


Ongodsdienstig

Er hestaat nogal wat rniSVcTstand over de ongodsdienstigheid van het huma-
nisme. \Ve willen cr da..'1rom hier, in het kort, iets over zeggcll, \VC komen er
later nog \\'cl uitvoeriger op terug.
Onder Godsdienst moet, meen ik, worden verstaan de verering van Cod,

waarbij God wordt opgevat als een bovenwereldlijke werkelijkheid en macht,
die tot de wereld en de mens in een verhouding staat. In het Christendom
wordt Cod gezien als een wezen waaraan Persoonlijkheid toekomt, in sOTlunige
vormen van wijsbegeerte wordt God gezien als ecn onpersoonlijk beginsel.
Nu wordt b.v. in de beginselverklaring van het Humanistisch Verbond in

het geheel niet gesproken over God, er staat slechts één zinsnede in die de
verhouding van de humanisten tot de godsdienst aangeeft nI.: 'De humanis-
tische levensovertuiging wordt gekenmerkt (loor het pogen om leven en wereld
le verstaan met een beroep op menselijke vermogens en zonder uit te gaan van
bijzondere openbaring:
.\len vergist 7Jch dus als men meent dat de humanisten allerlei uitspraken

over God plegen en dat daarin de loochening van Gods bestaan een centrale
plaats zou innemen.

De humanist meent dat over Gods bestaan - geen uitspraak mogelijk is.
Mensen kennen de werkelijkheid waarin zij bestaan niet zodanig dat zulk een
uitspraak verantwoord zou zijn.
Anders \'I!ordt het als men stelt dat deze \Verkelijkheid zich zelve aan ons

heeft geopenbaard. De humanist kan dan niet anders zeggen, en dat doet de
beginselverklaring dan, dat hij daarvan geen ervaring heeft.
Ik meen dat met het bovenstaande de houding van de humanist tot de Gods-

dienst kort maar duidelijk is weergegeven. De gedachte dat de humanisten
zich tegen God of de godsdienst zouden keren berust op een misverstand. Het
humanisme is een positieve levensinstelling die 7jch richt op de mens en de
menselijke mogelijkheden en niet wil vervailen in de ontkenning van zaken
waarover vanuit de menselijke situatie geen oordeel mogelijk is.
Toch is het natuurlijk volkomen geoorloofd dat humanisten zich ongods-

dienstig noemen en ook als zodanig worden beschouwd. '''ant al waagt de
humanist zich niet aan een uitspraak over Gods bestaan, hij gelooft niet in
God, juist omdat orvaringen die zouden kunnen heenwijzen naar zulk bestaan
hem ontbreken.

\Ve] kent de humanist, evenals anderen, de getuigenissen van hen die op-
recht geloven en hij is bereid die volkomen serieus te nemen. De humanistische
verdraagzaamheid houdt niet alleen in dat men anderen de vrijheid gunt te
geloven en zieh daarover uit te spreken maar ook dat men met werkelijke be-
langstelling van deze uitspraken kennis neemt en ze in het eigen leven een
plaats geeft (wat niet betekent ze overnemen).
De humanist weet ook dat er onder die getuigenissen, met name in het

verleden, de uitspraken zijn van grote persoonlijkheden die van eCII eigen,
directe Godservaring meenden te mogen gewagen.
En, zullen godsdienstige lezers vragen, is dat dan niet overtuigend? Neen,

dat is het niet. Afgezien van het feit dat cr, van niet minder belangrijke per-
soonlijkheden, ook andere getuigenissen zijn, kan men ten deze nu eenmaal
niet anders varen dan op eigen kompas.
Tegenover God, tegenover het Absolute, staat iedere mens persoonlijk en

eenzaam. Ik kan mijn eigen ervaringen wenden en keren, ik kan er steeds weer
opnieuw mee bezig zijn, ik znl er de ervaringen van anderen bij betrekken (dat
behoor ik stellig te doen) maar alles wikkende en \vegende kan ik niet anders
dan handelen en spreken op grond van wat ik zelf heb ervaren. Als ik anders
handelde zou dat van gebrek aan eerbied voor God en voor mezelf getuigen.
Zo ligt het voor de christen, zo ligt het ook voor de humanist.
Betekent dat alles nu dat de humanist gespeend is van iedere religieuze

ervaring? 0, net'n, dat niet! ~laar daarover in het volgende nummer van Ego.
RED.
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Het 'doping incident'

\\'1' weten het! Evert Dolman, OIlZ('

national(, amatcurkampioen op dl' weg,
heeft tijdens de wl.'fl'Idkampiot'IlSChap-
peil te San St.hastiAIl niets opmerkelijks
geprestf'(-'nl. Hij finishte als 3Ist(~ op het
door de almaar nCI'rgutSl'Il<1eH'gt'll ver-
dronkl'n pan"OUTS van Lasar!(',

Xu zou lid Onrt'dllvaar<iig zijn D()I~
man dit panlocs naar het hooftl te .~lill-
geren, als ZOII hij zich nid [11te V(,el hd,.
h(,1l ingespalllll'll. ~faar ik g(,lonf dat H'-

Jen met mij op die zaterdagmiddag in
scptem1x'r tevergeefs h<-,tscherm hchlwll
afgespeurd om onze nationale kampioen
eens g{'(lueht 'in de slag' te ziell. En la-
ten wc w('1 zijn, daar was na die CHorme
ft"! met het :t.ogenaamde \lopingind<kllt'
ook alle rellell VOOf,

Hpt 'schandaal V<ln Zandvoort', zoals
('cn krant het noemde, heeft dl' KX\VU
echter \vcl in het hrandpunt van de \w-
langstelling gezet. J let was voor de hond
('en roerig maandje. Dagelijks stonden
de kranten vol over het c.-onfJictDohnan-
KN\VU. Ten slotte werd Dolman door de

.~porteommissic van de hond vrijghPro.
-ken. Hcnner Kloostennan, die had tOt~-

gegeven stimulerende middelen te heb-
ht'n gebruikt, werd door de sportcommÎs-
sie voor twee mannden geschorst.
Gloeiende steenkool

Een hL'Slhsing die te begrijpen is. De
sporicommissie, die deze aHaire als pen
glociende steenkool door het hoofdbe-
stuur in tic schoot kreeg geworpen, wil-
de zich niet branden. Zij w('rd deze uit-
spraak gewoon opgedrongen. De eorll-
mentaar van de c'Ommissie was: '\Ve
moekn nu ('eIUllaalmet de puhlieke opi-
nie rekcning houden. Evert Dolman
staat op dit momcnt crg in de f>elang-
stelling. Kloostemlan niet. Bovendien
was Dolman gt.-"Se1ccteenlvoor de :-':t'-
derlandse wcgploeg die in San Sehasti<ln
zou rijden.'

De houding van het hoofdbestuur
steekt daarbij eigenlijk maar schril af.
Toen het bestuur de uitslag hoorde van
het mediseh onderzoek dat na de Wt'd-

strijd nug Ie Zandvoort geheurde, trad
het Zt>f'rH'.~oltlut op. De heide rt'nllt'rs
w('rden dadelijk gestraft. 1\\'(,(' maandell
zouden zij nid ,!:til wt'dstrijdt'n mogen
deelnemen. EVt,rt DolmaIls illusies voor
dl' wereldkampioensehappen weHlell in
N'n slag vernietig(L

Daarna i.~de zaak pas {'eht gaan rol-
leu. Evert Dolman, zieh hewust van zijn
onsdlllld, nam hd nid en gillg in be-
roep. J let hoofdlJt'stuur van de KX\VU
wt'rkte ond,'1' hoogspanning ('n op hd
mom('nt dat t't'U ieder f'en duidL'lijk uit.
spraak vt'rwae1Jlt(', kwam het md dl'
volgende zeer laconieke medL'<1eling:
'Schorsing vall Dolman en Klo()stennan
opge!Ie\'('n, \Vij waren eigenlijk niet be-
voegd om tot straffen over te gaan: De
spork-ommissic moest llt't dlls maar ver-
der uitzopken.

Vreemde houding

Deze houding i.sop zijn zachtst gezcg(l
bijzonder vre'emd gewf't'St. \Vaarom
,l.{ingmen zelf zo snel over tpt strafft'n?
SIH'dde het gt'val-Scht'lWrs, de .l'eder-
lall<l"'t,(('nner die in Oost('nrijk uit de
ronde werd genomen, de heren nog door
!wt hoofd? J let is best mogelijk dat IIlt'n
t'r ditnlaal nid te laat hij wilde zijn.
Echkr, wat daarna is gebeurd, hebben
v{'len md ('('n glimlach aangezien. liet
was jt> reinste amah'urwt'rk, van eell
hond die (lila lC'dental tot een van de
al1erl-rrootstevan 1\'(.'<.lerlandbehoort.

liet gehruik van dopilli-r is met dezl'
uitspraak e\'(>nwd niet !wWtVLen.De dol.
gdukkigt' Ewrt Dolman verklaarde di-
n'(.t na de uitslag: 'Kijk-l'S, er is gl'('n
ht'wijs dat ik stimulerende middelen heb
gebruikt. lIet te).!('Jl(lecl is echkr ook
niet \'('rklaard. Daarom wil ik mij door
('t'll derde partij nog t't'1ISgrondig laten
ond(TI:Ot,ken. Ik !'is een vol1t'{lige reha-
hilitatit'.' ,,'e horel! er nog wcl mcer
van!!

j\'11 ik toch tuss('n de \\ielt'n zit, wil
ik het ilO).!even IU'bben over datzf'lfde
wt'rt'klkampiot'llschap op de weg voor
amatt'lITs. lid is jammer dat gcen :-':t'-
derlauder het ereschavot hl't'ft gehaald.
\\':ulIlt'er ik het gm'tl lwh hegrepen, is
dit tt' wijten aan eeH gemis aan .~aam-
hori).!heid. De rellllers hehhen vooral in
de laatste fase van dL' wedstrijd te veel
aan eigt'll kans('n g<'dacht.

Kansen verkleind

Dt' woordt'n dit' Bt'llgt'ls - enhle ki-
Imneters voor het eindt' nog f'en seriell-
Zt' kandidaat voor de titel - na aan-
komst .~prak, logell I'r hepaald nid om:
11f't zijn sc:1Hlften.' Nu kan ik vanuit
mijn huiskamer niet nagaan of het ge-
T('chtvaardigd is wat Beugt'ls heeft ge-
zegd, maar toch hen ik er zf'ker van, dat
enkele ploeggenoten zijn kansen demlatl'
verklt'ind hebhen, dat hij vlak voor de
finish door het peloton werd opgeslokt.

Vooral de vC'Tklaringvan de uiteinde-
lijke \\innaar, de Fransman Jacques Bo-
therd, wijst sterk in die richting. De

1H-jaril-reoesterbn,kel' uit La Trinité-sur
~ler zt'Î na afloop tt'gen {'eli Franse
'verslaggever: '\Vij warelI op 1500 me-
ter van de finish. Plotseling ging er et'lI
.l\e'<1er1:lndervandoor.' (Dat was \Vim
Schepers.) • De kracht waarmee hij van
het peloton \\'t'l_diep, was t'norm. Ik
dacht hij mij zelf, dit wordt dl' to(,kom.
stigc werddkampiot'll. Ik hegTt't'p er
nids van; ('('11 landgenoot van hem Tt,t-d
nog t'nige hondeTtlen mekrs voor ons uit.
Zijn ~prollg f'chkr maakte van ons dui-
"c1s. Ik perste mijn lippen op elkaar en
hh't,f achter item. Dl' vluchters haddell
wc toen snel te pakk('n.'

Dit klinkt erg aannemelijk. \Vaarom
zon Botlwrd niet de waarheid vertd-
len? Voor wq~coach ~fidddink hetf'kellt
dit een lIit'lI\Vprobleem. Hij had het nog
zo gezt'gd: '\Ve rijdt'1l ie(h'r voor ()Jlze
('i).!t'nkans, lllaar is er ('('n weg en gaan
\\'1' richting finish, dan zorl-('t'llde ande-
ren ervoor, dat hd peloton niet meer
kan hijkoll1cll.'

Dit geval \wwijst dat onZe widerama_
kurs nol-('Vl'd mOl'h'n leren.

wnl JESSE

De fillish in Z(/lIClvoorl. DolmaIl eerste, rechts
t'(//I I'CI/I Sc1lel/crs die derde werd.
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Napraten over die sombere Zweden
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Sinds lnglllar Bergmans naam l}e~
kellder is dan die (;Utl lngrid heeft
Zll'cdeu de naam een land Vatt uit-
sluitend zu;aaru.;ichtige films te
:::;i;n.Ten onrec11te, maar l)cgrijpe-
/iik: zelfs Hergmans komedies zijn
meestal nogal zu:aartillend en in-
tellectlUJlistisch.
Ditmaal ~eetl Îlltellect1lele 'hoog-

diegcr' uit Zu:eden, maar een vro-
li;kc grabbeltou die wor eIek teat
It:ils een uiterst plezierig amuse-
me'l! garallC/eert en bovendien
enkele illu:ee!t;es r;ml ca/Jaret uwt
::,;ell.
Doek open dus (;oor:

SVEII'SKA BILDER

Scène I

Titt,lint["(l<1uctie. SilhOiletaehtigc figu-
rt'n dragen spaJl(l(wkt"Il {'n horden voor-
hij, waarop llt. namen van de medespe-
klHlell (tientallen) .staan. Stijl 1920 -
Jugendstil iu oudf'rwt'1s{' formatie. Plot-
sding duikt een fotografische Leninachti-
gP figuur op. De foto Iww('egL De sH-
hOlldlen vormt'll ('('n mas~ahikc~k()m~t.
De pscmlo-Lenin (with Trot'sld-overtones)
dondert ov('r de zwartwitmassa: 'Ct'-
loof mij! Dt, stormklokken van tIe revo-
lutie IwhllPll geluid ('n dt, rode vlaggen
zijn geill'sen tegen ollft'eht en OIHlerdmk-
kin,!.!;.Tientallen jaren hehlwn wij gestre-
den cu g(".I:\\'ocgd.. ' Dl' silhouetten
mah'n plaats voor ePIl foto.~rafiseh
_~rasveld md één (stevig ingepakte
lachende) toehoorder. 'Xu is het tijd
om te gaan zith'n Pil uit ft' rusten ...
en naar "de TV te kijken. KAHT~ MARX!

- waar zijn mijn pantoffels?' De toe-
hoonier applaudisset'rt.

Scène 2
'Xu hegint dt, film!' Arheidslwmiddl'-

ling. Bordje op de deur: 'Xiet kloPPl'n
maar op de hel drukken', :\a t'pn druk
op de hd verschijnt een nieuw hordje:
'Kloppen'. Een jong-c hesnarde man
trc{.,dthel arhei(l-;hureautje binnen. 'I lebt
11 het bodenexamen gedaan? 't Fiets.
l'xamen ... jammer, jongeman. Zonder
diploma's zijn we niets. Doe examen en
ik zal zit'n .. :

Scène]

Verheugde g"eslaagde cllrsistl'Jl in bl'-
zit van hun diploma's: van het 'Vorsteu-
verkop{'rsins!ituut, van de duikers, Lan,g
Leve De Doodbidllers!, Steun De Zweed-
se ~Imk,i! En <!aarhij zingt een meiSje.•
Onze hesnortIc Jongeman wordt op slag
verliefd. IIij snelt naar beneden, achter
haar aan. ~Iaar op straat raakt eell all-
der meisje verliefd op hf,tn. Ze verliest
hem uit het OOg"('n ,gaat {'eli super-
markt binnen: '~Iaar laten wij terugke-
ren tot de mens,' zegt de comml'ntator.
'Zij heeft honger maar lW.l:itgeen cent.'
,,'e zien de heerlijkheden voor haar uit-
gestald: Kikkerbilletjes in hoter, Slakken
op zout, Deense aardwormeu, BateI-
slang" in soja, enz, liet meisje bedient
zieh zelf en cd alles op - Il'vert hij de
kassa alleen ('en lege fles in en krijgt
daar nog gdd voor terug.
Inmiddels heeft onze snorremans zijn

blonde zangeresje ook uit het oog verlo-
ren en gaat in de leer bij de finna 'Oa-
meshulp' van {'('U Iwroepsehanneur 'op
bestelling te ontbieden'. i\'a i'én maal te
hebben geassisteerd hij een Ramoll.AI-
varC'"L.verleï<1ingsscène(inclusief meege-
hracht kamt'rsclwnn en ophlaasbare
divan), verlaat dc besnorde jongeman
dl' dienst. lIij z\\'('rft wt't'r door de stad.

Sc:ène4 •
Voetg"allgerstunnt'!. Schoon ('11 wit he- .

tegeld. Een blond gamill-achtig meisje
(we hl'rh'nnen haar als het zangeresjt.)
tokkelt (met pd, tmi en regenjas aan)
op een hanjo en zingt de ballade van
'Valdemar. l>assantt'1l gooien muntstuk.
jes in haar manshakjt'. Ilaar li{,d wordt
afgewisseld door hijua kinderlijk eenvou-
dig gd(,kende !>t'e1dcn: d(, lotgevallen
van \Valdemar. Op de muzikale achter.
grond nl'cmt ('{'n orkest haar amateur-
getokkel over. Op ('('11 paar pas afstand
staat een hesnortIe heer (35 jaar, pet,
sjaal, regenjas te luiskren. (WIj her-
kennen Je verliefde jongeman).
, ... Ov('rgl'ven? Overgt'vt'n? Er was

maar één antwoord; BOP! Ze probeer-
dell ht'm te d\\in~en md traangas t'n
brandslagcll, maar nccn!' zingt het
meisje, 'Toen lidelI ze zijn vrouwen
kinderen komen. \Valdemar keek van-
achter een sh'{'n, met natte ogen, glim-
hu...hte te-gen zijn gdiefden en sprak
toen: BOP. Toen kwam het leger in



woeste galop. \Valdemar had slechts één
wapen: zijn fiere BOP. VoonJit, ga ver-
der, \Valdpmarl Hij 'vas een goeie kerel
en op zijn hegrafenis vloeiden veel tra-
nen. Kiemand spmk ecn woord {'n toen
wt'Crklonk, maar nu voor dc Iaatstc
maal, \Valdemars BOP!'
Het meL<;jeziet de man, pakt snel

haar spullen bij elkaar en zet het op een
lopen. De man rent achter haar aau.

Scène 5

V(x)r d{' deur van een eafé staat el'n
haV{'loos geklede man. Hij spreekt eell
heer aan: 'Kunt 11 34 J,,'uldeu mi.~Sl'n
voor Solc il la \\' alewska cu een fles
,••-ijn?" voor een arme oude
man. ,?' De heer sehudt hl,t hoofd: '1\-ee,
dat gaat niet.' 'Dan h\'i'C kwartjes
wx)r ecn kop koffie?" Hij krijgt een hde

•
~ldcn: 'Dank u! 'n lIele !"rulden?~loge
de schande oveml over u komen!' IIij
snelt de kroeg in en de eerste bezoeker
zegt al tegen hem: 'Ha die Vktm, van
mij krijg jl~ niets!' ~laar \'idor voelt
?kh gelukkig: '11ijn vrienden,' zingt hij,
'Ik 1)('11rijk! Ik heb een gulden!' 'Zie,'
antwoorden zijn vriend('n, 'Vidor heeft
een gulden!' en zo ont.~pint zich in deze
vrij haw,lozl.:"kroeg {'en 7.angseène hls-
WH Vidors vrienden en de knappe
dienster, die Vktor wil w('{'rhouden om
voor die ~ld{'n bier te kopelI. Ze zllll{'1}
immers gaan tnmwen. lid bier wint:
'De liddc is o\'('rW01ll1I'n,'zingen zijn
vrienc1t"n,'het leven i~ zo wn,(,tl , , .'
Vijf uit de w.le scènes uit SvcllSka

Bilder (Zo dot'n de Zw{'(1cn ilC't ook nng
's eell kt'pr) van Tage Danids.wm en

Hans (sIlOTreIllans)AlfnxL~onmet in dp
hoofdrollen naast AlfTl..'il~on de hlonde
Brigitta Anders~nn en de hnuU'Ue ~I()-
niea ZetterluIHl.

Een on.'iamenhangend gdH'el naar 1\('1
uit dC'".l.evijf (van de beste) seèlll's
blijkt; vergelijkbaar mpt de nivt'au.slap-
stick van Hel1zapoppin en BraquhlOl.
Cet'n film-film, dat wil zeggen: geen
rart pour l'art, geen poging om de
waarde en de betekenis viln de film aan
hd gehnIik vall IH't mt'{Iium zdf ft' onI.
lenen. Filmisch valt er heel wat op
aan te merken - en {x,k tlnunaturgisch
zit de film niet erg Ill'eht iu dkaar.
~laar wie gel,ft daar om als er lIaar ge-
keken wordt op tlt' manier wa.arop mpn
een reVIlt',een muskal I>t'kijkt.Sommigl'
grappl'll zijn ht'paald platvloers, andt'l"l'
vliegpIl ft' iHX)g,maar het niveau blijft
(zonder oppervlakkig h' word('n) voor
it.'(leTl'enaanvaardhaar. En om de paar
uitschi!'tl'fs is h!'t ('{'nJl('erlijke film.

Om dl;' constante achkrvoiging van
hd hlolHle m('isje door snorremalls:
liet nU'isje ll'unt dromerig uit een straat-
raam l;'n zingt 11('1Ii(,d van dl' stilte
('EVl'll naar de stilte te knnnen luiste.
Tl'1}is zo hijzondel", . .') terwijl het voor-
hij razende verk('t'r hij de inzet van
haar overpeinzing verstart (wel zit'Tlwe
nog ('('11 paar auto's in dc-rdlt,etie in Iwt
raam naast haar doorrijden, maar dat
sehrijvcn wc op rekening vall d(, eharmt'
van dt~ imperfectie van deze film). Aan
het t'int! van haar Iil'd komt Snorremans
met een ladder nan. llij zet hem tegen

de gevel ('n klimt omhoog: '\Vont je de
mijne ... ?' Ze schudt haar IHx)fd. "Klim
dan naar beneden. Dan kan ik je een
tijdje achterna zitten.' En dat doen ze ...
Heerlijk onlo",isch.

Ande"y Nfldwul iu fk krf"'J{,~l,èn(', 'tf,l'igro,~dlClI
Oper allllO 1965'_

Om de herinneringen cUe het blonde
meisje ophaalt nan haar 'allerliefste'
geboortedorp je, waar ze alle kwaad
sledlts zag in de onschuldige vennom-
ming van het dagelijkse leven: de glim.
lachende vaderlijke IJllrgt'me(~stcr (die
de Derde Grnad toepast op verkeers-
overtreders), de solide onderwijzer (die
in de manufaeturenzaak een huis van
lichte wden bezoekt), de plaatselijkp
journalist (die zijn vrouw - onzicht-
baar - verrnrxud) en de nijvere boer
(die zijn gezin voor de ploeg heeft ge--
spannc-n). Tot slot zeUs de kruidenier,
die hnndclaar in venlovende middelen
blijkt te zijn. Een parodie die recht-
streeks ontleend schijnt te zijn aan Tom
Lehrers song 'In my home town'.

:\leer? Er is veel meer. Ook zwakke
stnkkc-n, zonls de bruiloft op het eind.
~laar genoeg over 'Svenska Bilder' -
het is een film die je moet zien en
waarover je later met anderen die hem
ook gezien hebben, goed kunt napraten
en na-lachen. ~lanr na-vertellen? Xee,
dat niet.

HEl\K J. ~IEIEH

HarlS Alfred.son (Sliorre"lllns) en n,igitta Anders-
SOfl, "('lkaar lIchtl.'rna zitten'
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Een jaar humanistische geestelijke verzorging

",

Op 1 september 1964 werd de huma-
nistische ~ecstelijkc \'cïJ'.nr~ng in de
~cdcrlandsc strijdknu.'hh'u ingevoerd,
deze bestuut dus JllI ('t'n jaar. "'ij willen
in EGO ~raa~ l'nige aandacht lllm dit
feil bcskdcn en kunnen wellicht hd
hC.~t (.'erst cni~c cijfers nOelllt'll.
lIet aantal declm'lllclHle militairen aan

de humanistische ~(.'cstclijkc "erzorging
bedroeg: pcr I sl'ptcmbcr 1965 jub.t 2103.
Op het ogl'nblik dat dit ,••'onit geschre-
veil (14-9-(;5) is dit aantal alweer op-
.c;l'lopen tot 2217.
In ,-erhand met ullt'rlei 1.!CnJchten die

hardnekkig de nllld(~ doen, \••;1 ik nog
eeus met nadruk n'rklaren dat dC'.I.c
aantallen werkelijk deelnemende mili-
tairen Ix.treft, dat ,vil dus zeggen mili-
tairen die de verklaring he1>hen ingele-
verd dat 7.e aan deze \'l..'r,mrging wensen
deel tL' nemen. Be:r..oekcrs aan het Coom-
Iwrthllis zijn uiteraani niet meegeteld,
hehah'c als ze ook de vukl<lring voor
deelname aan de hlllnanisti.selie geeste-
lijke veu..orging he.bben ingeleverd. :\Ii-
Iitairen die op gelloelilde data reeds
met ~rroot of klL'in verlof de militaire
dien~t hadden verlaten, zijn eveneens
nil't ml'egeH'kt'n<1" De aantallen betref-
fen dus werkelijk dee1neml'll(lc mili-
tairen,
Ik mag eraan hl'linnL'rcn dat de hu-

manistische ~('estdijke verzorging donr
de millisll'r is ingcvo('nl met een proef-
pL'rio<!(' van drie jaar. In dcze pL'riode
zou dan moeten worden aangetlH)lHI dat
('I' aan deze \'orm V.1Il ~l'estelijkc ver-
zorging in de strijdkrachtcn ecn werke~
lijkc bchodle hestmlt.
Dl"-.r..cIH'}}(x,fte W•.IS rC€(ls van tcnlH'n

door het Humanistisch Verhond aange-
tooml door de steekproef die in 1961, op
instigatie van de toenmalige minister,
werd uitgev'()crd. Daarbij meldden zieh
toen 221.'5 op dat moment in dienst zijn-
de militairen \,(Klr de humanistisehe
geestelijke \"('rzorging. :\lerJ..-waardig is
dat nu, na een ja<lr praktijk, dal aan_
tal (2217) precies \'"('t'r uit de bus is ge-
komen. Dat aantal geeft heslist niet de
totale hehodte aan deze ver.r.orging aan,
ik kom tl.lar nog in dit artikel op tenIg,
maar lwt maakt wel hed duidelijk dat
("('11 werkelijke hehoefte aan humanisti-
s<-.he geestelijke ver .•...orgin~ in de strijd-
krachten aanwC'.•.Jg is. lId lijkt me dat de
\Taag of ('r een behoefte be~taat na dit
l't'rste jaar mimsc-hoots t-'n duidelijk is
lX'antwoonl,

Moeilijke zaak

Een andere vmag is of uit deze cijfers
reeds zou kunnen worden opgemaakt hoc
groot de totale en werkelijke behoefte
aun humanistische geestelijke verzor-
ging in de strijdkrachten is.
Dat is een Illoeilijke :r,aak, omdat er

een aantal IwlL"IllJllL'fL'nde factoren zijn,
In de eerste plaats blijl-t nog steeds een
b'Toot aantal in di.enst komende militai-
ren niet op de hoogte te zijn van het
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feit dat ('r ook I'('n Inllll<lnbtische g('('s-
telijke \"('rzorgillg in de strijdkraehtcll
aanwezig is. Daanl<la~t zijn cr vele bui.
tenkerkelijke, ongodsdi('n~tigc milituiren
(lie Ic weinig op de h(x)gk zijn van het
he!-,-rriphumanisme om (1C'1:CVL'rzorging
te herkennen als ('('11 niet-godsdienstige,
niet-kerkelijke "(,I-.wrging. Ten slotte is
er dan de hinderuis van de in te leven'u
"l'rkhring, die versehillenlle Inililairen
ten slotte ";Hl <Ieelname aall de huma-
nistische verI.orging dod afzien. Het i.s
dus wd heel m(H'i1ijk om \"a~t te stellen
hoc groot de deelname zou zijn als deze
hl'll'mllleringen t'f niet waren.
Toeh ,vil ik er graag il,ts van zeg'g:cu.
In de eerste plaats is L'r ~el.'n rl'den

om te veronderstdl(')l dat de groei van
het aal1t<tl d(,dnelllers die het ('erstc jaar
~estadig: hecft plaatsgc,"onden, ('U de
laatste maan<!L'U in een ,"ersndd tempo,
plotsding lal ophoud('n, Er mrl.~ voor~
lopig rustig: wordl'U gen'kend up l.'en
woeiende deelname. ~taaJ' waar ligt de
grens?
In do ImrgennaatSl-Ilappij hedraagt

het aantal niet-kerkelijk gehond('n lJlen-
sen hijna 20 pct. Ik neem aan dat dat
hij de dienstplichtige militairen c"en-
eens het gc\'al 7..al zijn, (waarschijnlijk
ligt het wat hoger, omdat de djfL'fs \";lIl
de hlliknkl'rke1ijkheid bij jonge llwnS('u
hog('r zijn). Dan moet ml~n er dus op H'-
keu('tl 'dat er oonstant ongeveer 10"000 :.
15,000 buitenkerkelijke dienstplichtigen
in de strijdkrachten zijn.

Geen claim

lId is duiddijk dat de humauistisch(,
,"erI.orp;ing geen enkele daim IX'hoort te
hebben op ll("/.e militairen {t>vemnin
trou'\'ens als enigl' andere '"(Inn van
geestelijke yer .•..oq.{iug), maar IU't is
even lluiddijk 'dat mogelijke (le('lnellwrs
aan de humanistisehe gt--es"telijkt~ \"l'r-
wrging: toch \'OOral tlit deze b'Toep zullen
w)()rtkomen. Ik nel.'m nu aan dat bij het
\"t'rdwijnL'n van Ix,,'eugellO('TI1dc belem-
meringen er f(,kening mee zal moeten
worden gehouden dat zeker 50 pd, van
deze buitenkerkelijke militairl.'u nitdlldL'-
lijk zlJllen kiezen voor de luunanbtische
gee .••telijke \~'rzor!-,ring. Dat hetekent dat
m.i, ten slotte (hij handha\ing van het
huidige aantal llien!'>tplichtigen) hl.SSCIl
de vijf- en aehtduizend militaircn aan
de humanbiisehe wfZor!-,ring zullen deel
nenlen.
Van de beroellsmilihlifl.'n is dat met

"cel minder zekerheid te zeggen, In de
eersk Il!aats kan niet worden gesteld
dat de ••..e grocp wat kerkelijke I!ehontlen-
heid hetreft parallel loopt met de hur-
germaatschappij. ~lisschien is dnt wel
7,0, miss(,hien ook niet, ik heb cr geen
cijfers o,'('r.
Bovell(lien nemen heroep~1:nilitaircn

als regel niet deel aan de gevo-Iessen,
zodat ze ook geen behodte gevoelen Olll
('('n verklaring in te len'ft'u. Uit de WC'Î-
nige gegevens die ik heb, \'('ronderstel
ik dat het aantal heroepsmilitairen

dat zich tol (Ic humanisiisehe gec~tclijkc
v('rI.orgers zal wenden, onge\'('er .5 à
10 pct, zal lxxI ragen van het aantal deel-
nemende dienstplieittigt'll. Ik 1J('("m aan
dat Ix)V('ugeseill'tstc ontwikkeling zich in
de komende der jaar zal J..."1lllIWnvol-
trekkell, zodat het a:mtal dC'dnellwrs
aan dl' humani"tische gl"C'~ielijkc ver-
zorging: in 1969. djf jaar na de instelling:
ervan, zieh zal hcw('gl'n tussen de zes
en negenduizend. :\lag ik het stellen op
7.500? Dat Ix,tt'h'ut dat het aantal raads-
li('(l('n (IHlofdraadsman, enz. nu'egl'ft.-
keud) dan hijna twintig znl moeten zijn.
Ik hoop dat dt-"ministl'r van Defensie

bereid ('n i.n st:l<lt ••.at zijn om de uit-
breiding: vau ht,t aantal raadslieden pa-
rallel te dol.'u lopen met dc uithreiding:
'"'lil hl.t declncmersaantal. Op het Cl~cn-
hl ik is de situatie reeds hijzonder pre-
cair,
De 2200 d('(,hH'mer~ IlIlwlt-n worden.

\'('fZorgll door -I madsheden,
Dat het'ek('nt onge\"C'er 5.'50 lllilitain'lI

per Taatl'iman. Dit houdt in dat een
raalhman op dit ogenhlik f("lxls meer
dienstplichtigetl in zijn Vl'rl'.Orging heeft
dan een domin('\~ of een aalmoezenier.
IndiL'll men daarhij bedenkt dat de
rnadslicden hun werk niet doen in één.
lIlaar in enkele tientallen kazernes. zo-
dat i('(lere raadsman ong('\'('('r 1.'5 uren
van zijn wekelijkse werktijd nwt reizen
doorhrengt, dan heseft men hoe moei-
lijk de situatie nu reeds is,

In de knel

Iiel ge\nlg is dat zeer IX'langrijke on-
derdelen Villl dl' gl"('sklijke \"L'rLor~ting,
met nauw de individuele verzorging en
l1('t bezoeken van hospitalen, enz" ern-
stig- in de knel komen.
Bet lijkt me uit het bovenstaande dui-

delijk dat de hllmanbtisehe g:ecstelijke
verI.orhting in de :'o:L'(ll,r!aJl(l'>Cstrijd-
kTachtt'n l'er!'>t ('('11 werkelijke kans krijgt
als een reële uitbouw van haar werk
wordt mogelijk gema..1.kt. •
Ik heli dc indmk dat de minister van

Dcfem.ie en de volksvertegenwoordiging
dat ook hebben l)('doeld, toen zij tot de
proefneming be'sloten. Ik neem dan ook
aan dat men in :'o:ooerIand de ronsc-
lIlll'nties uit dit eerste jaar humanisti-
sche gec!>ielijke verzor!-,ring: zal willen
trekken.
Ik onhnoct nogal L"C11Sde vraag: Hoe

zijn de humanistische raadslieden in de
stri;.lkraehteu ontvangen?
lIet is moeilijk op zo'n vraag C<'n ge-

neraliserend antwoonl te geven; de
strijdkrachten zijn zo omvangrijk, er zijn
zovl."C1 mensen in zoveel verschillende
functies werJ...7,aam,
Toch valt cr wel iets o\o"cr te zeggen

en tl.lIl in de allerecrste plaats dat de
hoogste militaire autoritciten ons wel-
willend en loyaal hehhen ontvan~en,
.Men heeft ons, uiteranni binnen het
raam '"au de betreffende instructies,
ruimschoots ~c1egellheid ~egeven on .••
w('rk te verrichten. Bovendien is men



HUMANISTISCH VORMINGSCENTRUM
'HET COORNHERTHUIS'

om I)ersoonlijk op een prettige wijze
tegemo('tgctn.,,<len.
Ik haa~t me erhij te \'()(.'~endat dat

ook als regel met oe commandanten,
van het Iste Leg('rkorps tot en met dc
pelotons, het geval is gew('e~t. Natuur-
lijk zijn er op enkele plaatsen 'haken en
o~en' geweest. maar toch zo weinig
(lat het aeilteraf wdha:l.<o;tvt'rhazinl-,'\vek-
kend is dat zich w ,\'einig moeilijkhe-
den hebben ,'OOrgL"liaan.

(volledig militair adres)

wenst deel te nemen aan een Vonnings- en Bezinningsbijeenkomst van het
Humanistisch Thuisfront in het Coomherthurs te Driebergen in de maand

.. (maand van deelna.me).

Handtekening:

Hoofdstraat 84 - Driebergen

In het Coomherthuis worden regelmatig bezinningsbijeenkomsten gehouden
voor militairen.
Er wordt daarbij gesproken over allerlei levensvragen. Daarnaast zijn cr
boeiende programma's over hedendaagse kunst.
Iedere militair kan hiervoor uitzonderingsverlof krijgen.
\Vie iets gevoelt voor deelname aan zo'n bijeenkomst vuIle hel onderstaande
fonnulier in en sture het op naar het Coomherthuis.
Ondergetekende (naam, voorletters, rang)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (landmacht/luchhnacht)
Registratienununer
Onderdeel
Gelegerd te

Over één kam

I let is duidelijk dat er sleehts (>l~ngooe-
:1(' oplos.sing is, nl. dat de minister de
militairen de nijllCid geeft zelf hun
gecstelijk Ver.f.OTgerte kiezt'n. tenzij hun
ouders nadmkkeJijk anders bepalen. Dan
worden alle militairen over één kam ge-
schoren en blijft toch de vrijheid van de
ouders hun IltÎllderjaJig:ezoon naar een
bepaald geestelijk verzorger te verwij-
zcn.
Hoc het zij, in ieder geval kUlllwn de

hllmanisten nid blijvend genoegen ne-
men met de situatie dat hun 'urm \'an
gecstelijk(l ver.r.orging in een uit-;;onde-
ringsIX)~itiewordt gL1llaatst.
Daarover zal, met alle prettige verhou.

dingen, de strijd (huiten de strijdkrach-
ten) \'()(lrtgaan.
Het venhvijnen van de verklaring zou

tromvens een :L.1.ntalpraJ...Tischemoeilijk-
heden die de raadslieden ondervinden
hij hun werk in (Ie strijdkraehkn ophef-
fcn.
Het Humanistisch Verbond zal op deze

zaak moeten tt'OIgkolllen tnt ze uit de
wt'reld is. H. UPS

Een moeilijkheid

Er is cehter i-lm moeilijkheid waar-
op ik hier, ten 'slotte, nadmkkdijk de
aalldaeht wil ,'estigL'nen dat is de moei-
lijkheid 'van de door de deelnemende
militairen af te leggen ''t'rklaring. Dat
is voor ons nog s.teeds (.-cn onverteer-
bare zaak en dat zal het ook altijd blij-
"en.
liet feit dat militairen die aan de hu-

m:mistische \"Crzorging willen deelne-
men, een verklaring moeten inleveren,
tenvijl dat voor dc andere vonnen van
,'el7:orging niet nodig is, kunnen wc niet
anders zien dan als cen discriminatie.
Ook al zijn we wel bereid te aanvaar_
den dat het niet als zod•."lnig:is hL'doeld.
De geda(.'hte dat deze verklaring de

enige manier is om de hehoefte aan hu.
manistisc-he verzorging va.st te stellen,
lijkt ons hijzonder gezocht. Ik zou ver-
schillende andcre methoden kunnen aan-
geven waardoor het hezoek aan de
raadslieden l1("ronderdcel zou kunnen
worden va.stgesteld.

aard, daar waar misverstanden hlijken
te hestaan omtwnt de inhoud van het
hUmalli$lIIeof de hUlllanistische geeste-
lijke verzor~g of omtrent de relaties
die zOlukn hes.taan hlss('n het humanis-
me ('n andt'f(' g('('~1dijke CII-<)fpolitieke
stromingen. Omdat deze misverstan-
den toch nog regelmatig tenJgkomen,
zullen We daar in ('L'n \'Oigend IlUmlllt'r
van EGO nog eens uitvoerig aandacht
aan besteden. Deels zijn ze ook van prak-
tisehe aard en vloeien dan vaak ''OOrt
uit de omstaIHU~H'den zoals die boven
zijll geschetst. Een werkelijke oplossing
van die moeilijkheden 7,al cerst komen
hij ("eli v('rd('rL' uithouw "an het werk
ell de uithreiding van hd aantal raadslie-
den. -

werken. De llHlt'ilijklwdt>ndie we onder-
vonden kwamen, als regel, zeker niet
\'an do commandanten.
En hoe is de verhouding geworden tot

de collej:.!u's,van katholieke, protestan-
tt' en joodse zijde?
Om met de laatste te beginnen: met

de legerrabhijn is de verstandhoucUng
al1ellln.ttigst. En hetzelfde kan worden
gC"zcgdvan het l-,'iootstedC"e!van tie aal-
moezeniers en de dominees. Een ieder
herimwrt zieh natuurlijk de wat <ll-,'ies-
sie\"Ctcx>u"an tie hoofdlegerpwdikant hij
onze entree vorig jaar, maar die is toch
niet kenmerkend gewonl('n \"{)Orde ver-
dere verhouding tussen dominees en
r:l.•."ldslieden. In het algenwen is tie OHl-
gan,tt tussen de god.sdienstige verzorgers
en de raadslied('n zoals die hehoort te
zijn, 111.eollcbriaaI.De enkele uit-.<':omle-
ring die ook hier ix-staat, dient blijkbaar
om de regel te bewijzen.
:\'atuurlijk weten we best, hij allt, col-

legiale omgang, dat er levensbeschouwe-
lijk grote verschillen tussen ons he-
!'>taan,maar dat is van7.c1fsprekend.Zon-
der die verschillen zou trouwens de in-
voering van de humanistische verzor-
ging:geen enkele zin hebben gehad.

J I(,t lijkt me in hd algem('elJ \"{x)rde
verhoudingen hinnen het Nederlandse
volk van !,'Totehetekenis dat gees.telijke
verzorgers \'lUl n'rS<.'hillende huize el.
kaar, ondanks de n'rsehilIen, op ('('11

memdijke en collegiale wijze weten te
(mtmoeten.
>:ahilirlijk ontllioeten tic hlllllanistisehe

raadslieden moeilijkheden bij hun werk.
Die zijn soms van meer theoretische

Vreemd element

lId is mij hc.kcnddat nid alle offkie-
ren en onderofficieren de humanistische
vl"r.r.orging"met welgevallen ,ttadcslaan.
Ik weet natuurlijk ook dat hier en daar
weinig welwillend over de humanistische
vL"rZorging wordt gesproken. :\faar
moc.lltmen auders verwachten? 1Id hu-
manb1.ne is ook voor vele officieren en

~nderofficier('n nog zo'n onbekende zaak,
"~iat de uwo('Ting crvan soms wordt ge-

vodd als het hinnendJin,ttt'n "an ecn
vreemd element in de eigen, zo vertrouw-
de omge\'ing.
Ik wil voor deze s.ituatie gaarne be-

l-,'Tipopbrengen en waardeer het te meer
dat men, ('en enkele uitzondering buiten
beschouwing gelaten, in de flln<:tie \'an
eomm:uulant \.•m de-.t.ezaken niets heeft
doen blijken. Ik kan niet anders zeggen
dan dat men ons de mogelijkheid om te
werkt'n zck('r nid hCL'ftonthouden. En
dat terwijl wij \'aak om faciliteiten moes-
tcn yragen die het de ('ommandankn
niet altijd gemakkelijk maaldell. Dat was
nu eenmaal het gevolg van het kleine
aantal mensen met wie we mOesten

•
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Is spotten met de dood geoorloofd?

Dat j." de craag die gesteld kan wor-
lh'1l na het kleine schandaal diJt zicl! in
het deftige Den Haag Mi cic ol'cnillg van
de tClltoOTL,>telling (j(lfl fotograaf Tom
\Veerlwum en mozaïeknUlker Prwl cml
Solingen heeft lJoorgcl!tulII. \Ve zulle"l
meteen een scheiding moeten aanbrell.
gen I[lSSl..'1l de telltoollStelling en de opc-
lIillg ervall, cic tentoonstelling ud/ is
clO()(l.ern~.tjg,de spottemi; MCt" fot (Ie
opellÎtlg beperkt.

Affiches met lijkknds als \'('rsipring
werden in rouw.cu\'cloppen rontl~e-
stUUTel, de hal van d{~tentoonstt.lIings-
zaal was als wuwkampr ingericht, na
de opening hcga\'Pn Adèle Bloemendaal
(die de opening had verricht), Tom

Uit 11('1 PI/rool

POLITIE BELET
RIT ARTIESTEN
MET LIJKKOETS

(V&u onze Haagse redactie)
DEN HAAG. maandag., - De

Haane politie heeft uterdal' op
het Lange Voorhout een'einde ce-
maakt aan de rondrit van de Am-
sterdamse cabaretière Adèle
Bloemendaal. de fotograaf Tom
Weerheijm en de mozaïekkunste-
Daar Paul van Sollngen In een an-
tieke lijkkoets. De rit, met al. beo
(inpunt kunstzaal Esther Surre,..
had maar tweehonderd meter mo-
gen duren. De cabaretière had In
de kunstzaal een in het teken VaD
de dood staande expositie .-e-
opend. Twee hoofdagenten reden
met . een surve1l1aneewagen de
koets klem. Ze raadden het drietal
aan de tocht te staken. nat ge-
beurde,

\Vt't'rht'ym en Pau! van Snlillgt'n zich
per lijkkoets np weg om een tocht door
Den Ilaag te maken. De politie wist
de jongelieden al na twechonderd meter
te ()verrt,{!cll de toeht k' stakt'n.

Er zijn ol' de uitnodibringen in rouw-
t'llvelop versehillt'nde rt'adit's binnenge.
komen, i'én uitgenodigde stuurde de
kaart terug met het woord 'walgelijk'
erop, l'en andere, l'en olldere dame,
sehrt"ef cen enthousiast maar \'('rward
gedicht.

Zakelijk oogmerk

Ik laat nu maar buiten beschouwing
dat de initiatidnemers ongeh\ijfdd (x)k
een zakelijk tX)b'1Tlerkmd hun openings.
rittll'eI hehhen nagt..ostrel'fd, nl. het aan-
daeht trekken vuor hun tentoollstelling
door middel van publikatie. Dat behoeft
op zich zelf ernstige hedoelingen niet in
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de weg te staan. Ik herinner me dat
Simoll Carmiggelt in één van zijn Kron-
kels t'cns ('('Il spottt'ntie opml'rking oVt'r
hl"f: humanisme heC'ft gemaakt. Ogcn-
hlikkelijk zijn er tOt'n l'nige humanisten
in de peil geklommen om te melden dat
ze zkh gechoqueerd gevoelden. Andere
mensen zijn gedlOqu('l'"rd als er l'el1
spottende opmerking nVt'r hun geloof
wonlt geplaabL 111 het ah~t'mt'(,11 Il<'h~
hcn spotvogels Iwt nil't gt'makkelijk, PI'

is haast altijd wel iemand dit. zich gl'~
kwetst voelt.

Toch Iwt'ft de spot e('11uiterst Iluttigt'
fundi!', lH't is 111.dl' g(.t"'Sh's!>t'wt'ging
waardoor de (lingt'1l ('U emoti("'S uil de
sfeer van het absolute worden overge~
bracht naar de betrekkelijkheid van
alledag. En dat geschit'tit dan ml'estal
md t'l'n !-(Iim!aeh.

Geen spot

Ik dt'uk dat daar de oorzaak Iij.,rt vall
de misère. Willl'n we cigl'ulijk wel glim-
ladlt'n om de oood? De mt:'t'ste mensen
houden dl' do()(l op ("l'n afstantl. \Ve we.
kn Wt,1dat hij komen mod, ook voor (HlS

zelf ell onze gt,\i(,fdt'n, maar w(' Wl'IlS('1l
daaraan nid herillllt'rd te worden. \Vt'
vluchten voor de absoluutheid van dl'
dood en wensen lll"m nid toe te l'1tell
in t1tl l)t"tfl~kkt,lijklH'id vall het leven van
aJl('{lag. \\'e staan, ronduit, bijzonder on-
bdwlpcll tegl'IIOVt'r de dood en ill <1('Zt'
zwakk(, positit, kunllell we get'll spot ver-
dragl'n.

Ik vn'es dat de jonge kunstenaars
\\'('('rhevm t'lI Van Soling('11 daar zelf
ook slal:htoffer van gcwonlt'n zijII, want
natuurlijk is hun nllldzl'lIk'll in l'l'l} Iijk-
kods l'en weinig gelluancl'cnlf', om het
nog wat duiddijker te zeggen, L"l'Tlgrol-
Iige, lXlt"l"scmanil'r van spott<'n. Vooral
als daar dan ook Ilog enige commercin-
liteit bij komt.

Ik wil heil ("('hter graag excuseren:
zolang fijnzinnige spot met de dood tot
de tnhoes hehoort, moet men vrC'Zen
dat, op grond van oncrvarenheid, iedere

pnging tot boerst', linkse resultaten zal
leiden.

:'\laar toch zullen Wt' ooit modt'n lercn
spreken met t'('U glimlaeh. Ook OVl'r de
dood. \Valllll"l'r zal dat zijn? Ik weet het
niet. Ik \'Tecs dat voor die tijd de dood
zich al lang op \Veerheym en Van So-
lingl'n zal hehhen gewrokt'n.

.\laar dan is ('r Ilog de tentooll:'itel1ing!
Dat is geen kntcxlI1steiling van dl'

dood, maar van It'ven t'n dood. Ell dat
lijkt me t'en gelukkige greep, want de
dood heeft voor ons eerst hetekenis als
leven.werschijnst'i. Om het, met Heide/-{-
ger, geleerd te ZLoggcn: 'Lelwn ist sein
zllm Tode: \Vat vrij vcJ1aald; ,n-rkdijk
leveu gesehic(1t in het aangc'I:icht van de
dood en omgekeerd: sterven is eerst mo-
gelijk donr het leven.

In één beweging

Die gn'ep hl.hl>t'll dt. t\\'('e jongt' kuns_.
tenaars wel aardig gehaald, ze hebhen
leven en dood in i'én beweging op hun
tentoonstelling geplaatst. In het midden,
aan l'en lange wand, hl"! <loor hen heiden
vervaardigde: Crlldfix. De a<-.htt'rgnmd
van het iweld wordt gt'vol"lml dnnr foto's
van een Frans kerkhof. Dl' voorgrond is
een groot houten kruis, waarvan de kleur
met IMsteL'n is verdiept. Aan het
kruis, .. ecn g('kruisigtl skeld, met ('e-
ment en zwarte verfstof in de gOt"(le
klcurstellllniIlg gd)racht.

.\Iell 1I1Ol'tin dit beeld geen godsdien-
stige voorstellingen zoeken en zeker ook
geen bespotting daarvan. De hetekenis
is duitldijk: dn meJlS gekruisigd op het
kruis van dl~ dood. De ml'IlS, hol' ook,
altijd h'tl slotte sladltoffer van de dood.

Dit beeld is wdlü ..ht het kernpunt van
de tentoonstelling.

Het wordt gesehraagd door l'en aantal
(Ionkew mozaït'ken van \'an Soling"en:
kerkhof, stervende koe, massa-graf,
dodenherdenking. lIel is duidelijk dat het
doodstlll'ma in het werk van Van SoIin-
gen (20 jaar, Voorbereidende Kunstaea-.
demic te Delft en Koninklijke Academie
te Dl'n Ilaag) Cl'n vooraanstaande plaats
Î1l1lt'l'mt. \V('t'r1Jeym ondersteunt dt~
doot1sgl'{laehte van dl' telltoonstelling
door l'en paar hijzonder mooie foto's
van mensen die d(xlr hun ouderdom
reeds leven met de 000<1.

Abstracte mO'Z:3ieken

~(aar \Vecrhcym (24 jaar, sclf-made
man) is niet de fotograaf van de dood
maar van het leven. \Vie regelmatig de
aehterpagina van EGO hekijkt, weet

~dat. 7..0 is het nok op de tl"Ilt<XlnsteJling;
, ht"e1den van levende mensen in Anh\'cr-
. pen, in Ilytle.park, in Griekenland, Is-
raël, Egypte en :'\larokko.

Soms zijn het kinderen, soms volwas-
senen, nu eens kijken ze in de lens dan
\\'eer zijn ze getroffeIl in hun IW.f.ighl"llen.
,\laar altijd zijn hel levende men."l'n en
\VeL'rheym Wt.et ze altijd net even tl' re-
lativeren. Een mooi voorbeeld is de foto
van de biddende, knielende mensen in



;..Iarokko, met hun achterwerkl'1l naar
tie lens, dood-ernstig maar tegdijker-
tijd dood-leuk.

En d(,Z(, kant van de tl'lItoonstt'lIing
wordt dan weer gesteund (loof enkl'lc ab-
strade mozaïl'kell van Van Sllling('ll
(Trillillg, Impuls, Compositie in Groen),
die eell innerlijke ritmische levt-'Ilstlrift
suggererell.

Dl' lezer zal !lid meer d(~gelegenht'id
l1l'bllt'n om de h'llloonstellillg Ie hezich-
tigeIl, zij werd de 3d(, septemher, zonder

rihwpl, geslokll. \Vij zullen, ter COIIl-
pensatic, zorgen dat van tijd tot tijd wat
van dit werk in ECO te zien is.

;..Iaar d("'l:e poging, hegeleid door een
tikkt'ltjc schandaal, van f\\'('C jonge kun-
stenaars om in hun werk het werkelijke
zijnspruhlel'm van nWIlSCIl,het leven lot
aan, tot in de dood, tot uitdmkking te
hrengen, leek OIIS van voldocnde waarde
om ht't dl' lezers lef O\'t-'rpcinzing voor
ft> Icggt'll.

H.L.
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Boris Vian als jazzcriticus en chansonnier

/let lleeft tot dil iUlIr lUl zi;n dood
"weten dl/rclI, coor het u.:erk l/(1fI de
Fransman Boris Viml (1920-'59, inge-
nieur, schilder, scliri;L:cr, ;azzcriticlIs,
tlO11lpettist, ZIlliger, tekstschrijver, C0111-
ponist, oplklllle1eit1er, JUlrtlJatiënt s;,u[o;
zijn tu:aalfde) in brede kring u.:ercl ge-
accepteerd.

Tijden ...•Vians leven werden zijn veel-
s{xHiiACaetivitt'iti..'n gewoonlijk in de
schandaalsfl'cr getrokken. 1'..0 werden cr
van :tJjn roman 'j'irai cmeher SUf vos
tombes' (een commcrcied 'keihard' pro-
dukt, dat Vian ter misleiding van de cri-
tici presenteerde aLo.een vertaling door
BoTis Vhm uit het Amerikaan.•• van een
zekere Vemon Sullivan) vanaf '4ï 500,00
exemplaren verkocht, maar zijn bclang-
-!ijke tonccbhJk 'Les hàtisseurs tl'em-
pire' werd pas in '00 voor het eerst op-
gevoerd, meer dan twee jaar nadat Vian
het sC'hrecf.

Xo~ vier jaar later l)('reikte het shJk
ook de Nederlandse podia: de toneel-
groep Studio hracht 'De bouwers van
het rijk' vorig seizoen met redelijk suc-
ces, de VAHA waagde zich zelfs aan een
TV-opvoering. Ernst van Altcna v.ijdde
dit voorjaar ('(~Ilaflevering van zijn TV-
programma 'Randfiguren' aan Vian; de
Vian-<:hansolls (in l\:('(lerlandsc verta-
ling) die Peter Blanker bij die gc1egen-
heid vertolkte, kwamen later op een ep
in de handel. Vialls ('igen lp, \vaarover
ml'l'r, was al ('Pil tijd op de Xederland-
sc marh.1:,maar de verkoop kwam pas
het laatste halfjaar op gang.

Jazz journalis't

J)e niewce helelllgstellillp, voor VilllIS
Icnk strekte zich tot Uil toe IWllweli;ks
lIit tot :zijn ;a:zzkritiekell, die immers he-
p,racen zilteu in ollde iaargangen ('46
tot '58) van het Fremse blad Jazz lIot
(gun~tige uitzOIlClering: het ;aZZllfllll1Tler
COrl 'ho - tijdschrift coor kllns.t e.tl.'
wewmit ik dmlk1)(Jar e'lkclv \rieJII~citah'tl
overneem). Toch was Vielll ook al" jazz-
journalist interessant p,cnoeg om 11/1 tlOg
gelezeu Ie u.:orden. lIi; Icas l'en vall de
feL"le tegenstanders cem het tnlClesklm-
elige JJllfismc t:eltl Pml(/ssié C.S., W(lClr-
ovn ik i'l een corig artikel al ('('11S
sehrL'ef,

BestrL'l'd AndrL~ IlcKk'ic cle Franse
Jazzpaus IlOofdzak(,lijk met Illll.~il'ologi-
sche argumt'ntt'll, \'ian wist op minskns
f>Vl'lllnteili!-("l'ntemanier de lachwf'kkt'll-
dl' kortzichtiglwid van dl' olldestijlfalla~
lid aan dL' kaak te stt,lIen. In Jazz lIot
ur. 103 ~illg hij bij voorheeld in op l'('n
paar uitlatingen van Panassii's troetel-
kind, de zeer middelmatige Amerikaan-
se klarindtist ~I(~/.z~I('r.r.zrow:

'(~Iezzrow antwoordde hij ht't hon'll
van een bhH'S van Parker 0Jl een hlind-
foldtcst:)
"Ah ja, Park(,c was l'ell groot

bluesspder. Trouwens, tie vier ('t'rste
matt'n van dl"w plaat zijll gt'SpeeId in
('t'n stemming die volledig die van dl'
hhll'S is. liet'! goed is dat. ~Iaar zo rolld

JO

dl~zl'scll-'maat hl'gint hij conservatorium-
akkoorden te spelen. En Jat, ziet u, kan
hij do('n Ollll1at hij muziek kellt. ~Iaar
jazz en vooral hlues moeten gt'slwdd
kunnen worden door muzikanten die geen
muziek kennen.'

(Antwoordde \'ian:)

Autoriteit

lIet blijkt, bij het lida der grote groe-
Ile kaars c(m Mai::;ereelll, dat men in de
mll::;ick enkele zeer hiizondere akkoorden
viudt, met lIame 'conserclltoriltnwkkoor-
den'. \'oor wie "iet IH'et 1I':(farocerhet
/!,lUlt, preci.~'eer ik dat eell 'cO/l.';ervato-
riumakkoord' geml/akt Icordt door een
KllmagmccuJllse grolltluitholler elf CJCmde-
Ien loodL'i;lsel te laten veTtere,), plus der
sc!lcuten Cointrcau, cen scheut barugfl-
lilllllsuifide en zeven cierkatJtige sclieuten
pistoeflilw (011 voorhemd lJi; Rll()lIe./'oll-
lcnc geoxytleerd). ,'lt!Tl bombardeert drie
wekt,,, met olfmlce/t;es £'n schlldt het ijs

C/lIIrtic I'llrker.

O1ulIiddelliik uil. De 'co/l.~ercatorilIUUlk-
koonlell', OIJde;:.e u:ij::;e coorherdd, smo-
keil wwr cle ',UeSfOllstolllmiteii', die ;:.e/f
newr dic I;(m Cam/Jrai smaakt.'
l\'genover dc Ileiging van Pana.ssii~

om het puhlit'k te llelt'rell en vanuit
{'en onaantaslhare autoliteit v(XJr te
schrijv(,1l wat go('(Ie t'1l wat slt'(..hk (of
zelfs 1H'lemaai ~el'll) jazz is, stelde Vhm
dat t'l'l! jazz(.'ritictls suhjectief moet zijn,
l'n dat het dod van de jazzklitiek is tic
It~.f.t'rte I)(>wegen tot luistl'rt'n, nid tot
lId klakk<'iol)s overnemen van een me-
ning:
'Dit is een revue de presse en een

brievl'lIfu!>riek. ~Iaar geen lt't'rstod. Ik
Iwh recht op mijn oordeel, en recht up
lid schrijvl'n ervan - zoals u op het
schlijvt'n vall hrieven ... Ik heh nooit de
jazz willen "uitleggen" aan wie dan ook.'

Hoc heftig hij zich soms (lok uitte l-'n
hol' koh.t hij vaak ook was, Vian hehidtl
altijd lid vermogen zich zdf ell zijn Jazz-

kritisdll' werk met l-'('II\\'cldadigc korrel
zout te nemen (een eigenschap die ml'T\
vdl' andere kllnstkritid zou toeW('lI-
sen). In Jazz I10t nr. 134 konden de lezers
hij \'oorlledd kennis Ill'I1wn van \'ians
persoonlijke grondwet, waaruit ik l'en
paar artikelen zal citeren:

Art. 2 - Als ik een lezer lievig uit-
scheld, is dat natuurlijk om te lachen.

Art. 5 - Op de dag dat ik me kll.xuul
uil maken, gri;p ik de macht.
Art, 6 - Ik heb geen zin in cic macht.
Art. 7 - MenseTI die niet zoals ik den.

ken, doen me een enorm Illezier, welllt
tcat zou ik zonder hen in deze t.:ervloekte
recue de presse moetelI zetten. , .
Art. 8 - Ik kan helemaal niet boksen,

!TIaarik ben zeer sterk met de pneumati-
sche JUlmer,

Art, 9 - .\liles A/wad is eell geweldige
1Jla~lt(mijn favoriet) en Gil Evans is niet.
zo long meer.
Art. 13 - Lach, kÎll(leren, lach het is

helemaal niet tragisch! Geer honderd iaar
;:;algeen van 011," er nog aan denken,

Vians chansons-lp (Philips B 77.922 L)
laat hem in een heel andt'rc rol horen,
maar wat Vian ook deed, het resultaat
was altijd in de eerste plaats Vhm, en
dan pas chanson, jazzkritiek, gctlieht of
toneel. Zijn lit't1tekstcn bestrijken de
meest uiteenlopende onderwerpen, van
het dwaze v('rhaal met dodelijk ernstige
moraal ov('r de amatellr-atoomIK)mllou-
\Ver (die niel v('rder kwam dan een
adieradius van drie meter vijftig, maar
zijn .~ch('ppingtoch nuttig wist te gebnli-
kt'n) tot de vl'r.r.uehting van de a1coho~
li.••t ('Ik drink systematisch". om de
vrienden van mijn vrouw te verge-
ten ... om te vergden dat ik geen lwin-
tig met'r ben ... om mijn t'igen smocl
niet nwcr te zien.. .'), en vall het wel-
haast plerhtig-e 'Le di-sert('ur' (een vo-
eale oproep tot dienstweigering die tijdens
de Algerijn.<;coorlog door lIl' Franse re.
geling werd verlxxlt'll) tot de vriendelijke
satire 'Je '.mis snoL'. \Vaar het ook over.
gaat, Vian hlijft stee~:ls amusant en
spits, zondf'r al te vaak te vervallen in
gratuite kolder. Hoc eommereicc1 zijll
chansons soms ook mogl'n schijnen. ze
hebhen vrijwel allemaal een onmisken-
bare strekking.

Sa'tlrJscheteksten

Viml had geen grote ::;el/lg.stem,maar
ICel cell heel persoonlijke dictie, die ge-
knipt tcas coor het .<;oortpsclulo-sophis-
tieated, kolderieke of satirische tekstetl
dat hi; schre£'f. De arrangemeJlten zijn
c(wk net aL~, de teksten commercieel~
met-ee11-dllb1Jele-botlem; de liehteli;k ge-
fJClrodieerde sfeer ClLUde music-hall bliikt
het effect C(1Il Vums ceni;llige teksten
alleen "!CUlrte versterke,). Ten slotte wU
ik uo/.! cermelclclI dat 0]1 deze lp be-
halve Vüm ook Philippe Clay (die Vüms
gedicht <}uste Ie tem ps de vivre' voor-
draagt) en .Hagali Noel (met het heer-
lijk erotische lied <Fa;s-moi mal }o'm~
Il!/) te 110reIl zijn. BEBT VUIJSJE



Dl' ltmi'lisc1w clausgW('/1 Karmoll ti;clens de 1:'oorstelliflg in Neder/nnd. Dml: <Het is te commercieel getÎllt:

Dans danstempo uit Israël
'Ik deuk, missehiell 1.('11 ik tto minder

modern, nog .. .' Zijn ~('d('rlallds mag
dan Ilid vlekkeloos zijn, wat hij (dl
zeggl'n, hn'nk1: hij f('illoos over.
'De Înh'n'ssc in lsraëlisehe volksd:m.

.~('nen folklore i.~hijzonder groot in :\e-
dl'r1and,' wrte1t hij, 'in Israël hebbl'n
we eigelllijk pas sinds een jaar of twin-
tig onze eigl'U dansfolklore. i':atuurlijk
- daarnaast zijn dt' specifieke danst'n
van de verschillende bevolkingsgrof'p('Il,
dt' Druzell, dl' Arahit"ren en de j(,lllelli('-et<nhij voorhel'ld, maar {K)kzij h('bben
allen hun eigt"n invlo('l! gdlad op de 'ty-
pische' brai-;lisehe dans. En ('('n Rot'-
meen zal onze <klassieke' dans(,ll w('('r
anders hrengen dan een jf'menid. De
bdang.~t('lIillg van dt' .l\'('t!('r1anders -
vooral van d(, nit't.joden - voor mijn
w('rk is hyzonder groot, , .'

'1.•0 groot, dat hij voor tit' .l\ederlands("
Volksd:'l1lsVpreniging (:\EVO) ('n ande-
re instellingen al vele less('n door Iwd
r\('llerland hedt geg('v('n: VlissingeIl.
\VinsdlOten, Beverwijk, Zwolle en - na-
tuurlijk - dl' grott-re steden.

Ilij - dat is Dan fleiman, geboren op
2ï februari 1943 in Kfar jididja (tussen
Td Aviv E"nIlaifa) in Israël. In de ja.
Tt'n d(,rtig waren zijn ouders uit Xedl'r~
land naar het land verhuisd, dat tit"n
jaar later Isrnël zou Illden.
Dan - eeTlechte Sahra (een zoon van

het land) - groeide op in een moeilijke
tijd, tegen dc verdrukking in, zoals ook
de plant waarnaar (Ie Sahra's zijn ge-

Boemd onder modlijke omstandight'llt"lI
groeit. flij was vijf tOl'n dl' vrijheidsoor.
log werd uitg('vochten, kwam bijna tien
jaar later van dl' (aehtjarige) !agt'Tt'
.~dlO()1en koos de 'pedagogische' kant
van de middt'lhare .~chool,dil' in Israël
de keus laat tUSSt'ndc ialclI. ('n J!SY.
c/w/()gie-kafli: hij wiJdt, leraar word('n.
Dansen had hem l'chkr nooit losgela-

ten. .\Iuziek t'U dans \\'as ("l'n van de
morde rugj..!;t'SkUllt'llvan de Isradi"s tij.
tiens dtl oorlog van 19.18.Dan was tOl'U
vijf ell danste mee in zijn kleine dorp.
In plaats van lid volksdansen op h' ge-
ven, comhineerd(, hij lwt md zijn plan
om onderwijz('r te worden. Toen hij vijf.
tien was, gaf hij zijn ('erste lesselI.
i\'a de middellxlre school was zijn vol-

gende - logisdw - stap !laar de Dans-
acadernit' in jeruzalem. l'en opleiding
dil' zo grondig is, dat hij s(~mi-universi.
tair niV(':lUhef"ft.Xa twee jaar ging Dan.
aangelokt door het grott. aantal aanhie.
dingen, <depraktijk' in.
Zijn werk hij de studentendansgrnt'p

van de Universiteit van jeruzalem ligt
achter JH'm, ('w'nals zijn I('sst'n aan het
SeminariE"voor 11IIitt'n!andscjt'ugdleïd('rs
in die stad: hij l....wam naar Nederland.
~aast zijn lessen voor dl' I'\EVO werkt

hij onder mt't'r nog voor de Dansgrot'p
'Tell1skhore', die op speciale avonden
haar llaam verandl'rt in Dansgrn('p
<Shalom' en Isrnélische volksdansen uit.
voert.
Xaast zijn gastdocentschap op til'

Utn..(.'htse 'Academie voor ExprE"ssiein

\Voord ('11Ct,haar' gaat hij ook studt.-
ren aan de Amskrdamse Toneelschool.
waar hij zich in Ilt't hijzonder wil tOl,leg.
gen op vakken als regie, make-up, kle-
ding f'n helichting. :\'aast een cig('11dans.
tijdschrift heeft hij ook plannen voor ("en
t'Îgen damgn}{'p. Kortom: Dan lIeiman
bmist van vitaliteit. Alles wat m('t de
<lans te mah'lI hpl'ft. Iweft zijn fpllt' in-
ten'ssc.
EVt'nalsdl' ("chte F1amt'Ilcotiansl'rs1)('-

klaagt hij zich over de toenemende
'mlKlernisl'ring' in (It, klassieke dausl'n:
invloc"(lenvan twist t'n cha-cha-cha, die
erin sluip('n omdat lwt comm('rl"i{,dgun-
shg(' rL'Sultatenh('l,ft. Hij nOl'mt in dat
vl'rhand dl' Karm~m D(meer!>, die ook
in Xederland optraden. Hij wil het anders
aanpakken.
En aanpakken doet hij. Op hd mo-

ment dat \H' dit sehrijven. is hij er
't'vf'n' tu.~sellllitgt'trokken om via Lyon
lIaar Italië tt' reiz('n en daar v{x)rstl'ilin-
gen l'n Jess("nte gevell op ('('n intl'rna.
honaal congres.
Cevraagd Haar dl' specifiekt~moeilijk.

la'den in r\("(lerlant1. noemt hij als ver-
schil met Israël als ('erste de noodzaak
om de mellsen hier niet aIll'en de dans-
pa.~senen het ritme, maar ook de sfeer
hij te hTt~ng('n.
En dán is Jwt nog maar dl' vraag of

ze Dans danstemIlo hij zullen kunnen
houden, l'en tempo dat dne slankere uit-
gaY(' van Gt'Orgl's C"'pst-Skle Story')
Chiakiris (x)k lmitefl zijn werk volhoudt.

IIENK ]. MEIEH
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MARRAKESJ
,\an de voet can het ,tt/as-gebergte
i" .\I11rokko ligt de 'rode' stad .\lar~
rake .••;. Op ecrl call Zijtl reizen
bezocht !O/OI!,Tflll/ Tom \Vecrheijm
de::.e fascillcrellc1e stad.

Het vcmuUlkcclltrwn D;emaa el
FrUl is voor t;ele toer;:<.>1en de p,rote
trekpleister. De heelde" die 'Ven-
heiilIl in deze I'1alel1 or:er1Jreuf..,tf,
zetteriOlIS j'l ecn Cl1,dere wereld.
Shmgenbezwcerders, damer!> die
op de maat ean tromgerolfell.Cilde
exoti.,>che dansen uitvoeren en ar-
tiesten trachten ieder in h"" eigen
's/iiJ" de a01ll!tlcht Vlln het publiek
te trekkeIl. lIet is een bont ge-
Iwel dailt op ciat plein. En heeft
!l dorst? f)e watcrverkopers. die
hel Icaler ;" speciaal vervaardigde
huiden gekoeld houden, staan er
borg voor dnt uu; dorst snel is ge-
lest.
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