


Stierengevecht

Op onze voorplaat in het novembernummer toonden we het einde van een
stierengevecht in Tarmgona, de stier met het wapen diep in de rug gestoken, de
toreador als overwinnaar er naast. Het publiek zit maar lauwtjes op de tribu-
nes, het is blijkbaar geen spannend gevecht ge\veest. Terecht liet de foto-
graaf er dan ook bij schrijven: de toreador heeft - hoe kan het anders
weer gezegevierd.
Op die plaat hebben we nogal wat reacties gekregen, men vindt ze voor

een deel als meningen van lezers in dit nummer opgenomen. Het aardigst
is misschien het verhaal van een jongeman die zelf zo'n stierengevecht heeft
meegemaakt. Enkele mensen meenden zelfs vanwege die voorplaat hun
abonnement op Ego te moeten beëindigen.
N'u staat het tegellwoordig wel chic als kijkers of abonnees protesterend

weglopen, je hebt dan in Nederland het gevoel dat je er echt hij begint te
horen, maar goed,., we willen er wel serieus op in gaan, dit stukje wordt
trouwens geschreven in de dagen die in onze cultuur traditioneel voor be-
zinning en overpeinzing zijn uitgetrokkeIl,
In de eerste plaats moc'( ik dan bekenIlen dat ik zelf behoor tot de mensen

die een afkl.'t-T hebben van geheurtenissen als stierengevechten, Ik vind het
een primitief, wreed spel en het zou niet in mijn hoofd opkomen om er naar
te gaan kijken, zelfs niet als je er niet helemaal voor naar Spanje zou be-
hoeven te gaan.
\Vat dat aan gaat vind ik onze voorplaat dus maar een misselijk geval.

Toch moet je voorzichtig zijn met je oordeel over mensen die wél gaan. Pablo
Pieasso is een verwoed liefhebber van sticrengeveehtell, hij gaat er regel-
matig heen en heeft enkele van zijn mooiste schilderijen cn tekeningen juist
aan deze gebeurtenis gewijd. In een praehtig sehilderij uit 1934 laat Pieasso
ons de door het wapen in zijn enorme kracht gestuite stier zien die in een
afbtrijselijke doodsb'Tijns voorbode is van wat cnkele jaren later voor miljoe-
nelI menscn werkelijkheid wordt. Tegelijkertijd is Picasso de man die ons in
1949 het ontroerende beeld van de vredesduif schonk.
Ook verder is enige voorziehtigheid geboden. Een van de briefschrijvers

drukt zijn verontwaardiging uit over het nodeloos doden van dieren. Ik sta
daar wel achter maar toeh met ecu slechte smaak in de mond vanwege
de miljoenen kalkoenen, ganzen en kippen die dezer dagell juist weer ons
aller keelgat zijn binnengeglipt. ~oodzakelijk als voedsel? KGm, kom, lezer,
is de sensatie van een copieus kerstmaal zoveel verhevener dan die Van een
stierengevecht? ~Iaar tenslotte is er nog een geheel andere zaak! ~Ioeten wc
op onze voorplatcn uitsluitend menscn afdrukken met welwillende en vreed-
zame bedoelingen?
\Ve willen mcnscn laten zien. ~Ioetcll we er dan onze ogen voor sluiten

dat mensen primitief, \\Teed en agressief zijn?
'Een plaat van soldaten die krijgsgevangenen martelen of vreedzame dorps-

bewoners over de kling jagcn geeft ook eCII reëel beeld van wat mensen
elkaar aandoen . .\lisschien publiceren we een volgende keer zo iets.
Juist dezer dagen las ik in de krant het verheugende bericht dat het

literatuur-verbod voor militairen zal worden opgeheven.
Ik zie het voor me ... een soldaat zit in de kantine blceduit het dagblad

'De \Vaarheid' te lezen. Zijn commandant staat welwillend glimlachend toe
te zien.
Ook dat zou een mooie plaat zijn.

RED.
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Zadkine • 'de grote meester'

Winter 1961, Parijs: In Montparnassc
loopt een schrale, kouwelijke man, !-{e-
kleed in het zwart met een wollen sjaal
om zijn magere hals. Hij is oud en loopt
met stramme passen.
J-Il.-'t was mijn eerste en tevens laatste

ontmoeting met Ossip Zadkine. Ik herin-
ner me dat ik dacht: 'Als die de winter
doorkomt is dat ('cn wonder.' De beeld-
houwer stierf in november 19(j7. Zad-
kille is zevenenzeventig jaar geworden.
Tot kort V(lor zijn dood zagen de hewo-

KUNST

hesloot ecn sClIlpture 'De vern'ocste
Stad" te maken, Onlangs b. er nog enige
herrie geweest om dit beeld. De stad
Keulen was van plan om een kopie van
het Rotterdam.~e werk te plaatsen. Hevig
was de verontwaardiging van de Neder-
landers - en van Ossip Zadkine zelf.
Hij zei; ':\Jijn Verwoeste Stad' bn
alleen in Hottenlam staan.'

Kubisme
Zadkine werd hij zijn w('fk door het

kubisme geïnspireerd. Hij verwerkte
deze kunststroming evenwel op geheel
dgen wijze. Begonnen als 'houthakker'
ging Zadkine ondt'r invloed van het
kubisme over op steen. Hij hedt echter
ook een periode gekend die geïnspireerd

lijkt op de Griekse beeldhouwkunst. Zijn
levenswerk is moeilijk in te delen in
stijlen en perioden - het is te afwisse-
lend.
Zadkine hlijft evenwel de onovertrof-

fen meester van het monument. Jan
\Volkers, een van Zadkines Nederlandse
leerlingen, zei ecns over 'De Verwoeste
Stad'; 'liet beeld dat de veel mishruikte
en van zijn oorpronkelijke betekenis los-
geraakte uitdrukking: 'ten hemel schrei-
end" w<-,ereen bronzen en bezeten klank
heeft gegeven - voor alle Hollandse
heeldhouwers een maatstaf voor wat een
Illonument kan zijn. Het is het mooiste
monument van h(.c1Europa,'

BOB VAN OPZEELAl\D

ners van lvlontparnasse hem geregeld
voorbij gaan. Hij wandelde dan naar de
Grande Chaumièrc, de Vrije Academie,
waarvan hij de inspirator was. lij gaf cr
lessen aan honderden k"l..mslenaars. onder
I1wer aan de vóór hem geston,'en Ncder-
Iamisc heeldllOuwer \VilIel1l Reycrs uit
Bergen (N .•Holland). Reyers was Zadki-
nes eerste I\"ederlandse leNling.
Ons land heeft speciale handen met

de van oorsprong Russische beeldhou-
wer. Ovcr ons gehele land verspreid
staan in de steden hedden van 'de grote
meester' zoals Zadkinc werd g<-'noemd.
In Zundert, de geboorteplaats van Vin-
cent en Theo van Gogh, staat het mo-
nument dat Zadkine aan deze hroers
heeft opgedragen. In Apeldoorn. Den
Bosch. Arnhem en Haarlem hevinden
zich eveneens hedden, En in Hottcrdam,
vermoedelijk het indrukwekkendste werk
van Zadkine, 'De Verwoeste Stad', ge-
maakt nadat de beeldhouwt'r na de
oorlog Hotterdam terugzag. In Amster.
dam is inmiddels ook een standbeeld
van Zadkine onthuld, voor de nieuwe
Nederland:;e Bank aan het I"rederiks-
plein,

N a ar Engeland
Zadkine die in Parijs ateliers had in

de rul' d'Assas en de me Notre Dam~
des Champs werd in ISBO in Smolcnsk,
Hllsbnd. gehoren. Op zestienjarige leef-
tijd zond zijn vader hem naar Engeland
om medicijnen te studeren. Ossips be-
langstelling voor de medische weten-
schap I<-"gdehet evenwel af tegen zijn
interesse voor de beeldhouwkunst. Van
Sumlerland trok de jonge Bus naar
Londen. Van Londen nog later naar
Pi.\rijs,het kunstcentrum bij uitstek. Daar
maakte hij kennis met ricasso. Chagall
en Lipchitz. In de oorlog vluchtte Z:ul.
kine naar de Verenigde Staten.
Hij kwam in 1946 evenwel terug. Bij

zijn aankomst hl EUi"Opabezocht hij zijn
vriend Ilenk \\,iegersma, de schilder-
arts uit Rotterdam. Toen werd hij ge-
confronteerd met het Rotterdam waaruit
het hart was w<-"ggebombardeerd. Dit
maakte zo'n grote indruk op hem dat hij
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Krijgstucht op een keerpunt (1)

Er u,.:ordt ceel geschret:en en
gcsproken occr Ofuiencer}}en cau
krijgstuclit, discilllillc ellz. Ook in
dit bUld 'lebben u.:e daar 110gai
ecriS aandacht aau geschonken.
Het verheugt ons daarom dat een
deskwldige, mr. F. F. K(l(lrsema~
keT, bereid tL'as om iu ecn drietal
artikelen (januari-februari en
nllUlrtlllWWlCr) ziin mening o(;cr
dit soort woblemelt te gct:cn.

Jfisscllielt kan men zeggen;
maar is dit nu iets COOT een Mali
t:Qlt geestelijke r:crzorging? Mell
moet clan niet t:crgctcn dat maat-
regelen eft reglemellten het men-
seliik lof in hoge IIIa!e kUIl/I en
bepalen en dat het ook gaat om
het geestelijk klimaat tcaaruit
IIIlUltregeleu en reglementen
coaTlkomc,l. RED.

Theorie krijgstucht is niet voor ieder-
een het meest hoeiende onderdeel van
het militaire lesprogramma, De laatste
tijd echter wordt er in de pers en
andere puhliciteitsmedia aan het onder-
werp der militaire discipline vrij veel
aamlacht hesked. Het hetreft meestal
uitlatingen van meer alg{'mene strek~
king. ~fen ''''enst de krijgstut.'ht 'gemo-
derniseerd', de strijdkrachten 'vermaat-
schappelijkt', Na al hetgeen er over deze
zaak reeds is geschreven en gezegd,
waag ik het erop aan het 'saaie' on-
derwerp van de krijgstucht een aan-
tal hoofdstukken te wijden. Daarin
zullen, overigens in alle bescheiden-
heid, een aantal meer concrete sug-
gesties worden gedaan. Hoewel mijn
hetoog voornamelijk zal zijn toegesneden
op de Koninklijke Landmacht, zal het
mijns inziens in het algemeen ook op-
gaan voor de andere krijgsmachtdelen.

Ik kan er niet onderuit allereerst in
het kort mijn uitgangspunt uiteen te
zetten.

• 'lIet bestaansrecht van de kri;gs-
tucht,
Vooropgesteld zij mijn standpunt dat

in vcrb:md met de uiterste {'n hittei'ste
noodtoestand, waarond{'r de strijdkrach-
ten bestemd zijn op te treden. éénhoof-
dige en st':1kke leiding op alle niveaus
gewenst is met daaraan verhonden een
zeer verreikende gehoorzaamheidsplicht
van hen, die onder die leiding staan,
Het is een oeroude stelregel hij alle
volken, dat ingeval van nood één man
het voor het zeggen moet hebben.
Men versta mij goc<1. Eénhoofdige

leiding betekent niet, dat een comman-
dant nimmer met zijn ondergeschikten
zal ovcrbggen en nooit bevattelijk mag
zijn voor suggesties van ondercomman~
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(ian1cn. Commamian1cn van grotere een-
hed{'n hehllt'n (.'('Il staf ter heschikking
om hun van advies te {Henen, Eénhoof-
dige leiding betekent echter wcl, dat
als het erop aan komt, de commandant
heslist, desnoods zonder voorafgaande
consultatie of tegen het advies van on-
derhchhenden.
Xaarmate de hurgersector sterker hij

de oorlogshandelingen wordt betrokken
ziet men ook daar meer f{~gelingen (in
de zgn. noodwetten), waarbij ingeval van
oorlog de gehruikelijke plaatselijke auto-
Ilomie en vrijheid van handelen van het
individu plaats maken voor centr.t1e lei-
ding.
Bij alles wat wij aan vernieuwing

ondernelll{'n dienen wij tenslotte te be-
d{'nken, dat Lcnin in HJ02 sdm'd:
'De 1llJrti; moet eerl groep call

berocps-rewlutiollairen zibl,. gebondeu
door eell i;zcrell discipline. Ktwliteit
moet voor ktcalltiteit gaau. Niemand
mag fCorcku toegelaten, die zich Jliet
t:olledig mUl de leiders onderwerpt eu
die de (umSpTllkell t:au de WIr/i; op zi;f1
tiill en tl:erkzaumheid /liet t:OOT alles
stelt:
Zo is de geest in het kamp van de

tegenpartij, IJlt nog, Op dit punt bestaat
er ge{'n verschil tussen Husland en Chi~
na. Deze communistisdlC opvatting wet-
tigt mijns inziens twee conclusies. Ten
eerste, dat het zelfmoord betekent om
tcgelJover L'Cn zo streng en fanatiek
gedisciplineerde vijand de eigen krijgs-
tudlt overhoord te werpen. Ten tweede
echter, dat datgene, waardoor onze
krijgstucht zich van die van de vijand
ondersc:heidt, uit onze voorschriften
moet hlijken, t.W. dat ten onzent de
militaire discipline geënt blijft op de-
zdfde beginselen \'.m vrijheid, mense-
lijke waardigheid en rechtszekerheid,
waarvoor wij strijden. Dat onderscheid
moet voor de westerse militair een bron
van kracht ell inspiratie zijn,
Dit laal.ac !lil is {'{'n aangdegenheid,

die mijn inziens in OI17.evoorschriften
OIl\'oldoende tot uiting komt.
In deze geest moet het hieromlervol-

gCll(lewonlen verstaan.

• lIet ReglenwHt betreffende de Kri;gs-
tucht (Reg/. Kr.)
Het Reg!. Kr. heeft blijkens artikel 15

'onder meer de strekking de grondslagen
van de krijgstucht te omschrijven', Arti-
kd 35 gd>iedt om aan iedere militair bij
de hekendmaking, dat hij onder de
militair~ tucht staat, een cxemphar v~n
het Reg!. Kr. uit te reikeil.
Voor ons onderwerp is het HegI. Kr.

dus van hijzonder belang. .\Iet velen
hen ik van mening dat dit reglement
niet slechts naar de letter maar ook naar
de inhoud en vooral naar de geest
grondige herziening l>ehoeft.

• Ik geloof niet, dat men de door mij
noodzakelijk geaehtc opvolging van be-
velen bevordert door bijzondere nadruk

op 'een voortdurend besef van on-
dergeschiktheid. als 'de ziel van de
militaire dienst'.
:\Iet onzc Amerikaanse hondgeno-

ten zou ik het meer willen zoeken in
'checrful obedience',
Naar mijn gevoelen ware in het Reg!.

Kr. te stellen dat:
• gezien de noodtocstallil, W:laTOn-
der de strijdkrachten bestemd zijn op te
treden, éénhoofdige leiding op elk ni-
veau wenselijk is;
• het landsbelang eist, dat ieder
lid van de strijdkrachtt'll hevelen, hem
door daartoe hevoegden gegeven, op-
volgt, in oorlogsomstandigheden zelfs
indien aan die opvolging levensgevaar
mocht zijn verbonden, (In het Regl. Kr.
komen behalve in de in 1962 ingevoerde
artikt'len over krijgsgevangenschap,
woorden als 'oorlog' en vijand' niet
\'Oor).

• In onze tijd staat de gedachte
der menselijke waardigheid sterk op de
voorgrond,
In het huidige Heg!. Kr. is wel sprake

van waardigheid, maar slecht in verband
met de milit..-tirestand (artikel 8) en in
verband met de sfeer, waarin de krijgs-
tucht behoort te worden gehandhaafd
(artikd 28).
Ik Illeen dat ook het postulaat van

het respeet voor de waardigheid van de
mens in een modem tuchtrecht behoort
te zijn vastgelegd,
liet hetrt'ft hier één van die punten

waarin ons stelsel zich onderscheidt van
dat achter het ijzeren gordijn. Vermel-
ding in het Hegl. Kr. vall dC'.t.:ewaardig-
heid kan slechts een stimulerend effect
hebben.

• Niemand zal willen tegenspreken
dat krijgstueht in goede zin slechts be-
staanbaar is, indi{'n ieder lid van de
krijgsmach~, althans verreweg het meren-
deel dier leden, aan die tucht mede-
werkt,
In ons democratische land lijkt het

mij psychologisch juist om de wenselijk-
heid dezer medewerking in het Heg!. Kr.
uit te spreken.
• :\Iet sommige critici ben ik het eens,
dat het Regl. Kr. in het teken staat van
het adagium 'Bdehl ist Bdehl'.
\Veliswaar kan men uit de artikelen

10 en 11 'a contra rio' afleiden. dat het
de mindere vrijstaat zich te bezinnen op
{lt.,wettigheid van een dienstbevel. De
doorsnee militair eehter is niet gewend
aan uitleg 'a contra rio'. Tot hem spreekt
slechts 'de nauwgezette voldoening aan
de terzake van de dienst gegeven be-
velen, ook waar deze slechts kleinighe~
d{'n hetreffen'.
Xcdcrland kent een uitgebreide

rechtspraak over gevallen waarin een
dienstbevel niet alleen mag, maar zelfs
moet worden geweigerd, Deze jurispru-
dentie ware door een specialist in één of
meer heldere bepalingen samen te vat-



door mr. F. F. Kaarsemaker

ten ter opneming in hel Regl Kr. Bo-
vendien ware vanwege de helangrijkheid
van het onderwerp in een eventuele
algemene omschrijving van het begrip
krijgstucht op te nemen, dat dt'Zc tucht
\\'ortlt gehanteerd 'binnen het kader van
het nationale recht en van het oorlogs-
recht'.
• Het Heg!. Kr. trekt ecn duide-
lijke grens tussen het gebied van de
krijp;slucht en de particuliere sfeer. Bij\'.
het 'makcll van grove schulden' zou ik
geheel uit het tuchtrecht naar het admi-
nistratieve recht willen overbrengen.
De formulering van de bepalingen in

het Hegl. Kr. o'/er deelnemen aan op-
tochten en demonstraties en over lechmT
ih de kazerne zou ik meer aangepast
willen zien aan de huidige praktijk ol.
dat het bcslissingsbcleid te dien aanzien
(behoudens bijzondere omstandi~heden)
hemst hij de politiek vcrantwoorddijke
autoriteiten (de minister van Defensie of
de desbetreffende staatssecretaris) en
niet hij de plaatselijke of een andere
militaire autorit('it.
De clausule in artikel la over de

godsdienst als 'hron van alle geluk,
deugd en ware moed' hoort naar mijn
gevoelen niet in het Regl. Kr. thuis. Ook
waren ta.'1len stijl van dit reglement aOln
de lIlodeme tijd aan te passen.
In verband met het gestelde in de

punten 1 t.e.lIl. 4 van dit hoofdstuk zou
ik mij de redactie van de eerste 4
artikelen van een eventut'el nieuw Re-
glement Krijgstucht als volgt kunnen
voorstellen:
Artikel 1.
Gezien de ernst van de toestand,

waaronder de krijgsmacht hestemd is op
te tn._'den.zijn daarbij éénhoofdige h'i-
ding op alle niveaus en een goede krijg.~-
tucht wenselijk.

Artikel 2.
• Krijgstucht is e'Cn sfeer van orde,
waarbij iedere militair:
• zich houdt aan de reglenl('ntcn en
voorschriften:
• binnen het l.:::der vr..n het nationale
recht en van het oorlogsrecht, hem
door daartoe bevoegden gegeven beve-
len opvolgt, in oorlogs- of daarmee
overeenkomende omstandigheden zelfs
indien aan die opvolging ernstig levcns-
gevaar mocht zijn verbonden;
• in het algemeen alles doet, dat het
welslagen van en het vertrouwen in de
krijgsmacht bevordert.

Artikel 3.
Bij de handhaving van de krijgstucht

dient de menselijke waardigheid te wor-
den geëerbiedigd.

Artikel 4.
Voor een goede krijgstucht is het

noodzakelijk, dat iedere militair aan de
instamlhOlHling en l>evorcIeringdaarvan
mede\'lerlct. Aangezien de krijgsmacht in

de eerste plaats hestemd is om de
hCK>gstehdangen van de staat te verde-
digen kan de juistgenoemde medewcr~
king op de in de wet aangt-'geven wijze
\-'lorden afgedwongen.
• /let beklag.
In het huidige systeem zijn er vier

soorten van beklag, t.w.:
• owr een krijgstuchtelijke straf (in.
elusief omschrijving strafreden, artikel 61
e.v. 'Vet op de Krijgstucht ('Vet Kr.);
• over L"Cnkrenkende of onbillijke he-
handeling door een meerdere (artikel 9
Wct Kr.),
• over een ontvangen bevel (art. 71
,Vet Kr. en art. 14 Hegl. KL);
• over een llibpraak, wanrin men
als strafoplegger is hetrokken (art. 71
'Vet Kr.).
Het Slib d genoemde heklag willen

wij hier lHiiten beschouwing laten.
Van de sub a, h en c genoemde

heklagmogeIijkheden, is die sub a het
h('Ste ,l.!l"fegeld.
De Nederlandse wetgever heeft de

oplegging van een krijgstnchtelijke straf
(niet al!et-'n de arreststraffen, maar ook
die van de mondelinge berisping) van
zo eminent belang geacht, dat hij daar-
voor l>efOep heeft opengesteld. in
tweede in.<;tantic,bij het hoogste militai.
re rechtscollege in den lande, het Hoog
:\fiIitair Gerechtshof. Zoals hekend moet
het lIMG worden gezien als een in
hoofdzaak hurger-rechtscollege. Het res-
sorteert onder het ministerie van Iusti-
tic. De President, het cidele lid, de
Ach"ocllatFiscaal (de \-"ervolgendeauto-
ritt-'it)en de Griffier zijn burger-juristen,
afkomstig uit de hoogste colle!!('s van de
hurgl"r-jllstitie. lIet militaire element in
het II~IG vormen 4 militaire leden,
doorgaans opperofficieren.
Door enkelen is bepleit om aan do

kI~ger hij de hehandeling van zijn zaak
door het IIoog 1fi1itair Gerechtshof een
raadsman ter beschikking te stellen.
:\lijncï.l.ijds zou daartc'gen geell hezwaar
hestaan, hoewel ik {Ic toevoeging van
die verdediger niet beslist noodzakelijk
acht. Ik meen. dat de zojuist genoemde
hnge Imrger-fllnctionarisscn, cvenals
trouwens de generaals en admiraals, die
als lid in het Hof zitting hebben, vol-
dO('ll(lc hoven en huiten de tc hehan-
delen zaken staan om een onhCVOOrtK)r-
deelde beslissing te kunnen nemen. Men
vergele niet, dat krijgstuchtelijke be-
klagzaken (hoewel de afloop van groot
administratief belang kan zijn voor be-
trokkene) in het algemL"t-'ngeen grote
allure hehhen. Voorts spelen hierhij niet
die meer ingewikkelde proces- en he-
wijsregels t-"Cn rol, die in een
strafreehtprocedure wel gdden.
:\Iinder ideaal is, naar mijn gevoel de

regeling voor de zojuist sub b en c ge-
noemde heklagsoorten, t.w. het beklag
over eell krenkende of onbilliijke behan-
deling en het beklag over een be\'("1.

Allereerst acht ik het onder~cheid tus.
sen 'krenkende of onbillijke behandeling'
enerzijds en 'bevel' anderzijds weinig
zinvol. Het is mij ook niet duidelijk
waarom het laatste in de \Vet Kr. (en
tevens in het Hegl. Kr.) geregeld moet
zijn en het eerste uitsluitend in het Hegl.
Kr.
De beide laatstlx'(loelde soorten van

beklag worden afgedaan door de chef
vall degene. die de gewraakte
hehandeling heeft aangedaan of het
bevel heeft gegeven. Verder beroep
bestaat niet. Dit laatste nu is volgens
mij. onhcvredigemI.
lIet komt mij voor, dat aan een bij de

troep diep hoewel niet altijd concreet
gevoelde hehocftc wordt voldaan indien
voor deze gevallen een beklagmoge-
lijkheid in tweede instantie wordt open-
gesteld. Evenals hij beklag over een straf
zal deze tweede inst:l.Ilnezover buiten en
hoven de zaak moeten staan, dat onpar-
tijdige afdoening is gegarandeerd. Mijn
gedachten gaan hierbij uit naar een mi-
nhtcriële commissie samengesteld uit een
militair lid, een civiel lid van het mini-
sterie van Defensie en als voorzitter een
lid van een rechterlijk college of een
hcge ambtenaar van het 11inisterie van
Justitie.

Andere mogelijkheid

Een andere mogelijkheid zou zijn het
:\Iilitair Amhtf'narengerecht, dat voor dit
soort 7.aken een aparte eenvoudige pro.
cedure zou moeten volgen en in dezen
lanter aan de hand van het heginsel van
de redelijkheid Z01l moeten recht spre-
ken. (Zoals in tuchtrechtelijke hcklagza-
ken het H11G volgens eenvoudige pro-
cesregeIs en meer uitsluitend op grond
van overtuiging te werk gaat). Ik meen,
dat alleen al de openstelling van deze
IwkL'1gwegpsychologisch groot effect zal
llehhen. 'Omhudsmannen' en 'vertrou-
wenslieden' worden hierdoor overbodig.
Ik geloof niet, dat zich een grote

stroom van onredelijke heklagen zal
voordoen. Apert onredelijk heklag kan
evenals tot dusver aan de krijgstucht
worden getoetst.
Ik g("]oofwd, dat t-"t-'nregeling in de

hier voorgestelde zin ertoe zal bijdragen,
dat officieren en onderofficieren nog
mc('r hun hest zullen doen om de zaken
\'lot te doen verlopen en de organisatie
te verbeteren.
Men versta mij goed. lIet is niet de

hedoeling te stellen, dat de militair in
het algemeen slecht wordt behandeld.
lIet tegendeel is waar.
lIet komt mij echter voor dat in een

democratisch land ook op dit punt een
zo groot mogelijke rechtszekerheid moet
hc'staan. Zoals de Staat zieh het recht
aanmeet om van de militair het offer
van zijn leven te eisen zo heeft deze
militair recht op een goed geregeld
hoger heroep ingeval van vermeende
onheuse behandeling.
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Reacties op 'op, trekt op'

'Vanneer men gc.';prcksleidstcr is, en ik
hen dat een aantal jaren }{cwccst, dan i.~
{-én van de Ilwtho(len om het gesprek
weer op gang te hrengen, wanneer er
uit de groep niet veel meer naar voren
komt, zelf enkele onzinnige opmerkingen
te maken, die wel tcgen~"praak mbctell
uitlokh'n, omdat niemand de onmoge-
lijkht.,<Icn die je Ilaaf VOft'n brengt over
z'n kant kan laten gaan. Beweer enkele
stommiteiten (zeg later waarom je dat
deed, zodat je niet penn~Ulent voor gek
wordt aangezien) en het gesprek is weer
op gang.

Zoals mijn methode, lijkt mij het stuk-
je van Hans "ervoort bedoeld. Het is te
gek om waar te zijn, maar gelukkig
geestig en daarom te accepteren. Daar
ik 7.elf altijd verheugd was als mijn
methode hleek te werken, wil ik nu niet
aeht{'rhlijven. te rL'ageren op zijn uitda-
ging. ~fissehien denkt hij dat ik, een
vrouw, reageer omdat hij in het begin \"::ln
zijn shlkje een aantal opmerkingen ovcr
de vrouwen maakt. Dat is dan ten dde
juist, maar niet omdat ik hier de vrou-
wcn in het algemeen. het aantal vrou-
wen in het Verbond. de filosofische
interesse van vrouwen, het conservatis-
me van vrouwen aan een hcschouwing
wil onderwerpen, maar omdat ik het een
ocr-COllservatieve instellin,g vind de
vrouwcn nog altijd apart te noemen.
Het wordt lan~".zamerhand tijd alleen
over men.<;ente spreken, dunkt me.

Het verbond

\Vie zieh aansluit bij een organisatie
is een zeer bijzonder mens. als hij het in
alle opzichten met doelstellin,gen, beleid
l'n presentatie van z'n club l'l'ns is.
~fensen, die jarenlang meedraaien in
organisaties, weten dat juist ('('n van de
hoeiende kanten van het organisatie-le-
ven is, het steeds weer aan kritiek van
elkaar onderhevig zijn.

Niets is interessanter, als zieh binnen
een 1Jeweging nieuwe stromingen
aandienen. liet is l"en ix)('ieml experi-
ment voor dc brengers van nieuwe
ideeën, te zien hoe ver ze hun nieuwe
inzichten doorgang kunnen doen vinden.
Het is voor de 'oude garde' el'n verfris-
sing, en soms een ergernis, die hUil
strijdlust opwekt, hun verworvenheden
telkens weer aan 'veranderingen te moe-
ten toet~en.

En zo is het ook in het Verhond en
juist in het Verhond. Ja, de (>i'nzegt dit
en de ander dat. maar dat er ten slotte
altijd gezegd wordt 'we komen er niet
uit', ontken ik. Dat het vaak gezegd
\vordt vind ik prettig, want ik wil de
zaak graag open houden en ik heh aan
niets zo'n hekel aL~aan het overtuigen
van een ander. Zodra ik Ct'n ander
ergens van overtuigd heb, krijg ik een
bijsmaak van: "nou, die waait ook met
aBe winden mee: \Vant wie garandeert
me, dat de door mij overtuigde niet
morgen weer van iets anders wordt
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overtuigd? ~lissehil'n wel van datgene,
waar hij de vorige dag door mijn toe-
docn, van was afgestapt!

In het Verbond begint men nooit een
gesprek of diseussic om ids te ht'reiken.
iemand te o\'{'rtuigen, lllaar om vall
gedadltl'n te wis,~elen. ~Iisschien houd
je er iets van ov(;r wat pas tijden later
te bespeuren valt. Een van de
kenmerkende ei,genschaplwn van het
Verhond is, dat het {'en organisatie is
van individualisten. hoe kg('nstrijdig dit
ook klinkt. Natuurlijk er zijn ook echte
organisatie-mensen bij de zgn. werk-
bijen, anders zonden de individualisft'n
geen dak hOH'n hun hoofd hehhen.

Humanisme

Over het humanisme zou ik willen
opmerken. dat ik dat nog stl'eds één van
de boeiendste verschijnselen van het
Verbond ,'indo Ik hen nu al twintig jaar
lid van l11't Verhond, maar weel nog
steeds niet predes van het humanisme
is. Pleit dat dan tegen het humanisme?
Pleit {bt tegen mij? Pleit dat tegen het
Verhond? Drie-werf nee!

Het aardige van het hllmanb,ne vind
ik juist. dat hl't zieh niet laat vangen in
regels en uitspraken, al vind je hier en
daar wel eens iel<;van dien aard. Twin-
tig jaar verdiep ik me er in en op
het"l:elfde ogenblik als ik denk "nll Wl'et
ik het. eureka', onl~napt hl't me weer.
En dat is steeds een bevrijdend mo-
ment, want wat zou ik moeten doen met
die starre zekerht'den? Ze m'n verdere
leven mee tor,~en, zorgen. dat ze niet
breken. niet rafelen, ze venledigen te-
gen ieder die ze tegenspreekt, ze lIitdra-
gen? 0 nee, veel te vermocÎend en ik
maak z{,ker fouten. die ik later moet
herro{'pen en dat sticht veel meer ver-
warrin,g. dan de penllanente twijfel.
Kee. als ik ooit zou wl'ten wat
hllmanisme pn'ci('s is. er l'en helder ell
afgerond hetoog over zou kunnen hOll-
den. dan ix'tlank ik de volgende dag
voor het Verhond.

lIiennee ontken ik nid het recht en
ont".ll"gik niet mijn respect aan h{'n die
het wel weten. maar gelukkig kunnen
wij bl'iden lid hlijven: nid-weters en
wcl-weters. zekeren en twijfelaars.

Het eeuwige leven

Indenlaad hceft Hans Verv(lort gelijk
als hij beweert, dat het Humanisme niets
t{' hieden heeft aan lieden die Vnlg"en
naar de zin van het leven na de dood of
die vragen naar de zin van leven en
dood. Het hoeft ten slotte geen zin te
hebben, het heeft misschien alleen die
zin, die wij er zelf aan geven en in
ontdekken. En als hij, en waarschijnlijk
velen met hem, zeggen, we vinden het
leven wel zim'ol, maar de dood niet.
dan is dat net zo kinderachtig als te
zeggen: 'ik geloof niet in Cod, maar ik
wou dat ik het nog eens kon doen'.

\Vat zijn wens van het eeuwige leven

betreft, ik zou zeggen dan beginnen
moeilijkheden pas goed. Hd lijkt
een ollvenlragdijke gL'tiachte, dat
nooit meer zou kunnen hopen en \
trouwen, dat mensen, die hier de 7..

grondig verpesten, daar tot in de e
wigheid mee zouden kunnen doorga
Ik kan cr nu gerust op zijn. dat I

aantal Illislukkdingen, niet door n
toedoen. er {'cns niet meer zullen z
Maar zodra dat et'uwige leven er :
zijn, zou ik, en waarschijnlijk ve
met mij. niet meer voor zichzelf insta
\Vant dc theorie van II.V. g'{"t,ftg«
enkele zt'kerheid, dat als er geen natu
lijkc doodsoorzaak llIet'r zou zijn.
mells lIiet vindin,grijk genoeg zou z
zich op gewelddadige wijze van
kankergezwellen in de samenleving
ontdoen. Dat ZOII ('en zo willekeur
zaak worden, dat die l'en permanc
IHenselljac11tzou ontketenen.

Xec, mijn kinderachtige wens :;
zijn: ,geef mij l'en nieuw zinhlig, wa
mee ik in contact kon treden met
doden, zodat er iets te weten zou L

hoe ze lll't mak{'n. ~Iaar ik stap gauw
van deze ahsurde gedaehtc en wil
werkelijkheid onder ogen zien.

I Iet is natuurlijk wd eens grap
deze dingen schertsenderwijs te lw
deren, maar dat kan men niet blij.
do{'n.

De dood

Inderdaad, het Humanisme h{'eft ni
te bieden ds het gaat om de zin van
dood, als men die ni{,t als het einde
zien. Voor wil' dus dc hoop hlijft ko
teren op een leven na de dood, in we
vorm dan ook, is in het Verhond ge
plaats. Dat het Verhond zil'h nid hl'
hcudt met het prohleem van dl' dood
onze hOllding daarkgenover is {'en I(
kreet. Het Humanisme i<;een levens
schouwing en dus hemoeit het zich r
de dood. Leven en dood zijn onverhre
lijk met elkaar verhonden {'IJ dus ~
men het {>i~n niet los zien van
ander.

De essentie van het leven is. dat
tijdelijk is, dat het voor ieder zeker
dat het op een onVl.'rwaeht moment
einde komt. J\let deze zekerheid is (
een levensbeschouwing, l'en levell'_~-
doods1Jeschollwing tegelijk. J let is eeh
kenmerkend voor de mens, dat hij z
tegen de dcocl teweer stelt. Hij hoopt,
de meeste gevallen, zo lang mogelijk
leven. Dat is geen schande en m.L (
geen zwakheid, maar het is alleen
omdat hij weet dat er een eind in zi.
is. Bij moet het leven veroveren op
dood. De dood geeft spanning, zin
reliëf aan het leven en wensen ,
onsterfelijkheid, zijn voor Humanis
net zo irreëeL als de heilige-drie-eenh
en een verhoord gebed.

Het Humanisme erkent de waarde \
het leven of het zin heeft of niet. I
zal nooit kiezen tegt'n het leven. I-



In het f1ol;embemummer
plaatsten we een artikel cat! Hans
Vervoort, dat, J,;eestig cerpakt,
nogal enige kritiek op het Huma-
nisme uitte. Hierbij een tu;eetal
reacties op dat artikel. RED.

,,'erpt b.v. totalitaire systemen, rasst-'n-
riminatie, omdat daar mensen zich
matigen inhoud en waarde te ont-
ken Ullllhet leven van anderen.
)at het Humanisme in een aantal
allen tot dezelfde slotcondusies komt
religics vind ik niet tegen het huma-
1(' pleiten. Tt-'Il slotte zijn religies
s anders dan prodllkten van mense-

denken, menselijke denksysteJllell
leven en dood te vcrklaren, er een
.voordop te geven, zich te hevrijden
an~sten.

-lensen zullen het dus in vele geval-
op een aantal punten met elkaar

; zijn, hoeveel verschillen cr overi-
'i hlijven hestaan. En dat is een van
_punten, waar ik wel eens hang voor

dat men alleen nog maar kijkt naar
ons hindt ('n niet wat ons scheidt.

wat ons scheidt is heel duidelijk:
oJumanistenkt'nnen geen leven na de
d, kennen geen hogf;'remacht die in
gang der mensheid of in het indivi-
-Ie leven ingrijpt. \Ve zullen het zelf
~ten doen en als het verkeerd gaat,
t het tegen onszelf en wc kunnen ('(
Hand anders de schuld van geven en
nand kan voor nns de schuld op zich
wn. \Ve zullen het leven waar moe-
maken in een korte spanue tijds. En
is niet anders dan wat het Verhond
en kan duidelijk maken.

;J.;: weet dat er prominente Humanis-
zijn die de zelfmoord on-humanis-

h vinden omdat het een daml tegen
leven is. ?\lisschien is dat ook wel zo

z'n algemeenheid. Toch heb ik hier
andere mening over. Het kan inder-

d een daad tegen het leven zijn,
u het hoeft het niet te zijn.
:r zijn gevallen van zelfmoord, die
t een daad vóór het leven hetekenden.
denk bijv. aan Stcfan Zweig. Hij
~t nl tevt-,clconcc...<;sicsdoen aan het
~n, zodat doorleven, voor hem. ver-
:l aan het leven zou hetekenen. Hij
ft gL't.'apituleerd,omdat hij geen ver-
e compmmisscn wilde sluiten. In dit
al zou ik willen zeggen, hij is z'n
ls-zijn trouw gebleven door uit het
~n te treden en dat kan ik als Huma-

niet veroordelen. Bek'r zou het
I'L't-'Stzijn als het leven en de mens-
J, die hem tot die daad gehracht
lben, hem opnieuw hadden geïnspi-
rd en nieuwe moed hadden gegeven.
Vanneer ik nu ten slotte toch nog
wens uitspreek, die m.L niet irreëel

dan is dat deze, dat het humanisme
mensen zo kon inspireren, dat het de
zaken van de naar mijn mening wd
veel voorkomende zelfmoord, zou kun-
I wegnemen. Dat zou betekenen, dat
zaamhcid, liefdeloosheid, vervolging
vernedering teruggedrongen worden

lr liefde, toewijding, warmte en res-
'1, zodat de v,cdaehtevan dichter Bou-
s ieder mens vertrouwd wordt, toen
zei: en alleen is leven leven, als het
de dood ontroert.

LEI\I KORTLAI\D-~lULDEH

Het is merkwaanlig dat ik bij het
ll".r.envan mijn eerste Ego meteen
mijn reactie wilde neerschrijven in
antwoord op het vlot gestelde artikel
\'an Hans Vervourt. }.lcIlbvaardig
omdat ik geen specialist ben in het
schrijven van ingezonden stukken en
nogal eens glimlach om de vaak
emotioneel geladen woorden van
mell':>cndie kennelijk verstoord wa-
ren hij de onbnoeting met een me-
ning die niet de hunne was.

Ik heh me nu enkele dingen gewa-
liseerd: ten eerste dat "dimlachen en
zwijgen omdat men aan de 'andere
kant' een hetonmuur vreest de ander
in zijn veronderstelling kan steunen
dat zijn inzichten door 'den volke'
gedl'i..'ld worden en men hovendien
e\"enttll'le meeiuisteraars of mCt'lC'.lers
zo een gelegenheid ontneemt uit di-
H'fse opinies hun conclusies te trek-
ken l.-'neen eigen mening te vannen.
En dit laatste is toch erg helangrijk.
Het naast en tegenover elkaar stellen
V:lIl meningen in een discussie geniet
dan ook verre de voorkeur boven
een debat. In het laatste geval is
men nl. al bij voorhaat overtuigd van
zijn eigl'n gelijk.

Hans Vervoort weet precies wat
hij wil. Ik kan hem daarmee felicite-
ren; ik weet het namelijk niet, d.w.z.
niet tot in de precisie. Vandaar mijn
belangstelling voor discussies.

Hoewel ik me nog niet diepgaand
heh beziggehouden met alle beginse-
len van het lImnanistisch Verbond,
meen ik toch dat het Verhond geen
levensbeschouwelijke groepering is
die slechts t't'n vau de twee maten
kent, die sommige legerfoeriers han-
teren: te groot en te klein. Tc groot
is de maat als de man die crin moet
niet weet waar hij moet beginnen; er
is geen houvast. Te kl(~inis hij als de
man verstikt dreigt te worden (door
beginselen, regel", dO!:,'1.na's).1Li. be-
horen in een levensbeschouwing een
aantal zienswijzen naast elkaar geac-
cepteerd te kunnen worden. Daar-
naast blijven natuurlijk wel- zo wei-
nig mogelijk - fundamentele punten
die geen variaties dulden. Vaak zal
een compromis gesloten worden:
men kan één of enkele punteu van
de groepszienswijze niet accepteren.
maar wel de zienswijze als geheel.
De absolute consequente individua-

lbt - ik moet de eerste nog ontmoe-
ten - zal de deur van zijn ivoren
ton'll nu nog wat beter vergrendelen,
maar ik dacht dat aanpassen cu
invoegen ecn wezenlijk b(~standdeel
vormde van het leven tussen en met
mensen. Dus - zij het met beperkin-
gen - leve het compromis!

Hans Vervoort heeft een funda-
menteel punt ter sprake gebracht.
Hij stelt namelijk: 'Het Humanisme
denkt aUecn na over de mogelijkhe-
den die de mens heeft om zijn
pakweg zeventig jaar op aarde zo
nuttig mogelijk te hesteden: liet lijkt
mij dat het Humanisme de handen
kan volhebhen met nadenken over
dat 'omlenverpje'. Het is niet reëel,
uit te willen gaan van de onsterfe-
lijkheid van de mem, evenmin als
het reëd i'S een leven na dit leven
te veronderstellen. En met de reali-
teit moeten we - gewild of onge-
wild - rekening houden. Het is een
feit dat de mens sterfelijk is, naar
alle waarschijnlijkheid dus ook Hans
Vervoort.

Xu zijn er drie perioden waar-
over - zinnig of onzinnig - gespro-
ken kan worden: de periode voor de
geboorte, het leven, en de periode na
de dood. Aangezien ik over de eerste
en de 1~'1tsteperiode niet voldoen-
de g-eïnformeerd ben, beperk ik mij
voorhands tot de 'pakweg 70 jaar'
van het leven. Dat dit nuttig besteed
moet wonlen betekent niet dat men
h.v. in zijn werk tot een zo groot
mogelijk produktie moet komen; het
hetekent m.i. wel dat men zijn capa-
citeiten voor een groot deel in dienst
moet stellen van de gemeenschap
waarin men leeft. },.feer dan ooit
geldt nu dat er een leefhare samen-
leving geschapen wordt. De vragen
die hiermee :.-amenhangen zijn
uitermate belangrijk, b.V. de vraag
naar de verhouding tussen het ge-
meenschaps- en het individuele be-
lang.

Nuttig houdt niet per definitie in
dat men zijn tijd ook niet prettig zou
kunnen besteden, het sluit even-
min onprettige ervaringen uit. Die
horen nu L'Cnmaalbij het leven. Men
moet ze accepteren. En een van die
ervaringen is de dood. Het einde van
het leven. Punt.

ANTON KAL \VI]
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Art Blakey en de vijftiger-jaren-jazz

In de<:ember 1947 nam drummer Art
Blakey met een ode! vier stukken voor
het merk Blur. Note op. De :puep heette
Art B/lIkey's Jazz Alessengers en een van
de Illusici was trompettist KL'nny Dor.
ham. Do opnamen trokken indertijd
nauwelijks de aandacht; niet het minst
doordat de lddeT toen nog tamelijk
onbekend was. In die periode die
volgde, ontwikkelde Blakey zich tot een
van de beste drummers in de moderne
jazz. 11usici als ~Iiles Davis en Thelo.
nÎous "lonk wist hij in de eerste helft
var. de jaren vijftig met zijn ongeëven-
aard dynamische spel (waarvan de b-
ter hefaamd geworden 'Blakey-roffel'
slechts één van de vele interessante
aspecten vormde) vaak tot meer dan
voortreffelijke prestaties te stimuleren.

Gesteund door het op die manier
,v('rkreg:cnprestige ging Blakey het op-
'nieuw als orkestleider proberen, Begin
1954 vormde hij samen met o.a. trom-
pettist Clifford Drown en pianist Ilorace
Silver het Art Blakey Quintet, dat (al
weer voor Blue !\otc) t.'en serie platen
maakte, die door de jazzkenners met
groot enthousiasme werden ontvangen,

llorace SilVl'r

ma.1.raan het grote publiek weer gro-
tendeels voorbij gingen.

lIet werkelijke succes kwam pas een
jaar later. Onder de naam lIonlee Silver
kwintet maakterl Silvt.'r en Blakey met
trompettist Kenny Dorham, tenorist
Hank ~fohley en bassist Doug \Vatkins
een LP voor Blue I'\ote. lIet verhaal wil,
dat tegen het eind van die sL"SsionSilwr
op de proppen kwam met ecn thema
dat hij kortgeleden geschreven had. De
mensen van BInc l\"ote hadden er in
eerste instantie grote bezwaren tegen om
dat nummer op te nemen - het was
volgens hen een stuk gospelmuziek, dat
niet thuis hoorde op hun
ja7.7.label- maar ten slotte streken ze de
hand over het hart. Een paar maanden
later was 'Thc Prt'aeher' de grootste hit
geworden, die Blue I'\ote tot dan tOl'
had uitgehracht. De groep wcrd omge-
doopt tot 'The Jazz .Messeugers' en
vanaf dat moment was Blakey's naam
bij het grote publiek voorgoed geves-
tigd.

Platenproduktie

In de dertien jaar die sindsdien ver-
lopen zijn, hehhen tientallen musici LIed

uitgemaakt van de 11essengers, en wan-
neer je de uitgebreide platcnproduktie
van de groep overL.iet,valt het op dat er
eigenlijk nauwelijks sprake is van een
eigen muzibal karakter. Blakcy's spd
werd na 1955 steeds minder vindingrijk,
en hoewel hij met zijn grote volume en
zijn geleidelijk aan tot een gimmick gede-
genereerde roffl'l zijn combo's ogen.
schijnlijk altijd domineerde, was het in
werkelijkheid steL'dseen van de sidemell
die de muzikale koers bepaalde.

Na de begintijd, waarin Silvcr dl'
touwtjes in handen had, volgde van '56
tot '58 een wat onduidelijke periode met
musici als altist Jackie 1IcLean, tenorist
Johnn)' Griffin en trompettist Hili
Ilardman, Van die combinatie werd
kortgeleden de LP 'A night in Tunesia'
(HCA SF-7555; opgenomen in april '57)
opnieuw uitgehracht. De plaat hevat
naast het geheel volgens het standaard-
recept vertolkte titelstuk een viertal
nogal bleke 'originals' (van elke blazer
één stukje haastwerk, plus een al even

JAZZ
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oninteressant Rollins-thema). Het genre
dat hier wordt heoefend. laat zich het
heste omschrijven als 'vijftiger-jaren-
jazz'; een sterk veret'm'olldigd, aan de
gemakzuchtigheid van het grote
(jazz)publiek aangepast aftreksel van de
bebop van Parker, Powell en Gillespie
uit de jaren vt'ertig. Het was een vonn
die muzikanten zonder veel eigen per-
soonlijkheid (zoals op de".le plaat
Hardman, ~feLean en pianist Sam
Dockcry) een hruikbare kapstok gaf om
hun doorsnet>.ideeën aan op te hangen.
Johnny Griffin, die getuige zijn platen
uit '58 met '\fonk in die periode heel
wat meer in zijn mars had, komt op
deze plaat maar nauwelijks hoven het
middelmatige niveau van de anderen
uit.

Groot succes
IIet grote succes kwam voor nlakey

pas terug, toen hij in september '58 met
een gehed vernieuwde bezetting kwam.
Onder de muzikale leiding van tenorist
Benny Golson bereikten de '\iessengers
weer de hit.parade met eolsons 'Blues
,\tarch' t"n pianist Bohhy Timmons'
',\toanin', Behalve met deze vrij goed-
kope soul-successen hield de groep zich
in deze periode vooral bezig met het
vertolken van Galsons gevoelige, melo-
disch zeer aantrekkelijke composities ('I
remember Clifford', '\Vhisper not',
'Along came Betty' etc.),

Na een jaar verlieten Golson en Tim-
mons de ,\tcssengers. Het vroegere
trompetwonderkind Lee '\Iorg-an nam de
llluzikaie leiding over, hetgeen na ver-



loop van tijd leidde tot een irriterende
vervlakking en ecn groeiend gebrek aan
interesse onder de musici - ondanks het
frisse enthousim,mevan de nieuwe tenür-
ist \Vayne Shorter. In '61 besloot llla~
kcy dan ook zijn ,",'roepvoor de zoveel.
ste keer radicaal te R'Organiseren. Er
kwam deze keer een sexte-t uit de hus,
waarvoor \Vayne Shorter het mercndL"e1
van de stukken ging: schrijven. Vooral
dank zij trompettist Freddie Hnhhard
hegonnen de :\Iessengcrs zich hewust te
worden van de muzikale vemieuwingen,
die dank zij het werk van musici als
Coltranc, Dolphy en Qmette Coleman
sinds het midden van de jarell vijftig in
de jazz waren doorgevoerd. ),Iaar de
M('ssengers~muziekbleef ondanks ll11h~
hard.; goede wiI een soort grootste ge-
mene deler van de jazz~middelmaat;
vijftig'er~jaren-jazz die was opgesierd
met een paar tot gimmicks gereducecrde
nieuwigheidjes van de jaren zcstig.

Nieuwe groep
Na '64 gingen Huhhard en Shorter op

hun beurt weg: bij Blakey, en sindsdien
is de bezetting van de ;\fessl'ngers zo
vaak gewijzigd, dat je eigenlijk nauwe-
lijks meer kunt sprekcn van de Jazz
:\fessengcrs, Voor ieder club~cngagemcnt
en voor k-.dereconcerttGurnec - zo lijkt
het wel- scharrt'lt Blakey een hele
nieuwe ~Ol'P hij elkaar. Lee Morgan
kcenle ('nige tijd bij hem terug, Freddie
IIubbard maakte nog eens l'en Europese
tournee met de ~Iessellgers (samen met
o.a. de in Parijs gevestigde Amerikaanse
saxofonist Nathan Davis) en kortgeleden
dook zelfs ex~Coltrane~pianist '\fcCoy
Tyner als lid van de Jazz ;\lessengers
op.

Op de LP 'Buttercorn lady' (:\fl'reury
220 027 LMY; opgenomen januari '()6)
is Blakey weer met ('en gd}(~elandere
bezetting: te horen: trompettist Chuck
}vfangionc, tl'norist Frank :\fitchell, pi-
anist Keith Jarrett en bassist Heggie
Johnson. De plaat hevat hehalve twee
standaard~songs en de korte uitsmijter
'The theme' drie stukken van ~fangione,
die geen van alle ook maar el'n greintje
originaliteit vcraden. Het zijn schoolvoor-
heelden van modieus schablone-werk;
handige combinaties van alle soul~cli-
ehé..•, 'exotische' ostinato~figuurtjcs en
tconrcekstocpassingL"Il.die de laatste ja-
ren in zwang zijn, Al even modieus en
onpersoonlijk zijn (Ic soli van Mangione
(heeft veel naar )'liles en Art Farmer
geluistt'rd) en '\litehell (bewonderaar
van Coltrane anno '58 tot en met '6.3).
Alleen Jarrett, die vaardig pinkelt en
charmant over de snaren van de piano
harkt, levert improvisaties van enig ni-
v{'au, terwijl Johnson vooral in medium
tempo z(.>erfraai begeleidt. 1faar dat is
hij elkaar toeh' niet genoeg om deze
plaat te kunnen aanhevelen.

BERT VUIJSJE
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'GOD-IS-DOOD'

In het vori~e nummer bc!'>-pwkcll wc
de ontwikkding in de protestante theo-
logie die tenslotte hij theologen in Ame~
rika en Duitsland is uitgelopen op de
zen. God-is-dood thcoloj.,ric.Om de bc-
spreldng zo concreet mogelijk te maken.
gaven wc aan het eind van dat artikel
de hoofdlijnen aan van het boek van dl.-'
Amerikaanse theoloog Thomas J. J. Alti-
zer 'Het Evangdic van Gods dood', \Ve
zouden Jaar !lil enkele kritische opmer-
kingen bij willen plaatsen. De IneTS
herinneren zich waarschijnlijk de hoofd-
gedachte van Altizers boek: In de Î1K'ar-
natie (de vk'('swording van God in jpzus
Christus) heeft God opgehouden voort
te bestaan als Gods. sindsdien is God
nog slechts aanwezig in de llIenseiijke
gcschiL.dcnis en als menselijke geschiede-
nis. In de incarnatie voltn.'kt zich de
zelf-negatie van Cnd, met eenvoudigl.-'r
woorden God is dood als hovcn- en
huitenmenselijk wezen, Cod is mens en
menselijke geschiedenis.

Nletzsche en Altlzer
Hoewel Aitiz('f zich in het vonrwoord

van zijn boek heroept op het werk van
de protest."1.ntsetheoloog Panl Tillich, en
epn radicalisering van diens itleei;n aan-
kondigt, is er in het verdere werk nau-
welijks sprake van Tillich, Altizer he-
roept zich dan hij herhaling op Blake,
Ilegel en Nietzsche.

I let heroep op Hege! is wellicht juist
omdat in Altizers werk een duidelijk
dialectische tendens aanwezig is. het
heroep op Blake kan ik niet beoordelen
omdat ik diens werk IUHlwelijksken, Het
verhaast me echter dat Altizer zich zo
vcrwnnt voelt aan Niet2sche. Het mag
dan waar zijn dat l'\'ietzsche in zijn hoek
'Die fröhlichc \Vissenschaft' de uitspraak
'God is dood' ht..'t,ftgeïntroduceerd, hij
verstond daar m.i. heel wat anders
onder dan Altizer.

Bij Nïetzsche is het centrale thema:
\'lÎj mensen, \'lÎj hebhen God gedood!
Bij Altizer echter heeft God zichzelf
gedood door te incarneren in de nlen.~e-
lijke geschiedenis, Als het niet zo dwaas
klonk zou men de opvatting van Altizer
dus kunnen kenschetsen als een Goddt.,-
lijke zelfmexml. lid verschilpunt is dui-
delijk: Nietzsche laat mensen handelen,
bij Altizer handelt God.

~ictzscllf'S uitspraak 'Cod is dood'
kan dan ook niet anders worden geïn-
terpreteerd dan als het verloren gaan
van het menselijk geloof in God m.a.w.
God heeft nooit bestaan en het besef
daarvan is nu eindelijk tot de mensen
doorgedrongen. Nietzsche moet m.L he.
grepen worden als een der grondleggers
van een humanistisch atheïsme en niet
als een soort christelijk profeet, wat
Altizer eigenlijk van hem maken wiL
Hd feit dat Xietzsche meer waanlering

10

had voor de persoon van Jezus van
;'\a7..aret dan voor de (:hristelijke gods-
dienst levert daarnxH zeker onvoldocn-
de grond. Bij Altizer heeft God wel
degelijk hestaan. maar, alweer een
vreemde uitdrukking. zi<:hzelf opgehe-
ven. Het beroep van Altizcr op Xietsche
lijkt mij dan {x)k onjuist. ik kan de
verwantschap tussen beiden niet
ontdekken.

Ongeloofwaardig
Ik kom daarnH'de vanzelf op mijn

eigenlijke l:ritiek op Altiz('r.~ denkbeel-
den, nL dat ze me, zo mogelijk, llOg
ongeloofwaardiger voorkomen dan dl'
meer tra<iitiop:clc christelijke opvattin.
gen. In de traditionele duistelijke opvat.
tingen is er dus een Goddelijke Persoon-
lijkheid die de \••..ereld ('n cic mensheid
hedt gt'wihL die het bestier van de
wereld uikinddijk in handen heeft, die
zijn Zoon als ~Iens-God naar de aarde
heeft gestuurd om ons door Zijn dood te
verlossen van onZe zonden en ons het
komende Koninkrijk Cods te verkondi-
gen, de God wiens kinderen wij zoudt'n
zijn en tot \Vie wij, door geloof en
liefde, hij cnzc dood wederkeren.

lIet klinkt de humanist versehrikkelijk
ongt.'!oofwaardig in de oren maar we
zijn er door een geschiedenis van eeu-
weil min of meer p.we \'ertrollwd geraakt .

.:\Iaar nu komt Altizer met een andere
voorstelling van zaken. In de eerste
plaats, want dat is duidelijk als eod
dood is, kan in Altizers opvattingen lwt
leven-na-de-dood geen plaats hebhen.
Dat is m.i. t"t'n voomitgang! Eindelijk
l'en vorm van christ{,lldom die de dood
van de Illen.~reëd onder ogen wil zien.
Dat is ongetwijfeld een gelukkig gevolg
van tIt' opvatting \'an Gods dood, lIet
traditionele ehristendom is altijd een sta-
in-de-weg gcw'xst voor een werkelijke
aanvaarding van de menselijke dood
met als gevolg een cultuur waarin de
1lll.-'IlSzich op de meest onhdlolpen
wijze tegenover het doodsprohlecm
heeft opgesteld in allerlei vornlCn van
vc:-onachtzamin;1; en vlucht. Een door-
werking \'an dne gt'(lachte, die zeker
niet alleen bij de God-is-dood theologen
leeft, zal ('cn volslagen omwentt'1ing van
het christelijk geloof teweeghrengen,
W[lnt ik hen ervan ovcrtuigd dat bij zeer
velen meer dan de liefde tot God of de
mens, het verlangen naar e('n leven-na-
de dood daarvan de grondslag was.

Het loslaten van het geloof aan een
hiernamaals zal voor velen betekenen
het loslaten van het geloof in God, Als
er immers geen hiernamaals is heeft
voor velen God zijn werkelijke 'functie'
verloren. Echter voor Altizer is God
tenslotte niet echt dood.

Zeker, Hij is gestorven als Cod maar
tbt was een bijzondere dood n1. een pro-

ces waarin G(xl zieh zelf incarneerde tot
menselijke geschiedenis. En dat klinkt
toch wel hijzonder ongeloofwaardig,
tiiteraaro het meest in de oren van hen
die toch al ongelovig w<'..ren.

Conservatief
Het vreemde is dat deze revolutionai-

re denkbeelden voor een deel een ('on-
servaticf karakter hebben. Opnicuw n1.
wordt de aarde tot ecn Slxlrt Ilitverkorell
midd(,lpunt van de kosmos verklaard
zoals dat ook in vroegere christelijke
idl."Cën voorkwam. God, de Schepper
v:~n de \VcrcId, is geïncarneerd, gestor-
ven, in de 3ard.~e, menselijke geschiede-
nis. In die geschiedenis z31 hij als de rea-
lisntie V;ln het \Voord aanwezig hlijven.
Het is mooi, maa" hoe moet dat nu met
andere pl:mcten in het heelal die even-
tueel ook van levensprocessen zijn voor-
zien? Is God daa: ook gestorven of zal

Kritiek
op de

theologie

dat daar nog plaats hebht-'n? ~I:lar wat
moeten wc dan verstaan onder de ter-
men Gods sterven, Gods dood?

Een andere mogelijkheid is dat het
leven elders eerst van Cm!s aanwezig-
ht'id op de hoogte zal raken als de
menselijke gesc:hiedenis dat leven bt-,-
reikt. Daarml."tle is dan inderdaad de
aarde tot eentrulll van Gods heilsge-
schiedenis verklaard en wordt de aarde
het geestelijk middelpunt van het heelal.
11t't is natuurlijk mooi, uit menselijk
oOl!pllnt hekeken, maar erg waarsc:hijn-
lijk lijkt het nit't.

Er is nog ('en ander punt in Altizers
denkheelden dat eonservatief aandoet
uI. dat men om zijn denkbeelden enigs-
zins geloofwaanlig te maken terug moet
naar de gedachte dat in de tijd dat God
nog niet gestorven was het geestelijk
leven. in de vorm van denkbeelden,
gevoelens, wilsuitingen en bedoelingen,
een huitenmenselijk vorm heeft gekend.
Een soort buitenmenselijke zelfstandig-
heid van de ide<.-'ëndus. Ku maakt
Altizcr het traditionele christendom. te-
recht, er ve:wijten van dat het door-
drongen is van voor-christelijke, Griekse
gedachten, 11aar is de gedachte van
Altizl'r van de God vóór de incarnatie



niet ontsproten aan dezelfde voorstl'1-
Iingen die hij in hd traditionele chris.
tendom zo verwerpelijk acht?

Jezus van Nazaret
Volgens Altizer is het 'Voord v1tt's

~:t'worden in dl' persoon van jezus Chris-
tus en daarnll."{le heeft het 'Voord
opgehouden te hestaan in zijn specifi(,k
Goddelijke vorm, In jezus is Il('t mense-
lijke geschiedenis gc\\'orden. Het is dui-
delijk dat dit meteen een opheffinI-( is
van de gedachte van de Goddelijke
Drie.Eenheid. Dit laatste zal voor onge.
lovigen gt't:'n hezwaar zijn, want dat
klonk hun ~ltijd toeh al vreemd in de
Ort'n.

-'laar nu verder? 'Vant ondertussen is
Jezus ook gestorven en in de gedachten-
gang van Altizer is er van een opstan-
ding geen ~prake. Dat b.n ook niet \vant
God is immers ook dood. 'Vat er dan
nog overblijft is alleen... menselijke
geschiedenis! -'laar dat wisten we al
langs l'en heel wat minder
gpcompliceenle weg dan Altizer hewan-
delt.
XU doe ik echter Altizer onrecht want

zijn geloof i.~ nu juist dat door de
vleeswording van Ill't 'Voord in jezus en
door het leven van j('ZUSop aarde. dat
'Voord Cods zijn realisatie op aarde is
hegOlmen. Zijn opvattingen zijn eschato-
logisch (bv.z. hij ziet de aardse geschie-
denis al.~ l'en heilsgeschi(,denis, als eelJ
ontwikkelin~ naar ('en heilseinde. De
VIaag voo!" mensen is dan natuurlijk:
'Vaar vil1{h'll we in de menselijke ge-
schiedenis iets terug v:m de realisatie
V:1.l1 dat vlees geworden 'Voord. Ahizer
hegrijpt dat het onmogelijk i.~om daar
hij terug te gnan naar de historische
jC'"/.1ls.En ook de woordf'1l van de
evangeliën zijn in zekere zin historie
gewonll'll. Altizer komt dan tot de
uitspraak (lat jezlls terug~e\.OIHlenmopt
worden in de feitelijkheden van de
menselijke geschiedellis van onze eigcll
tijd. En dat is m.i. het einde - van wat
eens godsdienst en geloof werd ge-
llnellHl.

Zonder I-(doofin het hestaan van een
Cod, zonder vertrouwen op eCII leven-
na.de dood, met de dood van God l'n
Jezus, en de eigen dood, voor ogen moet
de mens zich engageren met de feite-
lijkheden van de gcschiedenis van zijn
eigen tijd. In een gesaeculariseerde wc-
reld moet de mens bouwen aan zijn
eigen heilsgeschk.denis. Altizer neemt
nadrukkelijk afstand van het humanis-
tisch atheïsme, wel spreekt hij van een
christelijk atheïsme. \Vat is het verschil
tussen de twee? Het verschil is dat
Altizer gelooft dat er eens een Godde-
lijke wil is geweest die zijn bedoelingen
had met de mens en die om die bedoe-
lingen waar te maken zelf in en aan die
menselijke geschiedenis moest gaan
deelnemen, hij handhaaft als het ware

van het traditionele christendom alleen
nog de uitspraken: het komt allemaal
ergens vandaan en het gaat ergens naar
toe. -'laar voegt hij eraan toe: dat kan
alleen doordat -mensen op eell bepaalde
wijze deelnemen aan hun eigen geschie-
denis.

Magisch humanisme
'Vel, als het gaat Om de nwns ('n de

menselijke !-{l'schiedenis,dan zou llIen
niet moeten aar;,e1en en zichzelf huma-
nist moeten nO('lllell. Toch blijft ('r wel
verschil tussen mellsen als Altizer en
h.v. de IIwnsen van het Humanistisch
Vl'rhoml. Dl: laatsten mellell dat de
krachten om tot een nwnselijk leven te
komen dat de moeite waard is, uit die
Illens zelf moeten komen en dm!r ook. in
principe, aauwe"Ligzijn. Dat meent Alti-
zer ook. maar hij gelooft hovendien dat
die kraehtpll ).!t'wektw(Jnlen door l'en in
(Ic geschk'<.!enisJleergedaalde Go(lrlelijke
kracht die zich volhli).! heeft verel'lIzei-
vi~d met het mens zijn en (lil' dat menS.
zijn na.'1r ('('ll voltooiing zal voeren. Je
zou het een soort magisch 11lI1l1:lI1isme
kunnell nm'men, rIat duidelijk onder-
scheiden moet worden van het zgn. evo-
lutionaire humanisme. dat uitgaande van
de krachten (natuurlijke en Illenselijke)
die hUil inwerking hebhen op de evolu-
tie van de lIIens, vertrouwen (JP een
vooruitgang van de menselijke mogelijk.
heden.

Bij Altizer is lil't duidelijk meer dan
dat. hl't is de magische werking van de
Godheid die g;eheel tot mens-zijn i....;
overgegaan. Daarom zal :\ltzer toch wel
nooit Cl'n echte humanist worden, ziin
ongeluk lijkt me dat hij al Îang g("{'u
echte christen ml"er is. Toch is de
ontwikkeling in d('nkell die zich in AIti-
zer en anderen voltrekt van groot belang
voor l'ell ontmoeting tuss('n christenen
{'IJhumanÎ.'ótell.I let gevolg zal nl. onge-
twijfel(l zijn dat eell nieuw type christe-
nen ontstaat die een stf'eds h'l"Oterhe-
Iangstelling Zlllll'll koesteren voor het
louter menselijke denken, handden en
kunnen, christenen die zich in dl' prak-
tijk niet zoveel anders tegenoVl'r de lc-
\"('nsprohlenwll znlll'n opstellen als de
hUlllanish'n reeds doen en die daarom in
een werkl'lijk samenspel md humanisten
aan het menselijk leven en de 11\('nsf'lijk
samenleving kumwn werken. Dat is het
proces dat we al enkele tientallen jaren,
en de laatste tijd in versneld tempo,
zich zien voltrekken.

\Ve behoeven ons geen illusie te ma-
ken, er zullen allerlei reacties op deze
ontwikkeling komen en vaak zal het
lijken of we toch weer een andere kant
uitgaan. Dat er echter ook voor de
christenen geen weg terug meer is, dat
is het m.L vooral wat door de God-is-
dood theologen worden bewezen,

11. UPS

HUMANISTISCH
VORMINGSCENTRUM
'HET
COORNHERTHUIS'
Hoofdstraat 84 - Driebcrgen

In het Coornherthuis worden rc-
gelmatig bezinningsbijecnkomstcn
gehouden voor miIit~iren.
Er wonlt daarbij gcsproken over
allerlei levensvragen. Daarnaast
zijn cr boeiende programma's over
hedendaagse kunst.
Iedere militair kan hiervoor uit-
zonderingsverlof krijgen.
'Vic iets voelt voor deelname
aan zo'n bijeenkomst vuIle het on-
derstaande fonnulier in en sture
het cp naar het Coomherthuis.

Onde~.gctekende

........ (naam, voodettcrs, rang)

Registr:lticnummcr

Onderdeel

Gelegerd te

(Iandmacht/llK'hhnacht)

(volledig militair adres)

wenst deel te nemen aan een vor-
mL'1gs. en Bezinningsbijeenkomst
van het Humanistisch Verbond in
het Coornherthui::; te Driçbergen
in de maand

(maand van deelname).

Handtekening:
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Spanje is een boek met duizend verhalen

Zomaar een stierenlevecht

Op ecn buwwarme donderdagmiddag
in oktober begeef ik mij in de richting
van één van de twL'C arena's, die Bar-
celona rijk is, om te gaan kijken naar de
prestatiL-s van de beroemde Spaanse
stierenv(.'(.,hter~Iamlel Benitez. heter
bekend onder de na.'\m 'El Cordohes'.
'El Cordobcs', zo was mij door in

Nederland werkende Spaanse arbeiders
verteld, is zó geliefd bij de Spaanse
signorita's. dat zij graag veel geld willen
het.'\h'n, alleen maar om de donkerblon-
de groothl:'id even aan te mogen
raken!
'Vil' nu denkt (L..lt de arena gevuld

was met deze Spaanse signorita's komt
bedrogen uit. Al wandelend in de rich-
ting van de Plaza de Toros bekroop mij

Ik heb me zeer geërgerd aan de
VOOTl)lallt van Ego tCfWrop een stieren-
gevecht voorkomt. Daaruit spreekt een
conservatieve mcutaliteit. U bent weer
zeer modem, door Pilil af te beelden en
te bespreken. Is .het eigenlijk zoiets
biizonders? De Folies Bergères bestoot
al zoveel langer. Een mooi vrouwenli.
chaam kan zeker artistiek genot geven en
aUe andere geneugten. Maar ik kom in
opstllud wanneer men diere't treitert en
sari en langzaam doodt coor het genot
van duizenden toeschouwers. Eelt dier is
in tcezen c)Uschuldig en hangt cml de
mens af als van een godheid. \V mmeer
die godheid vindt dat hij dees moet
ete'l (ik ben zelf nog geen cegetariër, al
wordt de swger (;Qlt mij Iliet rijk) wat
hij dan het dier zo snel en zo pijnloos
mogeliik doden. Een Spanjaard zegt: de
stier moet blij zijn, dat hij met zoceel
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reeds l'Cn vaag gevoel van onrust, dat ik
mij niet meer ergens in Spanje bevond,
maar in Engeland of Duitsland. \Vant
overal om mij heen hoorde ik Engels en
Duits spreken en wanneer ik de brede
avenida afkeek, ontdekte ik meer auto's
met een Engels of Duits nummerhord,
dan auto's met de grote witte Spaanse
nummerplaten. Gelukkig ging mijn on-
gerustheid snel over, want eenmaal in
de direkte omgeving van de Plaza de
Toros aangekomen, werd er daar op
straat zoveel handel gedreven, dat ik er
van overhligd was toch wel degelijk in
Spanje te zijn. Posters, programma's,
boekjes met spelregels van het edele
stierenv<-"Chten,bloemen, frisdranken, fo-
to's van 'El Conlohes', ~peelgocdstieren,
etc .. etc.
Nadat ik een ticket gekocht had voor

een klein Spaans arbeidersweckloon (480
pesett's) passeer ik de eerste con-
trole. Gelijk een nieuwe vloedgolf van
allerlei mannetjes en vrouwtjes, die wat
te verkopen hebhen. In de eataeomhen
van de arena blijkt de handel nog
heviger dan op straat. Anjers, flesjes
cognac en wanddoeken komen nu het
toneel opdraven. Na een programm,,'l
gekocht te hebhen betreed ik voor het
eerst van mijn leven de tribune van een
arena. De j.{wotte van het stadion valt
mij enorm tegen, ik had wel iets ver-
wacht dat kleiner zou zijn dan het
Feijenoord stadion, maar de arena was
zelfs nog kleiner dan de miniatuur wie-
lerhaan die Kurt Vyth vorige winter in
de RAl aan liet leggen voor de zes-
daagse van Amsterdam.
Langzaam maar zeker liepen de tri-

hl!llCS vol en een kwartier eerder dan
in het prügramma aangekondigd !>taat
zwaaien de poorten. die toeg-anj.{geven
tct de piste. epen. Een verwachtingsvol
~T,CTOezcmocs'Stijgt op uit het publiek.
Hier en daar klinkt zelfs een schuchter

ceremonie en rituele gebruiken mag
sterven en niet gelco01l geslacht wordt.
Ze zijn daar, niet alleen op dit punt, 1IU

eenmaal een beetje achter.
Ik zie ook in uw blad afbeeldingen

vall The 'Var Game. Ontzettend wat
mensen elkaar aandoen. Rij de slachtof-
fers zi;'l zeer ceel onschuldige'l. Maar
tce zijn nog niet zocer gedaald dat we
dit wor het amuseme'lt can vele mulerc
mensett doen of vertonen. Zo'n film zou
eigenlijk alle suldaten tot clienstweige-
raars moeten makc..'1l. Maar het schijnt
dat we nog niet zotlder oorlogen kurt-
Ilen, oorlogen [caarin de mensen beest-
achtiger ziift dlllt de dieren. Maar laten
we wreedheclen waar we wel buiten
kunnen clan tenministe afschaffen. Of
moetcn die soldaten 'gehard' tcorden?

w. 11. TES SELDAM

applaus. Tevergeefs echter, want niet de
verwachte stierenvechters komen hin-
nen, maar een zeer oude Ford, die de
droge grond met een sprenkelinstallatie
komt bevochtigen.
Spoedig nadat het Fordje vertrokken

is verschijnen onder de tonen van het
lustig cr op los spelend orkest de grote
mannen van deze middag: de stiereu-
vC(.'hlersmet hun helpers.
Een luid gejuich klinkt nu op van de

tribunes, maar dat zal na enige minuten
stierenvechten snel veranderen, in een
niet minder luid Ix)c-gerol'p.
Een groot hord hoven de box waarin

de stieren zitten geeft aan dat de eerste
stier 527 kilo zal wt'gen. Er klinkt een
soort scheidsrechtersfluitje door de
arena, de muziek begint te spelen en de
rerste stier stonnt de arena in onder



luide aanmoediging van het publiek.
Fris en vrolijk doet de stier een aanval
op het houtwerk, waarachter zich snel
één van de drie helpers van de eerst
optredende torero Victor ~fartin, ver-
schuilt. \lictor :\fartin is een zeer inpo~
puIaire figuur hij de kenners van het
speL want bij iedere stap die hij zet
wordt hij door deze insiders luid uitge-
floten.

De aanzienlijk uitgedunde menigte
wordt echt enthousiast wanneer als
twC(."(lcman 'El Cordohes' in de ring
verschijnt om een stier van 496 kg te
gaan bestrijden. l":'a cnig-e inleidende,
zeer artistieke passen, klinkt het }X'kendc
Olé gf.'roep. En de kreet '~fllsica' wordt
snel gevolgd door opzwepende
muziek. ..

Nadat Cordohes een minuut of zes,
zeven met de stier heeft rondgedold,
klinkt opnieuw het scheidsrechtersfluitje,
de muziek speelt een ander deuntje, de
hekken gaan open en daar verschijnen
een paar knapen op paarden, de zgn.
picadores, die bewapend zijn met lan-
zen. De stier wordt nu door 'EI Cordo-
bes' en zijn helpers in de richting van
één van de picadores geleid. Op een
gegeven moment is het dan ook onver-
mijdelijk dat de stier het paard van de
picador aanvalt. wanneer de stier zijn
horens in de goed beschermde flank van
het paard zet begint de picador met zijn
lans met et~n enorme kracht in de rug
van de stier te werken, met ais bedoe-
ling' zijn zenuwstelsel in de mggewervel
te raken. Een voor de stier zeer pijnlijke
geschiedenis, eenmaal gebeurde het zeUs
dat de lans brak en er snel een nieuwe
aangevoerd moest worden. Op bloedige
momenten als deze, begint het publiek
zich enorm te roeren. Een luid gefluit
en boe-geroep klinkt op van de tribunes,
want men ziet duidelijk het bloed V<ln
de stier uit zijn mg gutsen. Dit is dan
ook bepaald geen aangenaam en verhef.
fend schouwspel. En op ogenblikken als
deze beginnen dan ook meestal de eer-
ste toeschouwers de arena te verlaten.

Na de picadores komen de handarillas
in actie. \Vat de handerillas doen be-
hoort het einde van de stier in te luiden
en wordt dan in vakkringen ook om.
schreven als de 'killing phase'. De ban-
darillas plaatsen 6 pijltjes in de rug van
de stier en na nog enig 'vechten' van 'EI
Cordohas' himself, komt er al snel een
einde aan hf.'t korte leven van de stier.
Onder luid afkeurend gefluit van de
tribunes wordt eerst nog even een
zwaard in de rug van de stier geplaatst,
waarna de helpers hem in een hoek
drijven. .:'>Juhoort de stierenvechter met
één steek van een korte dolk de stier
te doden, maar het gebeurt ook wel dat
de beginnende stiert.'tl\'echter twee of
drie steken nodig heeft voord:!.tde stier
dood aan zijn voeten neervalt.
Luid gejuich van de Spanjaarden ver-
mengd met afkeurende kreten van de
toeristen klinken op, het is geheurd. De

stierenvechter maakt zich klaar voor de
volgende stier, het ring personeel ruimt
de plakken blo:xl op, die zich hier en
daar op het zand gevormd hebben, en
drie p~rden slepen de 'moedige stier'
weg. Hij heeft zijn kans gehad en niet
benut. Een faire kans was het niet. want
van tevoren stond immers al vast dat
de stierenvechter ging winnen en niet
de stier??? Dat zijn de spelregels nu
eenmaal.
Of ik weer r.aar een stierengevecht ga bij
mijn volgende bezoek aan Spanje? Het
ar:twoord luidt nee, het was hesli'it geen
verheven schouwspel wat het publiek
voorgeschoteld werd daar in Barselona.
~taar als je regelmatig in Spanje komt
en nog nooit een stierengevecht hebt
gezien dan heb je immers Spanje nog niet
gezien? Daar heb ik nu voorgoed een
eind aan gemaakt.

JACQUES DE RHOTER.

Ik ben bepaald kwaad over de
foto van een stierenge,,'echt in
een van de vorige nummers van
EGO. Vooral aan het bijschrift
heh ik mij hevig gestoord: 'de
toreador heeft alweer gezege-
vierd'.

Is dit humaan? Is dit een hu-
manist waardig? IIct wrccdste,
gemeenste minderwaardigste
'spe)' dat ik ken. ~fcnsen die op
een dergelijke manier een stier
gaan dodcn die hun niets misdaan
heeft. Alleen minachting voor ie-
dereen die cr heen gaat, cr naar
kijkt en deze 'sport' beoefent. Dit
wilde ik u zeggen.

Naar aanleiditlg van IIlC t:orige Ego
moet me het t:olgende t:an het hart. De
foto op de voorpagina - van een sticren-
gel/echt in de Splumse arena - wekte
bi; mi; de verwachting, dat elders in het
bind een artikel zou verschijnen Ol/er dit
soort t:erlotlingell. Dit zou een goede
gelegenheid coor u kunnen zijn eens
nader in te gaan op dit facet çarl het
leven (het sadistisch getlOegen dat vele
mensen scheppen in het mishandelen
van dicrctl). Aangezien dit kennelijk niet
in de bedoeling lag, Jwd ik toch in ieder
gel/al ecn andere coçcr-slonj veTfcacht.
Phil Bl,oom lcas wellcuk, maar toch ...

W.M.HEERE
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Reinier Paping: 'Elfstedentocht rijd ik weer'

'Ik hen vet'l vrijer geworden. Vroeger
was ik een bescheiden, nee, verlegen
jongetje. Durfde ik niemand recht in de
ogen te kijkt'n. Leefde ik op m'n centje.
Ja, ging ik helemaal mijn eigen gang.
Die overwinning in de Elfstt:'<lentoeht
hedt me in mijn maatschappelijke car-
rière veel goed g("(laan. Een d('rgdijke
reclame is ui(-t IC' hetnlen. \Verkclijk die
overwinning is me wel twct' ton waard
geweest,'

18 januari 1963, nu op de kop af vijf
jaar geleden. l\edcrland is verbonden
met vele landen in Europa. Koortsachtig
ratelen telexmachines, rinkelen telefoons
hij alle kranten. Radio en TV staan ('f
met hun neus hov('nop. Geven directe
uitzendingen vanuit Friesland. Een vol-
slagen onhekende. een nieuweling in de
historie van de Eilstedentocht arriveert
als eerste op de Grote \Videll bij Leeu-
warden. Op een minuut na elf uur
baande hij zich een weg door alle
verschrikkingen die de woeste natuur
voor hem had uitgestald.

Reinier Paping, nu, thuis, bijna 3ï
jaar oud. leest met een glimlach om de
Iipp<-"Ilnog eens de kranteknipscls vun
toen. Hij zegt: 'Eigenlijk was die tocht
bar en boos. Dat realiseer je je pas VLoeI
later. In de tocht zeil t'n kort daarop
leef je in een roes. \Von1 je gelede!'
Iedereen draait om je heen. Overal moet
je opdraven. !\faanden daarna lws(,f je
pas wat er gebeurd is. Lees je nog eens
over die ellende waarin je - ow'rigens
geheel uit eigen wil - hent ingestapt.
Kort gc!e<!cn nog sprak ik Jeen van de
Berg. die derde werd. Begonnen wc
Wt'cr over die laatste Elfsteden. Nou
Jeen is toch geen kleine jongen, maar hij
rilt nog wanll('('r die ijsmassa in zijn
gedachten opdoemt. Jeen rijdt hem tw-
slist niet meer. Hij vindt zich nu te
oud:

Zei Jeen immers na afloop van die
techt: 'Het was onvoorstelbaar. Als
ik had geweten dat ht.'t zo zwaar zou
zijn, had ik zeer beslist niet meegedaan.
Voor mij nooit meer zo'n onmenselijk
karwei.

Geweldige conditie

Reini('r Paping denl--t daar anders
over: 'Ik weet niet wat mij die dag
Ilt._'Zielde.Ik kon alles. Mijn conditie was
gewddig. Vooraf had ik vreselijk hard
getraind. ~fijn broer had me a."1nge-
spoonlom deel te nemen. Voor de
baanwedstrijden was ik afgeschreven.
De jeugd ging veel sneller rijden. Bo-
vendien is mijn hochtentechniek nooit
daverend geweest. In de Ronde van
Spannenburg die ongeveer twee wekcll
voor de Elfsteden werd verreden. ein-
digde ik als tweede achter Jeen van de
Berg. Toen ik me moest laten inschrij-
ven voor de Elfstedentocht begon ik

14

REISlEII PAPIXG



terug te krahbelell. 1lijn broer zei: 'Als
je hem uitrijdt krijg je duizend gulden,
;\'011 dat was toch allicht te proberen.'

Die gruw{~lijketocht van 196.3 staat
Paping nog als tIe da~ van gisteren hij.
Ieder moment vanaf de start tot aan de
finish kan hij zich nog herinneren. 'Dat
n"rgl-'et je nooit meer. De eerste uren
waren rampzalig. Links en R"( ..hts. voor
('n achter hoorde je rauwe kreten van
rijders die tegen het ijs smakten. Vloe-
kend zochten we ons een weg. liet was
in de buurt van \\'urkulll dat de beslis-
sing viel. Ik reed aan kop van een grote
groep. lIl'! ging zo lekker. Dat tempo
was me w'c1 te langzaam. De afstand
tussen mij en de anderen werd steeds
groter. Toen zag JPen van de Berg het
gevaar en sprong hij naar me toe. ,\ppie
\\'l'YS.Jan Uitham. Ad Verhoeven cn Jan
van der J loom gingen met hem mee.
Toen 7.e hij me waren riep ik: 'Jongens
nOIl hehlx'n wc ecn mooi ploegje. \Ve
zi;n met z'n zessen. Xu er vandoor.'
Drommels wat is er toen gejaagd. \\'e
namen om heurten de kop. Xiemand
sprak. Voor Jan van der Iloorn en
Appie \\'eys ging het te hard. Ze vielen
af. 11et z'n drk-ën hieven we over.

Voor de familie

'In Bolswanl wilde ik als eerste bin-
nenkomen. Oaar woont familie vall me.
Is toch altijd leuk als een familie1Îtl aan
kop zit iu de Elfsteden. Gauw mijn
stempeltje gehaald l-'ntoen door. Toen ik
omkL"ekwaren die anderen nog niet te
zic-n.Ze zaten in het controlehokje even
uit le blazen. Eerst wilde ik wa<:hten.
Gelukkig heb ik dat niet gedaan. Ik
dacht toch wel dat ze me in zouden
halen. Ik heb Jan en Jeen niet meer
gezien. Vanaf de kant TÎl-'PIIll'n dat mijn
voorsprong steeds groter \ven!. In Ilar-
Iingen nam ik de tijd om een kopje
koffie te drinken. Daar had ik hvee
minuten voorsprong. In Franeker tien.
Van Franeker naar Dokktnn was \TeSe-
Bij de Vrollwhuurt'.'itermolenhen ik van
het ijs gegaan. Twee minuten heb ik
lllet de henen omhoog gelegen. Toen ik
Dokkum voorbij was, vloog ik. De wind
stond pal in de rug. Op dat laatste
gedl'elte heb ik nog tien minuten ge-
wonnen. Pas bij de finish realiseerde ik
IJledat ik gewonnen hnd.'

Voor Heinier Paping is de laatste
jaren veel veranderd. Zijn trninillgspro-
gramma dat hij strikt afwerkte is in het
gedrang gekomen. Zijn sportwinh.1 in
Zwolle eist teveel tijd op.

Zegt hij: 'Als l1('tge('n jaren duurt, ga
ik toch weer. Rik van Steenbergen reed
ook tot na z'n veertigste in de Zes-
daagse. Kees Verkerk heeft eens ge7.egd:
\Vereklkampioen worden is niet moei-
lijk, maar om het te blijven is veel
zwaarder. Kijk zoiets \vil ik nou ook met
de ElfslL"dcntochtproberen:

",ni JESSE

SPORT

Rcillkr PapillJ,r ti;rlens zij" harre tocM ill 196.'3.

-
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