


Schuttingwoorden

O/lhmgs is eell f/itzendillg 'Literaire Ontmoetingen' eoor de AVRO-teledsie
ccrl:ollen omdat de directie het gehruik {;(JrJ.een 'Sc/lllttirlgU;OOl'cl' niet meellCle
te kfllmen accepteren.
lIet gluI!, om een woo,d ;u het gedicht 'I.Viet te gelot:cn' {;(HI Hemeo

Campert. Ik heb het gedicht gele:::.el1ell kan tliet onders cerklarml dan dal ik
het ('eli bijzonder mooi CIl zltlt:er gedicht dmi' ICllllrill het geu:raakte !eoard
zeer functioneel cn kCrtUlChlig is ge/mi;kt. Ik hen zelfs ;11 mijn ee'ltje mm
het experimenteren geslagen en heb getracht allerlei (lIlC!ere tCoordeti in de
"laats eau het 'sc!llltiinglcoord' te gebmikell m(Jllr ik l1Ioet hekellnc" dat ik
er geen heb k/lllllen vinden dat ::'0 direct cu raak de sitf/atie tceerga/ als
Camper! heeft gedaall.
Toch hen ik beslist niet ongevoelig voor de gêne van de AVRO-directie.

Ik hen een ijverig lezer van de hedendaagse schrijver,~' ell ik ben van meniug
dat daar een aantal talentvolle etl intercssante lieden hij zijn maar (Jan het
07lgege,werd lezen en gebruiken varl sc1l11ttillgtcoorden hen ik hlijkbaar 1Iog
steeds tliet toe.
Niet omdat ik er te braaf 'Voor hen maar ik kali het eelivOlulig niet.

Misschien wel (mulaf ik te u;einig braaf lJen. "'aarschiin/ijk moet je om dit
soort {coorden te kunnen gebruiken óf CCII viezerik óf een heilige ziin.
Nu moeten tve tcel oppasserl voor schijnheiligheid. Mem'ell die dit soort

tcoorden met graagte gebruiken in Ivat men dan 'schuine moppen' noemt
doen heter niet af te gecen op de moderne schrijvers. Die gebruiken deze
{coorden althans niet stiekrt1ll. Rovendietl is er nog iets anders: ik hetrap
mezelf er herlwaldelijk op dat ik deze woorden illnerliik (d,w.z. in gesprek
met mezelf) wél kan gebruiken en dan toch niet het gevoel heh dat ik
een viezerik hen.
Hoe komt dat? Ik tceet er voorlopig maar een verklaring voor: omdat

ik alleen met mezelf zó vertrOfllcelijk hen dat ik me dit kan veroorlaren .
•\laar in gezelschap can anderen, zelfs Vlm geliefde wuleren, kan ik het
,Jiet. Daarvoor is hlijkhaar de afstand tussen mezelf en de wlderen uet
iets te groot. Ik kan niet met anderen praten zoals ik met mezelf doe, er
hlijcen altijd dingen die ik niet kan zeggen, Er hlijven altijd tL~oorden die
ik niet kan gehrrtiken.
O[;erigens verandert dat lcel per generatie. 'Vij gehruiken ca1l(laag allemaal

tcoorden en rJitdrukkingen die vroegere getleraties niet o[;er 'um lippen
heulden kWHlen krijgen.
Zal het zo ook met de 'schuttingwoorden' gaan? Ik lI.;eet het niet, In de

Ilflidige literatuur is ongetlcijfeld een neiging om ongegeneerd o[;cr dingen
te spreken lC(J(Jrcmer men t)T'oeger ztceeg. Ik vind dat op zichzelf een winst.
Onze tijd craagt, ook cem de literatuur, een doordringen in het verschijnsel
mens tcaarhij niet f;oor allerlei heilige huisjes kan u;ordml halt gehemden.
,\' e zullen eindelijk moeteli u;eten wat en {cic de mens it; en {cat we Vlm
hem kunnen vertcachten.
Daarom ::al de eerlijke en zui[;cre schrijver zijn gang moeten gaan en

in zijn literatwlT die (cOOrdetl moeten gehruiken die hij Ïll1Ierlijk niet 1.:er-
miiden kan. Zelfkritiek is daarbij overige'ls niet ongeu;enst. En de onzrtÎ[;ere
schrijver, de mode.artiest, de hestseller-producer? Ilém zal onze ongenallige
kritiek moeten treffen. Maar dan ook wel graag eerlijke en zrlÎvere kritiek.
Hier zie ik ook een opgave voor een blad als EGO. "'ij zullen jonge

mensen niet moeten [;(JOrhoudcn dat ze de modeme literatuur ongelezen
moetcn laten. Dat zou trolllcens [;echten tegerl de bierkaai zijn. 'Vij zullen
heli moeten helpen zichzelf zo eerlijk en zuiver mogeliik tegen deze modeme
literatullr op te stellen, in zich 01' te nemen tvat, ond(mks mogeliike schutting-
lcoorden, aan deze eisen van eerlijkheid en zrli[;erheid coldoet, etl de rest
te deponeren tcaar het thuis hoort nl. OIJ de vuilnishoop. Zal er dan ooit
een tijd komen tcaarin het gedicht van Remco Campert coor radio of televisie
kcm Korden coorgelezen? Ik weet het niet. liet gedicht is het lcel waard!
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Charles Mingus, de veelzijdige

De nu .t2-jarige uassbt-componist-or-
h'stleider Charles :\Hnb>1.1S IK,dt, sinus
hij in 1940 het vak inging, welhaast al-
les doorgemaakt wat er in de jazz
lllaaT te beleven valt. Hij werJ...'tc als
side-man bij zo sterk uiteenlopende groe-
pen als die van Louis Anm1rong, Lio-
nel 1-Iampton, Bed i\'orvo, Dukc Elling-
ton, Art 'fatulll en Charlic Parker.
Vanaf 1952 had hij ('en tijd lang zijn

eigen platenmaatschappij 'Debnt He-
conls'. Sinds 195.5werkt hij vooral met
dgL'u groepen, die in hoofdz<'lak 1Iin-
gus-compositics vertolken. In de loop der
jaren ht.,dt hij al ht.'C1wat brieven dc
w(.'rcld in gestuurd; zijn (zonder enige
twijfel door hem zelf geschreven) auto-
biografie 'Bcllcath the Underdog' I......W<1m

.ortgck.den klaar. )lingus heeft voor een
veelheid van platenmerken (o.a. Debut,
At1antic, Columbia, Unit{."<.lArtists, )'ler_
cury. Candid, Il11puhe) tientallen lang-
speelplaten gemaaJ...i;dezc keer zal ik
me beperken tot ecn tweetal LP's die
onlangs op de markt k".'amen.
"Pre-Bird' (~Iercury 25 113 FCL) be-
val opnamen uit mei 1960; ter gelegen-
heid van 1lingus' concert in Nederland
werd de plaat in een niemve verpak-
king gestoken, waarbij {.'ritkus 11artin
\Villiams' informatieve hoestekst helaas
werd Vt'rvangen door een aantal niets-
zeggemie opmerldngen van ('t'n anony-
mus.
De titel slaat op het feit dat 11ingus

voor deze LP teruggreep naar muziek
die hij al in het hej.{in van de jaren
veertig schn,'Cf,vóór hij de invloed van
Parkers vcnlicuwingen onderging. Nu
zegt dat niet zovccl, wanneer men weet
dat 1lingus voortdurend bezig blijft met
zijn eigen composities. 'Pre-BW' hevat
dan misschien een aantal thema's die
zo'n vijfentwintig jaar gc!t"<.lenont~1on-

""den, dl' mani('r \vaarop ze uitge\verk1:
..•.. .r.ijnen vt"rtolkt worden, heeft meer met

H.l60dan met 1940 te maken.

Onervaren talent
)'Iingus dankt zijn faam onder de

jazzmusici vooral aan dl' hewonderens-
waardige manier waarop hij onervaren
talenten tot ontwikkeling brengt. Wie hij
~lin,l.,'1.lswerkt, moc--t bereid zijn zich
voortdurend helemaal te geven, en bo-
vendien opl-{cwassenzijn tegen de grote
vrijheid die 1lingus zijn musici hijna op-
dringt.
Ook op dC"L.c plaat spelen een aantal

jongens mee voor wie het werkell hij
)'lingus de sprin!Wlank naar de (muzi-
kale) top heeft hetekcnd: de trompet-
tisten T{.'(ICurson en Richard \Villi-
ams, lromhonb1 Jimmy Kneppcr, de
saxofoni~ten Eric Dolphy en Booker
Er•...in. en 1lingus' onafscheidelijke
drummer Dannie Richmond.
De grootste indruk maalde op mij

overigens tenori!oi.-f1llitistYllsef Latcef.
die in Prayer for passi\'e re~;jstancc op
beklemmende wijze tegelijkertijd ge-
stalte gaf aan de waardigheid \"an het

gl'weldloze verzet en de intcnsiteit van
hL"t protest dat eraan ten grondslag ligt.
Zo'n tien jaar geleden werkte 1lingns

samen met mensen als Teddy Charles,
john LaPorta en Teo 1laeero in een
Composer"s \Vorkshop. Ze hielden zich
vooral reûg met het schrijven van
avant.gardistische muziek, zonder zich
veel om improvisatie of zelfs swing te
bekolllllleren. 11inb'lISis hiervan inmid-
dels al lang teruggekomen, maar "Pre-
Bird' bevat van dit genre nog een inte-
ress..'lntv()()r1x't.ld.In IIa1f-~la~t Inhibi-
tiou gehruil..1:hij naast een normale bij."(
hand-bezetting o.m. tuba, cello, fluit en
hobo. lIet stuk }wert maar weinig met
jazz te ny,lkcn, maar laat wel al de
\'oorlxx.len horen van het verklankle or-
gasme dat 1lingus lakr in zijn 'The
Black Saiut a.nd the Sinner Lady' zou
oplwmen.

"Gooi het weg'
'1lingus i\liugus 11ingus ;\lingus ;\lin-

gtls" (L\IPULSE A-54) wenl in januari
en in september 1963 opgenomen. :\lin-
gus gehruikte v(x)r deze LP een elf man
grote bezetting, die beurtelings als
grote comho of kleine big band klinkt.
Op de hoes \',m zijn eerste plaat voor
Impuls<: üdviseenle 1Iin!"TlJShet pu-
bliek: c •• : gooi alle andere platen van
mij \veg, met misschien óén uitzonde-
ring, Ik ben v<lnplan alles opnieuw voor
dit merk op te nemen, zoals het oor-
~pronkelijkhad moeten klinken.'
).lillgus 1lingus etc. bev3t inderdaad

e('u aantal !lo1ukkendie hij al ecrder op-
nam, zij het dan onder nieuwe titels;
zo werd llaitiau Fight Song tot II B.S.
en Befter Kit it in yaur soul tot Bet-
ter get hit in yo" soul. Er sta.at één
stuk op dat niet van Mingus is, Duke
Ellingtons 11cxxl ldigo, en dat demon-
stW('rt nog eens de diepe hewondering
die 1lingus voor de grootste jazzcoUlpo-
ni~i.'koestert,
V(,d meer nog dan met 'Pre-Bird'

bewijst )'lingus met deze LP dat ook
hij het pnx1ikaat ja1".zcomponist\vaardig
is. Hij doorbreekt soms volledig het ge-
bruikelijke schema thema-soli.tht'Ill:l,
hij gebmil..-t plotselinge of geleidelijke
tempowisselingen, maar elk stuk vonnt
zowel emotioneel als muzikaal een ho-
mogeen geheel. Essentieel hit'l¥'()()r is
de o\'ereenstemming tussen menselijk en
mllzika.1.lmateriaal, met andere \voor.
(Ien: ).1inh'lIS gaat enerzijds hij het
schrijven van zijn muziek uit van de
mmici die haar zullen gaan vertolken,
("n hij engageert anderzijds alleen die
Illusici waarvan hij wret dat ze zich in
zijn muziek thuisvoelen.
I'\aa~i een aantal gebruikelijke ).lin-

,I.,'1.ls-side-men,Dolphy, Booker Ervin, IU-
chard \Villiams, onderscheiden zich op
deze plaat vooral de saxofonhien jero-
me Riehardson en Charles ).Iariano. De
ecr~1e vormt zowel op bariton als op
sopraan de kem van de S:l.x.sectiedie
11ingus' geraffineerde partijen met een

aan Ellington herinnerende allure ver-
tolkt. 11ariano komt op alt tot ccn glan-
zende !oynthesevan de stijlen van Par-
ker en johnny Hodges, waarbij hij
merk.waardig genoeg voor het eerst zijn
t\igt'n identiteit lijkt te vinden,
Ten slotte is er dan nog de bassist

Charles Min.l-,'lls,die de technische be-
perkingen van zijn instmmcnt volkomen
negeert, die als hegeleider een bijna
onvoorstelhare swing W(~et te handha-
ven, en die zich als solist volledig eer-
lijk uitspreekt, zonder m(xlieuzc preten-
ties, maar met de o\''Crtuiging dat er
mensen moeten zijn die zich voor zijn
Illuziek willen openstellen.

BEBT VUIJSJE

BASSIS1' .\f1:\'GUS
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Jules Royaards: van geoloog tot toneelspeler

Adeur en filmspcler Julc.s H.uyaards:
scherp geprononceerd gezicht, middcl~
grote gc!>ialte. Bedachtzaam ttitgc~1)rO-
ken woorden, aankondigend of ond('r~
strepend met plotsc1inge, vlugge geba-
reil. Leeftijd 29 jaar. Verhonden aan het
toneelgC'l'.elselwp de 'Ilaagse Cornedic'.
Speelde het afgelopen seizoen in o.a.
'Horen en Zien', 'Heiziger zonder Uaga-
ge' en 'Othel1o'. Hoogtepunt evenwel: De
jonge dromerige hoofdfiguur in 'Uit-
J.....mnst" ..van lIennan Heijermans. Deed
deze rol in Nedt.r1and zowel als in
Franhijk, nl. in het Thcàtrc des Nalions
te Parijs.
"Vii, de "Haagse Comcdic", werden

in de Franse pers gOL-dbesproken. In
feite dus eigenlijk l'én groot pleidooi
voor lleijermans. Zijn sterke wijze van
toneelschrijven hief de (Xctlcrlallllse)
taalbarrière voor de toescholl\ver op.
~Hsschien wat gemakkelijk om nu, na
de goede kritieken, te zeggen, maar het
succes was niet zo verwonderlijk. Los
van zijn enonne \'eelzijdigheid in gege-
vens, is Hcijermans nJ. in bijna elk stuk
een volletlig toneelschrijver. Je merkt
het vooral in de kleine rollen. Hoe klein
ook de teht, de vertolking ervan kan
voor ie,dere acteur of actrice ~vC'CI-en
haalbaar zijn. Bij I1cijerlllans fi~urcer je
niet in een situatie, maar ~1}eelje c.."l'n
lnens.'
Buiten de voor.!>tellingwerd in Parijs

ook naar toneel gekeken. Voor Jules
Hoyaanls niet de eerste l"{':nnismaking
met het buitenlandse toneel. Enige jaren
geleden bracht hij vier maanden door in
!'\ew York, waar hij {le Shakespeare-
school bezocht. Dank zij een beurs van
de 'Jlaa~sc Comcdic' gaat hij dit jaar,
met zijn vrouwen actrice N"ellekeKnebrt.
mans, opnieuw naar Amerika.
'Door tijdgebrek helaas maar voor

t\\'ee maanden. Het wonIt: H>el \'oor-
stellingen bezoeken, vergelijkingen trek-
ken met het Nederlandse toneel, en mij
zelf \"ermoc"(lelijk weer \"erbazen. Het
Amerikaanse toneel is nl. keihard. Busi-
ness. Een zwakke voorstelling valt mee-
dogenloos. Grote namen helpen daarbij
niet. Toen ik voor de eerste maal in
Amerika was, ~ing er pcn shtk met de
op dat moment zeer bekende Anthony
Perkins. Het stuk haalde drie voorstel-
lingen. De acteur in Amerika leeft ook
volkomen anders dan in Nederland. Vrij-
wel iedereen heeft er een baantje bij.
Financieel vaak noodzakelijk. Men moet
z(."Crveelzijdig zijn. Toneelspelen zonder
dansen of zingen, en omgekeerd, is on~
voldoende. De artistieke prestaties lig-
gen in het algemeen zeer hoog.'
Op een hoger niveau dan in ~eder-

land?
'Er is een duidelijk verschil. In ter-

men van hoog of hoger, glX"(! of sle(..ht
laat zich dat echter moeilijk beoordelen.
Te veel factoren, 7..oals bij voorbeeld
stuk en regisseur, !>pelen daarbij een
rol. Belangrijk is vooral ook de sociale
achtergrond, die \'oor ieder land ver-

4

schUt. Een "Zoo-Story" van Albcc,
waarin de nozemproblematiek aanwC'.lig
is, is \"{)orde Amerikaanse acteur in al-
le opzichten te intel,,'Tercn. Een acteur
die daarin !>1welt,is moeilijk te o\"ertrd-
fen. Je kunt het vergelijken met de Hus
die in de "Kersentuin" speelt, of dc
,~c<lerlandse u;triee •.~ls "Kniertje" in
Op Hoop van Zegen .

Film
Veel acteurs in Amerika spelen ook

voor de film. Jules Royaards, zelf voor
de film werkende in 'Als Twee Drup-
pels \Vater' en 'Cbir abseur', ziet dat
niet als <.-'CnbC'l:waar.
'Niet omdat hd mij in mijn venlien-

sten zou schelen, maar ik geloof, dat de
kritiek op toneelmensen die wat voor
de film doc'n, niet altijd jub.t is. Vooral
nid wat bdrdt <Ic jonge tonee1genera-
tic. Deze nl. wordt herhaaldelijk met de
televisie geconfronteerd. Hoewel niet
hetzelfde, is dat toch bij het spelen voor
de film <'Cnbelangrijk voordeel. Kritiek
is wd juist als de toneelS1}eler op de
film gaat typeren. Dat straft zich zelf
onherroepelijk.'
Terug uit Amerika zal Jules Hoyaards

aan zijn zesde toneelseizoen beginnen.
Een vanzelfsprekendheid nu. Eenmaal
van de middelbare school af echter was
tonceh.velen niet zo'n vaststaand feit.
Als zoon van toneelouders, Georg<:tte
Hat=cdoorn en Ben Hoyaards werd aan~
vankelijk alles wat met toncel te ma-
ken had, bewust of onbe\vust verdron-
gen.
'Ik ging gl.'{)logicstuderen. Ik hoopte

zeer snel en in vele landen wetenschap-
pelijke onderzoelingen te doen. Vooral
in onherberh-rzame streken. Een ranw en
woe~t leven leiden. De landen \verden
nooit 1>C'..wcht. :\lijn shldie duurde drie
maanden. Toen wist ik eigenlijk niet
goed wat ik moest doen. In die tijd werd
de spelgroep ":\Iartinus" opgericht. Ik
hielp cr met het bouwen van de decors
en kreeg ook een rolletje te spelen. :\lijn
verzet tegen het toneel zwakte af. Ik
~ng naar de Amsterdamse Toneel-
school. Op dat moment was i{"(lertemg
onmogelijk. En dat is nog zo.'
Ofschoon niet gepasseerd, b •.•amen cr

in het hegin toch geen rollen in de
grootte van bij voorbeeld HamIet.

Vertillen

'Gelukkig niet. Ik zou er te jong en
onvolwassen voor geweest zijn. En een
vertillen aan {"Cngrote rol op jeugdige
k,eftijd kan je jaren van herstel kmten.
Zelfs is de kans niet uitgesloten. dat je
voorgoed op het tweede plan blijft. In
een dergelijke situatie terechtkomen lijkt
tri.est. :\lisschien voor een toneelspeler
wel extra dramatisch. Toch is het het
simpele rÎsieo van het vak. Natuurlijk
is het niet leuk als het je treft, maar
eeu bodrijfsongcval komt in ieder bedrijf
voor. En een toneelgezelschap is ook
een (open) bedrijf. Geen ivoren ycrz.t-

mcltorell van artistiekelingen. Veel men-
sen zien Je toneelspeler nog zo'n beet.
je als de ver.!>trooidc,mooie jonge god,
en het toneelspelen als ecn hogere roc-
ping. Het is echter keihard werken aan
een vak, <lat zoals iC(ler beroep zijn
discipline vraagt. Dat daarbij slachtof-
fers vallen, ik herhaal, is 10f,rischen be-
slist niet extra tragisch. Oe tonc.."Clspe~
Ier heeft misschien het "bezwaar", dat
als hij eenmaal aan het toneel verbon-
den is, hij het ~pelen moeilijk kan la-
ten:
In verband mol: zijn sociale functie

\'oor het publiek?
"Voor een zeer groot deel, ja. :\Iaar

dan niet in de ouderwetse edele zin \'an
de mensen het got..'<.leter lering, etc., te
brengen. \Vél ter onb1}anning. \Vat doo.
middel vau ecn drama zowel ••Is doo
ecn komedie wordt berci.l.-t.'
De rol van de toeschouwer bij een

voorstelling?
'Zijn aanwezig zijn. waardoor een wis-

selwerking md de adem mo~clijk is.
Je n>eIt het puhliek. De mate waarin,
beïnvloedt je spelprestaties. Criteria ter
heoordeling van die prestaties zijn bij
de meeste toeschouwers verschillend.'
En voor de a<:teur?
'\\'anneer je een goede of slechte ac-

teur bent, is moeilijk te zegg-ell. Je moet
met zoveel eisen rekening houden. Jat
je ... '
:\ooit gedefinieerd in boeken over to-

neel?
'Ja. beslist wel. maar dat is theorie,

geen voorstelling. Volgens mij moct eer-
lijkheid en echtheid stt."<..Jscentraal
staan. De taal moet niet overheerst \••..or-
den d(x}r het gevocl. Het maakt je on-
aanvaardhaar.'
En talent?
"Talent is nauwelijks een hegin. Ta-

lent te vcel benadrukken leidt af en om~
de tuin. ;'\ogmaals: Het gaat om de eer.-..-
lijkheid. Daarbij speelt het gevoel wel
degelijk een rol, maar niet zodanig dat
je het gevoel volledig bent. Anders ge-
zegd: Een werkelijk verdriet op het to~
neel vraagt geen tranen om te huilen . .'
Uitspraak over zijn eigen kwaliteiten

dod Jules Hoyaards niet. Suggesties in
die richting maken hem van een be-
dachtzaam prater tot <.'Cnhehoedzaam
zwijger. Zijn wcns, Hamiet nog ("('ns te
zullen spelen, noemt hij een wens van
zO\'ele jonge ackurs. Over de ven ••..aeh-
tingen voor het komende seizoen laat hij
zÎC"hniet lIit.
'Als tOllrelspe1er weet je dat nooit

van tevoren. Hangt \',lH de ~1ukkcn af.
Daarnaast ••..an je ••,clf. En dat kan alles
maar ook \'('(,}mind{'r zijn.'
Zijn besehcidenheid, en ook het zich

\"erschuilen aehter de toneel~1}elerin het
algcIlK"Cn.is geen uitvlueht. Slechts ge-
volg ••..an het feit, d.-.t Jules Hoyaards,
pratend over zich zelf en zijn toneelle-
ven, niet acteert.

DICK ZAAL



iesbeth Struppert
'dolle hond' op première-dag
Iedere acteur en actrice zal teel zonder aarzelen lI)illen toegeven dat de nadering van
de premhlredatum samcngaat mct een toenemcnd ger:ocl vml gcspanflc'lheid dat niet
'Ulder te omschri;r:en is. [Je CCI! horu/i die gespannenheid onderhuids srullcngchald,
de ander zul een duideli;k 'zichthare' nervositeit niet kllfwen t;crmijden.
Iemand die zich 01' de dag r:an de wemière haast geen raad meer u:eet, is de ioni!c
aclru:e Uesbeth StmTlperi (25 jaar), die deel uitmaakt LYln het tableau de la trol/PC
van de vooruitstrer:ende ton celgroeI) 'Studio'. Ze is dan, moet men haar geloven,
nauwcli;ks voor anderen uitstaanhaar. ,Het haar u:oordrn: 'Ik héh het 1liet meer van
de zenuwen, t;(Jc/ me als eelJ dolle lIlmd. Als een gek loop ik door de stad:

Ze zc~t het nll in alle rust, haar ge-
zicht koe~ierend in zonnestralen die
door de ruiten dringen van haar kamer
op (le hovellste \'erdieping van een hoog,
deftig huis aan de Huyschstraat te Am-
sterdam. Hier bewoont zij md haar
e{'htgenoot, JoJm van der Best, tcle\;-

~ieregisscur hij \' ARA's afdeling Drama,
••••..t..en bijzonder smaakvol iugericht appar-

tement, ~leuhilair in ,varme kleuren,
i'('n muur met donkerhnlÎne planken
overtrokken, een si<.-"Tlijkepotkachel en
ook een te1e,isietoe~iel.
Liesheth Struppert maakt hier aller-

mimt de indmk iemand te zijn die zich
\uelt als een ',dolle hom\', Als ze tijdens
het ge"''Prekop.••taat om walnoten te ha.
len of de sherryfles te pakken, trcft de
opvallende rankheid van haar gestalte
en haar h'Tacieuzegang. Zo zou ze zit-h
{'L'nlerL'('11(mooie) vogel mogen voelen.

In een smal, met kort hlond haar om-
sloten gezicht staan ecn h('(-'tje geamll-
s{'('rclkijkende ogen. Groot, blauwen le-
vendig. Get.'Tl'mooi' uiterlijk in de zin
van gaaf gevormd, maar wel hoeiend
om het littig-charmante dat het uit-
straalt.
Lieslx-th Strllppcrt is opgegroeid in

Deventer, Daar liep zij met goed gevolg
de m.m.s. af en kwam op de toneel-
school in Arnhem, die zij eveneens met
succes doorliep. Dat is nu drie jaar ge-
leden.
HL'>teer:ltc jaar na haar opldding

LII~SR£TlI STRUPPERT
... zelfkri/kk ...

speelde ze bij 'Studio', het tweede bij
'Theater' en dit scizoC"Tlis het dus wéér
'Shldio', de toneelgroep die hekend is
om de pro~rres~eve repertoirekeuze. zo-
als blijkt uit op\"(wringen van sh,kken
als 'Gelukkige dagen' van Samuel 13t'(::.
h.tt, 'De appel' van Jack Gelber, 'Een
slok aanie' van Ileinrkh nöll, 'De zwa-
nen' van landgenoot BT(>nt13ezemer en
het onlangs in première gegane 'I)t'
bouwers van het rijk' van Bons Vian,
om er enkele te nOt;IIWu.In het laatste
stuk heeft zij een hclanl-,rrijke,grote rol.
Ht'gisseur is Kees van Iersel, de man
die zit-h zo'n sterk ,'oor"'iander toont
van het hedendaags tOlleel en aan wie
het ook moet worden toegeschreven dat
'Studio' in zo'n belangrijke mate bij-
draabrt tot de realisatie ervan.

Geweldig fijn
'Het is gewddig- fijn spelen onder

ffiCncer Van IerseI,' ze~t Lieshcth
Slrnpp<'1"t.'Hij wenst geen flauwe kul,
geen versierseltjes. Het gaat er bij hem
om dat er glashelder wordt ~cspceld
wat cr staat. En oon je het als speler
niet met heIn o\'£"reen bepaalde opvat-
ting eens, dan kun je er altijd over pra-
ten. Juist bij het modeme toneel komt
het nogal eens voor dat de interpreta-
tie van een rol wat betreft bepaalde fa-
cetten problemen opwerpt. Bij een Îll-

h.lligent regisSlCural5 Van Icrsel wordt
het repeteren er des te boeiender door.

\Vat ik ook zo fijn hij hem \"ind, is dat
hij je in de meest letterlijke zin be-
schouwt als een acteur,' - en met ex-
tra nadnlk - 'een acteur die zijn ról
repdeert. Een privé-toon laat hij volko-
men achtenvege. Het is enorm, hoe di-
reet hij te werk gaat.'
Uit de manier van pr.atcn en kijken

blijkt dat Liesbeth Struppcrt in wezen
heel fel en bewogen is, maar ze legt in
haar woordcn toch t.'cn beheerst ritmc
en accentueert mct huar handcn cn ge-
zicht niet meer dan strikt nodig is: ze
spéélt cr nid bij.
Het is niet zo dat ze op grond van

haar activiteiten hij 'Studio' het hNlcn-
daags tonttl zou verkiezen boven klas-
siek drama of andere niet-moderne
stukken. '\Vat het ook is, het uitgangs-
punt blijft nahmrlijk hetzelfde: - per-
tinent handgehaartje -'hct blijft alle-
maal toneel!' Ze aarzelt cven en zegt
dan peinzend: 'Alleen vind ik wel dat
niet alle he<lendaagsc stukken even
speelbaar zijn. Soms zijn ze, ik zou
haast zeggen te intellectualistisch:
Zelf 7.011 ze nooit willen regisseren:

'Ik geloof niet dat ik dat in mijn ,in-
gers heb. Ik vind het 7.0 \1"esclijkmOei.
lijk: klinkt het kinderlijk openhartig.
Lang dcnkt ze na over de vraag wel-

ke rollen haar het mccst aanspreken.
Dan zegt ze voorziehtig: 'Aeh. een he-
paalde rol is cr niet. :-'Iaar als ik nu,
op dit moment, zou mogen liezen, dan
dolgraag de rol \'OlIl Solange uit "De
meiden" van Jean Genet, Op mijn eind.
cxamen hc.h ik dat ook gedaan. Een
heerlijke rol. zo fel ('n din'ct. ~Iaar ook
hcel naar eigenlijk: Verder noemt ze
\TOllwenrollen uit sh,kken \'an O'Neill,
Tsiechow, Strindherg ("n (Ic rol van Es-
telle uit Sartres 'Huis dos'. '\Vat mij
lx'slist helemaal niet ligt is de rol \'an
GrddH'1l uit "Faust". Ik heb de pe~i
aan "Fau~t". GOdhc kon trouwens
üherhaupt geen rollen \'oor vrouwen
sehrij,'en, vind ik. Ze zijn op het toneel
allemaal even zod, lief. hlond en maag-
delijk.' Is Goethe het dus nid, SchillIer
w(.l: '~faria ShlUrt bij ,'oorbeeld, een
sehitt(-'r('mle rol!' En Shake~1}eare:'Oh
ja, nahlllrlijk .. :
Liesheth Stnlppert vindt het volko-

men onhclangrijk of een rol die ze moet
spelen groot of klein is. 'Het zit 'm
niet in het aantal bladzijden. liet gaat
er in de e<.-"Tsieplaats om dat je elke
rol, al is die nog zo klein, met de nodige
zelfkritiek henadert, dat vind ik van on-
noemelijk veel belang. Dal was zo fijn
on de toneelschool: daar moest je van
alles zo gON:lmogelijk doen. En ook
daarna heh ik steeds heel vcr~chillende
dingen gedaan. Een vaste lijn hicrin is
CT niet. Ik kan ook nog mct geen moge-
lijkheid zeggen wat mij het hest ligt:
('(-'n komische of een karakterrol. Ik
moet nog 7.0\'('('1leren en het is zo ge-
vaarlijk om van je zelf te zeggen: dit
of dat kan ik het best. Ik zou het ccht
niet weten: STEVEN"KEr
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Eigenlijk bestaat 'God' niet meer sinds ~

lIet stuk dnt dc lezer op deze
hhl(lzijc!c vindt, is een reactie op
een artikel dat de redacteur van
EGO schreef, op ,",('rzoek vun de
redactie, in het mei-nummer van
G :3. hef interessante katholieke
hlad mor militairen.
"'ij vinden dit artikel vml pater
P. \Viemcrs s.j. zo hcluuJ;wckkend
voor de katholieke vjo,ic, dat wij
het gaarne een plaats in EGO p;c~
ven. "'ij raden de belangstellende
lezer :Hlllom ahnog ook het artikel
Van onze redacteur in G. :3ernaast
te lezen.
lIet aardige is dali ditmaal dat 1I

de humanistische visie in een ka.
thoJick blad vindt en de katholieke
in een humanistisch blad. Iets om
vaker te proberen!

liED.

De regels die <lt.' heer H. ]. J. Lip,s -
directeur '"an het Humanistis<.:h Vor-
mings<.:cntmm te Drie1>ergL'1l- in G3
het.ft ,gepubliceerd in antwoord op een
\Taa~ van de rt."tlactie, zetten mij aan
het (lenken. Eerlijk gezegd evenzeer de
vraag als het antwoord.

De \Taag luidde: '~Ien hoort in hu-
manh.tischc hing zo vaak de hewering:
ik weet niet of God hestaat. ~Iaar wén-
sen de humanist('n dat God bestaat of
niet? \Vilt \l daarover in G3 t"Cnswat
schrijven?'

De heer Ups zegt ond('r mecr: 'Ik
gc100f niet in het hestaan \'an God. Dat
is ('en h\'e~tie van (on)geloof. Geloof
geeft ons nimlller ohjectieve waarheid
en daarom kan ik niet verder gaan dan
zeggen: ik gclóóf niet in God. Ik kan dus
niet zeggen: ik \\'cet dat God ni(,t be-
~taat, want werkelijk \\'e1<'11doc ik niets,
zo min als de ge!cwige.'

\Vat ik mij afvraag is of zowel in de
\Taag als in het antwoord (waaruit ik
d(..-/.cpassag-c Ik'ht, omdat die het meesl
direct op de vraag antwoordt) ('('Jl éehte
kwestie wordt gesteld. Ik weet dat vaak
in dit soort tt.nnen ow'r het godshe-
staan wordt g('(liscussieerd. "laar heb
dan steeds direct het gevoel: hier wordt
Over (Ic dgenlijke hvestie hecn gcscho-
kn.

Daarom kan ik hijna alles \vat de heer
Ups in zijn verdere regels zcgt onder-
schrijven; het heeft zijn (ongelovig)
uitgangspunt nallwelijks \'an ll()(le,

Om te Y('rklaren wat ik hedoel: laat
ik, als gclO\ige, de \Ta;\g ('{'ns aan mij
zdf stellen: geloof ik in het bcstaall
van Gc)(l?
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Ik hen dan geneigd nee te zeggen. Of
heter: bestáán is niel iets waarin ik
gelóóf, ik neelll hestaan waar of neem
het, op gezag hij voorbeeld, aan. In het
bestaan van iemand of iets geloof ik
nid, \Vaario ik pleeg te gc1ow'n, zijn
menselijke ho("(lanigl1t-,den:ik geloof in
iemands trouw, talent, welwillendheid
e.d, Dat die and<,'rhestáát, is eenvout-lig
de voorond('rstdling.

\Vat nll het bestaan \'an een wcz€n
die wij God noemen lx.trdt, dat neemt
nil'mand van ons waar. De heer Lips
heeft dus gelijk als hij zegt: ik kan niet

. zeggen dat ik w<.'etdat God niet bestaat,
evenmin als het tegendeel.

Cod kennen wij ~ell\'oudig niet, niet
op de wijze waarop wij het voor ons be-
reikbare kennen. Terecht komen huma-
nisten als Ups dlls op tegen de 'aanna-
me' van het Ix'staan \'an God, of men
dat nu ge!()()fnoemt of iets anders.

\Vaar het om gaat is dit: wat wij ge-
loof noemen, heeft inderdaad géén he.
trekking op het bestaan van Cod, \Vat
het denken \",1Ilgelovigen van dat van
humanisten ond<,'rscheidt,is dan (K)k!lid
de aanname van het bestaan van God.

In dit opzicht staan wij, als 20ste-
<.'ellw!'eavondlanders, eigenlijk op gelijk
na-gcxlsdienstig niveau. ~Ien kan zelfs
sympathie gevoelen \'oor humanisten, in
ZOVerzij eons(~qllenteren minder-helast
dit geihnandpecrd zijn uit voorbije rc-
liJ."ricllze bestaan~,\'ijzen ('rkennen en
pral.i'izeren.

In dit opzicht, zeg ik, want wat wij
chrilitcnen geloof noemen, is - ulle
kerkelijke tradities en gewoonte\'ormin-
gen op de keper gezift - iets anders.
En het zou wel eens kunnen zijn dat,
hij oudere heschouwing daarvan, de zgn.
kloof tussen humanisten en ons voor
een groot d<.'clopgelegd blijkt,

\Vaarin wij, in de meest oorspronkelij-
ke zin, geloven, is de Christus. jezus'
be.••taan is in enl.,t gt.-"t-"I1probleem, \Vat
een pro!x"t-'mis, i.~zijn Betekenis.

In helll geloven is voor mij: een begin
gemaal..1:heblx"l1 mij open te stellen
vbór en ja te zeggen óp de ongehoorde
()()rsl1ronkelijke hoe(lani~heid van dit
menselijk FenoJn('{'n. l'Jiet reehb.treeks
weli.••,vaar, Illaar middels de hetrouw-
hare optekeningen en interpretaties van
ooggdlligen.

AI te gemakkelijk en traditiegetrouw
zeggen wij gclm..igendan: zijn Betekenis
is dat hij God is.

AfgC'.f.if"nvan het feit dat jezus dal
nergens van zieh zelf zegt, doen wij mcl
d('ze hewering absoluut gecn reeht aan
zijn dgenlijke Bekh'nis. Het is, kort-
weg, een uitcr..1 gevaarlijke en hard-
nekkige 'simplifkatie' van het VI)()r-
werp van (nlSehristelijk geloof,

Dat klinkt natuurlijk pedant, na <."t-'u-
Wt'n gc100fen theoloJ.,,>'Îeomtrent de god-
hdd van Chrbius, Ik wil Iwt orthodoxc

kerkgdoof ook helemaal niet aanvallen,
alleen pogen het te ontdoen van zijn
verraderlijke 'afronding<'''11',

In feite t-'n in eerste instantie ligt de
zaak zó: het verschijnsf 1 lt.'zus de
~lenscnzoon is de revolutionaire O~I~IE.
KEEH in onze normale en onvolmaakte
denkheelden over God en wereld.

Hij was dan wel geen donderslag bij
heldere hemel - het godsdienstig denk-
patroon van Israël opende wel kieren
naar iets nieuws dat komen ZOII -
maar bleef oV€Tigenstoc.h gebonden aan
een voorlopige cultuurfase van hl't
groeiende mensdolll,

Anderzijds, in onze riehting, is de
doorwerking van die ratUeale Olllllll.'kt.'l',.
die jezus teweegbrengt, ook nog lan~
niet voltooid. Veeleer is die zich nog
steeds, en moeizaam, aan hct voltrekken.

Het Oude TestanK"I1t heeft zijn be-
staan tot op vanda.ag in het tijdperk na
de ChrishlS voortgezet, we1bwaar in een
Vcx)rt<1l1Tcmledialoog met het eigenlijke
christelijke, maar nog altijd puttend uit
denkbeelden en voorstellingswerelden
welke nog nid door die ehrbtelijke Olll-
mekt'er zijn getral1.sformeenl,

Die eigenlijke christelijke ommekeer
zou ik kort willen samenvatten: het zien
lonen van Degene die \vij God plegen te
noemon, als Zwakke, als Lijdzame, als
Zwijgende, als Owrgegevene, als - ei-
genlijk d.i. volgens ónze maat.~taven -
Afwe'l:igc,

Hij blijkt een." Ander te zijn. 'De
oude God is dood' - met een variatie
op het woont van Nictzsche.

\Vij gclm.en, áls ehrist('nen, niet in het
bestaan van C(xl, opgevat in de gewone
alOlule onvolkomen zin: IH't bestaan (als
het onze) \'an l'en machtige, abso\ute,""
transcendente, individuele (zoals wij~
God,

\\'aar wij in geloven - is in de \'oort-
durl'nde, ons niet met rust latende,
doorhrauk van al deze niet-meer-gelden-
de denkbeelden, doorbraak namelijk in
de v<,'nichijningvan een ánder 'beeld'
van de Allerdiepste: een zwakke, lijdza-
me, zwijgende ~Iens, niet in een passie-
ve, zielige zin, doch udief, als een \'Tij
en in volle macht en zelfbewustzijn J::e-
kozen wijze van bestaan. Een ~lcns die
in volle heer- en mccstcrs{'hap zijn 'ik'
()p~ecft,

\Vaar wij in gdm'en - is in de uni-
versele ge!(ling van deze 'versehijning'
in het \\'crddsc hestaan \'all kosmos ('n
mensdom, waardoor ehrhtdijk geloof
ook tegelijk in beginsel een verzo-ening
bek kent van 'het Opperw<.•..f.(~n'en de
kosmos.

\\'aar wij in g"t'lo\'('n- is in dal ge.
heel van verschijnseleJl waarin de alou-
de tralls<.'<."lld('ntievan dl' aloude Gcxl
'naar billlJ("llgestroomd' sehijnt, als cen



Hoofdstraat 84 - Driehergl'n

HUMANISTISCH VORMINGSCENTRUM
'HET COORNHERTHUIS'

In het Coornherthllis worden f('gt'lmatig hezinningsbijcenkomsten gehouden
voor militairen,
Er wordt daarbij gesproken over allerlei levensvragen. Daarnaast zijn er
boeiende programma's over hedendaagse kunst.
Iedere militair kan hiervoor uitzolllieringsveriof krijgen .
\Vil' iets gevoelt voor deelname aan zo'n bijeenkomst vuile het ondcrstaande
formulier in en sturc het op naar het Coornherthuis.

wenst deel te nemen aan een Vormings. en Bezinningshijeenkomst van het
Humanistisch Thuisfront in het Coomherthuis te Driehergen in de maand

. (maand van deelname).

Handtekening:

ristus

ollg"ehoorde Persoonlijke dimen~ic van
al het ons bek€nde, waarin de Vreemde
en Alh.'rhoo~stcniet meer te scheiden
blijkt van de meest vertrouwde en na-
bije - en (x)k de min~1 vertrouwde en
verre - naa~ic.

Daarin geluwll... in heginsel de
chrhtenen. Niet, goc"(lbegrepen, in '('en
goddelijke openharin,I.(, maar in een
aantal verschijnselen ,vam;n iets tot
openbaring: komt wat wij nog: niet ken-
den: een andere God dan de vertrouwde.
!\fa.lf hun gcloven wordt dagelijks en

zelfs in de uitoefening: van hun kerkelij-
ke eredienst aangetast en hemoeilij\...1:en
op dwaalwegen !-"(cbrachtdoor de alon-

••
de, oer-menselijke, hardnekkige \'bbr-
hristelijke denkbeelden en voorstellin-
gen.
Zelfs de allthc'ntiekstc en ('erhil'tlwaar-

digste geloofsbelijdenis welke de chris-
tenheid in ere houdt, het Credo, draab-rt.
de !>l)Orenvan deze worsteling hlssen
het aloude en het nieuwe.
N'og sterker: de Chrh.tus zelf legt van

zijn allesomverwerpend 'Vezen getuige-
nis af in bcelden en be,",rrippcndie thuis-
horen in dc onvolmaakte, tijdgeoondell
godsdienstigheid van Israël.
Hoc zou het ook anders kunnen?
Hoe zou de Tegenwoordigheid van de

Afwezige in een van zich zelf-ontdane,
alleen-voor-anderen hestaande ~fens aan
ons kunnen worden aangezegd dan in
de voorhanden denkcategorieën en voor-
stellingen waarmee wij - verkeerdelijk
- Gods transcendentie snijden naar de
maat van onze onJennaansc betrekkin-
gen?

?\faar als dat zo is, zal men zeggen,
7.ullen ,vij dan ooit in staat zijn, zij het
onder insp~ratic van Gods Geest, van

.•••••.de"Leondermaanse denkheelden los te ko-

..-"men? Blijft het christendom dan niet al-
leen Illaar een e-indelozc bedreigde mo-
gelijkileid?

Ik antwoord: missehicn wel. En wie
zal zeggl'n dat dat niet goed is? 'Vie
zal zeggen dat de Verlossing: niet mis-
sehien juist erin be.!>taat,dat wij voort-
durend ,,,órden in onrust gebracht door
de grote Ommekeer en nimmer in llit
ondermaanse Verlo.!>t-heidbereiken? Is
het. menselijk gezien, haa.!>tniet een in-
nerlijke tegcmvraak: verlost-zijn?
Ik durf dan ook te n"ggen: de ~root-

.!>tcillusie van een ehrbtelijke vl'rkomIi.
ging is te doen alsof de Christus een
'sluitsh.k' is, l'en V1l.~tpunt, een these.
De, vanuit histori.<öchecontroversen ,ge-
zien wel onontkomelijke dogma's ofte
wcl lrenldinities, hebben dan ook deze
klip niet altijd wetl'n te OmZ(,i1l'n.

Christtl.~ is ["('n Bej..,rin,een Kiem, ja,
t'en Intrige. Hij gewaagde van ('en vre-
de, niet zoals dt'ze wl"'l"dddie sc!ll'llken
kan. Gods' "rede is iets waaÎ,llee wij
op aarde nooit 'vr('(le kt"lImen nemen'.

Nu grijp ik naar de verdere regels
van de heer Ups en vraag of de hier
gcsdll'tste consequenties van het rechte
christelijke geloof niet verrassend l'en.
stellunig- zijn ml"t die van zijn humanis-
tische uitgang~1mnt: hij .!>])reektvan de
'opstand' waartoe de mens zich geno(xl.
zaakt ziet om een zin te ontworstelen
aan de ahsurditeit V';.lneen bestaan dat
allerwegen zwijgt en onherroepelijk ein-
digt in de dood?
Ook het bestaan '.an gclO\i,gen eindigt

met de dood. Nil'fs ontslaat ook hen
van de plicht ten einde toe trouw te zijn
aan deze aarde en te bouwen aan de nc-
derlaa1-\".Als gl'1oof aan de opstanding
christenen heeft doen afzi<."11van de 'op-
~tand', hen pas~ief en on-creatief hl'l'ft
gemaakt, komt dat eer op rekening van
f.."Cnnif..'t-gehcel-dlristelijke spiritualiteit
dan op de inhoud van het geloof zelf.
"Iet éi'n voorhehoud: voor de gelovige

is het zwijgen van het hee-lal geen tota-
le leegte meer. Er klinkt l'l'll groot,
Ilw('r dan ~Icnseliik Zwijgen in door.

Oliliergett-kende

Hegistratienummer

Onderdeel

Gelegerd te

Daarom Wl.'etde gdO\ige óók te buigen,
in het vreemd-diepgewortelde besef dat
dat niet de minst creatieve on mCl1sc-lij-
ke handeling is waartoe hij bestemd is.
Juist dé7-l~creativiteit leest hij af van

het fenomeen Jezus. (En misschien doc"ll
wij er, als westerlingen, goed aan, ons
humani...•me ook ecns te toetsen aan dat
van oude o()~ierse culturen. In hun reli-
gieuze intuïtie spelen deemoed en berns-
tin,!.!;toch wc-l nid alleen valselijk zulk
een grote rol.)

God bestáát niet - op c.:e manier
waarop al het ons bekende bestaat. Ja,
God is op die manier zelfs onhestaan-
baar.
"laar niet in eer.!>teinstantie, omdat

de mens dan niet in tIe ware zin mens
kan worden, maar omdat in één .\Iens
de WIue gedaante van onze 'religieuze
vergissin,g' aan de dag is getreden:
'G<x1' láát zich verdringen uit onze
maatstaven van bestaan - Bij is Lief-
de-in-Persoon.

P. 'VIE1-fERS S. J.

(naam, voorletters, rang)

(landmach t/luch tmach t)

(volledig militair adres)
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Arie den Harlog naar de Tour?

Als alles gaat zoals het in de bedoeling
ligt, zal Nl'derland dit jaar sterker dan
ooit \'crtcgcnwoordigd zijn in de Tour
de Frunce. Niet alleen zal dun PeIle-
naars in RCllncs met een complete Nc-
dcrlandse ploeg aan de start verschij-
nen, maar tevens zullen verschillende
sterke Nederlandse coureurs, die voor
buitenlandse firma's rijden, aan het
jaarlijkse spektakelstuk VUil Jacques
Goddet deelnemen.

Renner vall

klasse,. coureur

vol beloften

Een V:l!l di" :-\(.derblldcTs z:ll dan,
nam vtlcil hopell, de vlasblonde Anc
den Hariog uit Zuidland zijn, die in dit
seizoen als berocpSTl'nncr debn teert en
die een 'van de jongste en meest belo-
vende krachten is van ons momenteel
7.0 succesvolle wegrennerskorps.
In skx.hts twee jaar tijd ontwikkelde

de jOlll-{c Aric een stonllachtige carrière
als amateur, die hem tot twee maal
toc vlakbij de wereldtitel bracht. Als
hij niet beide malen op het beslissende
ogenblik door pech was getroffen, had
de regenboogtrui hem nauwelijks kun-
nen ontgaan.
Arie den Hartog, die er met zijn fris-

se, rode konen en zijn guitige lach uit-
ziet als de held uit een jongensboek,
wrscheen in 1902 aan het £innament
van de wielersport, toen hij als een nog
\Tijwd onbekende renner een 7.C('rop-
vallende rol speelde in Olympia's Toer
door :-':ederland.
I1enk Nijdam - toen op het toppunt

van zijn macht - behaalde in die T()(~r
l'cn WH zijn fonnidabele ovenvinningcn.
De werddkampioen droeg de oranje lei-
den.irui door de gehele Tocr heen naar
de finish in Am~ienlam. ;'!,Iaarzijn ge-
vaarlijb1:e tegenstamier was Arie den
Hartog, die met zijn prachtige twCC(lc
plaats de grote ontdekldng was van die
Toer.
Iedereen had plezier in die vrolijke

jongen, die gladweg maling had aan de
reputaties van zijn 7.Qvt.-"CImeer beken-
de tegem1anders en die zich in het Lim-
burgse heuvelland als een geboren
klimmer ontpopte.

Klasse

'Vat een klasse had dat manneke. En
wat ccn lef! 'Vant je moet toch wel

l'en brutaaltje zijn om op ('('n van ,
steile hellinge:n zo maar met lueh
gemak Hcuk Nijdam voorbij te fiet~
en dan langs je neus tegen (Ie were
kampioen te zeggen: -'Vat i~cr ~
de hand, Nijdam? Zit je een ix.'t'
vast vandaag? Kom jó, laat je door 7.

pestbultje niet kisten:
Henk Nijdam, die van nature g(

klimspccialist is en die blazend naar I
ven klauterde, werd er natuurlijk kwa
om. Hij keek zijn plaaggee.'>1:maar N
aan en zal zo iets hebben gemompt
als: 'Pfff .. , pfff ... \Vacht maar, sn
ncus. .. pfff ... pHf. ., Straks in de
daling krijg ik je wel'
\Vie kon er nu ook hvaad worden

zo'n leuk joch, dat bovendien 7i1!!:,
bluffend ~oed reed. In de vol••
~toottcn de kenners elkaar aan als t\
den Hartog op de pedalen ging sta,
'Kijk, daar gaat ie weer, die snui

met z'n groene tniÏ. \Vie is dat to,
die jongen?'
'\Vat is z'n m~ummer? Effe zoe~

op de lijst. 0, dat is Ane den Har!
uit ZlIidland.'
'Zegt me niks. ~laar die jongen ri

geweldig. Kijk.t-ie tegen die helling
gaan, zeg.'
Binnen twee dagen was Arie den H

tog van een onbcl"Cnde een figuur 1
wonlen in Olympia's Toer. Onder
volgers hevond zich de Eindho\'(':l
ploegleider Frits van Griensven, op ze
na.ar jong talent voor zijn ploegen in
Honde van Oostenrijk en de Grote P
Solitude.
Vlak voor de start van ('{'n van

etappes riep Van Griensven de jon~e A
hij zijn auto: 'Zeg Den Hartog, 7.011

met mij mee willen naar Oostenrijk
naar de Solitude?'
Arie's ogen S('hiHL'1'dcn.'Nou mene

\vát ~'Taagl' .-.
'~[ooi zo, jongen. Je hoort n0.!!l'-

van Ine:

Naam gemaakt

Arie den IIartog ging dat jaar nog n
mee naar de H0I1(le van Oostcnri
~Iaar wel nam Van Griensven hem 11"

naM de zware bergrit, de Grote PI
Solihlde in Zuid-Duitsland. Arie d
Ilartog reed er opnieuw een opvalle
goede koers en zijn naam in de wiel,
~'POrtwas gcmaah.
Nog' datzelfde jaar zat hij in de plo

voor het wereldkampioenschap in ~
10. Hij veroverde cr f't-"Il fraaie der
plaats. \Vellicht had hij zelfs were.
kampioen bmnen wonlen, als hij niet
de 1a..'lt~1:cpaar honderd meter zijn t<
clip had stnk ~etrokken.
In 1963 ging Aric den Hartog cl

met Frits van Grien~ven mee naar
Ronde van Oostenrijk. Hij was er e
van de hoofdfi,gllren in een i\ederlan<
ploeg die schitterende successen I
haalde: de eerste plaats in het pl<
genkla.••sement, de et'Tste plaats in )
individuele klassement voor Jan Pielt
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en de derde voor Aric den IIartog.
)at jaar in het wereldkampioenschap

.J. Arie den Hartog zo te zien de re-
,booh'1:ruimaar voor het grijpen. Elf
den lang was hij daar in Honse de
te man van het hele veld. Hij zat bij
) ontsnapping. Spelcnder\,•.ijs volgde
ieder tempo. En al die tijd hamerde
in zijn binnens.te: 'Vandaag moet
lukken! Deze keer word ik \'lC-

'"lkampioen!'
•laar hij werd het ook nu niet. In de
.•'llfde en laatste ronde, toen dc be-
.;ende demarrages werden geplaatst,
)te Anc den Ilartog zijn achter\viel
Snel ~prong hij \'an de fiets en her-
de het euvel. :\Iaar zelfs het klein-

~

nthoud is fataal op een ogenblik
In luttele St-'<.'Ondenging hier een

I, .ckere wereldtitel voor hem ver-
~n.
\rie den Hartog was l'r kapot van.
x.lw(.'nenwas die anders zo glundere
l. Het huilen stond hem nader dan
lachen. En hij barstte uit: 'Is het

t om uit je \'Cl te ~1Jringen?Dat is
I de h\'<....eJe keer. Het lijkt wel of
geen wereldkampioen mág worden.
ik m'n zin kreeg, trapte ik m'n

s in puin:
.Iaar zover hvam het gelukkig niet.
anderen slisten hl'lJI. JooP 1liddc-
~, de KNWU-coach, zei: 'Trek het
"liet te vccl aan, jongen. Zo ga.at het
eenmaal in de wicler~port. Jouw
~komt ook nog wel t..'Cns:
!:ondokter Stribverda, die de me<li.
e zorg over de jongens had, zei:
jij nu eerst Illaar l'CIJSlekker eten.
zult zien llat het dan allemaal zo
niet meer lijJ...-t.'
\rie at die avond als een wolf. De
altijd smaaJ...1:chem na al zijn in-
nningl.."nfantasti.<>eh.En toen hij
~m.lelijk het bord V;ln zich af-
...". en zijn mond :Ifve'egJe, was zijn
:c hui over.
lij lachte alweer en zei: 'En toch
) ik goed gereden, he? Hebbcn jullie
geoDcn?Ik was nog zo fris als een

mtje in die laatste ronde. \Vacht
ar, L"CUvolgende l.."'{"('rzal ik ze nog
-Ieens laten zien wat fietsen is:

eden Hartog heeft woord gehouden.
het begin van dit seizoen is hij ge-
cht voor een aanbieding van een
,me fabrieksstal en naar de categoric
beroepsrenners o\'crgcstapt. Zijn

,mc werkgevers hebhen cr nog geen
it van gehad. Hij heeft het tot dusver
professional uitstekend gedaan en

.s enige fraaie overwinningen ge-
,kt.

~ weten nog niet of zijn ploegleider
n dit jaar al in de Tour de France
laten uitkomen. .\laar we weten wel.
Arie den Hartog zich nocg of laat
ecn voortreffelijk Tour-renner zal

m kennen!
GEn SCHUUR~IAK

•••••••••
•••••••••••••••••••••
••••••••••
••••••••
•
••••••
•••••••
••••••••••
••
••••••••
••••
•••••••••••••
•••••

Half augustus gaat de geestelijkc ver-
zorging vanwege het Genootschap liet
Humanistisch Verbond in de Nederland-
se strijdkrachten beginnen. 'Vil.."aan de-
ze verzorging wenst deel te nemen, doet
cr got..-daan het onderstaande nauw-
keurig door te lezen. Hij weet dan hoc
hij behoort te handelen!
Voor de bclang.stellenden zij erop ge-

wezen dat in het vorig nummer van
EGO uitvoerig is ingegaan op de inhoud
en de methodiek van de humanistische
geestelijke verzorging. Men kan dat
nummer nog aanvragen aan mijn bu-
reau, waarvan men het adres aan het
eind van dit artikel vindt.

Wie kan er deélnement

liet ant,voord op deze vraag is een.
vOlldig:
Iedereen die dat wenst!
Er is door (Ie mini~ter geen enkele

voorwaarde gesteld! Er is dan ook geen
~prake van, zoals hier en daar bewl"Crd
is, dat men lid van het Humanistis~h
Verbond moet zijn of humanist moet
zijn om aan deze verzorging te kunnen
deelnemen. Ook behoeft men niet on-
godsdienstig of buitenkerkelijk te zijn.
Iedereen kan deelnemen!
:Menmoet natuurlijk wél weten waar-

aan men deelneemt.
Om het nog ren keer kort en goc"(l

te zeggen: de humanistische geestelij-
ke verzoTJ~ing is ('Cn ongodsdienstige
zieh op menselijke mogelijkheden ha-
serende \"erzoq:'.,ring.\Vic een dergelijke
verl.:orging niet wenst, moet dus ook
niet deelnemen.
Om misver~tand te voorkomen: \Vij

zullen nimmer pogen om deelnemers
o\"er te halen tot ons ongodsdiemtig hu-
m.l.nisme,maar men mo('.t dus wel we-
ten dat wij als raadsli(."(lenzelf ongods-
dien~tigc humanbt(m zijn.
\Vic deelneemt, verklaart daarmede

dus niét dat hij nu voortaan humanist
is. Het vcrhaaltje (lat men door deel te
nemen aan de humanistische verzorging
voor Je rest van zijn diensttijd als hu-
mani~t te bock ~ta<lt,is t..'Cnkwaadaar-
dig vcrán..<;e1.In I\'cderland is het zo
dat iedereen dat op ieder moment van
zijn leven zelf uihnaakt. Dat geldt ook
H)()rde militaire dicnst.

De verklaring
De minbtcr hedt dus geen voor\vaar-

den gestdd aan de mensen die e\"enhl-
("«.-'1Wensen deO! te nemen aan de hu-
manistische verzorwng. \VcI echter
moeten lIl.."deelnemers c'Cn verklaring
tekenen die hun wens tot deelname
tot uitdrukking:brengt .

Meerderjarigen kunnen deze verkla-
ring zelf tekenen, minderjarigen moc-
ten haar donr ouders of voogd laten
tekenen.

Op pagina 11 vindt men \'oorht'Clden

van deze verklaring. Ik wcet dat deze
vcrklaring ons par~en zal spelen en ik wil
cr hier dus wat nader op ingaan.
In de zgn. Commissie-Stok,nan. die de

minister van advies heeft gediend O\.er
de invoering van de humanistische
geestelijke vermq~inl-\",i... deze l.,:we~tie
uitvoerig ter ~l)rakegewee!l.t.
\Ve zijn cr daarbij van uit geg-aandat

in ieder geval een 'touwtrekken om de
klanten' in <Ie troep voorkomen zou
mOl.tenworden. Ook vandaag sta ik nog-
op het standpunt dat bakkeleien voor
het fOnJm der troepen voor gce!l.telijke
verzorgers een onwaardige vertoning-
zou zijn en dat dat dus voorkoillen
Illoet worden .
\Ve he1,1>('Indus gC'weht naar een mid-

del dat de keuze van de militair (bij
minderjarigheid zijn ouders) duidelijk
zou doen uitkomen.
Van humanistische zijde is toen in de

(.'Ommissievoorgesteld. dat naar iedere
a.s. militair enkele maanden voor zijn
opkomst van m'erheidswege een formu-
lil'r zou ,vorden ge~'ttlUrd waarop de
verschillende soorton van geestelijke
verzorging zouden worden genoemd en
waarop de a.s. militair (of zijn ouders)
hun kcuze zouden kunnen maken. Dat
ingevulde formulier zou de militair dan
bij opkol1l~i:moeten meebrengen en het
ZUilduidelijk zijn aan welke verzorging
hij. op eigen wens, 7.ondeelnelllell.
Dc-ze methode is (loor de vertegen-

woon:ligers van Je kerken in de com-
missie. na overleg in eigen kring. na.
dmkkelijk afgewCfT.cn. .\I(~nmeende dat
de kerken wel zouden kunnen mede.
werken aan de invoering van humanis-
tische geestelijke verzoq"ring, maar dat
het te n~r zou gaan als lla.arbij de ker-
ken en het HlImanbtisch Verbond a1.'i
twee keuzemogelijkheden op i'én fonnn-
lier naast elkaar zouden worden ge-
steld.
Toen bleef er voor de humanisten in

de conunis~ie niet veel anders over dan
óf {"C'n maanden- misschien zelfs jaren-
lange discussie oyc.r dit ondcrwNp óf
het aanvaarden van het feit dat alleen
diegenen die aan de hlllllanbtische ver-
zorging willen dednemen, een verkla-
rin~ tekenen.
\Vij hebben dit aam'aan:l. omdat hd

de enige mogolijkheid wa~ om aan de
slag te kunnen gaan.
\Vij weten dat door vden de"".I.cvcr~

klaring als een discriminatie 7.al wor-
den 1>eschOllwcl.Eerlijkheidshalve dient
echter te worden gezegd dat dezc. zc-
ker door de mini~ier, niet als zodanig
is hedoeld.

Ik \'faag daarom, als hoofdraacIs.
man, met nadruk aan de militairen en
a.s. militairen die humanistische geeste-
lijke verzorging wensen, zich door het
feit van deze verklaring niet uit het
vcld te laten slaan.
Ik begrijp het wrevelige gevoel dat

velen, vooral minderjarigen, zul he-
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kruipen dat dit nodj~ is. Er staat te-
genover dat u door de inlevering van
deze verklaring bij uw administratie al-
le belemmeringen om tI,' komen tot hu-
manistische geestelijke verzoriging ook
radicaal uil de weg ruimt.

liet is ulo uitdntkkclijk dl,' bedoeling
van de minister dat verder geen en-
kele 'kunstmatige barrière' in de weg
zal worden gelegd aan hen die huma-
nistische geestelijke verzorging \vensen.

Vrijstelling van:pastorale receptie
\Vic de 'verklaring' inlc\"('.rt, is daar-

mede automatisch VTijgc~teld van iede-
re verplichting: '"an pastorale receptie.
D.W.Z. dat hij op grond van de inleve-
ring van de verklaring of ook daarna
niét verwezen kan worden naar domi-
nee of aalmoezenier. Hij heeft dus geen
enkele verplichting tot een gcspmk met
lx'n godsdien~tig geestelijk verl.Orger!

Ik weet dat hd in het verleden hier
en daar is voorgekomen dat men een
militair die het HlInl.;lllistio;chVorminj.{s-
centrum 'Het Coornherthuis' te Drie-
hergen wilde bezoeken, ('cr~t naar do-
minee of aalmoezenier veT\\-'l-"Csvoor
eon gm'lJrck. Ik heh dat altijd heschouwd
als een inbreuk op het }>e/-.rinsel",1Il de
vrije keuze. ),Ien is nl. in Nederland
nimmer verplicht om zich door wie
ook te laten alhiseren. Dat hehoort
dus ook in de militaire dienst niet zo
te zijn.

~Iaar het is in ieder geval, daarover
knn geen twijfel bestaan, de bedoeling
van de minister dat dat in de nieuwe
situatie die nu ontstaat door het intre-
den in de krijgsmacht van de humanis-
tische raadslieden, niet zal voorkomen.
\Vie een verklaring inlevert, heeft ver-

der geen enkele verplichting t,o,v. do-
minee of ,llllinoezenier, hij is ook niet
langer administratief hij dominee of
aalmoezenier ingedeeld, maar bij de
raadsman,

Na het bovenstaande, meen ik, duide-
lijk uiteen te hebhen gezet, wil ik gaar-
ne enkele misverstanden v'Oorkomen.

De militair die de verklaring heeft
ingeleverd, heeft ,"erder geen enkele
'"ûrplichting om met dominee of aal-
moezenier te spreken, m:lar hij behoudt
natuurlijk het volledig rL,<:htdaartoe, Hij
beschikt bovendien volledig" d.lf over
de gebruikmaling van dat reeht, hij be-
hoeft daarover noch met zijn raad",man
noch met zijn ronunandant enig overleg
te pleg"en, De nijheid om te praten met
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wie men wil, ,,,'ordt uiteraanI door het
tekenen van de verklaring niet opgehe-
ven; opgch~ven wordt slechts de ver-
plichting tot een g:e~l1rek.

liet zal n,'rder voor iL..dereen wel van-
zelf~l1rekend zijn, dat iedere militair te-
genover alle geestelijke \"(,-rLornersde
wrplichtingen behoudt die verhonden
zijn aan het feit dat geestelijke ver-
zorgers in rang: gelijkgesteld zijn aan
Ix'paalde offici('rsnmg'l'n,

Ten slotte: In de geestelijke \"erwr-
ging door de raaci"Ill,m kan het zeer
wel voorkomen dat een raadsman het
wenselijk ()(mkx.lt dat een bepaalde mi-
litair of militaifl.'n (x-ns gaan praten met
dominee of aalmoezenier. Hij L'll hun
dat dan ook ,Hl\iscren! In het geval
de militair minderjarig is, behoort dat
advies vergezeld te ga..1.n van de raad
daar eerst thuis ook over te spreken,

)'laar dat alles is dan een advies! De
militair zelf (eventuot"l zijn ouders) blij-
ven volkomen vrij dat addes op te vol-
gl\ll of niet.

Wat moet men doen,!
),Ien weet dus dat de humanistische

verzorging eer",1 omstreeks half augus-
tus hegint. '\Ien bn zich er echter thans
re(,ds \"(}oropgeven. \Vie dat wil moet
deel waartoe men behoort.

I. Als men meerderjarig is, knipt men
van de bladzijde hiernaast de b ()ven -
st e verklaring uit, men vult die in
(graag duidelijk) en ondertekent hem.
Daarna le,'e1't men hem in op of na I juli
1964 bij de administratie vun het onder-
deel waartoe men behoort,

2. Als men minderjarig is, knipt men
van de bladzijde hiemaast de 0 n cl e r -
st e verklaring uit, men laat die door
ouders of voogd invullen (graag duide-
lijk) en ondertekenen. Daarna levert
men hem in of of na 1 juli 1964 bij de
administratie van het onderdeel waartoe
men hl'iloort.

Waarschuwing
\Vij willen },'Taag tot slot enkl'ic

waars(:hllwende woorden laten horen:

1. liet is zaak mstip; na te denken al-
vorens men tot ollderteh'nillg en inle-
vering van de verklaring on,'rgaat. Hoe-
wel men te allen tijde zijn verklaring
Wlx'r l-aIl intrekken en dan dus meteen
ontslagen is van geestelijke verzorging
door de raadsman, is het toch gewen...t
hiervan geen ~velletje te maken.

'Vil' het ,'orige nummer van EGO nog
eens Il'Cst (naast dit artikel), kan we-
tPIl waaraan hij met de humanistische
geesh.-lijkl' ,'cr.wrging toe is.

Alleen wie dezl' geeste,'lijkcverzorging

wt'rkelijk wenst, ondertekene de \'erkla-
ring!

2. \Vic nadere informatie wenst alvo-
rens tot kkening van de vl'rklaring over
te gaan, kan deze altijd sl-'hriftelijk of
mondeling verkrijgen van mijn bureau.
Adres en te1ef()(mnummer vindt men
hieronder.

3. ),linc1erjarigen hehoren de verkla-
ring' door ouders of w)(}gd te laten te-
kenen! Als deze weigeren te tekenen,
zal men (hela.'l.s overigens) moeten
waehten tot men meerderjarig is. Zo is
nu eenmaal de Nederlandse wet en daar
kunnen noch de cOllunandanten no(..h de
raadslieden iets aan ,'eranderen, -.
liet moet maar duidelijk worden ge.

steld: \Vie een valse handtekening
plaat~t, maakt zkh schuldig aan een
~trafhare handeling en kan zich zelf dus
wel narigheid bozorgen.

4. \Vil' een verklaring weru.1 in te le-
ven'n, hch()()rt te kunnen rekenen op
ecn correcte lx'handeling op grond van
de instructies van de minister en de
militaire autoriteiten.

),Ioehten hier en daar misverstanden
onhtaan (alle begin is moeilijk), dan
winde men zÏC'h niet te veel op, Ver-
standiger is het dan om het bureau van
de h()()fclraadsman te waarschuwen, \Vij
helpen dan ~raag om deze misverstan-
den (ons uiteraard ()()k houdende aan~
genoemde in,••tmcties) uit de wl.'reld te""-
helpen.

Voor zover ik thans de militaire sa-
menleving ken, stel ik er prijs op te
verklaren dat mijn stellige vcrwachting
is dat a.S. deelnemers aan de humanis-
tische geestelijke verzorging op een
dergelijke correcte behandeling mogcn
rekenen.

Ik meen dat in het hovenstaande
voldoende is gezegd, olx1at k'(leTCmili-
tair kan weten hóé hij behoort te han-
delen,

In de volgende nummers van EGO
komen wij op de'ze zaken terug en zul-
len opnieuw de fonnulieren \"()(lr de
verklaring worden afgedrukt.

Luit ..kol.jhoofdraadsman,
H. J. J. Lip,

Bureau Hoofdraadsman:
Hoofdstraat 84, Drieber~en.
tel. 03438-2878.



Verklaring voor meerderjarigen

Naam en voorletters:

Registratie-nummer: ..

Onderdeel: ._ . . _

Plaats:

Ondergetekende verklaart, dat hij wenst deel te nemen aan de geestelijke verzorging vanwege het genootschap het= Humanistisch Verbond

Datum: _

• Na invulling en ondertekening inleveren bij administratie-onderdeeJ

Handtekening: _

Verklaring voor minderjarigen

-- Naam en voorletters:
(van de militair)

Registratie-nummer: _

Onderdeel: _

Plaats:

Naam en voorletters:
(ouders of voogd)

Adres:

Plaats:

Ondergetekende verklaart, dat hij/zij wenst dat zijn/haar zoon/pupil deelneemt aan de geestelijke verzorging
vanwege het genootschap het Humanistisch Verbond

Datum: _ Handtekening: _

••. Na invulling en ondertekening inleveren bij adminÎStratie-onderdeeJ



Aan de Commandant van

Aan de Commandant van

(ollderdeel)

( ollderdeel)
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