,'cll gc('sl!'-
lijkt'1I dr:q,l:('ll haardell.' Hij lH'gOll ('('11vcr-
haal af !t' ~((,kt'lI ovcr: 'dil' palls ,'an jul-
Ii(~' ,'11 hij Ilo('mdl' dl' n)Jgl'l1s IIt'Ill \"('1'-
k('('rd(, gl'1oofSllitl('ggillgl'll op,

Ik kOIl IH'1Il lIid gl'lijk of ollg(,lijk. gl'-
\'l'H, \\"alll op calt-('hisalie lu,h ik te \'(,(,1
'kt'el' g('maakt. Ik Z\\Teg dlls lllaar en hij
k(,(,k k\'l"('(lcll rond tocu ik afgehluft
sciwell .

's '\lorgt'lls I\'('nl ik op dl' hooi wakkt'r
door Il<'t kraaicil vall (Til ILaan, Ik k(Tk
slap('rig naar huilen 1'11zag :1111'('11g01v('II,
'Bt'l} ik !lOlt zo veralldl'nl,' daclJl ik ver.
schrikt, maal" 11<'<',('('n Cril'1..: had t','IJ del'
,'all zijll \'('('stap('1 llll'eg'-'IlOIlH'll (UHlgCIl
di<' hcesten ook eClls ,'cn ven,:etje Iwhlll'Il).

Ik t'iLtlltlcn zijn prae1ttig, hd lalld-
schap is ww'st, lwt ruikt Il<wr kruidelI ('n
hlot'tJlt'll, men hoort hl'! hlah'll van ('en
,schaap ('11 1lt'1 kabllt'h'll \':lll ('('11 b('I,kk.
En \';l1laf ('('11lwrglop I'.il'! men in dl' dil'J)-
lt- ti(, blauwe Zt'(' mI'! ill d(, \"('rk l'i\;lIJti('IL

Ilier vOl'lt men gc('n I)l'klemming zc).
als 111('11vaak ill bl'rgg(,1Ji(,d('n 111't,fl. Elk
l'iland hedl nog zijn historisciH' (I\"('rblijf-
.s('len. Zo h(,dl Ilt't eiland \lykollos h.\'.
:).1,3 kapcildjcs, dit, 0\"('1' hl'! heil' ('ibmi
\Trsprdd Iiggcll, D(' \'l)()f\'adl.'l"('ll ,,'ar('11
111.z('('ro\"('rs 1'11\\";11111('1'1'ze iets op 11I1il
kerfstok hadden, hOll\nl('11 z,' ('('11 kapel
om dt, goti('11 mild te skml1lt'lI ('11als Z('('-
ro\"('r 100131zo ids op .

:\'id \"('1' \'all \lykol1os ligt ll\'t 1H'i1ig"
('ilalld I)('los, dal Po.st'idon lid ontstaan,
onH!a1 I.do ('eu kind \'('I"w;]('htk CIl door
I kra, dc' b,'s('h('rJll,s!l'r \"all dl' t'chtt-Iijke
hand, \"t't"volgd \\"('[t1. Op (1l' Ill'rg Kyn-
thos kon Ldo \'all de hn'c1ingt'lI .\pollo
('11 .-\rkmÎs h('\.:dl('ll. Vnor iedcr \';111111'11
w('rd ('t'n tempel opg('richt. •

J)('lll~ 1](,l'ft templ'ls, Illozaïekell, ('('11
1"('II\\"('lll,'rras t'1l andere o\'('rhlijfselell,
Zo kan m('n doorgaan, ThUIS, Korfoe,
Hhotios ...

Soms danstt' mt'lJ l'en kringtlans. D('
lelijkt, llol'l"cnnll'i.sjl's dansen (,t'ntonig, d(~
jOllgeus dansen mt'! \"(,1(,variaties, makell
er klli('hlligingpll bij. Een sehoenmaker,
l'('n kapp('r ('11 l'l'n visser lH'sp('1t-n de
viool, ti(' mandoline <,n het accordeon cn
'zingen' zich hillllt'1l het \lUl" schor.

In e(']} wijnhuis, dat mij aan de mid-
del('('uwen dol'! (it'llk('II, drinken de hOI'.
rcn cn d(, viss('rs - mcestal te \"(,<'1 -
wijn cn krijgl m('n hij dt, knapp('ndl' vi~-
jes l'en honk rllw brood. AII('en op zakr-
tla/-:avontl mogt'lI dl' vrou\\"('n mt't', <1(,
alld,'rc avondcn zijll de mannen 011(11'1'
elkaar, kaarten en spl'l(,tl md dobbelste-
nen ('tl Il('iJlwll elkaar altijd l'en hel(,hod
h"levt'niss('1l '" \('1'1<'111"11,

()\"('rda/-: kUlll\('lI ze uren adLI(']' hun
T1lI'kw koffit. hlij\'('11 zilkn, \\'aarolll ml-
l('1J /.l' zich uitslo\'('n, kgell de voorvade-
reil kunllell ze immers toch niet op, , ,

TO~I \\'EEHIIEIJ~I



-Jazz-festival in Amerika
Dlzzr GnJ.ESI'/E .. ITrk;,..;:;i'I~,~ferlir:(lI .• ,

Dl' ZOUWTis VOOTde ja7.Z-1111~illL'ssaltijd
('l'n vrij .~1aPP(' tijd g{'\\"l'csl. ~1(,11het.ft
ltu ('('nmaal k makell md een ja:Lz-sc-'Î-
ZO('I\, lId zoals dat voor tOll('d ol kla"sid,c
muziek hd ge\"al is. 111 dt' vakantietijd
gaat dl..' lwlangsldling vau het publiek uit
naar zOlluigt,,, dingen dan rokt'Tige dtll)s
of k:llc..' cOllcertzalen.
Om Hall dat geredl! vaanligde n.,d:lll-

geil t('gl'llllJd Ie kOlncll, worden cr jaar-
lijks iJl de \'('H'lligt!c Staten (en kgt'll-
woonlig ook daarhlli!<'ll) ('('Il aantal grote
jazz-ft'sti\'als in dl' opell lucht gl'orgaui-
werci. Anders dan sommige jan.haters
zoudell \"l'rwachtcll, blijkeJl ian. en d(~
frisse lHiitt'll!ucilt uitstekl'utl sanWll te
gaal!.
lid ht'gOli allemaal in I!ri.t, tocn het

editpaar Loriibrd pJotSI'lîllg Iwl klt.('
hl'Cg, ('('n jazz-f("th".iI te mgalli,en'll iIJ

'.11Il wOCJ/lplaab ;'\ewporl, ('cn clliqu(' "a-
anlieoord op Hhod(~ hlallt!, Dal ('t'rsle
jaar ht'zoc!lten in totaal 1,1.0011mellst'n dl'
tW1'1' ("OIIl't'rit'1l waaruit lwt ft"tl\',d Iw-
stOIlt!.
V,lIl hct hegin af aan was dt~ opzet OUl

dl' hczol'ker., "all I\'t"wpurt {'eli zo ,gt','a-
rit.enl lllogelijk hCl'ld "all de jazz It, ge-
\('11, met als t'xtrt'llIcn dit' ('l'r.,te keer dc
Dh:ielalldgrm'p \'all Eddic Con don {'11de
cool jazz "all Ll'llIlic Tristat}() 1'11 Lce
Kouitz.
Dat het tllsscn dl' \"l'rtegl'lIwoordigers

vall die uiit-clJlopcllt!e stijlell !lid altijd
I'V('n gOt,d hoterde, mag hlijkt'lI lIit lid
volgende, sin(hdien klassÎ<'k geworden
stukje COIl\'('rsatie tllSSl'1l gitarist Eddie
COihioll,llaritclllsaxofonist eerr)" ~llllligall
('11 cri!iclls ~larshal1 Skartl'. Steal"llS; Ik
ha(lllooit gedacht dat jullie ooit Ilog et'ns
samen zOlld{'n spden. Condon: :i\'lltl, ik
bell Ilil,t bepaald verrukt over jOllgdjes
die sa:wfoollS heslWlcll die groter zijn dan
zij zelf. ~fulligan; \Vie IlU llOg op een
viersnarig iu,tnnllent wil spelcll, is vrij-
wl'l prehistorisch. Stcarns; \\'e vormen
één grote, g('lukkig(~ familie,

Massaal gebeuren
lid ;'\('\\'porl Fl'sti\"al groeide in lalt're
jan'll uit tot ('('IJ massaal gehellrelI. 111
I!)5H \\'aren er maar lit,fst fiO.OOO bezoe-
kers tijdl'lIs dl' dri(~ middagen ('11 "il'r
a\"tllld(,u vall .!Jet festival, lerwijl ('I zo 11

iOO pl'rSmellSl'n aall\\'('zig wan'll.
Hl,SS was tJok Ilt't jaar waarill cr voor

:\{'wport ('('11 speciale big hand werd
samengesteld van jOllg(' mllsici uil IJijna
alle Europese Ialldcll, :\edcrland was in
dcze 'Towt'f ol Babel Land. \"t'rkgt'n.
\\"oordigd door bassÎ\t Huml jaeobs.
lid jaar daarlla \,it.l lId f('sti\"al tijt!ells

e{,Tlperiode \"all gcwcldigt~ hitte, wat Ilid
all('ell tot t't'l\ bit'romzd vall ~O(JO t1t'sscn
I)('r Ullr leidde, maar ook tot t.CII aalltal
relleljl's die zdfs het ,'oortbeslaan vall
hel fl'sti\'al in gevaar braehkn.
Vorig jaar \H'rd hl'! Ijt'IHI" Xt'''"lltll[

Festi\"al gl'houd('Il. Bt'hah'(' d(, gehruikt,-
lijkt, eOTle('I\('1I w('rd t'r ook tap-dalleillg,
jazzhalld ('11 t'PIl jazzforulll g(1)f('.'t'll-
ll't'nl.
:\('\\'port is zo langzanwrkwd, ook hij

iJd grott' puhliek, een hegrip gcwordell.
Vooral liet feit dat ":llla!: IH,'){) ,'h'eds op-
Ilamen van het festi\"al op tic plaat zijn
llitgehraellt. Ilt'l'fl d3arhij ecn grolt, rol
gespeeld. lil lOGO werd cr hOH'lldi('ll ('('11
film over het festival gt'maakl, 'jazz Uil
a Summer's Day', al llceft die dan Ilt'laas
slechts \\"eilJig succes mogen oogsten,
doordat dl' makers er",all om de tTII ol'
andere reden hardnekkig zeilboten in
plaats van musici in lIl'! beeld hieJdcll.
:-':ahmrlijk wl'ru hl'! sueel'svolle \'001'-

beeld van :\cwport :11 spOt'dig door (,CIJ
aantal :lndt'w plaatselI nagevolgd. Vall-
af 1U.'5Hwcrd cr in dl' CaliforllÎsche stad
t\ loutere}' ('en hijna even groots jaarlijks
festival georgallÎ.\l'crd. "lou!t'rey trok vo-
rig jaar hij na 30.000 toesehouwers, en de
OIllzd bedroeg lIid mimler dali 121.000
dollar. Spcciale altraetk',~ warell daarbij
een klassiek gitanr~recital door Laurindo
Almdua, cn het officifiJe begin van de

{'ampagll(' 'Dizzy Cill('spie rOl' Pfcsidellt'.
ZallgN-lt'ksldichlt'r Jotl IlelHlricks Ilidd
bet strijdli('d \('U doop, gt,hasecrd op Sall
1'(':ulIlls:

rou want to lllalt, gO\'('l1ll1l{'IJt
a harn'l of fUIl~

Vott' Dizzy, \'ole Dizzy
rou walJt 10 maki. polities
a groo\"i('r thillg?
Voll' Dizzy, \"tlte Dia)' ..

VenIer \\"ol"(h'l1 Cl' lI(Jg lIlin (l !lleCI r('-
gelmatig festivals gehoudell iJl plaatsen
als lJdroit, VirgiJlia Beaeh and lIall{lall\
Island.
Uniek is waarscJlijlilijk wd lId jaadijk-

.'e Lorion jazz Festival, dat al in HJ;'j(j

hcgoll. IJd wordt gl'orgallbl'l, •.d door dl'
paslooI' \"all e('11 tlll...htllllb in hel District
of Colllmhi:1. I)c lü(JO gl'\"angeIH'll kUil-
Iiell t'ik jaar l'en middag bllg iIJ bd II(ltlk-
I)alstadioll van ht't tuc1ltllllis gellidl'll vall
{'('II jazzcollccrt \\'aaraan iIJ dl' loop der
jarcll mem(.u aJ.. Hams{'y Lewis, Charlil'
ByrJ en ElIa Fitzgerald 11('1)1)('11Illecge-
werkt,

\\'ic jazz UJl t'(,11 Iloog lllllzika;t1 peil
wil hdnblt'rell. lIlod lIatuurlijk lIid Haar
('('U festival gaall. Ik lllenla! llog:d dr-
eu,aehtige sfcer eH dc gt'\\lllJIIlijke over-
ladenheid van clt' progralllllla\ (zoH'I'1
mogdijk skrn'll I)('r 1Iur) zijn bepaalt! nid
iJe\"Onlt'l'lijk \"001' g('ïllspirt'crci illllSic('l't'lI.
Dt~ llll'este groepf'1I lH'hllt'll 1111('e\llllaal
zeker een half uur llodig om illgespeeld
te rak('lI, maar dall is de lijd dit, Zt' !tll'-
llt't!{'eld lJebhen gekn.W'lI \"t'dal rt"t'ds
verstrekell. Een \lIllligt. JUllctie vall dl'
festi\"als is daarelltt'g('IJ \\"1'1,tbt Z(' li('t1-
t1uizl'lldt'll Iw.'usell \"tlor lId \'t'rst iu a:llI-
rakilig hreugen mt'l jazz. lid llOg :dlijd
\L'eI te klt'itlt~ jazzpllillit.k kali \H,lIidd op
dl'ze manit'r wat gW('i{'II,

IIEIIT \'UI.lSIE
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Dubrovnik ligt naast de deur

De tu;('c meis;cs Îll flIlOmf,; L'1l (h: hcrg-
Sc!lOCIICIl lIog (/(111de [OdCH za/eli sc/win
ach/a OIlS ;11 de hlls C(ln Scliillhol lU/ar

Amsterdam. Een half IlIlr geleden dogeu
ze schllin onder OIlS bon:u Schiphol. IJl?
gezllgnwrcll'r die OIIS 1:(//1 Pmi;s ruUlr ,...\111-
sfcnlam dong, hatl tOCIi ;lIist on'l' dl' ;u-
l('r('0111 (;crlcld, dat Ill't druk IC(/S boren
lid r;/icgr:dd. Er had Î11 de nocgc ocll-
/l!m/urclI IIIÎ.1"f gehangen. \\'e moestCJl op
onze heurl [c(u.:htcli. 'Fe u:(/rell //lil/liJ/Cl

zes.
Duizend nwt ouder (Jus dtlo~ IlUmml'l

,"ijf, dc machine uil Zürich. Die landde
skchts ('CII paar minuten '"oor ons en zo
k,\'amcn wc md die twee meisjes op
hergscilOcnen in dezelfde IlIJS terecht.
HUil gesprek was \,{,Il' !Janken n'r Iloor-
haar. Ze haddt'll \'oor bet ecr.st gedogen.
'Als Ilt't maar (,\CH kan, ga ik nooit meel"

met de tft'in: zd een van de twee 1.'11-

tllousiast.
Een paar wekt'lI later sltmdcn we \H'('r

op Schipbol. liet was de vierde zondag iIJ
maart. Een grote De ie van :\fartill's
Air Charter stond klaar op hel platform
voor de eerste vakantieducht in hel nieu-
wc seizoen. In het laadruim vakantie-uit-
rusting, in de .~todcn 9U passagil'rs, die
veertien (lagen vakantie gin geil Ilout1(,1J
in Z\lidslavii< De De 7e hracld heil lIaal
I)uhro\'nik,

De e('rste van "de houdl'rdl'1l :\l'dl'r~

.99 mf'IlWII iu fTII. De i'c UfllIt DubruvIlik
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landse chartcrlllchtreiLcn die in lU(j4 naar
\"e1e vakantiebestemmingen zullen wor-
den uitgevoerd. Bijna 70.000 1\'ederlall-
ders zullen dit jaar door de lucht naar
hlm lmtd, bungaltlw of kampeerterrein
('rgens in Europa wordell gdm.lcht.

De wereld verandert en :\ederland ver-
:lOdert altijd iets later. VoorLÎl.:htig als wc
zijn, hl'i>ben wc Ollze Imilenlalldse va-
kantiereiz('11 eerst per treill, later per bus
('11 tCII slolle per dgen auto gemaakt.
Inmiddels vlogen Scandinaviërs, Duitsers,
Italianen, Fransen en Engelsen al bij tien-
duizenden uoor de Europese Jucllt !laaI"
hun vakanticbestemming. I hot \lit'g(uig,
dat op dl' Amerikaanse hillllcniandse
iucbtlijllclJ al bug als ccu soort !Jus werd
gehruikt, wcrd ook in Europa gemeen-
goed.

Alleen nog niet in I\('derlalld. \\'ij hou-
den lang vast aan gt'vl'stigdc v('l"!londiIJ-
geil, Daarin was diegen een luxe voor de
meer gegoeden. \\'e zijn ho\ellllien l'en
klein laud, waarbinnen trein en auto vol-
doende zijn om ons zo snel mogclijk te
verplaatsen,

111Finland was dal al lang :lIltiers. lil
tie kleilIe plaatsjes in het hoge noorden
vcrkopl'lI kruidenicrs plaatsbewijzen voor
diegtuigell. Voor grote inkopen neem je
het Yiiegtllig naar Ildsinki om te winke-
lell. 'Vat ml't trl'in ell all(o nid was tl'
ovt'fhrllggcu, werd door lid \'liegtnilJ;
plotsclillg t'CIi dagje Hit.

lIet zakenleven in de grote Europese
landen vroeg om steeds meer snelheid.
111 Engeland, Frankrijk, Duitsland en
Italil; kOIl ('{'n !JinnclllalH..1s luchtncl
grodcn. :\'a het zakenleven kwam het
pri\"(!-reizell. De BEA begon in Engeland
nachtvluchten tussen Londen en Schot.
land tegen ('en tarief vrijwel gelijk aan
dat "all de Spoorwegen. De LuftllUllSa
opende l'CII luchthusdieusl tllSscn Frank-
fort en J lamburg. Kaartjes verkrijgbaar
in het vliegtuig.
Toen we vorige maand als Hummer zes
met de machine uit Parijs op Schiphol
landden, haddt'l\ wc ('cn paar dagcll
Frankrijk achter dl.' rug. Van l'arijs waren
wc naar Toulouse gegaan. Om tien o\"cr
neg.m 's anllltis waren we in het 'Vliegtlli~rr
van Air lnler gestapt. Een De 4, ti
eens \'oor Je KL~I vloog, maar IIIJ a.\
eelJ grote hus over Frankrijk ging. lIe1c~
ma.tl vol: ruim 70 passagiers, Jie hun
krallt !azen, een Ikht slaapje ma fikten of
zakcnrapportcn schreven.

De volgende <lag vlogen wc h'nlg" ~Iet
('('U ViseolllJt. \\'{'l'r hell'llwal \01: (jO PflS-
sa~iers, die hun krant bZCIl, eell maaltijd
hestddcn, zakenrapportcn sc!lH'vell of :lI-
lt'ell maar naar builen keken. Ze stapLell
erin, zoals wij op Amsterdam CS en'lJ
de trein flem(,1l tiaar Zwolle of Eind-
Jlon'n.
Ons lalltl leen( zich !lid voor ZO'lI Iucllt-
!ld" De afstanden zijn kort, de (reinell
snd, het land O\"('rLevolkt en daardoor te

•



MEI-meringen

klein voor l'cn nd VUil kleine vliegvelden
dicht bij grote steden, liet vliegtuig is
voor de meeste :o.:ederhmders een ex<:!u-
sivitcit. Zo lewlI we l.'en tempo lager dali
de ons omringende landen.

Een tempo lager hoeft nid erg te zijn,
De wereld telt al veel te veel maagpatiihl-
tell en zenuwziekei}, Alleen dat tempo
7.0U geen reden zijn tot teleurstelling, om-
dat wc in het Europese vervoer een heel
klein beetje OIHJerontwikkeld gebied zijn,

'Je kan het je haast niet voorstelIelI,'
Zl.'i een van die twee meisjes in de hw;
van Schiphol naar Amsterdam, 'Drie uur
geleden reden we lIog door Zürich:

Er zullen dit jaar tienduizenden ~c-
derlandcrs zijn die ongevcl'r hetzelfdl!
"'lell zeggen. Bijna 70.000 vliegvakan-

izigcrs. Vorig jaar waren het er ruim
\ rtigduizend. In 1965 rekent men op
150.000, de bevolking vall ~en grote stad.

Honderd vijftigduizend mensen,
die op een goede middag Imlmen zeg-
gen: 'Vanmorgen was ik nog in Pal-
ma.' Of in Athene, in Dubrovnik of
I\lalaga, Dat houdt meer in dan snel-
heid en tempo, Het betekent, dat
vrijwel iedere grote stad in Europa,
ook in Oost-Europa, naast de deur is
komen te liggen,

Dat is voor de mcesll.' Europl.'ancn
niets nieuws meer. Zij gebruiken het
diegtuig al, zoals wij de trein tussen
Amsterdam en ~Iaastrkht eu de bus tliS-
'i('n Nijmegen en Venlo gebruiken, Dat
is niet minder dan een stille revolutie.
Europees denken en wereldwijll denkeu
worden meer lbn theorie. Het is een 11(~I1-

h'll aansluitcllt1 hij de n'alifLoit van het
JllOderrw vervoef.

Hevoll1ties komen in Nedt.'rlaml altijd
vijftig jaar later. Iledt ct.'n dichter eens

~

" egJ. DCZI~stille revolutie doet cr kor~
vcr, De goedkope vliegvakantit: is

t jaar voor het eerst in grote olllvallg
waarneembaar in Nedl'.-h\lld. Dat zal de
reisge\\'oonte, op lange tNmijn gezien,
veranderelI. Zei dat meisje in de bus niet;
':\ls het maar ('ven kan, ga ik nooit ml'cr
met ,Ie trein'?

\Ve ZUI1t.'llmet'r in het vliegtuig gaan
~tappell, zoals de Fransen, Duitsers, Ell-
gelst'll ell Italianell, \Vat wij 1111 nog als
'ver vall ons bed' zien, zal straks ook in
onze gedaehlenwereld dicht bij huis zijll.

\\'e zijn, md dit vakantieseizoen te be-
ginnen, hezig een volwaardig Europees
-land te \\'ordel1, Dat vnkantiedil'gell, dal
gewend rakl'1l aan het vliegtuig als e\'t'n
gewoon transportmiddel als bus en trein,
-kan wf..,ll'('ns belangrijker zijn dan het al
of niet slagelI vall EEG.conferenlies,
XAVO-bijecnkomsten en Kennedy-ron-
,les.

Is het tegen deze adltergrolld niet
hoopvol, dat md name zoveel jongerelI
gehruik makt:n van de goedkope ynkan-
lieyliegreizf'n? Het is een hodem waarop
dc Europese gl'daehte beter zal gedijen
dan in wdh' conferentie ook,

Eli toeu /L'CiShet i/lcells zot:c:r, .. liet !ClIS
!ceer !t'ntc en op'liellfc Icas het IcO/uier
!:cbellrtl.
. lIct sprookje u;aar lliemwlll dt: laatste
1I11/(1IIc1l~1Illog écht iJl geloofde - t:erdoofd
als ICCIcmelt door kou, Iwgei, mht eu 1I0g
Icecr (;eel meer kou - Mei'k toch lI.:cer
leVellSclItlHlar.

Buitelf al' stad makte ie het, uatll"rli;k,
het eerst; de sc1wpcn md JlIl1l llil'UIIX
la11l1lleren StOIlr/('Il inecns u.'cer 01' eCII
groene t:lU:ht, ell llOg t:ccl helderder groen
kwamen de jonge I'lalltjt?s te voorschi;1l
pon het getclIs dat straks - ;'l de zomer
- Iceer in OlM' hoccllsonderlwlld moet
I,;oorzicu.

IJl' kale winft'rho11lclI /L"iegdenlum tllk.
keil (;01belofte {'II k'lOpIJcu zadltjes hC(,1I
eH lI.:ecr OIJhet ritme um ecu fris-leaTlne
IClltell.;illd i'n de struikcn df(wgell lIiclIU;C
[~ro(,IlC strikjes!

.\lallr ook de slml leek mil/d('r grlllw;
loen de laatste resten nafte sneeuw op-
gC'fllimd Icarell I'n zdf.'I dc l:oorpagirlll's
der ti;dschri/tell in de kiosk 11(j(1d(~Hzich
(/(mgcp(/st.

lIet is olti;d It:ccr ;:_01"I"l'l'md met elot
eer,~k s('Îzoell. /Je lHlI/crc l;olgCII elkaar

lIlStig L'JI ordeli;k OJl; liet :,ollll'r;urkje
krijgt in de herfst eCII ccstic CII :'0 0//1-

I>trecksdecember ll"ordt het twinset cer.
L:llllgcn door ceu lUIt li'armere trlli" ,\laar
als het lr'lIte Icordt, dml

\Fe leil/clI ze Îflt'('IlS lIid "WIT, die on.
Illmdigc dikke klerelt, IL"Cwil/eli iels lidlts
CIl kleurigs ('lIlopcn OIl1Iliddelli;k ('('n cer-
koudheid op, fmlllat /CczO/uier jas 011(,CII
terrasje gaan zift('II,'

Maur IJClwlr:c dit' t"erkorulheid krijgen
wc ook nog lUlt andcrs,

IJl' IIIodeT1ll' ft'ute is mis,'Ic1lien eell effi*
ciëllte juffrollw "'et hormoonpreparaat en
ill;eclictl(/l/Id ICl/ar de Oluh:ncetsc eCIi
'/Iwcght' was met ('cn mmlf/;c col lJioe-
IlUm; de esscutic nlll de h'nlcgift ~al
eCllldg de:.dfde bli;u'u: ',ce IIf'[,[JCII er
ineens u:ecr Zi'l i'l .. , r

liet lecen zit U;Cl'rmI IIÎCflwe mogelijk-
heden l'Il de alledaagse lJroblellwll ZÎ;lI
Ij;at minder helangri;k gelcorden. Kllfll.'l\;-
tjes die je de hele wi'lter tot twlgelL<; toe
tegemtOflllell, zii" illectls uid zo I,;er-
celewlllleer en de ,,/mmcn nJOr r:akimtie,
l~erJlIli:um of ('"kel hct ZlIaicn Cim CCII
rlieulV grasceld .'Ichiden als krokussen uil
(Ic grvnd.

Sommige oude Clt ermtige mCflsen, met
l'en diepe rimpel lJOl:ell film ogcn von het
cele denken, vrezen het coor;aar, 1l0emell
/1(1 bedrog. Eli ze '1('''')('11gelijk,

Er is gl~('11('"keil' IU'zCJl/iikc n:r(/wlc-

ring die al dat hcrllielllt:r1e l'HtlwlI"'liaslIll'
eu optimisme rechtcaarrligt.

Gilze lente-illusies li'ordelt :.delf'H n"'-
creet ceru,:cZl'lllijkt cu n'cll,;llll Ical I('C 1111

:0 blij 'plmHle,,', cerdwi;nt straks ill (Ir-
respectieee doofT,oties die i('(lcr hi; zijll
geboorte meekrijgt 0111 't teveel aan ;eugd-
idealen en -vcrwachtillgnl in de 1001'dN
jaren geruisloos in te deIJOIwrel!.

Maar toch cergissell ze ;:;je" ook, dil'
l)czorgde wi;zen, CII daarOlIl /Wh/WII :.e
uu ook die rimpels.

Ze ;:;jen iets !Ieel lJClallgri;k.'i (Jcer 'I
hoofd. /let cadeau van de leute is al ;:;(1
groot, dat het uid aardig ca" 11('11is 0111

nog meer te eer/al/gcll.
De lellte Medt de Il('rl)Orell illl/sil', goe-

de humeurcn en I,et oJlgelcekte ge:.icht
nm de doorge-ICÎllter~de zlwrpflliTlI; n:1I
extra stukjc ieugdsfcer;:;o tII(lar gratis coor
Iliets, \\'mulCer ik WUlr ('Im rolllfllltiSc!W
film ga kijke'l, (;cT/wc"t ik ('('11 wcttif,!.e (?)
(/coud, mallr genl hlllce!ijkslIfHizoek; Cl!

zo is het (Jok //let de It:llte.

Het profijt van ous 't:oorjllar~i1J-'t.llOofd'
zit in het gClIil'fell Cfl1l 'uu', ('11als 11(.'1
dllll (Jok IlOg ecn kel/rig hcJUlIlg('1I kmner

of llicUIL'e gonli;IIl'H nm on:r1lOudl, ;s dat
IIlCCW'Ilomelt.
'Vrouwcn' f,ebbf?lt Il(.'i i'l dc-:e perim/c

gClllakkeiijk, ze t:inden slld erll CllSt-
ol1ls('''reccn doel. Zi; lopen Wild in !WII
Iwis ell als de WIJ - lIiet enkel ",c('r gcef
mIlilr ook ahccer een bl'f:tjc I('arlll - dali
met lIog heel sc/wine stralell Hl/ar billlll'H
komt dringen eH alle stofjes vall centi-
meters Itmge sc1uul11u;en t;oorzict, dali
doeit al die l?xtra-(,lIcrgic !i"cer in be.
procfde bfllU'lI, Voorjaa(SsdwolllHaak!
(Hrrr.)

Maar mlluw'u Ij;onlell (;(wk eCII I)cet;e
rommelig ca" al die ocerfollige lecells.
kracltt, Ze lopeu ll'azig de t"ill ill. kOIJeu
zo mmlr CCIl bOllll':l'ltwt l:oor eCll 'lCd in-
gcwikkelde radio en l1WhTIl l'lwlIICU dil?
mee~t(/l //let fde eastcolgcm/e regenbui
weer u:eg8}JOe!I.'ll.

De zomcr, de lterfM (Olultmks ;:;i;" dll-

de/ons spelen) cn zelfs d(' ii:ûge tCÎllter,
daar lteblJen lVe ('('H lwflc!illg uwr; maar
met de ICllte u;etell <te IIl1'c~fer~Cf1" OIIS
ilO/.{ steeds uÎCt goed mad; (een sitlllltie
waar;" de melis diklci;ls Iliet ollflllflliger
Iwrdt).

De muler-dc-tll.:illtigers In'Mum !tet IIog
't moeiliikst in deze periode; schoonmaken
of bellllllgell komt lIiet iJl llllllmerkirJf:{.
\Vat dali? , , . Sou, geli'OIJl/ . , . Slll1lcn .

iet .••dOCH, .. !
KITTY VA:-: !lEB IIAGE
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Herman Stok 'Ik spreek de tienerstaal'

STE\'E:'\' l\:E)"

llij hangt geenszins de populaire jongen
Hit. Eigenlijk is cn doet hij hed gewooll.
~faakt ('('n prdtigc indruk, praat gezellig,
Iaeht af CI1 loe jougcllsachlig ongcdwon-
~en. C('en 'glamour' dus cn toch ('('11

idool. Een tieller-idool. zoals er tl'gl'll-
woonlig zO\'('len zijn, meestal slechts voor
kort.

I lij kan ('chkT 7.0 langzamerhand gc-
wh'ml wordcll tot de idolen op langt'
termijn en doorstaat als zodanig een VCT-

gt.Jijking md figuren als Anllekc Crülllo!l
('U Hob lIl' i':ijs. En dat tCf\vijl hij geen
zallg('r is ('11 l'\"l'IlI11in {'en door de d(~k-
Iriciteit gevoede gilgitaar hespcc1t.

Herman Stok is "gewooll' presentator
WIIl ('en n~(.ksjc tiell('rprogramma's \'oor
radio 1'11teledsie. \\'aar hij zijn populari-
teit dan 'lau k t1ankml heeft? DOlI1\VCg

aan zijn ollopg('Slllukte manier van pre-
senteren, zontIer pose, zonder "eheese-
smile', zOllt!('r tof te dOt'll. BOH'Ilt1if'll: ('('n
'mooi(' j{ltlgen' is hij ook alnict. Hij heeft
('('H symp,;lhü,k g('zit'!lt, met krachtige
lijllPn d(lortrnkk(~ll, tamelijk opgewekt kij-
kt'nde, blauwe ogen, is fors gdmllwd, ge-
draagt zich heweeglijk en spa'l,kt snel -
soms eell hedje te gehaast - met een pl(.-
zierig g:dimbn'enle slem, die gemakkelijk
'overkomt'.

Bij hl'm is sprake van een ongel'ompli-
('('('Hle, gezollli-reciltlijnige persoonlijk-
heid. En toch h(,(,ft hij 'het', IK'Ig"l'en hem
zelf wdliclll nog het meest verbaast. "Ik
11('11cr maar c.'~t:'nverklaring \'oor en dat i"
h~,t fdt da~ ik de tiellers aanspreek in hun
('lg('11 taal.

liermalI Stok is nu 35 jaar. \Vas na zijn
schooltijd zes jaar boekhouder bij l'en
groothaluld in aardappelen, groenle eli
fruit in Hilversum. In die tijd ook zeUl' hij
de t'l~rste schreden op het gebied van hel
radiowerk.

lid begon - (ial was in IBSO - bij hct
programma 'Op de db"l'lwagen'. Door
ziekte \'all {'en medl'w('rkcr zat regbselll
Cahri de \Vagt plot"ding omhoog mel
('t'U sll'm, Hij \Toeg Herman Stok in te
\'allen. Het \lkl nid tegen.

Sindsdien ging IIerrnan Stok meel' al:-
tivÏteitl'll out plooien, Hij schred wat tek-
sten OH'r actuele gcbeurlt'nissen, deed
('eu paar keer 111('('aan een klankheeld
van de VPHO, wt'nl vervolgens b"t~\'raagd
Hl()r VAHA's lag(,l"e-seholicrenpnlgramma
'Huim baan', niet lang daama voor hel
mirldelba re-scllOlierenprogramma '1:01)-
spijkcrtjes' en sprak inmiddels reeds C01l1-
ment aar hij filmpjes \"an de BVD, Voor
II{, haan bij de groothandel was ondertus-
S{'n eeu ni('Hwe kracht aangetrokken.

Zo'n drie jaar geleden begon dan zijn
reeds snll'ulendc populariteit aan te wak-
kl'f('11. Ilij bracht "Top of Flop' op tie
ll('('ltlhuh en dit programma, dal nu 28
kt'('r gepresenlt'erd is, hleek een uilcrmate
gt~slaagdc gr(."Cp te zijn. "Top of Flop'
geniet, het hodt nall\\'elijks gezegd lt'
worden, ecn zeldzame hekendheid. :\au-
\\"(,lijks minder in trek zijn de radiopru-
gramma's die Herman Stok zijll tiellcrs
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voor"eiJotdt: 'De Zilverdonl' (met Elba-
hetll ~fooy), 'Discohar eH 'Tijd voor '1'1'('11-
<lgers'. Ten slotle hehoort ook het TV-
programma "Vijf sl'colltkll V;lll woC'f' tot
de voltreffer".
Geen grapjes
1'IISS('1I al dit radio- {'n T\'-\\"t'rk door
pr:l<lt 11('lman Stok dan ook IlO~ tiellt'f-
,,11Owsin dCIl tamIl' aall mekaar. Dat dol'!
bij met ('t'U gezellig hahheltje, zonder
zich conférencier-allures aan te meten.
":\t't', ik hen geen grapjas, ik vertel de
jongelui gewoon wat eB \"(.'nler mod dl'
muziek het tloen: Deze shows worden
door de tieners maar al te graag h(~zocht,
lIid in de laatste plaats dank zij de aan-
wezigheid vaH Herman Slok, die erop
kau hogen nog nooit 'rotzooi' in de zaal
lt, 1lt'lIhen gehad.

'In Alkmaar hij \"Oorheeld had ik ('I
3000 in {lt~ zaal. :\'Ien had mij gewaar-
"dlUwd ('r nid aan te llt'gillllen, omdat
het tod I ('('11 hende ZOII worden; gc"mijt
met hit'ffl('sscn en zn. ;'\'ou, toen lidI ik
geze,:.{d dat C( g('('11 sterke drank modlt
\Vonlcn geschonken. lIet hleek gewoon
1('llk puhlif'k Ie zijn, dat mij ".(l'CIlc('ntjl'
last hCl,ft hezorgd. Twaalf Illall politie
was ('I' op dl: heen. ])(' heren hd)hen dl'
hele :1\.'(1)(1in de k:udine ('Cl} kaarljto g('-
leJ..:t1:En na ('nig dromerig Hlor zi('h uit-
kijkel} zegt Iknnan Slok on Iwsibk 10011:
'lid gaat erom dal i(' lll't Illlhlil,k \\"('{'{!I'
lwspe1en, zondl'f £lam\"(' kul "taan Ic \"('r-
knppn.'

I1('nnan Slok - 'ab ze mij te oud gaan
\'ind('lI, houd ik ('r abrupl mee op' -
!lH't'lll dat hl'l TV-"c!Jerm '{>en snort I-Iol-
lywaod' i~.llij wil met d(,zt~ H~rgelijking
:l.l'ggCUdal it'm~md die l"('w'lmatig op hd
sc1H'rm H'rsc1lijnt {'n dt, ml'llsen aan-
"pn't,kt, {laar OIIIU'ff(It'l)(,lijk (Ie ge\'olg{'11
vall ondervindt. -

'lt-t.1erc{'n gaal je kennen, lu Ilt't 1,,'giJl
\"in{I je dat J1atuurlijk wel leuk, maal" latN
ga je dal soms hijzOllt1t'r vt'r\"dend vin-
den, Zo !Lel) ik wel e('lI" Iasl 0Jl !'>traat.
Vall die giehdmeid('n lilt'! suikerspilllH.'lI
op hun hoofd hij \"oorlwt'1tl. I)il' lIlodeu

lIER.UA.\" STOK
, , . gl'Pll jlmllt'c ~.ll . ,

je beslbt aansprt:ken eH doell ontzettend
aanstellerig, Enfin, hOl: je je dau \"odt CII
wat ie dan denkt laat zich \vcl radeu ...

Van de gevolg(,1l \"au hd 'ill' zijn, is
Iierman Stok zieh overigens volledig Lt'-
wust: 'Dat je nid vrij m('('r rond kUilt
lopen zOIl(lt'r voortdul"('lHI gl'eonfmn-
teenl te worden mI'! mensen die je her-
k{'I11lt'1len dat beslist Illoden bten blij-
k(,ll, is IHl eenlllaall'{'n mindt~r plezierige
t.'OIlseqllentie vall mijn \\"('rk. ~Iaar wat
dan nog? Ik kan cr loch mee stoppen als
het ti~ gt,k wordt!'

Dat hij soms niet 111('('•. wed waarilt'clI
hij kijken moet, laat zich gemakkelijk he-
grijpen wanlH'('r Iît'tiell steeds Illaar weer
'grapjes' mak('n over hij voor1lt'dd 'Top
of Flop', l~e1\ uitgezochte plaals is in di.'
verhand lId restaurallt.

IIl'nn,lIl Stok: 'Eigt'lllijk kali ik ner-
j.('n" meer ru "tig den, ook niet in eeu
{!I'uir restauraIJl. Daar gaat !Jet cH'ngoeJ
mis, Een \'(J(Jr1>eddje: l'en olH'r kOIl na de
maaltijd lIid nalaten mij iJl het oor k
fluistt.'rell: "lIeeft hl'! g-('slllaakt, melU'(~r?
Was het "Top" of "Flop"?" En zo krijt:
j(' s«'"ds vall die grapjas.sen aan k takl.

-Op straat ,'allell {,dlter bûk leuke dill-
gl'n te heleven, ~Iet naIJlt' als killder{'l1
je aanklampcll. Zo in de gt'cst van ..Hl't~
I krman, draai je de volg('l1de keer ('Cll
lekker t\\"istplaatjt'?" 1)1' hele tm"p stuilt
dan up je af. Kijk, dat vind ik HOU weer
ontzettend leuk. Zo spontaan. Tron\\"en.;,
die echt gl'ml'(.'lIdc spontalldteit bemerk
ik ook wd el'ns hij oude mensen. Ja, ja,
die Iwlll)f('11 ook tol mijn fall", vergi, j('
nid!'

Niets ongezonds

Uitzondt'ringell daargelaten ziet I1n-
man Stok in de tieueriww"ging - InlJl
muziek, hUil kleding, llllll dalls\"ermaak
{'.d. - niets ongezonds. Hij lwdl in zijn
w('rk alleen Illaar gunstige ervariugl'll op.
gedaan, '~Ict mijn shows hOlUI ik ze im
mers op ('l'U frisse, leuke manier bezig.
Ze wordelJ erdoor van de straat g-l'llOU-
den, I)l~ llluziek vind ik ow'r het alg;'lII{'('U
ook ('cht niet onfris. Alleen jolmny llalli-
da)' \'ilJd ik te \'er g-aall. Hij i" ti' :o.("y ell
ie weet niet wat hij daarmee losmaakt
hij de jonJ!:(,lls en meisjes.'

Een 11l'e1hijzonder groepje is voor Her-
mail Stok The Beatles, "~llIzikaallliet ht'"l,
maar liet zit goed in lllekaar. Goede .~ho\\",
vaak goede, soms heel geestige, teksten.
Die Liverpool-jongcllS hehhell l'en soort
gein die te \'('rgelijken is md de Amslt'r-
danlSe gdll. Ze ncmen de mensen in de
maling l'n lachen zich er zdf rot om:

Over de ~l'(lerlalldse tiencnnuzil,k !en
slol1e: "Er is te weillig talent hit,r. Boveu-
dien wordt er te veel geïmiteerd. De
meeste liedjes zijn natrekk-iugen van hui-
tenlandse successen. \Vaarom worden hij
voorheeld niet oude N"euerlantIse sOllgs
V(lorJ'.it.'1lvan ('en nieuw jasje? Ik hegrijp
lIid dat men zo weinig risico neemt, ter-
wijl aan t1(~ <llltiere kant zoV{,d troep
wordt oP,:.{('1I01llt'1l,. '
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