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De verklaring

Zoals te verwachten was h(,'Cft het feit dat militaircll l'en verklaring moeten
inleveren alvorens aan de geestelijke verzorging van het Humanistisch Ver-
hond te kunnen deelnemen, nogal wat aandacht getrokken. :\atuurlijk in de
eerste plaats hij de militairen l'lI hun ouders zelf, daarnaast ook in de kringen
van de geestelijke verzorgers.
Zo is er op het ogenhlik, uitgegeven door het Vicariaat V;1Il de Krijgsmacht in

de serie Documentatie en Informatie voor de Aalmoezcllicrs, een voorlichtings~
boekje over de humanistische geestelijke verzorging in de krijgsmaeht. In dit
boekje wordt gesteld dat lIl' hoofdraadsman van het Humanistisch Verhond,
tevens redacteur van dit blad. teil onreehte de vertegenwoordigers van de
kerken in de zgn. commissie-Stokman ervan hesehuldigt dat door hun toe-
doen die verklaring in het levelI is geroepen.

Dat is een interessant punt, maar het leent zich er niet voor om in een
kort redaeticmeel artikel hehandeld te wordl'll. \Vij belovl'1l graag om er na
de vakantie, in het septembernummer dus, op terug te komen ('11duidelijk te
maken waarOill wij inderdaad mcnL'n dat door toedoen van de vertegenwoor-
digers der kerken de verklaring is tot stand gekomen.
Om reeds bij voorbaat misverstand te voorkoml'n: wij dragen genoemde

vertegenwoordigers en hun kerkell daarom get.'n wrok na, maar wel voelen
wij de verklaring als een onrcchtvaardigheid l'1l zijn we ervan overtuigd dat
dezc door velen als eeH discriminatie zal wonlen aangevoeicl.

En daarover nU dan enkele woorden:

\Vij begrijpen dat velen in buitenkerkelijk eH ongodsdienstig ~ederland
door deze verklaring bijzonder pijnlijk zijn getroffen. Immers de situatie is
daardoor nu zo geworden dat b.v. een minderjarige jongeman uit een ongods-
dienstig milieu zonder enige verklarillg naar l'en godsdil'llstig geestelijk ver-
zorger kan gaan. maar dat hij als hij naar ('eli humanistisehe, ongodsdienstige
verzorger wil, eerst eell verklaring van thuis moet meebrengen.
Dat is, men neme het mij maar niet kwalijk. op zijn zachtst uitgcdmkt. {'t.'n

bijzoncler vrcemde situatie. Het kan niet anders of dit wordt door velt'n als
cel I (liscriminatie aallgevoeld.
Ik heh al eerder verklaard dat de minister dit zeker niet als l'en discrimi.

natie hedt hedoehl. Op de houding van de kerken kom ik dus na de vakantie
terug.
Er dreigen nu echter als gevolg V.Ul deze verklaring twee bedenkelijke

clingt'lI te ontstaan:

1. De oHbekellClheid met het feit dat mell deze verklaring moet inleVt.'rcll.
dreigt voor vel eB de mogelijkheid om aan de humanistische geestelijke ver-
zorging deel te nelllen voorbij te dOt.'ll gaan. \Vij vestigen cr hier dus nog el'lIS
de aandacht op! \Vie per september a,s. aan tIl' humanistische geestelijke ver-
zorging wil deelnemen, zorge er nu reeds voor de verklaring bij zijn ad-
ministratie in te leveren!
11en vindt deze v('rklaringen weer op blz. 11 van dit nummer van EGO.

~Iaak er gebruik van eH vertel het veniL'r!

2. De ergernis over het feit van deze verklaring heeft. Ilaar ik hoorde.
eell enkeling ertoe gebracht, dan maar liever af te ziell van de humanistisehe
geestelijke verzorging. Dat is natuurlijk wel hijzonder inconsequent. \Vie de
verklaring wil ziell verdwijnen, en dat is ook onze wellS, helpc mee om de
humanistische geestelijke verzorging te doen slagen . .\Ien kan er zeker van zijn
dat dat de vlugste en zekerste weg is om die verklaring uit de wereld te helpen.
Ik doe bij dezen als hoofdraadsman van de humanistische geestelijke ver-

zorging in de strijdkrachten nog eells een beroep op alle militairen die ge-
diend zijn vall deze verzorging.
Help 11 zelf en ons door teil spoedigste de getekende verklaring bij de ad.

ministratie van HW onderdeel in te leveren!
11.UPS
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Adèle Bloemendaal: na cabaret toneel

HuÎm 'les jaar ~cledcn kwam dl' ras.
echte Am\tcrdamse Adèlc Blncmcndu<ll
terug uit dl" Vereni~dc St.aten. waar zij
vier jaar had ~cw()f)lld. In Los AngeJcs.
Toen ze zich weer vcstiJdc in Amster-
dam, stond het voor haar 1l()~ hetemaal
niet vast wat ze zou gaan doen. Dat
het cabaret werd, was dan ook mCl'r
ct'n impulsieve (late) keuze dan dat 'lt'

zich al jaren bewust had heziggehouden
met mogclijkhe<!l'n in deze richting. 'In
mijn jeugd is het nooit in mij opgeko-
men Ol) dl' planken te gaan staan, I\'cc,
ik hen niet zo'n iemand, bij wie al
vroeg va.ststond "die gaat naar het caha-
ret or die is voorbestemd voor hall et."
Geen sprake van:

i\'u. OjJ haar eenendertigste jaar, is
.•.. ;:c in ieder geval zover van haar zelfwt~ kunnen zel.:-'~t'n dat eaharet gt'en

foutie"t' keuze is geweest. ~Ieermalt'll
heeft ze dat he\ve'"/.en: hij het koffie-
tbeater in 'Tingel-Tange}', hij ~Iax
TaillellT in 'Dl' Doofpot', hij de jongt'
t'allaretgroep 'LmeleÎ en hij Sieto
Hoving. ~Iaar het hll't'f niet alleen hij
cabaret, er kwam tell'visiewerk hij (drie
shows hij Alhl'rt 1101 en zen'n shows
hij Bijk de Gooijer onder dl' titel 'Kijk
die Bijk') wat f.(cschnabhd en ook wat
tijdelijke werkl()(}sllt'id.
Adèle Bloemendaal f.(aat het llt't vol-

gentl seizoen zelfs op het tOlleel pro~
beren. Zij is onlangs namelijk gecon-
tradeerti door 'Ensemhle: waar zij dt,
rol zal spelen van 11arecline 111

13eaumarchais' 'Dc hmiloft van Figaro'
en v('rvoh~<-'nszal optreden in Joan
Littlew()()ds anlimilitairistischc Illlisical
'Oh what a lovely war',
'liet lijkt er langzamerhand op dat

ik alles grijp wat ik kan krijgen ell <lal
is eigenlijk ook wel zo. \Vaar dat aan
ligt? \VeIJkht ,lan mijn geaardheid.
't Is zo moeilijk te zeggen, he? Ik ht'l\
niet {Ic figuur die planmatig aan zijn
toekomst houwt. Dat zou ik f.(ewoonniet
kunnen, Daamlll kan ik nu nog lIlel
geen tIlof.(eiijkheid zeggen wat hd uit-
eindelijk \vonlt: eahart't, tnueel of te-
le\;sie. Vooral het komcnde seizoen hij
de tOIlt'e1gro{'p "EnsEmhle" is ('t'lI
gmot vraagteken voor mij. 't Kan best
dat ik met dcl\"'t'e rollen, die ik heh
gcaCCt'ptt'l'nl, Ie \'t'd h{)()iop mijn vork
neem. Sterker nog-: <lat ik cr totaal
lIid geschili voor bCIl.'
~a een korte stilte, waarin ze na-

denkcnd mt't haar vinJ.{ers speelt, zegt
ze Ian,l{Za:un,fd: 'Eigenlijk is het ook
verkeerd dat ik zo milar ineens l\vee
bdangrijke milell lt;o ~l1e1enkrijg, terwijl
ik nog nooit eerder voor vast hij ('en
tonedgezclsehap heh gezeten. Ze geven
soms \'t'el ft, vlot iemand een kans.
't Is t'en eHoml probleem voor mij ge-
weest of ik ja dan nee de mllt'n zou
aecepteren. Aan de ene kant weet je
hoc gevaarlijk het is zonder C'en be-
hoorlijke basis - ik heh immers geen
toneclsehool gedaan - pardoes te gaan

aderen, maar aan de andere kant móét
je wel. Om je hroodje. 't Is verdomd
hard:
Adèle Bloemendaal heeft een nij

donkere stem, een tikje gesluierd, warm.
Ze artiellleert erf.( zorb'vuldig. Opval-
lend i.~ haar diepe, ronde rol-'r'. Ze
kan rond haar volle lippen een soepel
lachje plooien, <lat zieh snel voort-
plant, over het hele gezicht. ~Ieestal
echter dmkken haar grijsblauwe ogen
<-'t'o lidIteiijk vermoeitie bedachtzaam-
heid lIit.

Centrale figuur
Het komende seizoen staat haar nog

mel'r te waehten: een aantal tcIe\;sie-
shows waarin zij de t'entrale fj~'1lllr
moet zijn. 'De itlt'i.'cn hiervoor moeten
van mij komen, Hoc ik het ga inkle-
den, \\'t'{'t ik absoluut nog niet, maar
het 7.al wel loslopen, Het liefst heb jk
dat het zb wonlt dat iedereen er pIl'-
zi.er aan kan beleven. Het mag hesli:-t
gt't'n platte lol wordt'n; evengoed mag
het geen humor zijn waar uitsluitend
de happy few van genieten. Ergens moet
ik dus l'en middenwt'g vinden. Ik kan
me er natuurlijk nooit mee vergelijken,
maar als je mensen ,als CllUrIie Chaplin
of Peter Sellers of Dann)' Kaye neemt:
die zijn zo groots in hUil humor dat ze
wie dan ook wetell te bereiken. Of het
nou de professor of de melklxwr is.
d:lt is het, dáárom zijn ze juist zo g-wots:

In de TV-shows 7.alAdèle nIoemendaal
wáarsehijnlijk ook liedjes zingen. V{x)r
haar overigens niets nieuws, want ze
heeft wat dat betreft al lang bewezen
bvaliteiten te hebhen.
'Een z<lflg~temheb ik helemaal nid.

Dat is voor mi.jook niet helangrijk. Gek-
ke, sp{_'elseliedjes liggen mij het best
en 1-,rraagook een hee1je frivool. Dl'
mimiek en het brengen van de tekst
.~taan op de t'('rste plaats. Dat er' zang-
technisch een en ander aan onthrl'ekt
is dan ••..an geen belang llwer.'
Voor Ait:lèle Bloemendaal maakt het

geen versehil uit of ze voor de TV-ca-
mera optreedt of in het openbaar. Ze
\'indt het allebei even fijn, allehei heeft
het zijn aparte l'harme. 'Dat is lang
niet hij iedereco zo, Ik geloof zelf"
dat de meesten Iiev('r voor een zaal
optfL'tlen. Ze hehhen {!ireet (.'tmtad met
het puhliek nodig om tot volle ont-
Il!ooüng te komen. Ik ben kippif.(. Zon-
der bril zie ik niet wrtlt'r dan ,drie IlW-

ter. Van het pllhlick zie ik dus S() wit,
so niets. Ik moet het puhliek voelen.
Voor de camera hen je volkollwn op
je zelf aangewezen, liet vereist een
enorme concentratie. 11aur dat keihanle,
gel'oneentreerde werkt'n trekt me even
sterk aan als het miss{:hiell wat meer
ontspannen, nwer "open" spelen \'t)or
een zaal: .

STEVE:" KEY
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Muziek uit Synanon

Verslaving aan verdovende middelen
kan op vcrsciJillcmlc manieren be~trc-
den worden . .\Ien kan d<-,(lopc addicts
in de gevangenis zetten, Ill{'n kan ze
dwingen in een ziekenhuis een ontwen-
ningskuur te ondergaan, en op de lange
haan kan men traehtcn <Ic sociale mis-
standen waardoor mensen in de versla-
ving:gedreven worden, op te heffen.
Dat <1('('erste methode \\'cinig succes

oplevert, zal duidelijk zijn. .\Ien geneest
geen zieke mcnS('1l door ze als misda-
digers te hl'lIaIl(lclell. Ook de tWl'L'de re-
Illl'(lie is echter lang niet altijd effec-
tief. EL'11aamdenIijk <led van de men-
sen die als genezen het ziekenhuis ver-
laten. \'allen binnen een paar maanden
weer terug in de verslaving. Ze wan'n
dan meestal geestelijk nog niet opge-
wassen tegen de eist'n die de maat-
schappij aan hen s1elde, VI..'rbeteringvan
de sociale omstandigheden is zo'n lang-
zaam prot"Cs, dat daarvan voor dl'
naaste toekomst nog maar weinig te ver-
waehten valt.
lid ligt dan ook voor de hand dat er

Hl(lrtdurend naar niCllwc llcnaderingen
van hd dope-prohleem wonlt gezocht.
Eén ins1dling, het Califomische SYlllmoll
Huis, heeft sinds 1958 op kleine schaal
indmJ..-wekkendc rL'Sllltaten geboekt,
De stichter Charles Dederich, een ex-

akohnlist, leidr Synanon met krachtige

CIlET IJAKEll ... worl}('('/cl ["oor ,H/all ...
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harKl. Volgens hem is het niet voldoen-
de Olll (le patiënten van hun fysieke
verslaving af te helpen. Hun hele Ie-
venspatnxHl lIloet veranderen, zodat ze
een duiddijk doel hebben om voor te
leven. Het Synanon-programma hestaat
uit drie fases, die samen mim1ens twee
jaar durl..'n. In het hegin hlijft de ex-ver-
slaafde voortdurend in het Synanon Huis.
\Vannccr hij sterk genoeg geacht wordt,
mag hij in het tweede ~1adium een haan
InlÏten Synanon aannemen, terwijl hij
cr wel blijft wonen. Ten slotte kan hij
ook buiten Synanon I-:aan wonen, maar
moet hij nog elke ochtend instrIldies
komen halen.

Vrijwillig

Dit hele programma is gehaseerd op
vrijwilli",heid; iederil"l.."'T1kan Synanon op
elk ogenblik tijdelijk of v'Oorgo<,'dver-
laten. D<,'derkh gaat er namelijk vun
lIit dat een V('rslaafde allet'n genezen
kan worden, wanm'cr de wil daartoe
aanwezig is. Een belangrijke factor is
verder het t"nntact tussen dl.' lx'woners
ondl'rling. Zonder sentimentaliteit, met
bijna onhehouwen openhartigllt'id, he-
spreken de ex-verslaafden hun proble-
men met elkaar.
Er zijn op het ogenblik, naast het

hoofdkwartier in Santa ~lonic;\, afde-
1in~l'll in San Diego (CalifomW), Beno

(:-.Jcvada) en \Vestport (Connecticut),
Het Synanon-werk breidt zich nog !'>1eeds
met kradlt uit, ondanks de onhegrijpe-
Iijke tegenstand die soms van autori-
teiten ondernmden wortlt. Zo bracht
Dederich enige tijd door in de gevan-
genis vun Santa ~Ionica, omdat hij een
lluisvesting!'>..•.erordening had overtrt't1en.
De puhliciteit die Synanon de laatste

jaren kreeg, leidde er gc1uklig toe dat
de ~1ichting financiële stetm ontving
van particulieren, zodat naar een
nieuwe, ruimere behuizing huiten de
stadsgn'nzen van Santa :-'Ioni<.'<\gezot"ht
kon worden voor de honderd vijftig men-
!'>cndie in het Synanon-hoofdkwartÏt'r
bezig zijn zich zelf te genezen.
Er wonen in Synanon ook enkele jazz-

musici; sommigen hadden al voor ze er
kwamen in het vak gezeten, anderenA
begonnen pas tijdens hun verblijf daar-
met serieuze muziekstudie. In 1961 werd
('r van het huisorkest een LP opgeno-
men, 'Sounds of Syuanon' (Pacific
Jazz PJ-48), <lil' onlangs in ~ederland
wenl uitl-:el>r:H:ht.
Deze plaat rekent \\"el radicaal af met

het fabeltje dat (al dan niet overwon-
nen) verslaving zou leiden tot fascine-
rend, diep <.loorledd spel. De ze\'en
Synanonmusici maken vriendelijke, go<.,d
ingt'!'>1udeerde,maar \••'einig hoeiende mu-
ziek, hoofdzakelijk I-:eïnspireerd op hlan-
kc \Vest-Coast-!'>1ijlvan tien jaar gek'tlen.
De muzikale leider, pianist Arnold

Hoss, is de enige die voor zijn komst
naar Synanon al enige bekendheid had.
Hij speelde enige tijd hij Jazz at the
Philharmonic en werkte als handlddcr
voor onJer ml..'cr Billy Edstinc 1..'11
Lena Home. In zijn !'>1l1idemom1reert
hij nog steeds een solide vakmanschap,
maar zijn spel is te weinig pt'rsoon-
lijk om de aandacht lang vast ho kUIlIl<'1I
houden.
De enige solist V:1Jl formaat is gitarist.-.

Joe Pass, die y(~)r zijn SYllanoll-peri~)t~t__
als beroepSlllUS\CUSmaar heel \!'!Clntg
bereikte. Sinds de opname vall deze plaat
is zijn ster editer hijzonder snd gl..'re-
zen. Hij is nu l'eu van de vaste solisll'lJ
iu Gerald \Vihons studio big hand, en
werb regelmatig met niet-Synanonners
in Californisc:he jazzelul)s.
Hij is ni<.,tiemand die zijn puhlit'k uwt

groot teehnisdl krachtsvert(Km tracht
te overdondt'rell, Zijn soli zijn subtiel.
OIlherispelijk afgewerkt eli gemakkelijk
tt' volgen. Pass hewij!'>tdal het moge-
lijk is swinl-:ende gitaarmuziek te maken
die gehcd los staat van de heftige
rhytlun-:Uld.llllll's.traditie.
De andere musici komen helaas nauwe-

lijks hoven I..le mitldelmaat uit. Trolll-
pettist D:lve Allau dot'! !'>krk aan Chet
Bahr in zijn heginperiode dl'ukt,u. De
haritonhoornist, de hassist en d(, drum-
mer hehhen nog maar weinig jazzerva-
ring, terwijl dl' hongohespeler er, zo-
als vaak, niet in slaagt zijn aanwezig-
h<,'idte n'ehtvaardigcn.

BEIIT VUYS)E
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Eerlijk voor God

Het boekje 'Eerlijk voor God' van de Engelse bisschop dr. John A. T. Robinson is
een theologische best-seller geworden. Jn Engeland waren er in januari van dit jaar
reeds 350.000 exemplaren van verkocht, in Nederland in vier maanden 70.000. Men
kan dus rustig stellen dat het boekje is ingeslagen, terwijl de discussie over wat
Robinson heeft te zeggen, nog steeds in volle gang is.

Ongetwijfeld combineert het boekje van Robinson op theologisch gebied twee zeld-
zame eigenschappen. Het heeft t.a.v. van theologische vraag~1ukkeniets te zeggen
dat de mensen van deze tijd aanspreekt én hij weet het zo te zeggen dat het voor de
gevormde leek ver.!ltaanbaar is. Het is waarschijnlijk deze combinatie van eigen-
schappen die het boekje zo'n grote populariteit heeft bezorgd.

\Vij menen dat Rohinson ook voor ongodsdienstige mensen het een en ander heeft te
zeggen en wij willen daarom aan zijn hoekje ook in EGO aandacht besteden. \Vii
doen dit door een artikel over te nemen van Robinson uit een tweede boekje "Niet
radicaal genoeg' waarin hij nog eens tracht duidelijk te maken waarom hij 'Eerlijk
voor God' heeft geschreven en daarnaast een artikel te plaatsen 'Robinson, christen of
atheïst?' waarin cen kritische beschouwing aan het boek van Robinson wordt gewijd.

Het gaat dr. Robinson in zijn boekje
om het levende geloof van de mens in
de tweede helft van de twintigste eeuw.
Aan dat geloof staan bij de moderne
mens de oude Godsvoorstellingen, Gods-
beelden en mythen vaak in de weg. Die
oude Godsbeelden, die hun tijd en functie
hebben gehad, moeten verdwijnen. God
is niet een God van 'daarboven: de 'oude
man met de baard: maar de God "in de
diepte', de 'grond van alle bestaan: Die
grond van het bestaan is de Liefde. Deze
Liefde, die God is, heeft Jezus Christus
de mensen geopenbaard. Hij is 'het ven-
ster op het werk en de liefde van God:
Hij is ook de énige weg tot de God die
Liefde is. De mens kan God vinden in
het beleven van de liefde 1n de om-
gang met: zijn medemens. In die liefde
vindt hij de grond van zijn bestaan,
God. \Vat Robinson wil is een <wereldse
heifigheid:
Dit alles heeft zijn consequenties voor

de eredienst, die weer in een levende
en zinvolle betrekking moet worden ge-

Samenvatting
bracht met het dagelijks leven; voor
het gebed, dat niet een zich-onttrekken-
lIan-de-wereld moet zijn, maar dat zijn
diep:-.te zin krijgt in het 'SOlidair han-
delen en leven met de naaste; en voor
de zedeJeer, omdat de Liefde de énige
wet is en norm..
Dr. Robinson beroept zich in zijn boek-

je vooral op Tillich (de theoloog van
God als de 'diepste grond van het be-
staan"), Bonnhoeffer (verkondiger van
het: 'religielozc' geloof) en Bultman
(de theoloog van de 'ontmythologi-
sering' van het evangelie).
Natuurlijk is een dergelijke korte sa-

menvatting onvoldoende. Wie Robinson
wil begrijpen, zal zelf zijn werken moe-
ten lezen. Wij bevelen (l'lt gaarne aan
en geven daarom hierbij titels en uit-
gever:

j.A.T. Robinson: Eerlijk voor God.
Uitg. \V. ten Have N.V. Amsterdam.

J.A.T. Robinson e.a.: Niet radic..'aalge-
noeg? Uitg \V. ten Have NV., Am~ter-
dam.

Voor Engels lezenden:
j.A.T. Robinson: Honest to Cod. Uitg.

SCM Press Ltd, London.

John A.T. Robinson and David L.
Edwards: The Honest to God Debate,
Uitg. SCM Press Ltd., London.
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Waarom ik het geschreven heb

Enkele jarcll /!:ek"dL'1l stddc
mL Gaitskell voor hd vermaarde punt
-1 (over nationalisatie) van h<.1:program-
lila V:ln de Lahour Party te herl.ien.
Zij die tegen deze revisie waren,

noclll(len dit allemaal 'theologie: (I.w.z.
theoretisch gepraat over dingl'll die in
de praliijk toch niet anders zoudell \\'0(-

<1l'II.

Dez(.' faam het,ft de 'theologie' zich
\Tf\VOn"Cn. ~Iaar nu plotseling schijnt
dat heeld te zijn veranderd.
Tot nll toe nam de pers <llIt'en noti-

tie van de gcestdijklll'id \••.'annCl'r ze
over de Illmaal of poli lick sprak. \\'at
zij over God en het evangelie zei,
werd genegeerd. Aartsbisschop \VilIiam
Tcmplc heeft zich hier H)()rtdurcnd O\'l'r

beklaagd. ~Iaar nu is 'Cod' nieuws!
\lijn hoek schijnt Ill{'ns('n te 1Iehl)(-,1I

geraakt op ('cn plek waar waarheid
wt~rkdijk iets voor hen betekent. En
daar ben ik blij om - ook al heeft het
wat pijn gedaan. \Vant God kunnen we
daar vinden waar de {linJ.(cnwerkdijk
iets voor OIlSIwtekt'JIt'n.
\Vat me mijn hoek de.'edschrijven, was

juist dat dit t"envoUllig niet waar
is voor tic meeste mensen. \Vat voor
hen in het leven het meest bdekent,
schijnt niets met 'God' te makf.'n tt'
hchht'lI; l'lI God hedt niets te maken
met dnt wat hen van dag tot dag he-
zighomlt.
Op zijn hoog.~t \"l'rschijnt IIij alIt'fo'n

Ol:lar aan de zoom van hd leven, Daar
is Hij dan l'rJ.,(cm als t'cn laatste red-
middel hij de dood. of tnt \\'ie men zieh
in (Iroevige olllstandighL"(lcllkan wcndcn
(of om tot Hem te bitlden of Olll Hem de
schuld te geven).

De !ledden waarin wc end gl'woon-
lijk voorstdlf'n, hebllt'l1, gdoof ik, tot
gcvolg <lat Hij tegf'nwoonlig voor mil.
jocnen mensen vcraf komt te staan.
Het is bepaald niet mijn bt:t1ocling om

God op enigerlei wijze te ontkenlll'n,
maar om Hem midden in ons Icven te-
rllg tt' hrengen - ,vaar Hij, zoals jezus
ons Ilt'dt getooml, thuishoort.
\Vant de God van de christenen is

niet verweg. Hij is hij de dingen he-
trokken; Ilij is daarbinnenin werhaalll.
\Vanneer jezus Christus iets te heteke-
nen hedt, dan betekt'nt Hij dat God hij
de/.e wt'rdd IHXJft.

Laten we dus niet uitgaan van t'f'rl
hemels \Vezen, wiens bestaan ,.elen
juist Ix,twijfelen, Laten w(;' uitgaan van
wat ,\'(;'rkelijk het mecsi reëel is v(x)r
de mcns in het leven van elke dag - en
Cod daar ,'inden.
\Vat is voor II het meest reëel? \Vat

hetekent het meest voor u? Celd, t'n wat
je t'r ''lx)r kunt J....open? Dat bdwijfd
ik in hd diepst van mijn hart. \Vant II

Wt'd dat ti dat niet 'kunt meenemen:
En het brengt zelden echt geluk.
Is het liefde? Daannee zijn wc al ('('11

hN"1 stuk dichter hij huis, omdat het
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daarhij om IlWUSellen lIid 0111 dillJ.(t'll
gaat.
~Iaar wat i.~ liefde? Sex? Sex is er

een fijne kant van. ~Iaar sex alleen
kan mensen dit,p onhc\T('digd Iakn,
H('rinnert 11 zich ~Iarilyn ~IOllroc nog?
~h~('r dan ic!s anders Iwhlwn we er

hdlOdte aan om Iidde te geven en te
ontvangen, Dat vertellen dl' p.\)'(.'holo-
gen ons. ~Iaar daarmee hedoelen ze
dat we er hdlOefte aan hebhen om als
mensen geaccepteerd te worden, als
totale mf'nsen, ter wille Viln ons zelf,
En dit dói,t ware liefJe {x)k,Zij accep-

teert mensen. zonder voorbehoud, een-
,'olltlic om wat ze zijn. Ze gcdthun
waarde, Zij 'maakt hun leven.'
DM is nu nt'! wat wc jezus

zi('n doen in (Ic evangelii.'n, dl' levens
van de meus makeu en opnieuw maken,
door er betekenis aan terug te geven.
In Hem zien wc I(lc liefde aan het

werk, op een manier die (1e wereld
nooit ef'nler en nooit later te zit'n Ill'eft
gekreJ.{cn,

Daarom ziet het ~iellwe Testament
Cod in Hem aan het werk - "rant God is
liefde, Aan het kruis hlijJ..1<!ic liefde.'
tot het uitt'rste, 'Daar is liefde voor U!'
Zt'gt Golgotha.
In de opstan<!ing zien ' ••..e dat zelfs

dc dood nicl in :-.taatwas om de maeht
der liefde om verandering en genezing
tewt'eg te hrengen, te vernietigen,
\Veer OVerwon <Ic liefde, Et'U chrisku
is dil' mens die gelooft in die liefde als
het besliss('ude woord voor zijn le••..en.
Zij is heel eenvoll(.1ig voor hem dt~

laatste werkelijkhe-id: God.
Evenmin als (1e mens is het heelal

louter gehouwd volgens een \\;skundiJ.{c
formule, Allet'n de liefde maakt het mo-
gelijk, <-latwe dit alles tot op de bodem
n'r.~taan,
'Liefde houdt de wereld draaiende.'

Dat Iwbhen -alle christenen altijd g'e-
zegd. ~Iaar lwei vaak hehlx~n ze het zo
gt,fonnuleenl. dat het de moderne melis
Illoeilijk ,••.erd gemaakt dit te vatten.
Ze hehben er zo over gepraat alsof

de wereld (Iraaiend(, Wt'J'<.Jgehou<1ell
door t'en nutle man in de wnlkt'n, een
Ix)vennahmrlijk \Vezen,
Natuurlijk vatkn zij dit niet letterlijk
op, liet is alleen maar een hulpmiddel om
je God gemakkelijker wor te stelle,l.
~Iaar dat hulpmiddel kan ook e.'enhinder-
paal zijn.
~lissehien maakt t'en vergelijking dui-

delijk wnt -ikhed(}('l.
De oude Grieken dachten dat de aarde

werd gedragen op de schouders van een
superman, Atlas geheten. Dat was hUil
manier om te zeggt'll dat de aarde niet
d(x)r zieh zelf in. de ruimte op haar
plaats bleef.
\Vij wetcn ook dat ze dat niet doet,

\Vij weten dat zij in haar baan wordt
geholl'(len door de aantrt'kkingskraeht
van de zon.
De oude mythe hradlt inderdaad iets
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tot uitdmkking dat waar is. ~Iaar die
,.•'aarhcid kan vandaag niet meer door
een dergelijke manier van uitdrukken
aan de moderne llwns worden gehraellt.
Eerd('r verhcrJ.,(t zulke lllytllo\ogist.'ilc
taal de waarhdd.
Net zo is het met de christelijke

waarheid: in Je',lus zien we waarachtig
de sleutel tot het gehele leven, \Ve kun-
nen dat misschien hegrijpe.'n wanneer Wl~
zcggt'n dat J lij de Zoon was van l'en
hon'nnatuurlijk \Vezen, dit' vanuit de
hemel op aarde gezondell werd.

Aan anderen heeft daarentegen deze
manier van uitdrukken niets te zeJ.(-
gen - zndat dl' J.,(eh(,lIrlenis.~cllvan
Kerstmis t'n de Stille \Vt'ek voor hen
een godsdienstig sprookje lijken.
Als de traditionc1e manier van uit-

drukken Christus voor u werkelijk maakt
- het aJlerwerkelijkstc in de wereld -
prachtig! Ik wil nit'mand de Illani(;'rwaar-.
op hij zich eod voor:-.tdt. afnemen.

Ik schreef mijn hoek v{x)r al diegellen
die steeds meer J.{aanheseffen dat dezt'
voor.'iteiling God onwerkdijk maakt ('1\

Hem veraf <Iod :-.tililll.
Ik proheerde eenvoudig om periijk te

zijn over wat God VDormij betekent - in
de 2de helft van de 20ste ecuw,
De honderden hrieven die ik ontvan-

gen heh, vooral van jongeren, zowel hin-
m'n als huiten de kerk, hebhcn mij er-
van overtuigd dat ik misschien ook v(x)r
andcrt'n heb gesproken die' met dezelfde
dingen zitten, Daarvoor kan ik alleen
maar heel erg dankhaar zijn.

\Vant ik zou J.,(raagwiJlen dat C(xl
even werkelijk wordt V(loronze mfXlf~rne
geseculariseerde ,vetenschappeIijk-dcn-
kelKIe .wereld. als Hij altijd was voor
de 'eeuwen van J.{cloof.'

(Ov('rg('nOllWnI.it ':":ict radicaal genoeg?'
met welwillende toestemming van de uit-
gever \V. ten Have N.V., Amsterdam,)



Robinson: christen of atheïst?

'l/et ge/oof t;1l11 dc EngelscII
is. dat cr gecN God hes/aai,
maar dat het ccrsflllu/ig is
[(//1 tijd lof tijd tot /lcm te
bit/t/c".'

In dl' discussie die in Enge1am! is ont-
staan na hd versehijllt'll V<lll 'Eerlijk
voor Cod" hedt de atheÏstisdw filosoof
Alastiair ~la('lntyre, HtJhinsOJI venveten
dat hij l't'll atheïstische gl,daehtenilliJollll
hedt n'rpaki in ('('11 religieuze termino-
logie.

Het lIwrkwaanligl' i.. llli juist dat
Hohinsoll zich van l'ell hepaalde, rdi.
).!Ît'UZ(', tenninologi(' hl.-'t.ft willell olli-

•
doen. Dat kan uiteraani nid zoudt'r
zich ook te ontdoen van tIe gedachten
('11 1)(>('1<1('11waarop deze terminologie
hetrekking had ('11 d(~ vraag lijkt ).!(~-

rel"htvaanligd of wal daarna aan ,..!t'-
dadltcll ('n woorden overhlijft nog fe-
ligieus genoemd mag ,,"orde)].

lid is duidelijk dat Hohinsotl Ill't
heeld yan l'en God 'daarho\'('n' of 'daar-
huilt'n' overhoord \vil zetten. J lij wil dat,
omdat deze bL"eldcn (le moderne Ilu'ns
verhinden"l1 om te komen tot de werkt,-
Iijkheid \.all Cnd zoals Hohinsoll die

lIleent te mogen sldh'll, lIet kan haa~;t
niet andl'rs of ook voor HohillSon zelf
moden deze oude heelden hinderlijk zijn.
fiij zou niet zijn gaan schrijvell als hij
nid zelf Illl'Cmle dat deze beeldt'll dl'
wcrkdijkheid niet Iangl'r dl'kkell of liever
(lil' \vl'rkelijklleid IIOOit hell1l('ll ge(Ield.

i':u is d(~ vraag of Hohinsoll daarnwdt'
op weg lIaar het atheïslllc is. Als d,tt
waar ZOII zijn, dan kunnen we Yerder
mstig a:llllwmpn (.\Iadntyrc doet dat
ook) dat ('('n flink deel vall het moderne
dlrhkndom verlll!!(I atheïsllltl is.

• ,\lartin Heidt"gger ht'l'ft, de lll'hlJ(le
uitspraak van Frie<!rieh :-.'icrE.se1H' in-
terprderend dat 'de mens Coc! lwdl
gedo(xl,' gesteld dat: ïlPt timkll hde-
kent Iwt kr zijde stdlen van l't'1I in
zich zelf hl'staande hO\'(,lI'l.illlldijke we-
reld door de mens:

lid lijkt me dat hl'! modemc chris-
tt'ndom l>tvE.igis -af te rekellen met dlv/.C
ïn zich zdf bcstaande lXIveIlzinnelijke
wl'reld.' lId lx)(,kje van Hobin.\on is
daarvan ('l'lI v(x)rheeltl terwijl Ill'I arli-
kt'! van patt'r P. \Viellll'rs S,J. in Ill't
lJleinummer nlll Ego een <lnder VOOf-
beeld is,

Ik mag de vra.lg stellen: .\laar wat
hlijft er dan nog van God oYl'r? Is
God dan nog slechts menselijk gevoel,
menselijke subjectiviteit, zonder ohjt>di-
vitcit, zonder 'Cegeniiber' (hd laatste
woord is outte('ml aan de terminologie
van .\Iartin Bulx"r)?

Ik wil graag nohinson zelf in zijn
veT\\'('1,'r tegen .\Iad ntyre aan lH't woonl
laten:
'De \'Taag llaar Cou is dl' vraag of, hij

\(loriweld, Jezus' \'('rholldillg tot dl' wer-
kdijkhl'id, die Hij alleen kon aanspreken
als "'Ahha! Vader!" waamehtig is of
nil't. Is de stnJehmr van Ill't univer-
sum zodanig dat zij hct vt'rtrouwen,
'.Vader, hl Uw handt'n heveel ik mijn
gt't.'st" rechtvaanli!-,rt? Is dt' werkdijk-
hl'id lliteindt'!ijk genadig, of hlijkt zij hij
laatstl' analyse onpl'rs(xlI1lijk of neutraal
te zijn?

Kan Iief<fe, de "agalw" van het
kruis, het Iaahlt~ woord er over zijn?
D(' l1lt'ns dil' gelooft in GOlI zoals hij
gestalte hedt gekregen in Christus,
gt,looft dat hij in de ollvoorwaardelijke
()\'l'nnaeht van d(~ lit'fde iets outmoet
dat hem lIiet al1{'t'll van zijn t1Ït'psh'
illlH'rlijk sl)f('1"kt, evenmin van wal hij
graag waar 1'.011 willen mah'lI, maar
van wal ten dit'pstc waar is van lH't
Zijn zdf. De Tt'ahteit is van nature zo:
nll'1l kan haar Vt'rtrouwen op dit niveau
Viln pers(xmlijke toewijding t'lI nid
slechts op het niveau vall haar mathe-
matische zekt'rlictlen.

Dit antwoord te gew'n, (kv;;(' daad van
vertrouwen is de l>t,tt'kl'nis van hd ge-
loof. \Vat de gelovige van de atheïst
OIlclt'rse1lt"idt is d("ze uiterst pers(xHllijke,
genadige en onvoorwaardelijke verhou.
ding waarin hij zich geiX)rgell wcet. Dit
is de vitale heh"kenis van de realiteit
die we "God" noemen en het g"ailt in
mijn Ix>t'k om het }H'rstl'1 van die n'ali-
kit en niet Olll de afschaffing ervan.'

1Iet "er."chil tussen christen ell
atheïst definieert HobillSon kn slottt,
als eell vt'rsehil in vertrouwen. lid
gaat om het vertrouwen dat de \\'('rke-
Iijkheid uiteindelijk g"clladig en niet 011-
lwrsoonlijk of neutraal hl ijkt te zijn,

Omdat d(VI,t' zin zo belangrijk is V(>tlr
Hohinsons gedachlengang, gl-'d ik hem
ook nog een keer W('1,'1"zoal" hij Ill't
zt,lf, in hl'! Engels, Ill'dt geschreven:
'Is wality ultimatdy gracious. or is it
in tiJt' last analysis impersonalor 111'11-
tral?'

De vertaler hel'ft zkh dus vergist,
HohillSOil spn,(,kt nid over l-'en wt"rk(,-
lijkheid die !lUikt te zijn maar die is.
Cl'zegd moet worden dat Hohinson hel
woord 'analyse' hepaald ollgdukkig
heeft gehruikt, dat moet de vertaler op
t"'C'ndwaalspoor hebhen gl'1)racht.

Dt' werkdijkheid is Cod. C(xl is Lief-
de. Daarop vertrouwt Hohinson.

De wl'rkdijkheid is, als werkelijkheid,
de grond van ons bestaan ('11 daar, in
de dit'pte (hetgeen t"ven symlx)lisch h
als: daarlxlVt"n of daarbuiten) ontmoc-
(l'1l wc dus de Lil'fde. J loe geraken we
tot: deze diepte? Door men.\dijk liefde!
In de liefde opent zkh het venstcr op
de Liefde, op God.

lIoe wdl'n we dit alles? D{x)r tIe opell-
haring ervan in Jezus Christus. Hij is de
Liefde.
"'Vil' .\Iij heeft gezien bedt de Vader
gl-'zien.' In Jezus Chrislus is de weg
geop('lJ(! llaar de grond van het bestaan,
naar de Liefde, naar God.

Ik Il1l't."'1 in het lXIveIlstaande vol-
dm'mle recht Ic hebben gedaan aan de
menillg('n van, Hohinson. Xu blijft de
vraag: Is zijn vertro\l\\'l'n gerechtvaar-
digd? Is inden laad het zijn uiteindelijk
van l'1,'n pers(x)Illijk, genade sdll'nkend
karaktpr?

N'atuurlijk k<ln op (h'ze naag nid
md Z('kt.'rlll'id worden geantwoord,
maar voor mij is het w(,1 zeker dat hier
de grens ligt tussen g"(xls<!iellstigheid t'n
ongodsdienstigheid. 'Vil' 'ja' zegt op de
gt'sll"1de vraag is g'odsdienstig, wie
'm"en' Z('gt is dat niet.

Daarom Iwdt ~Iaelntvre m,i. Robin-
son verkeerd h(__"(x)f{1l'el~l, Hohinsoll is
ongetwijfeld godsdienstig l'n christelijk,
al zullen vden van :;djn ge!<x)fsgcnotell
missehit'n menen dal hij op t'1,'n licht-
zinnige manier met lheologisehe ge-
dachten ('n 1x'c1den omspringt.

Hobinson is z(,lfs Iwel duidelijk een
missionaris. Hij is Z(y;;("('rgegrepen door
dc }whodk zijn ong(.Iovig(" metiemeIlS('1l
te hekeren (al heweert hij zelf dat: (lit
nid de bedoeling van zijn l>t}('kje is),
dat hij als het ware in hun huid kruipt
('11 dan vanllit (lat geziehlspunt de ge-
loofswaarheden kriliseert, in dl" hoop
ze zo V{Xlrdie ong('Iovigl'n verstaan haar
ft' makell.

Dat is m,i. wat Hohinson, en voor
zover mijn ervaring strekt geldt dal (xlk
V(lor vele andefe christenen, ondl'r
'g("."pn,k' verstaat. .\Iaelntvn" is daar
zozeer ingevlogen dat hij n;)billSon voor
("en atheïst houdt die nog slechts van
zijn n'ligiellze h'nninologie gl'Il("Zen be-
IH}('ft:tt" worden.

Overigells is HohinsOlls hoekje volko-
men eerlijk. \Vie kritisch I('("st, hoeft
l'eht nid tc h\'ijft'Icn aan welke bnt
Hobinson staat.

"'<lt heeft, ten slotte, de atheïst te
.st('II('n legenover dit VertnlUwen van
HO\lill.Stlll?

Het gaat m,i. om OI1Z(>ziÎns-ervaring.
De mens, als zijnde, mankt d(,,(,1 uit
van lH't zijn en hceft, als zodanig, zijns-
ervaring. Ollze zijns-ervaring is echter nie
all('en onvoll(,dig, ze is ook onvolmaald,
d.w.z. wc moeten er niet allel'n rekening
mee hOlld('n dat wc met onze crvaring
sIpehts voor een klein deel in het zijn hin-
Ill'mlringen, wc moeten ook sleeds heden-
kpn dat de-/.e ervaring vol vl'rwarring,
onbegrip en misverstand is. Eén V<ln
de verwarring gevende elementen is
st('t.,ds weer dat dl' mens blijkbaar niet
in staat is, hoewd als zijnde deel van
het zijn, zkh het zijn anders dan als
huih'n zieh zelf slaand, d.w.Z. als ob-
ject, als 'gegcniiber' te efvaren.

De vraag is of "'ij het zijn slechts
zo ('rvaren, als ecn gegcniibcr, of dat het
zijn wcrkelijk zo is.

Als atheïstisch agnosticus hen ik er-
van ov(.rtuigd dat over deze vraag om-
trent het karakt("r van Iwt zijn door

(vervolg op pagina 9)
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Een bos van dood hout
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Ik ICaS CT nog lIl(/aT Ci'" jlilar d!lJ,!.f
('It u:ist nog niet dill ik mijtl tCII!;e lil
o1Jge,~1(lge"hi; ('('11 ste";('II(/(': het /)(
llet was ill Jl'Tlflllll (Jatl de mud Ct
een call de l/lfwÎs!e mcrCll die de tv
rcld keut. Er Icas zoecd te zien dal
de eerste dogen wlIIlceliiks lUwdal'
schonk (l(m het hos. Alm de hemel ,~'ch
ven fcolken,>toetell r;oorbi; ('11 men Z(

hUil nog IC()1l(Jerlijker spiegelbeeld in Ti
glmlde water.

Soms sloeg Iwt \\'('er plotseling om (
had ik dl" grootste moeite om kmg
roeien van de kapmef'll\,'('nkoionie na
mijn tent/'l" Het wah'r wa" dan ink
zwart, go Veil sloeg('n in de hoot ('11
huin'nle in mijn oliejas. ;":;:0 een 11
scheen de zon w('er. •

FI/tell NI kllileemicn doh/w,dcfl co
mi;n teut je. 's ,\lorgem u:erd ik gell.:e
door de tcrT£, roep t;tltl duchten u:ill
t!.(lIIze,~ die bij de e('rste Z01ll1cstml,
!IIUl tlocllfret:Îer f:crlictell om te Wil

grazcu op eellZUllIe lceidell.

De kaprnt"l'uwkolonil' gaf me handt,
vol w('rk. Er broe(ldell ongt'vccr Zt'Sho
dcrd paartjes. D(, {,l'rste dag dat ik
was, vond ik nog maar i'pn Ill'St 111

('eli ei, maar de volgende dag wan
er al Illt'{'r lJesten met eierell. De mee
wen f1irth'n dat het ('PU lieve lust ''''',
de manlletjes hraakkn voor hUil wijfj
als illleiding tot hd Iiefdesspl'i VOl'dSl
l~r werden sIonlig ('n haastig l1l'stl'n g
hOll\nl, er werd gevoehlt'll om eeH ('('
timeterlje privl'-grond ('11 ik zat in mi
roeihootje md ('ell zt'iltj(~ over mi
hoofd g<'trokkell en zag: het allema
aan.

liet 'hos OI~/d('kte ik pas ntl I'CII wee
Mei een /liet llougekOluligd Z//Chticl
de de dmll vall ",ij" kf)(lktoestel.
de dcukhceldige l'adt:Îlldcrsstroll (/f 19

trokken en 0l' zock luwr JunI!. Dil' Cl

.'Ifc dag onldekte ik alleen de slelltl
hloemetl etl de kloccrz/lring, Mi;" co
ten ::;likteuh, cell tapijt VIJII droge h,wl!

Aanwezig zijn in ('CIJkerk dwillgt I
tot fluisteren. Dal deed dit hos ook. 1.
sleutelbloem('11 1,lol'id('11 onlx'wogl'll g(
en de klaVl'rzuringen stondel1 l'r frag
eTl tl't'r tl~ zijn met porsell'Înl'1l hlocm(

Eerst sprokkddt' ik berkettci;g;es va
11/:1 hart GflIl mijn kampGIlIIrtje, t:
berketu;ijg;c,\' IlIaken één lucifer d
lJaflrot:erhe('u dikkere takkc", stee
dikker tol polsdikke stronken. ViiI stro
ken leGeren ellergie l'oor het koken l'
(/cht flllrclal'l'e1el.,

Al het hout was dC)(K1.Er was ge
levende tak te brekcn in hl.-,t bos. l'
weilan<1t-n waren grol'll, dotters hl()l
den in de sloten, hl't water kabhel,
aan mijn roeil)()()t, fUkn bouwden 111
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Hoofdstraat 84 - Driehergen

HUMANISTISCH VORMINGSCENTRUM
'HET COORNHERTHUIS'

In het Coornherthuis worden regelmatig bezinningsbijeenkomsten gehouden
voor militairen.
Er wordt da."lrbij gesproken over allerlei levensvragen. Daarnaast zijn er
boeiende programma"s over hedendaagse kunst.
Iedere militair kan hiervoor llitzonderingsverlof krijgen .
Wie iets gevoelt voor deelname aan zoon bijeenkomst vulle het onderstaande
formulier in en sture het op naar het Coornherthuis.

11in het riet, rietzangers zouden hun
.djPs iu dl' hemd Pil de kapmcl-"uwl'u
ijtiell, ma.ar hl't Ix)s was dood. Het
-hitferde en hrak onder mijn vingt'rs.

De lu;eede dl/g ontdekte ik de dier.
iffe, sc!lors/uze lakkeIl die rechl uit
grOllcl schelleu te komell. Ik /mkle

e ot/! takken te hreh,tl, m(Ulr raakte
nCim! iu lum deesloze dllgers. Vlier-
IlIl is niet f!,esc!likt voor ka11/pvllur-
'S. /lel merg is volgezogeu met lva-
1". De takkeu koken llil ill het VIIIIr elJ
1/ ziin ze plotselinf!, de pril1111-doTllw's
11 het kmnpl:!wr. De lhmse1Ule dmll-
':11 eerterc'11 ze sllel ell dan is alles
:g. Te weinig hifte om zelfs eell ei te
Hen.

Alerde {lag vond ik deurslakjes in
.lOrs van een hazelaar. Het was
n hebngrijke ontdekking. want d(~ha-
-laar stond in hloei, ledde, en deur-
lies moet je gezien hebben om te \H'-

l hoe mooi ze zijn. Tl're rihbds in spi-
den. Ik stopte ('r dril~ in l'en doosje en
-f ze later aau l'{'Umeisje op de aan-
{steiger hij Coos."lnPoint. Ze Ham Zl'
11md dt'lkate vingers, hekl'ek ze ell
Hit, weg.

Ik gif tg terug naar 11/ijn bos en t:er-
melde korStlllOSSC'11.Grillige I:ormcn
ollwerkeli;ke kleuren. Ze liikeu dood,
wr ie ziet alleen de buiteukatlt, cell
:a11/. RilUlCUill levelI groeIIe u;iercel-
l. Ook Icarefl er i"dasorell, s/i;meri-
ZICmWIlClItegen dood hOllt.

De vijfdt' d.lg hraeht l."l'nverrassing:
H tlasst'nhurl'ht met vele in- en uH-
Ilgen. Ik zette stokjes in alle holen dil'
vond CII instal1('t'rd(. me zelf de vol-
mie avond op ('l'n mtshlok hij Ilt"t hol
lar de st{)ki~ waren omgl'lluwd. 1'1Is-

•
hemer eH duister kwaml'll ze te
lijn ('11Zt' waren veei kleiner l'U

'('Ildiger dan ik me had W.'lIaC'ht.Ze
stl'l'ddell ruim ('{'n kW<lrtit'r aan het
Hxmmalell van hun hol ell l'en van
dril' h(xmic ik duiddijk g('('uwen. La-
taierig en dollerig als jonge honden
'rktt'l1 Zt' Sh11Wl<;mos ('n takkeIl uit
Il hol. 1'(X'1lgingen ze op rtXJftocht en

ol was w('t'r stil in het hos.

De zl'vem!e ('11hwtst{, dllg leverde het
\' een tUmgchrokcll fles whiskey op
die ,weht balimeeercie ik oeer alle
Igetctlllide bomen {'U zOllg .Jkrgell 0J'
0111,1I00/(lt11 (;ro011l.'

mensen niet te heslissen valt. :\Iijn
grondervaring \'~n l1('t zijn, en ik
dacht tlat die algeml'l'n-mensdijk \vas,
gaat nid verder dan een 'hij-de-ander-
en~ht't-andere-hl;'horen: Of dit bij voor-
heelcl op eeu w('rkdijke ("t'11heidvan
het zijn IX'nlst, Wt'l"tik niet. ~faar emo-
tioueel en verstandelijk ervaar ik mijn
deel-zijn als een 'I>t'hon"n-hij.' ~Iaar is
dit dan nid de liefde over welke Hobin-
SOlispn"l.kt? ~I.i. niet!
Dit 'hehoren-hij' is mensdijk ervaring

van pn in t'{'Uzijns-situatie die we niet
k"llIl('u. De Iil'fde is persoonlijk, d.W.z.
menselijk, ze is het menselijk antwoord
op de uitdaging van de zijns-situatie zoab
die 0I1Sin onZe grnndervaring is duidelijk
g('worden nIs cen 'hehoren-hij.'

Het zijn is voor de mens slechts si-
hlatie, nimnwr pcrsoonlijkheid. Persoon-
lijkheid t(('cdt op waar de mens ant-
woordt op de zijns-situntie.
Daarom stelt de atheïst (en met hem

Olldergeh'k{~lltlc

Hegistratienummer

Onderdeel

de humanist) tegenover het vertrouweu
van Hohinson in hct geuadekarakter van
Iwt Zijn, het vertrollW<,1l in de mens,
die hij, ondanks alles. in staat acht het
antwoord van dc liefde te geven op de
zijns-situatie die als een 'hehon'n-hij' er-
vart'n wordt.

In jezlL<;van Nazareth vind{'11we m.i.
dit menst'lijke liefd(••Ulh••..oonl op cen
uni{.ke wijze helichaamd. Het zij toege-
gL"VendM jezus zelf daarbij ongetwij-
Aan dat geloof staan hij de moderne
felel geloofde in het genadekaraktcr van
he-t zijn. .:\Iaar jezus van Nazarl;'th was
(x)k el;'n kind van zijn tijd, Als we de
moed hehh{'n je"/.us te zien al•• mens,
dan tr(.(,dt -zijn \wrkelijke grootte naar
voren. zien we hem als 'mee'T-dan-
mens,' dan wordt hij, althans in mijn
humanistische ogen, anren maar een
'vreemde" fi"''llUr waar ik geen raad
met' weet. H. UPS

(naam, voorletters, rang)

(landmaeht/luchtmacht)

(volledig militair adres)

'De wortels van ('eli omgt"waaidl' Ix)(}m
n het mOl'ilijkst te Ix.kIimn1l'n.Ze vor-
'n t'l'1l steile wamt van aarde. De
t is kinderspel. je loopt over dl'
m die stl't"lls dUllllcr wordt. Dali val
iu dl' takkt'lJ, dit" knappend ollder je
~kell eH je valt iu bed. k omarmt
t hos in I'PIlhl'cl van dood hout.

EHIK OSTIA

wenst deel te nemen aan een Vormings- en Bezinningsbijeenkomst van het
Humanistisch Thuisfrollt in het Coomherthuis te Driebergen in de maand

....................... (maand van deelname).

Halllltekening:
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Henk Nijdam, herboren in de Tour

BonlC":mx, juli

\Ve hebben het voorrecht ~chad in dc
Tour de Francc de wcdcrJ.:choorle vnu
een kmnpiocn te nl()~cn beleven. Dil'
herboren kampioen is onze 2S-jari~c
wiclercrack Henk ,i';ijdam die, hoewel hij
tegenwoordig in het Brabantse Zundert
""(Jont, ecn ~cb()rcn ('n gcte)g('U Drent i~.

\Vic WilS Henk ~ijdalll l'('n jaar gele-
den? Een man met tW('C \vcrddtitc1s
op zijn naam, maar die na in Italië dom
{'cn aulo tegen bet wegdek te zijn gere-
den door il"{k'Tl'Cn als eourcur was af-
gc.~c:hrcvl'n. En wie is dil'zdfdc Ilcnk
0Jijdam nll? Een wie1n"lllll'r <lie door
zijn H'rrieht-ingen in de laat.....!.e Tour de
Francc plotseling weer in het middelpunt
van dc belangstelling is kOlllen te staan
en die hard op weg lijkt te- zijn ()Jll straks
hij <Ic wcrddkalllpiocnsehapPl.'1l in Pa-
rijs de rcg('nhoogtrui le heroveren.
~Ien moet zich in de lage plaats van

de blonde Drent met de helderblauwe
ogen in htt algcmeen klassement van de
TOllr de France namelijk niet vt'rgbs<-'n.
Die is allt'{'n maar tt~ wijkn aan ht't
feit, dat Henk :\'ijdam, die voor het
{'crst van zijn leven (Ic grote Tuur H,{"(l,
zic:h in de Alpen en de Pyreneel;n nid
lledt willen 'kapot'-rijden.
Nijdam is qua structuur en aanleg

namelijk geen klilllspe<:ialisl als een
Bahalllont(-s of {'cn Jinu,'nez. Hij is zelfs
gl'cn klimllll'r van het formaat van onze
Jan Janssen of Kees Haast. Daarom
stond het bij voofhaat vast, dat hij in de
hergen ved tijd ZOIi veflit'zen. ZOl! hij
nu hebben getracht dat tijd\'t'rlit's te be-
perken door hd verhruik vall een sur-
plus aan kracht en energie in ~Ie bcrg-
ritten, dan 'Zou hij zieh zelf in dl""/-eTour
de Franeehehhen 'ven noord' en zeker
Iliet de suc('esscn Ilt'hlw.'n kunllen lX'ha.
len die er 1111 door Ilt'lll gehot.kt zijn,
Ht'nk :\'ijdam is op zijn dgl'n manier,

in zijn eigen tt'mpo over de grote eols
gegaat). Dat was \'erstandig. Hij maalde
niet om dl.' achterstand dit~ hij hier op-
liep, zoa!ang hij er maar voor zorgde op
tijd binnen te zijn l'n lIid wegcns over-
schrijding van de lijdlimid uit (Ie strijd
te \vorden genomen.
Daarin is hij volkomen geslaagd. Nij.

d:ull hedt laten zien, dat hij zonder eni~
hezwaar ovcr de hoogste toppl.'n kan ko-
m('n, mits hij zich Illaar niet forn'ert in
l'ell poging: om de <'-'I.'htesp<.-'eialistellhij k
houden. Bij de heklimming \':ln die n'r-
schrikkelijke Hcstefond - of was het de
Calihier? - in de Alpen ging hij d()or
{'I.'n kort daarvoor opgl'1oP{'1l ld;ke hand
als laatste man van lid hele renners-
veld de herg op" Het h,.lette hem lIid
om de finish ln de middenmoot tl' halen
en dan nog zonder zkh te hehhen leeg-
gereden als zovele andt'ren. IIl't was op-
vallend hoc fris en onaangdast llenk
:"Jijdam na de hngritten, zdfs dl' aller-
zwaarste, aan {Ic finish arriveerdl'.
~Iet die ge~1>aarde rescn'es hedt hij
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in dc vlakke ritten van de Tour zijn
voordeel gedaan. De verrkhtingen die
Henk ;\'ijdam dilarin Icverde, waren van
zo 'grot<.' bvalitcit, dat hij in de-/.e Tom,
ondanks zijn in dl.' bt'rgl'll opgdopl'n
al.'hters1and, t()l.'il ('('n figuur vall hete-
kenis WilS.

Kees Pellenaars, zijn ploc.L;:lcider, \"er-
klaarde dnt Nijdam zodra ('I' geen AI.
p(.'n of PYTl'llct.'ën in het spd waTl'n_
('cn van de ullergwnb;tc relllIers in dt.'I,e
Tour was. En in I'Equipc, het Fransc
sportbiud dat de Tour organhecrt,
schr('cf de vroegere TourTl'nner Jcml
Bohet - de hroer vun de dricvoudige
Tuurwinnaar L()ui.~oJlBohel - dat icde-

llJ~NK .vIJD,UI .," (('c"n I';; d," I-:rolt'lI"

re ploe~lcider in de Tour gaarnc ~ij-
dam in zijn plncg I,nu willcn hehhl'n.

En dat \\lordt dan gez<,'gd van {~t'll
eourt'ur dil' na het herstel vall de zwa.
ft' heenhlessure waarmee hij l'en jaar
geleden uit Italië tcrugkwam, moest h:.'-
tIelen en sllll'kt'Jl om l'cn eontract en
owral tie dCIIf gesloten vond. Omdat
men van Ill<.'ningwas, dat Henk ::\'ijdalll
als coureur kon \,,'onlcn afgeschrc\'t'Il.
Totdat Kces Pellenaars zich enkele

maanden lenlg oyt"r hcm ontfermde cn
Xijdam als eerste man aanzocht voor
zijn tI.' fOfmeren ploeg voor de Tom de
France.
Pl,lIl'naars Ilt,vEt daarvan gt'en spijt ge-

had. Ilenk Xijdam heeft (lOOf zijn Tl'sul-
taten in de Tour veel gdd voor zijn
ploeg venlil'll{1. En daamm is het in de
heroepswit'1rcnnerij uiteindelijk n~or el'll
gnx)t del'! heglllllll'Il.

lIt'nk Nifdalll zl'!f is {x)k t{)\'Tl't.lCli.Er
is \'l'cI n'randerd in zijn lt~\'I.'ll. Een jaar
geleden zat hij in zorgl'n. Hij was ge-
trouwd, had in Zundert een huisje ge-
kocht ell stont! op hd punt om vader ll'
worden. 111.'1 potje dat Idj had kUIllll'1l

•

fokken na het bd1alen ViHl zijn laatste
w<.'rddtitel in de adIkn"olging tl'<.'nle
snl'! in {'U lli('llWl' inkolllskn Wilren er
zo gllt't.l als nid.
~Iaar !Hl lacht h<-'l levell de sympa-

thieke Drentse wielrenner weer tOL'. Hij
staat wet'r in het volie licht der helang-
stelling: en aan ('ontraden zal het helll
in dl' naaste tm,kolllst nid ont1>rekt'u. E('l1
groot kampioen is her1x>ren!

CEn SCIIUUH.\IAN
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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: _ Handtekening : _

••. Na invulling en ondertekening in/el'eren bij administratie-onderdeel

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 im'ulling en ondertekening inlereren hij administratie-onderdeel



Aan de Commandant van

•( ollderdeel)

..... - - - - - _ ...- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - _ ..- - - - - --- - - - -' -' _. _. - ..-- - - -- - - - --------------. - --. - - - - - - - - - _ ....- - - - - - _. _. - - - - _ ..- - - - - -. - _. - _.

Aan de Commandant van ••

( ollderdeel)
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