


Raadslieden

Het jaar 1968 heeft voor (HlS ecu goed einde gehad. Op 10 december ontvin-
gen wij vall Je minister V;.HlDefensie t..~ll brief waarin hij OllS hcriehtte dat
hij aeeoord gaat met de aanstellillg vall eCII Ilegende cn tiende raa(bm<1ll. ~I('n
zal begrijpen dat dat "oor ons een vreugdevol bericht was en ik wil gaafJlC
van dit Cl-"I"stenummer Val I Ego in het jaar HJG9 gehnlik makcl! om de millis-
ter onze dank voor deze uitbreiding te betuigen.

\Vij begollllen op 1 september H.lG-tmet vijf raadslieden cn dat aaulal is
dus nu verdubbeld. Uiteraard hangt de uitbreiding vall het aantal raadslieden
samen met de uitbreiding van het aantal ueelnemers aan de humanistische
geestelijke verzorging.

Toen wc in september 1964 met het werk hegollll('11 was het ook voor ons
eCH vraag hoeveel deelncmers cr zoudell kOJllcll. Als dat er in de L"erste drie
jaar twee duizend warelI gCW("Cstdan zouden wij zeker nict ontevreden zijn
gcwc(;.-:;t.~Iaar het was veel hoger. Op 1 september H)67 bedroeg het aantal
deelnemers 3850. ~Iet ingang vall deze datulll werd de IHllnani,stiseiJe geeste~
lijke verzorging defiJlitief in de strijdkrachtelI ingevoerd.

Ook daarna is hct aantal deelnemers blijven StijgCl1 :t.odat het op 1 oeccm.
ber vall het afgelopen jaar 5551 bedroeg. Vaak \Taagt mell 011S: ja, maar hoe
kom je Illl eigenlijk aan die aantalIelI? \Vij willen daar graag antwoord op
geven: dienstplichtige militairen moetcn een formulier invullcll \vaardoor ze Ie
kennen geven aan welke geestelijke verzorging zc WCII:'iCIldeel te Hemcn. De
telling is dus betrekkelijk eenvoudig, wij tellen het aantal formulieren van in
{liellst zijllde dienstplichtige militaüell die op hun fonnulier te kellllen heb.
ben gegeven aau de humanistische gecstelijke verzorging te willen deelnemcn,
Bij het aantal vau ,5551 zijn dns geen beroepsmilitairen inbegrepen, ('11 dat
niet omdat niet een aantal van hen voor de humanistisehe gecstelijke ycrzor-
gillg zou voelen maar omdat zij daarvoor geen formulier behoeven in te dic~
nen en dus Jliet geteld kunnen worden.

Soms \vordt ons ook gevraagd of \ve niet per ongeluk de formulieren mee-
tellen van mensen die het vormilll4seentnun het Coomherthuis bezoeken . .\lcn
kan gerust zijn, wij tellen, uiteraard, alleen die formulierelI die betrekking
hebben op de geestelijke verzorging in de kazernes, Icgerplaatsen OllZ. \\'c
maken ook geen andere vergissingen, kortom, we zijn echt niet op ons ach~
terhoofd gevallen.

1I0e lIloeilijk het work voor de raadslieden is geweest kan mell zelf ontdek~
keIl al'i men de eijfers vergelijkt. Tot IIlI toe ::1('htraadslieden voor .),550 (k"el-
nemers. Als men daar de hoofdraad~l11<lHaftrekt die niet aan de verzorgilIg in
de kazernes deelneemt houdt men 7 iraadslieden over die dali elk zo'n 800
deelnemers te verzorgen hebben. Als men daar dan verder bij bedcllkt dat die
800 deelnemers niet in één kazerne zijn gelegerd maar als regel v~rsprcid
over tien of meer kazernes dan kan men zich wel voorstellen voor welke moei-
lijkheden de raadsliedetl hebben gestaan. Een aanvulling met twce man is dan
ook bepaald geen luxe!

\Vc zullen dllsstraks tien raadslieden hebheIl, de hoofdraadsman inbcgrc.
peil. Als men er van uitgaat dat 500 deelnemers toch wel het hoogste aantal
is dat ecn raadsman kan verzorgen (en dan alleen nog als die ,?OO man in één
of twee kazernes gelegerd zijn), dan moet het duidelijk "jjn, dat met alle
dankbaarheid die we de minister vall(1aag gaarne betuigen, het einde van
onze wensen nog niet gekomen is. ~Iaar vall(laag zijn we dankbaar!

HED.
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Marijke Merckens: 'Geef mij maar toneel'

~Iarijke ~Ierckells (28) is dit winter-
seizoen (,én van de meest gevraagde me-
dewerks!ers aan ,~-showtjes, liedjes-pro-
gramma s en tv-eenakters.
'En tóch: zegt ze, 'vind ik dat tv-werk

op het ogenblik niet het belang-rijkste. Ik
vind het leuk, hoor. om gevma~d te
worden zoals kortgeleden hij Henmln
van Veen, maar met 't toneel heb ik
méér werk en dat zÎe je als tv-kijker pas
als zo'n toneelstuk van de schouwburg
naar het tv-scherm wordt overgehe-
veld,'
Marijke is al l'en paar jaar Haagse.

Samen met haar man, acteur Jacques
Luyer, bewoont ze een hoekhuis in de
Ilaagse Soendastraat. r..fireillc Nathalie,
het dochtertje, is nèt 1 jaar geworden.
'We zijn naar Den Haag gegaan toen

we samen bij dl' Haagse Comedie l.-wu-
men werken,' vertelt Marijke: 'We kon~
den toen niet langer meer in Arnhem
blijven wonen. AI dat heen en weer-
gercis. je zag elkaar dan helemaal nooit
Inecr:

Actrice

Sinds 7 St'ptember viert ~farijkc aL..•
adrice triomfen in het stuk 'Pauken en
trompetten' van Bertolt Brecht. Ze kreeg
voor haar hoofdrol (Victoria) in de kran-
ten juichende recensies. ~farijke voelt
zich thuis op de sehouwbur~'Planken al
komt er van caharet nu niet zoved me('r
als in de tijd van Sanneveld.
'Vant precies. ~farijke was dat meisje.

dat in 1963 (vijf jaar geleden alweer dus,
'je houdt hd niet voor mogelijk, het gaat
zó vlug,' zegt ze) zo m.'lar in de witte
gangen van dl' VARA~radiostlldio's aan
de Hilversumse Heuvellaan door \Vim
SonncveId ontdekt werd.
'Ik liep daar zb maar. Ik was scriptgirl

hij de VARA-televisie, héél Il'uk werk.
En dut was ik weer geworden omdat ik
na de Arnhemse Toneelschool dacht:
Nee, dat wordt niks op het toneel met
In('.'
Sonnevdd wist het meteen, zoals hij

later vertelde. Hij zág in ~Iarijke plotse~
Bng het meisje, dat hij in zijn one-man~
show als 'aangeefster' kon gebruikl>n.

Vrll op toneel

Sonnevcld kneedde Marijke om tot
het meisje, dat zich zo vrij op toneel kon
hewegen. Op de Arnhemse toneelschool
hadden ze dat niet zo gezien, want na
twee jaar ~ng Marijke CL'l.arweg. Ná
SonneveId (haar optreden mt't hem Icid~
de ook naar de presentatie van het grot('
Grand Gala du Disque populair) stond
onmiddellijk de Haagse Comedie voor
de deur. En nu speelt Marijke alweer
drie seizoenen lang drie tot vier premiè-
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res per jaar. Haar aandelen in de stuk-
ken wonlt stl'eds belangrijker.
'Er schiet eigenlijk nog maar weinig

tijd mecr over voor de televisie,' zegt ze:
'Paul Stet-'nhergen wil, dat we onze tijd
niet te veel v('rsnipperen. Vandaar dat
we er niets bij mogl'n doen als ze in
Bussum wat voor ons hebhen en wij
zitten met een première:

Jeugdsentiment
Sinds de Sonneveldtijd en de tijd,

waarin zc ook veelvuldig in de Rob de
Nijsshows (bijna alweer jeugdsentiment)
voor de televisiecamera's verscheen. zijn
er al nid minder dan 10 verschillende
grammofoonplaatjes met haar stem er
op in de platenwinkels verschenell. ~faar
sinds kort is er ook een langspeelplaat,
waaruit de veelzijdigheid van Haagse
~farijke (eigenlijk heet ze van haar ach~
temaam Ouwejan, maar dat bekt niet zo
lekker in de wereld van de showbusi.
ness, vandaar) hlijkt verschenen. Daar is
ze terecht erg trots op. Twee liedjes van
dc'/.c plaat heeft ze ook in de BRT-
VARA-TV~show van Nico Knapper ge~
zongen en dil' show moet nog worden
uitgezonden. Titels van beide li{~djes:

'~fammie' en 'Happy Ending'. Op amle-
re plaatjes kan ze zo lief Brigitte Bardot
zingen: Marijke bewondert de Franse
vedette dan ook zeer.
~larijke M{>rekens: In drie seizoenen

bracht ze het van 'Firn 'Vim' tot Brecht-
vertolkster. Ze voelt zi<:h hij de Haagse
Comedie uls een vis in het water. Ze
hoopt ook wel voor radio en televisie le
hlijven doen.
'\\'ant; zegt 1farijke, 'ik zie helemaal

geen strenge grenslijnen tussen wat zo
verheven met het woordje TONEEL
met een grote K wordt aangeduid en
cabarct of liedjeszingen in een gewoon
showtje. Ik vind het leuk werken, ook in
dat Bussumse tv~wercldje. En 't leukst
vind ik het als ik maar zo veelzijdig
mogelijk ervaringen op kan doen. Dat
zie je in Engeland toch óók. De grootste
actrices schamen zich er niet voor ook
maar de kleinste rolletjes te spelen. Het
maakt niet uit. Als je alles wat je doet.
maar zo goed doet <lismogelijk is. Dan
kan je van alles iets goeds maken. Ais ik
iets niet goed vind hen ik in de positie,
dat ik kan weigeren. En ik heh de laat~
ste jaren al heel wat aanbiedingen afge-
slagen: ALE VAN DIJK
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111deze seric van vier artikelen over
het humanismc heh ik reeds op hvee
vragen antwoord proberen te geH'n n.l.
op de vmgen:

• \Vaarom gelooft een humanist niet in
God?

• Kun je humanist en tegelijk religieus
zijn?

In dit aItikel zal ik trachten de hete-
kenis vall het Ix'grip vrijheid in de hu-
manistische levensovertuiging aan te ge-
ven, Ik doe dat daarom zo graag omdat
het mijn overtuiging is dat in de door-
denking en doorleving van het vdjhcids-
hegrip a'n der voomaamste, zo nit,t h",t
voornaamste, kenmerk van het huma-
nisme wordt gevonden.

De autonome mens

In het humanisme wordt de mens niet
g~.den in een C<xl - mens H'rhouding.
er zijn in de humanistische visie ge('u
'hogere' machten die de mens leiden of
hegeleiden, er zijn geen invloeden van
elders zoals die in het christelijk geloof
voorkomen, uitge,drukt in tennen als
'Goddelijke wir en 'C(xldelijke gena-
de'.
Het humanisme gaat niet alle,,'n van

de mens uit maar het ziet de mens als
epn autonoom wezen d.W.z. niet geleid
door 'hogere' machten, maar aangewe-
zen op zichzelf. In de situatie waarin de
mens als gevolg van de natuurlijke ('VO-
lutie is ontstaan, <-'ndat is dus de situatie
van de mens hier en nll. zal die Illens
het zelf llloelen redden zond<-'rhoop op
het regelend ingrijpen van God of go-
den.
Natuurlijk W({,tde humanist nid met

zekerheid dat God of goden niet hestaan
maar zoals de meeste christl'lwn 'gelo-
ven' dat dat wel degelijk het geval is, zo
'gelooft' de humanist dat dat niet ht't
geval is. lIet hegrip 'autunome melIS'dat
binnen het humanisme vaak wordt ge-
hanteerd hetekellt dus dat de mens
wordt gezien als niet beïnvloed door het
in~-rrijpenvan 'hogere' machkn. Om ht't
nog- anders te ze~g"'II: in de humanisti-
sche visie moeten mensen verantwoorde-
lijk worden gesteld voor wat cr hil'r en
nu met mensen gebeurt, of cr oorlog of
vrede is, of er welvaart of aml0ede
heerst of de gewassen zullen hloeien of
verdorren, dat all,,"Svalt onder de vt-'(-
antwoordelijkheid van mensen l'U kan
nid aan de genade of ongenade van
'hogere' machten worden toegeschre-
ven.
Ook in het persoonlijk lewn ziet de

'11lmanistde mens nallgewezen op zich-
ldf en medemensen, het bidden om
'verlossing uit moeilijkheden' is, volgens
de humanist, zinloos.
In hovenstaande gedachte wordt dus

de onaOmnkelijkheid van tIc mens t.a,v,
zogenaamde 'hogere' machten uitgespro-
ken en daarmede, in wijsgerige zin, de
nijheid van de mens gesteld, ;\faar, zou
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men kunnen tegenwerpen, het valt toch
niet te ontkennen dat de mens in een
hepaalde situatie is gepbatst en, ah ddt
wordt t()l'gt'gen~Jl, wordt dan daardoor
niet de vrijheid van de mens duidelijk
in!-:l'1X"rkt?

Misverstand

Ik Ilwen dat hier een misverstand
aan de orde is {bt, omdat het zo hard-
nekkig voorkomt. weerlegd moet wor-
den, i',:atuurlijk Ix'vindt de mens zich
altijd hÎlmen ('l'n bl'paalde situatie. :\Ien
kan zich de lllellSniet voorstdien huiten
de wereld, hij is altijd in-dc-wereld CH

daardoor ook altijd binnen een situatil'.
Eigl'nlijk llloet ml>UzeJ.':"gendat dat in-
situatie-zijn g,,'woon bij het mens-zijn
hehoort. Die situatie kan met enkele gro-
te lijnen omschreven wonlen als: det'i-
zijn van "'en zijnstotalitl'it, deel-zijn van
een kosmisch gehL"eI,deel-zijn van een
matericx'l en geestelijk t'volutionair pro-
ccs, deel-zijn van Il<'t proc:es van 11'H'n

en dood, van man {'n vrouw, van gc-
hoorlt~en vemieti~ng. En wat men daar
meer vall kan en wil zeggen.
\Vie stelt dat de men.s eerst werkelijk

vrij zou zijn als hij buiten iedere situatie
gedacht ZOII kunnen won1ell, vrij dus om
zijn eigen situatie te kiezl'n. wenst zich
de ml~IIShuiten de wl'reld. wenst zich
<'en onmugelijkhl'id. En hier schuilt het
misverstand, waamp wc ook n'n\,,'rop in
het artikel nog temgkomen, wie zo door-
draaft stelt iu wezen dat vlijheid zon
moelen inhouden het kiezen van het
onlllo~l'lijke terwijl Hijheid natuurlijk
nooit iets <lJl(lerskan zijn dan ("I.'U keuze
tussen mogelijkheden.
Vrijheid in de zin 'van autoIlomie be-

tekent dus niet dat men de gegeven
situatie willekeurig kan verwerpen maar
dat men lUl juist op die gegeven sitllatil~
mag rekenen in die zin dat ml'lI niet
hevrL"esdbehoeft te zijn dat dit, situatie
op een willekeurig ogenhlik veranderd
kan wonIl'lI door een \\;lleh'urig ingrij-
pen van 'ho~el-e'machten.
Om een beetje l'ell geforceerd maar

wel duidelijk voorlleeld te nOl'men: ge-
gen~n de situatie van de verhouding
tussen land en zec en allt>gl'Ologischeen
allllere verschuivingen die <laarin m()gt'-
lijk ziju, moet men {'I"op kunnen r{'ke-
nen dat geen 'hogere' machten willekeu-
rig in die verhouding zullen inwijpen
om hepaalde llIensen te stratfen ot om
anderen te bdonen. Kortom, de gedach~
te van de autonomie van de mens ver-
werpt niet het feit dat de mens leeft iu
epn bepaalde situatie Illaar stt'1t IllI juist
de zekerheid van de situatie vast. im-
mers een bepaalde situatie gegl'ven (en
het is al Illoeilijk genoeg om tot een
juiste interprdatie daarvan te komen)
mag de Illens er op rekenen dat die
situatie niet van hO\'('l1afop willekeurige
wijze wordt veranderd. De veranderin-
gen die als gevolg van biologische en
geestelijke evolutie plaats hebben zijn
geen ingreep op deze gedadlte omdat ze
immers in de situatie zijh inbegrepen.
Dit gezegd zijnde hetekent autOIlomie
dus dat het van de mens zelf afhangt
hoe hij zich, binnen de gegeven situatie,
opstelt, dat hepaalt zijn \Tijheid.

Zelfbestemming en
verantwoordelijkheid

\Vc hebben het in het bovenstaande
steed<; gehad over de mens; het \vorot
tijd dat we ons nu gaan hezighouden
m<'t mensen, En d::m kan opnieuw de
vraag worden gestdd: is een individued
mens nu werkelijk vrij of is dat slechts
verbeelding? Ik laat bij de he~UltW(X)r-
ding van deze vra.1.gkwesties als de pre-
destinatie (de gedachte dat ons leven ge-
heel 7_0U zijn \'oorbeschikt door een C<xI-
delijke macht) achterwege omebt ik niet
geloof dat er nog veel mensen waarde
aan heehten.
:\faar wat Illen wel vaak kgenkomt als

men spreekt over vrijheid, is de opnlt'r-
king: dat verbeeld je je maar, iedere



individuele mens wordt door erfelijk-
heid, milieu en opvoeding-zodanig beïn-
vloed dat er van werkelijke vrijheid geen
sprake is.

Nahmrlijk i.~het waar dat erfelijkheid,
milieu en opvoeding voor een groot deel
IK'palen hoe een imli\iducel nwns naar
karakter, intellect pn temperament
wordt, ~faar wat niet waar is, dat is dat
men door deze factoren zo volledig
wordt bepaald dat er daarna in ons le-
wn altijd sh ..hts één mogelijkheid zon
overhlijven zodat er niets meer in vrij-
heid te lx.-'Slissenzou zijn.

En (bar gaat het om in de vrijheid:
om de door zelf genomen heslissingen
zichzelf bestemmende melis die op die
g-rond dan (x)k verantwoordelijk is voor
eigen doen en laten. N'atulITlijk,een jon-
geman met L->cnintP1ligentie-quotiënt van
100 zal zeker mKlit een vooraanstaand
geleerde worden, dat is dus een moge-
lijkh"id die ni(.t voor hem open staat.
Maar met zijn intelligentie zijn er hon-
derden andt're mogelijkh('{len. En op~
nieuw: nijl1l'id hetekent nahmrlijk niet
het wensen van het onmogelijke maar
Ill't kiezt'n tussen wat mogelijk is.

Eigenlijk is het hele probl('i;'m <'en
hectje academisch want uiteindelijk
komt het er op aan of we onze handelin-
gen ervaren als L"Cngevolg van zelfgeno-
men beslissing<-'nof dat we ze ervaren
als een min of m('('r alltol1l<ltiseh,gevolg
van wat ons bij gehoorte en opvoeding
is mL"Cgegcvenen dan lijkt het me zeker
dat hijna alle mensen een hdangrijk d('pl
van hun handelen ervaren als ppn kiezen
pn heslissen d.w.Z. dat ze zichzelf als
vrijhpid ervaren en daarom gaat het na-
tuurlijk in het leven.

Automatische processen
Vrijheid hetekent dus dat een mens

n>ramlerlijk is als ge\'OIg van z(~lfgeno-
men beslissingen. Het ontkent dus dat
een individueel m£'ns onveranderlijk is
van karakter, intellect t"n temperament.
zoal••het ontkent dat de mens zoiets zou
hehhen al" een onveranderlijke natuur.
::\'atllllrlijk is cr, ook voor het individu,
ef'11bepaalde sihmtie waarin hij tot ont-
\vikkeIing komt maar dat deze ontwikke-
ling sleçhts het gevolg zou zijn van min
of meer automatische processen lijkt mij
in strijd met de ervaring die mensen op
dit gebied hehhen.

Hoc veranderlijk een mens is hlijkt
natuurlijk in de ('eTSteplaats al uit de
grote reeks lichamelijko en geestelijke
veranderingen die een nwns doormaakt
tussen geboorte £'11 sterven, Inp1aats van
op een onveranderlijk gegeven lijkt een
mens veel meer op een groeipruet's \.01
tegenstellingen en verrassingen. De
vraag is edüer: gebeurt dat 1111 allemaal
door invlneden van huitenaf of speelt
het indhidll daarhij zelf ook door het
nemen van heslissingen een rol.

~fisschien kan men zeggen, het is niet
helemaal het een en niet helemaal het
ander maar ik kan me moeilijk voorstel-
l('n dat men alle zclfhestcmming (en

daarmee alle vrijheid) zou ontkennen.
Persoonlijk heb ik de neiging om te
zeggen: het leven van ('('n mens is ecn
proces van voortdurend kiezen en heslis-
sen, of dat nu schijn of werkelijkheid is
doet er eigenlijk weinig toe want ik
heleef het als werkelijkheid.
Kiezen en beslissen

Ik hen dan ook allerminst geneigd om
in de onveranderlijkheid van karakter-
trekken en temperament te geloven, ik
ben ervan ovel1uigd dat een Hwns door
eigen kracht en met behulp van amleren
veel aan zichzelf kan veranderen. Ik ge.
loof niet dat iemand die eenmaal hccft
gcstolen altijd een dief zal blijven, ik
geloof niet dat iemand die driftig is
altijd even onveranderlijk driftig zal
moeten zijn, ik hen ervan overtuigd dat
iemand die zich vandaag als een hravc-
rik gedraagt best morgen et'll sehoftell-
streek kan uithalen (en omgekeerd) en ik
geloof bovendicn dat dat iets te maken
h('Cft met ons innerlijk vennogen tot
kiezen en beslissen, kortom ik geloof dat
de situatie van de mens nu juist zo is dat
in die sihlatie de mogelijkheid tot vrij-
heid is gegeven,

En aln d("J;Cvrijheid, de vrijheid van
keuze en heslissing gaat het in feite, als
gevolg van deze vrijheid zijn we zelf-
standige mensen, die in vrijheid tot zelf-
hestemming komen en die op grond
daan'all dan ook n:rantwonrdelijk kun-
nen worden gesteld voor eigen daden en
handelingen. Vrijheid en verantwoorde-
lijkheid behoren bij elkaar, eerst de vrije
mens kan verantwoordelijk worden ge-
steld en iemand is eerst werkelijk vrij als
hij hercid is om de verantwoordelijkheid
\.oor zijn handelingen op zich te ne-

In de hllmanisti.~chelevensoverhJigin~
necmt de zelfstandige, vrije, venmtwoor'~
delijke mens een centrale plaats in, het
is niet mo~:w.}ijkdoor te dringen tot de
kcm van het humanisme zonder een em-
stige hezinning op het probleem van de
vrijheid.
Politieke vriJheid

Natuurlijk leidt een lewnshesehouwe-
lijke keuze tot hepaalde gevolgen in het
politieke leven. Niet in die zin dat door
humanisten nu ook <-'('IJhumanistische
politieke partij zal worden opgericht. In
het algemeen zijn humanisten tegenstan-
ders van een dergelijke directe vennen~
ging van levensovertuiging en partij-po-
litiek. Maar het hetekcnt natuurlijk wel
dat wie zo n.'ldrukkeIi;kin de levellSover.
tlligin~ kiest voor de vrijheid ook in
politiek opzicht als één van zijn belang-
rijkste docleinden zal beseholl\ven het
venverkelijken van politieke en maat-
schappelijke vrijheid,

In het algemeen zal men hllmaniskn
dan ook vinden in die politieke partijen
waar de vrijheid vall de mens centraal
staat. Nu is een dergelijke gedachte v('I',1
te algemC'Cnom tot een werkelijke poli-
tieke keuze te kunnen komen, \'lÎe het
met de vrijheid ernstig mC't.'ntzal mini~
tieus te werk moeten gaan, hij zal zich

moeten afvragen door welke politieke en
maatschappelijke maatregelen de kans
van iedere individuele mens tot ontplooi-
ing van eigen capaciteiten en mogelijk-
heden het Illcest wordt hevorderd, onder
welke politieke en maatschappelijke om-
standigheden de mogelijkheid tot vrij-
hekl van iedere mens het best wordt
Ix'\.ordenI.

In de loop van zo'n onderzo<-'kzal
men ongetwijfeld ook op het probleem
van de sociale gerechtigheid stuiten en
zal men en'aren dat het aanwezig zijn
van sociale onrechtvaardigheid de ver-
wezenlijking van de vrijheid in de weg
staat. Bij de hestrijding van die sociale
onrechtvaardigheid zal men moeten na-
denken over de vraag welke economi-
sche, sociale en politieke maatregelen
genomen mog<-"Ylworden, juist gezien
ook uit het oogpunt van de vrijheid.

\Vie over al dC'.-:edingen nadenkt zal
zich niet v<,rhazen over het feit dat hu-
manisten, ondanks hun g('zamenlijke he-
langstelling voor de gecstelijke vrijheid,
toch in verschillende politieke groepe-
ringen terecht komen.

Vrijheid Inde opvoeding
Natuurlijk leidt de vrijheid ook tot

konsekwenties in de opvoeding, Ik zou
haast zeggen: juist daar! ~faar de erva-
ring leert dat het ons in de opvoL..o.ing
de allergrootste moeite kost om het be-
ginsel van de vrijhcid werkelijk toe te
passen. Het is immcrs duidelijk dat vrij-
heid in de opvoeding zou moeten hete-
kenen: het kind helpen om uit te grocien
tot ecn zelfstandig, vrij mens die langza-
lIl('rhand groeit tot eigen opvattingen,
eigen meningen en eigen overtuiging.

Echter in de eerlijke overtuiging dat
het onze taak is onze kinderen over te
dragen wat wc als het heste en edel~te
in onze eigen opvattingen zien, zijn we
in de opw)<-,<lingals regel bezig het kind
in een bepaalde richting te stuwen nog
voor het aan eigen opvattingen en me-
ningen toe is, Als regel wordt dit in de
opvoeding zelfs als een deugd be-
schouwd, men moet immers de kinderen
een houvast, een richtsnoer enz, ge-
ven,

Een werkelijk humanistische opvoe-
dinl};zal het mo('ten aandurven met de
vrijheid n.l. met de gedachte dat het
enige werkelijke hOllVustvoor een mens
in deze moeilijke wereld de zelfstandig-
heid, de vrijheid en de verantwoorde-
lijkheid zijn, die slechts langs ecn moei-
;t,ame weg van veel eigen keuzen en
besli~singen tot rijpheid l.."'Omen.

\Vie werkelijk vrijheid wil zal daar al
hed vroeg mee moeten heginnen. daar
bij aan de ene kant beseffend dat vrij-
heid zich niet verdraagt met geestelijke
dwang, ook niet als die verpakt wordt in
wphvillendhcid, maar aan de andere
kant wetend dat vrijh€id niet geboren
wordt uit onverschilligheid maar uit eer-
Iijko toewijding,

H. UPS
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Country and Western

Amerika is het land van de volksmu-
ziek. Vele soorten \ülksJnuzi(,k kent dit
land l'n {'én daarvan is de ('.01Intry <tnd
\Vestem muziek. Vele jaren lang is dit
genre hepaald door de western-films en
dat was eigenlijk een vals beeld. :\Ien
luisterde l111'cr naar de wijsjes dan naar
de teksten. De nweste songs handden
over de spoorwegen (railroad songs), bal-
lads. cowboy songs, wct'l)ers, love songs.
breakdowns (woeste Ill'gerdansen) square
dansen. De Country music valt in \Tf-

schillende soorten uiteen: 1) Old-tiuH',
Country opnamen uit 1927 tot lHnstrccks
1940; 2) Bluegrass, 3) moderne Country;
4) ("olk.Country; 5) Pop-Country en de
sacfl-'(:l songs.

Old-tlme
'Vat is Old-time precies? liet is zeef

moeilijk deze Vfaag te l)('anhvoonlen.
Old-time is de authentieke muziek die
zo'n 40 jaar geleden ontstond. Ceen
elektrisch snarenwerk, geen koortjes.
geen strijkorkesten ah hegdl'i(ling. De
h'Toteman die de C& \V bekendheid gaf.
was Jimmy Rodgel"s. De-J:cartiest bege-
It"idde zich op .~itaar en was omringd
door ('(>n ork("Stje. De songs die hij
hracht waren v('{'lal hlues en yodeJs.
Deze JillllllY Hadgl'rs - hij werd geëerd
met de titel grooh..ader \'an de Cauntry
muziek - stierf in 1933 tij(lens plateIl-
opnamen. Zijn populariteit was groot.
TllSSl'll 19S0-19fiO werden reeds zijll pla-
t('IJ hier uitge1>racht.
Een andere grote groep was de 'Car-

ter-Family'. a.I.\'. A. P. Carter. De 'Car-
ter-Falllily' 1>estonduit A. P. Carter. Sa-
rah Daugherty en ~layhdle Addington.
De hegeleiding hestond uit een gitaar en
el'n antoharp. tel"'\.\'ijlA. P. Carter de
songs schreef. Een l)('keml nummer van
de'ze groep is '\Vashhall Cannonhall'.
Van deze song he'staan al 25 verschil-
h'nde nih'oeringen.

In 1940 kreeg grote lwkendlll'id. de
man. die de C & \V geschif'llenis inging
als missehien wat voorharig 'the Greatest
Country singer of AJI-tim(>S'Hank \Vil-
liams sr. Op 7-jarige lepftijd reeds slll'cl-
de hij gitaar en lxlIlwde de grepen na van
een n("ger••...anger en tevens onthield hij
de melodietjes die hij spec-Ide, Hank's
songs zijn melancholiek. Men 7..egtwel
eens dat ze zijn afgeleid van de drocYÎl1:e
nogersongs. lIet leven van deze Bank
\Villiams is een en al hitterheid en et'n-
zaamheid geweest. Bank is getrouwd
geweest met Auclrey Sheppard.
Deze vrouw was een h'Totcsteun voor

hem. lIank was anaJfahel't pn dit lH'dt
e('11 grote rol in zijn leven g{'spe"lc1
en toch eOlllponeerdc hij 12.5songs (alle
van voortreffelijke aard) h.\ .. 'Aloll(, aml
Forsaken en Jamh,'llaya'. Als nH'n eT go("(l
luistert, kan nWIl de hitterheid en dl'
N'nzaamheid voplen. In H),fj.1overll,(,d
deze v:ukr van de C & \V aan ('elI
hartaanval. Enkple andere Old-Time
zangers zijn h.v.: Charly POOIl'. Unet!'
Davc )'Iaeoll, Jim Eanes, lIank Sno\\'.

6

Bluegrass
De Hlllegr<L'>sis de muziek van de

snaren. J let wordt vaak vergeleken met
de vrolijke klankpIl van dl' Dixieland
muziek of met tIe energieke zigeuner
orh'sten uit Oost-Europa. De gebrnik{,~
Iijke instrumenten zijn; de banjo' dohro.
fiddle, has. mac10lineen ten'ns is ('r ('{'n
hoge ell doof(lringl'mle tenorstem voor
nodig. Ook wordt el" vaak 2 (lf 3 stem-
ming ge'/.ong('ll. Dit 1I0('lIlt men c1osl'-
hannony. (Tht' Lewis Family).
De Blm'grass onbtond in de hergen

l'n in de prairies van het zllid\\'Ps!l'n. De
banjo is het belangrijkste instnunent.
Omstreeks 1945 \'ond Earl Scrnggs e('n
nieuwe hanjo-stijl uit. 111.de o\'erlX'keu-
(Ie 5-snarigc stijl. Dt"ze stijl wordt til'
'Sernggsstyle' genol'llld. De ollde hanjo
stijl hed 'Clawhallllller'. Hierhij wordt
zonder plectnuns gcspL't"ld.

Ook hier is w('er een vadl'r (in de C &
\V is mell llogal gul ml't wels h.v. C.
JOlll>Sh('(,t 'Crown prilll'e of the C0111l1l;.'
Illusic', noy Acuff noemt men de 'Kin~
of Coulltry musie' en er zijn nog wel
meer) Hill ).tonIlW. Dt'Zt> Hill speelde
re{'(ls in I~no in llt't nrk('st van zijn
hroer Charly. In 1939 richtte deze man-
tioline-SIWI('rhij nitslt,k zijn eigen hand
op. II('(lell ten dage s}leelt deze groep
nog steoos 'dowTl-to-earth' hluegrass.
eeen enkele Illotl('nle sOlllld hpl'ft in.
dOl'd op hem gehad.
Enkele alldere hdallgrijkp hands in

dit genre zijn o.a.: I[ylo Brownj Jimmy
.\[artinj Os1>onle Brothersj Stanley
Brothers; Tht' :\'ew York City Hamhlersj
Lester Flatt en Earl Scrllggs en Jim &
J('sse me - HeYllolds.Ook in ons land is
de hluegrass hekend eu teH'IlS hezit ons
land wn goed hl11e,l.,'T:lSSorkest 'lbc
Dutch Blucgrasshoys: Er is pas gele-
dell ("cn lp van hen verschenl'll.

Moderne country-muslc
Omstreeks 19.56hl,.'<1mce-nonlwkent1e

jongeman met een nieuwe C & \V ~tij1.
'Hoek-a-hilly'. De llaam van <1('<.1.(' zange,'
was Elvis Presll'Y.Vele Country artiesten
nallH'1ldeze stijl over en l>rhIeven maar
(,lIk(,Iede out1(' stijl trouw. Behalve PI"es-
lev voertIe ook c<'11ander articst een
lIi"euwtjein, nl. t't'1l strijkorkl'stje en een
koortje. Deze zanger was J im Reeves.
Ook deze stijl werd ow'rgellomen. (dt>
Pop stijl). De m('este mn<1eme muziek
lx'staat uit een hegeleiding van elt,k-
triseh snan'llwt'rk ('n t'l'Tlkoortjf'.
De grootste nJ(xleme C & \V ster is

ongetwijfeld Buek Owens and his
Ru('kamos. Vele malen dnmg hij tot op
de hitlijsten door en hercik-te tevens vele
malen de top (1):,,,(.Think of me), Bijna
alle Conntry musie (HO pet.) dat heden
tl'ndage op de markt \'erschijnt is mo-
dem. Dt, goede Country z,,'l.ngers(essen)
dil' hl't nog enigszins Country hondeu
zijn o.a. Kitty \Vl'lJs, Loretta Lynn, Jolm-
lIY Cash, Char1('Y Pric1e, Charley Lou-
viu, Hank SIlOW.Porkr \VagolltT Cal
Smith. C('orge .1OI)('S('ll Ldty Frizzd.

Folk-country
De modemc Country heeft ook weer

('pn klein afdelinkje. De Folk-Country.
Dl' naalll zegt al enigszins wat \"oor soort
muziek het is. Ikt is een samenvoegsel
vall Folk en Country lll11zil,k.Hier wordt
vaak gehntik gemaakt van een mond-
harmonica, af en toe geen \'l'rsterkte
gitaren, tamhoerijn, kOOItje. Tussen de
moderne Country en Folk-Country i.~
\vl'Înig vt"rsehil. De uitvinder van dl'ze
stijl is George [lamiltoll IV. Andere ar-
til'stl'n die d("J:(~muziek brengen zijn
Bohhy Bare, \Vaylon Jennings. Johnny
DarrelJ en enkele songs van ~ferle Hag-
gard.

Pop-country

Deze Pop-Country is eigenlijk geen
Country lll('l"r,De artil"sten hehlll'n goe-
de Country gezonw'n en dmgen daarom
de naam van Country arti('st. De pop.
stijl hestaat uit (~'n hegddtlill1! van peil
svmfonie orkc.'>i:met een koor of met een
l;l'geleiding die meer aan heat doet den.
k"lI. h.\'. Sam Plan> \'an fiuek Owens.
De hek('lulste Pop-Country-zanger is Jun
ll.(>(>vcs.Deze fijne 7..anger md zijn sen-
timentele songs is anno 1068 nog zeer
IXlpnlair. Jilll Reews overleed op
31 juli 1964. Hij \wongt'lukte lu,laas
lllet zijn pri\"(>\"lieghdg.

Grand Ole Opry

Dl' Grand Ole Opry is dt, grnotst<' C
& \V show van Amerika. 'Vekelijks he-
zoeken ZO'IISOOO enthousiaste toeschou-
wers de show. Ongeve(>r40 jaar geleden
ontstond deze show doonIat de presenta.
tor een woonlspl'ling m:takte op het pro-
~!ramma dat er ,"oontf ging. Hij zei Oll-
(h'r meer: U }wht nu g<'1nisterdnaar de
kll'ine opera maar nu komt de Grand
Ole Opry. Voor elk artiest is hd ct"n
grote eer om in deze show te mogen
optreden. Ove1'Ïgl'nsmoet mcn zich voor
t'nkeIe keren verpliehk'n 1("<1erezater-
dagavond op te treden. ~f('n krij~t dan
dl' naam van <Grand 01e Opry Star'.

In ;'I\ederland zijn zo'n 8000 C & \v-
lit"Awhhers. Het is helaas jammer dat
van de kant \':lIl (le televisif' Zl'(', weinit!
gctla.an wordt (alleen de xcnv i'S ac-
tief).
Dit was een kOlte 1Illpressi(' 0\ cr c1p

Country IllUSie.D(' muziek hlinkt UIt lil
zijn ('envoud. melodieihl en tekstl'll.
Voor meer geJ.!:(','ensverwijs ik u naar
('('u aantal C & \V-hlad('n: Conntry alld
\Vestern Haydde Posthus 207 Gronin-
gen) \'('rsehijllt 6 k('er ppr jaar) ('11hevat
H)()rtr('ffdijke ~egevcns ov('r de Country
and \Vt."Stem('11Folk Illusie; i'\ed. Jhn
Rceves Faneluh. posthus G3 Drachkn
(haar hlad 't'\ash\ille Sound' verschijnt
12 keer per jaar) ('n dan is er Ilog epn
hlad 'Country JlIhilt-e', uitgegeH'11 dom
de ;'1\('(1.Stichting van C & \V muziek j'11

documentatie op Country gehied posthus
407 EilHlhoVt'lJ (wrsehijllt 12 kt'er pt'r
jaar),

G. DEELSTHA



Nico Vall Gorkmn (48)

'Gouden speedway jaren liggen achter ons'
'De gout1l'n Spt'c<iwayjarcn zijn Voof-

hij. Het is in ~l'dcriand gedaan met
deze sport. Helaas hen ik dl' laatste. Er
zijn geen opvolgers. Cl'en echte tenmin-
ste. De jeu~d heeft I-{ceneenten meer
over voor de motorsport. Auto's, ja dat
wel en in de kroeg zitten. Jammer toch.
vreselijk jammer. Bovendien komen de
l'nkelingen die nog interesse hebben.
nooit naar boven. Ze krijgen hier p;ecli
kans.'

liet verhaal van onze laatste en enig
pchtc speedwaymohanikaan is somber.
i\ico van Gorkum, 48 jaar oud, daarnH.."C
de oudste Spüt_.J.wayrijdervan Europa
gl.'Cftgeen cent meer voor eeu gezonde
toekomst van dC'J:c fascinerende sport.
.\fet hem zal het ras uitsterven, Dat is
zt'ker.

'Dat gebeurt over twee jaar', verteIt
hij. 'Als ik vijfti~ ben en ik hoop dat ik
dic leeftijd haal - stop ik. Nu al merk ik
dat de jaren gaan telk"11.De sOf.'pelheid
verdwijnt. De lef ook. De jeugd - en
Zl'g me in welke tak van sport is dit niet
het geval - neemt het heft in handen,
Zelf moet je cr dan een eind aan maken.
\Vant anders scheldt,u ze je over enige
tijd uit voor 'ouwe' opa:

Precies twintig jaar geleden stapte
Van Gorkum voor het eerst op het sllk'll-
Ie zadel van l'en speedwaymachine.
Toen hij €'Cumaalgevoeld had hoc heer-
lijk zo'n achterwiel in de hocht kan weg-
slippen. was Xico verkocht.

'Ja, hoe komt dat zo?' En terwijI hij
Yell' supporters die hij Iwm langs de
zaak komen, joviaal groet, ratelt Nim
zijn story nog eens op.

'Vooropgesteld. ik ht'n altijd ,gev(H-.Ii~
geweest voor gas. Als broekie al lag ik
onder auto's en motort'n. )'Ionteur werd
ik. Daar viel gewoou niet nall te ontko-
men, ~fijn hroN reed in die dagen. En
wat gd>eurde; ~Ît'o werd mecanicien.
Op een goeie dag zegt mijn broer: 'Stap
er zelf nou eens op: ~Oll het vlamde
meteelI. AI snel werd ik juniorkampiocn
van Nederland en kort daarop reserve iu
het \Vindmolent('am. ~Ian, man wat een
tijd. \Vat een rijders. Bot'f, Hartman.
Bisschop, Bouwman. Enorm.

En dan niet te vergeten Sh....oenman,de
beste vnn aliL-Tnaal.Van hem heh ik
ont-l"..ettendveel g-cleerd.'

Xico van Gorkum werd al snel een
hekende naam in ht't zo enge en I)('drij-
\.ige spee<h••.•aywereldje. De lef waarnlt'e
dat jonge kereltje zieh door de bochten
wrong. dwong respect af. Nu twintig
jaar later, tenvijl hij in de nadagen is van
een fonnidahele sportcarrière, vertelt hij:
'Ik hen altijd L'en hnitenrijder geweest.
\Vat dat betekent? Luister! In speedway
is de hochtenkehnit"k natunrlijk het
moeilijkst. Op de r('c'hte stukken heb je
geen eentje pijn, maar in L'ellhoeht mot.t

I SPORT

.Vico vtm GorkulIl

je vreselijk goed hij je positieven zijn.
Daar win of verlies je de slag. Vweger
vlamde ik altijd keihard huitenom. Dat
reed geweldig. \Vel legde je meer af-
stand af, mfu'lr je kon meer op toeren
blijven. Tegenwoordig halen ze in de
biImenhocht al dezelfde snelheid nis wij.
tien, vijftien janr geleden, buitenom.
Barry Briggs, b.v., die Australiër, is daar
e('n gewcldena<\f in. \Vat die jongen laat
zien is val-werk. Daar is hij ten slotte ook
wereldkampioen voor. ~Iaar één ding
vergeet Briggs. Als hij zo blijft rijden
gaat de sport kapot. Van start tot finish
aan kop rijden is VTL'Seiijksaai. Dat wil
het puhliek niet. Enig show-werk moet
erhij zijn.'

Show!

lIet woon] show is gevallen. \Vat is
waar van de verhalen dat I;ij spt'edway
reeds voordat de race gereden is, de
l1it....1aglwkpn<1is?

Zijll Og-t"ll schieten VlIUr. Voor hd
eerst tijdens hd gesprek hemerk ik Î(.ts

van agressiviteit, wa.'lnnec een specd-
way(:onrcnr toch zeker behept moet zijn.
Eni,l.,"SZinsgeïniteenl antwoordt Van
C.orkum: '~lijnheer, gelcx)f me nou, van
al die faheltjes is niets waltr. De wed-
strijd om de Gouden IIelm bijvoorbeeld.
die hier tWL'Cmaalper jaar wordt verre-
den, is een individuele wedstrijd. Ze
komen toch niet voor niks van alle wind-
streken hier naar toe. Hun centjes krij-
gen de rijders toch \vel.'

l\ïeo van Gorkum - eigenm.u van ecn
expeditiebedrijf in Yoorburg - heeft z'n
goude-n jaren achter de mg. ~1t't een
Gouden Helm zal hij zeker nit't meer
gekroond worden.

'Ik ben blij dat de andere landen nog
talent genoeg hezitten. \Vij komen er
niet meer aan te pas. \Ve zullen als
tweede ~amitl1ur op de haan verschij-
nen, En dat terwijl ~cdt,rland in het
verleden de beste coureurs heeft gehad.
Een janunerlijke ontwikkeling.'

wnl JESSE
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The Graduale

met heide persoll('n is er niet, geen ge-
sprek is mogelijk. :\Iaar wel speelt bij
beide ouders: hoe krijgen wc onze zoon
zo snel mogelijk 'gelukkig' getrouwd. zo-
dat hij enige vastigheid heeft. Benjamin
ziet deze verlangens niet. hij \veet totaal
niets, hij wordt ('eli niksnut. Totdat de
\TOllW van de compagnon van zijn vader
hem aan het verstand hn'ngt dat er nog
wd wat ander.~ is dan studie. Die vrouw.
mrs. Hohinson (Anllt' Bancroft) \.erleidt
BelJÎamin op temau\\"ernood geraffine{'r-
(Ie manier. bijna volslagen harteltXlS in
een rt'cht-toe~n'cht-aan hotelkamer. Zij
geeft zich leltedijk bloot zonc!er eni;!
gevoel. slechts haar ('er.-:ucht. haar zelf-
hevrcdiging spelen ecn rol.

De verhetenheid, waarnwe mrs. Ho-
hinson te wcrk gaat, laat .\Iike Xiehols
niet of temauwl'flIood zien. I lij toont
ons wat lü.~S('heelden die moden sugge-
reren dat mrs. Rihonsin vecl meer wil
dan allel' u Illaar lIaar hed gaan md de
jonge Iknjamin. Dic. op zijn heurt, O\'e-
rigelJ,~ dl' argeloze toe5('houwer laat zien
tot w(,lk een fysieke hachtsexplosie hij
ht'rhaaldelijk in staat is.

Die verhouding gaat zo'n paar maan-
den dex)r, maar wint niet aan kracht.
Temeer daar mrs. Hohinsnn niet wil in-
gaan op enkele MIggesties van Benjamin
om te pratt'u. Zo maar praten wil hij,
zonder al dat gevrij in die gehuurde
hotelkamer, Dan hlijkt ook dat mrs, Ho-
hinson niets te zeg.I?;('n he'eft. geen Wl'('f-
woord W('('t. slechts alcohol en milltH'-
spel hebhen \'oor haar hetekenis. i\a
bijna wanhopil-! Ilaar l'en ond('nn'll) ge-
zoeht te hohhen komt Benjamin op de
proppen md Elaine - de dochkr van
mrs. Rohinson. Hij \Taagt hoc die \"cr-
\\'eJ.."1i<; en na vccl ge7..cur OIIt\\Tingt hij
het antwoord !lit haar: iJl l'en anto. Ook
het merk. wil Benjamin weten.

Dan hlijkt dat de verhouding stuk is,
mrs. Robinson \"('rbiedt zondt'r opgaaf
van rl'delJell elke omgang van Benjamin
met haar doc.hkr Elaine (Kathcrine
Ross). Een wel erg absurde gt'dachtl'n-
kronk('1 van mrs. Hohinson, maar Benja-
min moet het er mee doen Pil belooft
zelfs - tot eigen s('hande lakr - dat hij
nimmer ('('u afspraak met Elaine zal ma-
ken.

l\'ichols IH'dt zieh wel iets h'Vt,eI aan
het !x)ck gehouden. i\ iet dat dit enig
afhreuk doet aan het totaalhel'1(l, maar
('I' wordt \•...cl overduidelijk aangetoond
dat ht"t H'rfilnwll van eell \x}(,k naar de
letter \•...einig originaliteit toont ('11 later
niet Hoopt tot hd lezl'n van het hoek.

In ieder geval mod wordelI geschre-
ven, dat i\iehols' pogingell de mot'Îte
waard zijn om te zien. Zijn Bt'njamin is
pen pas afgestlld('('rde jongeling van 21
lenl<-'s. die nauwelijks it'ts afweet van het
gewone le\'l'n. Benjamin (Dustin IloH-
man) h(,dt zijn 'hele levcn' g(,"~tude('rd
t'l\ vindt het vcrder \•...ellctjes. ZIjn vader
en moeder - in heide versies, boek en
film - zeer burgerlijke fil:,.ruren, zeggen
Benjamin totaal niets. Kommunikatie

BOl-e,,:
Een d;mulil;" mrs, RO/liIiSOIl, die Reniamill
,lid,ç wil t:ertdlt'n ocrf E/aillc,
O"elCT:
E"" gedaclltl'1oo,ç gcwisselele kliS; mrs. RO/Jillso/l
cn Iwar lIlillllUar. (A,me Ballcrof! en DlISrill
1Iofimafl).

Als je de Benjamin van de familie
ht'IlL is dat niet altijd leuk. Vaak zijn
op- en aanmerkingen op je figuur, je
houding, je lev{,llsstiji aan de orde van
de dag, je hent immers de jongste van
de familie, en ook de figuur die daar-
door het tnPcst wordt vertroeteld.

Zo ook de Benjamin in TUE (;HA~
DUATE. hier in ;'\'ederland uitgehracht
onder de (veelmggendc) titd ~Irs. Hobin-
sous minnaar, een jongen die van toeten
noch hlazen weet, doch voor vol wordt
aang("/.Îen.

Hegissl'ur van Tlw Graduate i.<; :\Iikc
i'\ichols, ecn mail die zo'n titm jaar gele-
den nauwelijks enige \wk('ll(lheid gCIlOOt.
doch zich in Sllt.') tempo naar d(, top wist
te werken. I1ij startte toen in Chicago,
samen met Elaine :\lay, een caharet, dat
VCf hoven enig alHIer eabarl't in Amerika
stond wat betreft de prl's('ntatie, het
doorbreh'll van l'ell tal)()(,. de adualiteit;
dat alles te zalllcn resulteerde in l'en ca-
baret met e('n geweldige satirische in-
slag. .\lenigl'cll vond het dan ook niet
gek, dat Xiehols, naar Xew York wt'nl
gehaald om daar zijn tall'lltl'n te wijden
aan het echte. grote \Vl'rk. Hij wf'rd
reg-isseltr van \Vho's afraid of Virginia
\V()()IL het originelt' th('aterstnk. Lakr
werd helll het aanl)()d gedaan om ook d('
filmversie van dit lloek. geschr('n'n door
Edwanl Albee. iu rel-dsst'fl'IL

Kostelijk boek
.\ Iike :":icllOls kreeg vervolgens de

kans om The Graduate te lllah'n. Daar-
voor was ('igenlijk weinig llodig. Hij had
de lx'schikking over lwt kostelijke \)(l{-'k
\'om de jonge schrijver Charles \\'ehb.
dat slechts hehodde h' worden aang('-
past aan de normen die aan h('t filmma-
kelI nu e{,llI11aal wonlell gesteld.

8

- ,
;.;~~ ~ .•.••.,;:£L:Z'.•.~....f.l.a.;....;;::.JJ ..••~ ..••~.::..1•..:l.~.Jl.u~~•.•J,A~.

,,--



Rebellion (Joi-uchi)
een geweldige film

B{'njamin maakt toch ('PIJ afspraak
lllet Elaine, daarbij geholpen t'lJ ook ge-
dwoJll-(ell door zijn vader, die hd maar
zo-zo viIHlt dat zijn zoon nog !'!Peds
ge('n meisje h{'eft. Benjamin nodi~rt hnnr
uit, maar moet ondervinden dat mrs.
Ro!JillsolJ ('eli ,l..!;t'\'aarlijke tegf'nstanc1skr
is. Zij traeht op alle manit,rt'n B('lljamin
het l('\"cn zuur te makl'n: zijn omgang
md Elainc wordt plotsding' afg:ehrokell
wanll('er Elaine t'r achter komt dat Ben-
jamin al die tijd ("t'n \'erholltling heeft
gehad met haar mot"tlt,r.

~khols laat dc hx-schollwer l'ig't'lllijk
maar ('en lH'dje radt,u llaar dl' houding
\'all mrs. Hohinsoll. Is hd wt't-kt'lijk e('n
diepgeworteld haatgev()('! dat zij ktwstert
t('gt'lIover mannen, of proilt't'rt ze t'eht
de ht'sehertll('ng:f'1 1(' spelen van haal
dochtt'r, In het l)oek vall "-ehh wordt
clat allemaal \n,1 duidelijker g('lIlaakl,
alhoewel dl' schrijn'r daar ook niet da~

FI LMBESPHEKING
clelijk klaarzit met een antwoord. Dl'
l(v.1.eTmod maar hegrijpen Pil zelf enige
condusies trekken. :\taar van ('('n filnu'r
wordt n~f\vaeht, dat hij dergdijkt, pro-
hlemt'1l \'OOl" de kijker aallschouw(,lijk
maakt.

Spectaculaire lacht

De tWPt"tle helft \'an Thp gradllatt'
wordt af w'raffdd. B{'njamiu is op zo"k
uaar Elaine, dit' hl'm nid me('r wil ziel!.
Zij wordt door haar ouders naar een
hi/!hschool gestuurd n'r "all San Fran-
eiseo en Benjamin dod al het mogelijke
om haar te spreken tp krijg;t'n. want hij
\,,'il trouwl'n,
Pa .•• na ('t'n - spt'dacu!air etl knap

gefilmde - jacht krijgt hij haar It' pak~
ken, op lid ogt'nl)lik dal Elaine ill }}('t
hllwdijk zal tn"tl(,tl met een sdlOolnind-
j(', Bt'njamÎll weet llOg tlet voor het ja-
woord Elaint' uit de kerk te !'lelwn en
vprc1wijnt met haar,
C('en gmots slol, maar gezien de hou-

ding van hd 11Uhliek dat altijd 'in' is
\"oor dergelijke happy.ellds, wel gc-
slaa/!ll. :\ichols maakte on'rdoedi!! ge-
bT1lik van alle kleurentmes die cr' maar
zijn ('11sehiep Illede daardoor {'en koste-
lijke alllllst'lIlentsfilm zOtl(ler al te n'd
prdcnties.
Daarhij komt nog lll't gebn'k aan er.

\":\Jing dat :\tike :\idlOls Ilt'dt en e('n te
Iichh'aardig gehmik \-an dl' momenteel
in Amerika h('prsende toestanden: elt'
j(>ugd die het moeilijk III'l'ft; het sot'iety-
len'u Hli plezier ('11 met de Jlleeste een-
kn; en de 'rusteloze vrouw' die alken
maar denkt aan liefde in hed t'tl andere
dingen,
:\bar il la, het grote puhliek denkt

daar nnders over.
PETEl\ J. \IOl\EE

SI/~all(/, I1r' ;:,u:allrri{'l'c/I/cT, I,'cn mcc,\'tcrliikc
cT"atie nlll l'08Tliro "111l/ue.

Yo~(}ro /wçc/wr"ll Ziill dor/,' rml/U-' tq.C'1 dl'
,\'al1lo('T(/;$ I'au de "U'C,~tPT.

D" Japans(' rt'giss('ur :\Iasaki Kohaya-
shi (.'58) is eCIJ begaafd filmer. Dat heeft
hij al laten zien met Ilarakiri. {'n hij
toont het IlU nog ('t'ns o\'enIuidelijk met
Helwllioll Ooi~l1chi). Zijn Yisi(' op eigen
mt'llillgslliting- en vorming laat hij ons
zien in het vcrhaal van Takiguehi o\,pr
('eli zwaanh-cchter, die in opstand
komt tegen de tirannit' \'an zijn mee"s1e1
eu die rehellie met de dood mOl't he-
kopl'n.

lIet H'rhaal speelt in het Japan vall
(Ic achttiende ('euw, waar het feodalisme
hIXlgtij \'ier!' De zwaardv{'chler Isahllro
Sas:lhara krijgt hN iwn'l om zijn zoon
Yogoro tt' latt'n ltulIWt'n met de versto-
kil maltn'ss(, van zijn meester.
Aall\'ankt'\ijk \'CrJ:t'! hij zich Ilt'ftig 11'-

gen dit hesluit, maar als hij inziet dal
zijn ZOOII 7t'f'r inC('nOlll('n is met (Jt'ze
\TOlIW steml hij toe, I\a n~r1(lop "all tijd
mod Sasahara erkCllnt'1l dat dt'zt, \TOIlW
niet allt'en e{,1l Cot'de ('chICt'Jlole hlijkt.
maar zelfs {'en plichtsgetrouwe dochter
vo:)r hem,

Kostbare schat

Dl' liefde tu,s<;en tl("ZP tw('(' iongt'
mensen wordt door Sa.sahara als een kost-
hare schat hewaat.:t, ook vanwege het
feit dat hij \'weger ook moest trouwell
op i)('yt,1 van zijn meesler,
De nlP(..~ter i}('\'celt echter dat zijn

vroegere maîtresse weer tcmgkomt om
V(}()T ('('tl kind te zorCt'Il, (l'1t zij hem ill
\'Tot'gl'r jaren ht>t.ft gehaarcl.
Tegen (Jt'ze optlracht kOlllen Sasallara

('11zijn zoon in \'{'Ir,d. Zij Ilt'~llliten nid
aan dt, dwang loe h~ geven ('Il willcll
door hun houding de tirannie van de
llH't'ster aall de kaak stellell voor het
hele \'Olk.
De vrouw van zijn zoon P1eckrt 7£1£-

moord. terwijl YogOfO. di' zoon, wordt
gt"tloot1 d{}(u'soldatell van de 1I1t'C'Ster.
Dan gaat Sasahara op weg Haar eeIJ

nahurig land om daar hij de hoogste
autoriteiten te pleiten, Omlt'rweg stuit
hij ""hkr op de militie van dl' meeslel'
die hem mod v{'Thinderell het land te
vprlaku. Sasahara wordt na l'('lU hard en
eellzaam gen'eht ~("tlo()(1.

GeweldlRe film
Ht'ilf'lIioJl is {'pn I-('weldige film. ~it'l

alleen qua v('rhaal, lIlaar- vooral hd
\){'Cld dat dez(' Japanse regiss('1ll' op-
lllt'pt. is vall t't'n iwangstigeud{' realilt'it.
De strijtl van de {'('ulin~ tegen de geves~
tigd(, onl(', \,lIl PlITCm('lls('lijkheid tegen
lwt dictatorschap wordt verleid met alle
ddails die ('('n gOl"t1 verhaal keuuH'r-
ken.

Toshiro :\lifune Ct'cft epn groots h("t,ltl
van de heroïsehe zwaard"cehtcr Sasa-
ham die all{'t'tl lell ond('r ga,at. Et'll wer-
kelijk grandiozc film md t't'n climax
naar een tripst "ind,

PETEH J. ~IOHEE
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Nog steeds in de greep van het geweld

'l,l de greep
heeft enkele

Vanavond I('t's ik in dl' krant, Iwt is 11
<1ecemllcr 1968: 'Sovjd-<lefellsil'-hu<lgt,t
met i'i'n miljard roehel verhoogd',
Op 29 lIovl'mher zd minister-presi-

<1c-ntDe Jong in ("('11 radio-t.v.-fe<le tot
het ;-':{'.(l(.r!andse volk: 'u moel: dt~ veril<l-
ging niet zien al •• een voortzetting V<ln
(Ie hewapcningswl"<11()()p.'
:\fisschien hL'dt 7.ijn Hussisch amhts~

genoot wel hetzelfde tl"gen zijn volk gt'-
zewl.
\\'aarschijnlijk zijn er in Oost eH \\Tl;'st

lIlensen. die zieh niet in slaap laten SIIS-

M"n door hun regeringsleült>rs ('n die in-
zien, (lat oost en Wl'st II'idcn aan dL'ZpJf-
dl' kwaal: eell op langere knnijn hezien
heangstigend militair prestige.
Dl' Sovjet Unie en de Vt'fcnig<1e Sta-

h'll mogen in idt'ologisch opzicht wel
van elkaar vl'fschillen, heide staten he-
zitten, wat F\llbri~ht treffend ~enoemd
Iw"eft: de arm~antie vall de maeht.
lil het all,l.,'11ShIS-,septelllbl'r-. en okto-

hl'rnmnmer van (hY.1.ejaargang vall Ego
schreef de heer Ups enkele l)('seho\lwill-
gt'n oVt.-'rverschillende aspecteIl van lIt't
).!eweld.
Deze hijdrage "('vat wat e1emt.-'nten

van kritiek op zijn visie, maar is veeleer
('t'U aanvulling erop, Bepaaldt, faeetten
hecft hij Ilaar mijn mt.'ning wat onderlw-
licht. zonder dat dit overigens de kwali-
teit van zijn artikd afl)fellk heeft ge-
daan. Als ik t.'r wat over schrijf is dat
omdat het zaken !wtreft. waar ik (vanuit
t'PIl anden' achtergrond schrijvend t"n
tlt-nkend) meer helang; aan toeken. Op
dil" mallier wordt de gt.dachtenwisseling
zo hn'ed mogelijk.
Dat is ht't onderwerp alk'szins waard.

Gewetensbezwaren

Sartre heeft ('PIlS gezegd: 'Een !lt..-
schaving. die zich mt'l militair geweld
H,rtlc<iigt. is L"en met militair geweltl
verdNlig(le bescha"ing.'

Op 1wt eerste gt.>'.I.icht('t.'ll nogal trivia-
le hewering. Sartre heHemtoont hier
(,<-,hter,dat de wijze van venlediging niet
În dt., eerste plaats iets zegt over d",
vijilnd die tot dt, venledi,l.,J'Î.ng noopt.
maar meer nog over dl' beschaving. die
gt'{'n ander antwoord op de llitdagint.(
van huitenaf ht't.'ft dan militair geweld.
De Verenigde Stalt'n en de Sovjet

Unit, zijn zulke lx"'Schavingl'IL die gt.-'en
vimlinbrrijker <Ultwoord op elkaars he-
drei,l.,J'Î.ngIwhhen, dan :l11dere lx..drt"i-
gingen: 'Als jullie oor10gssc1wpen de
\Iiddellandse Zee iJl stur",n. dan gaall
wij It,kker met oorlog~'SdlC"pell de Zwarte
Zee binnen'.

PsychoJohrisch 1>t:""J:it'n ma).! zo'n
kmchtmeting verklaarhaar zijn, l:"cono-
miseh is de zaak uiterst kosthaar.
In zijn eerste artikel bepleit Ups eelt

diepgaande wijziging van de wetl,!:eving
'.(l(lr gcwetcllshezwaaroen.

"ij .werkt dit Pll1lt helaas !liel H'nlPr
uit. Hij 110('nll als lwzwaar legt'1! d(.
hllidigl~ wet, tl.lt gt'wdenshl'zwaardt'll
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zü.-h legen elke nlfll1 van g('wcldaamvell-
ding moeten uitspreken. Fonneel is dat.
sinds de laatste herziening van de wel,
gelukkig niet meer ven"hl. ~Iaar er zijn
nog wel andere, wellicht ook zwaarw('-
gent1er hezwaren aan te V01.'H'n tegen de
wet.
Ccwptellsl)ezwaan!en Illoeten lallg('r

dienen. dan militairen, Ook mol'tell zij
hij de psychiat('r op ht.....lol.k. Dat zijn
twee t1iserimineremle bepalingen. die in
cen ander heslt>k nog- aan te vullen zou-
den zijn l1Iet anden' \'oorlx'elden. Hier
ZOII ik willen volstaan md hd stellen
van de vraag, hoe het komt dat gew('-
tellShezwaarden in H."le opziehten aeh-
terg('(\tl'1d worden bij militain'n?
\tisschlt:'n is het antwoord op dl'ze

vraag tenl~ te voeren, tot de volgt'nue
tegellstrij(lig-heit1: onze (!clllocratiseht'
staat. tlie zich t'rop voor staat afwijkende
meningen te tolereren, moet ecn Illoge-
lijklwid hie<1pll ,"oor dit~mensell, die tlor~

IJe /Irtikelen~rt'eks
r.;(111 het geu:eld'
rc(/cties uitgelokt.

'''e zi;1I daar Mij om lmnt als
regel lcorden redakties niet ver-
lcend /liet .\"crieu::.l?reacties op
hUil iJeweriligcH,

111het dec(,fIlber-IlIlllllllcr heh-
/WH lce recds ZO'1I rCllctie gc-
plruttst. 111 dit flIWlmcr 1111eCli
,\~lIk Vl/II ]. Mt/tl.\,hrock dat coor.
IHlllleli;k rCt/geert op het derde
t/rtikel Wil de reeks dat dus in
'l('t (}ktober~II/1mnler heeft gesltlafl.
,Heil kali de kritiek van Jfaoshroek
1I;(larSChi;lIli;k het best wlgen als
men dtri oktoher-IlIWHller nog eells
ter lUllld lIeemt.

St/tuurlijk zoudt,tl u:e IlOg

wel enkele kallttekeningen !lAllen
I'ltwtsen bi; dit stuk maar geziell
hl't feit dat Ice een beetje eetl
hekel hebben tmll het recht van
redaktf(Nc{ om altijd het '(l(d,\te
u:oord te hebl)en, IJlot/tsen u~ehet
z{)fu/cr commentaar,

De lezer lIIoet zelf maor oorde-
lell,

RED,

log of voorht.-'reiding daarop zinloos vill-
uml, Illaar die tolemntie is aan een
ht'perking onderworpt'n; de groep men-
SCIIdie de oorlog zinl(KIS vinut, tllag niet
zo groot worden, (UIt daardoor l'l'1l ander
tlemocmtisch g-enonll'n meerderheidsbe-
sluit. zoaL"i dat vonn gekreg't.-'Il heeft in
onze dit.'ll.'itplichtwet. ongedaan ZOl!

worden gemaakl.EeTl onmiskenbare pa~
radox en een sehoolvoorlxx-Jd van wat (lt~
Dllit"ie filosoof '\larcusc 'reprt.'Ssive To-
It'ranz' genoemd heeft.
In tie hnidil,!:t' situatie kan men nid

volstaan md kt.'nhaar te lIlakt'n, dat llleTl
oorlog zinloos villdt, maar moet IJlelI zijn

rationele o\'('rwegingl'lI mystifkercn tot
een gewetensbezwaar om op de '\'et een
henx1) te kunnen doen.
Ego is gt'("n blad voor ge'vt'knsllt'-

zwaarden maar voor militairen en ik zou
het hier daarom hij dit uitstapje willell
laten.
\Vaarsehijnlijk hedt Ups gelijk aL'i hij

hewet'rt dat de melis agressid van aard
is.
Interessant hJijft (balllaast om na h'

).!aan hoe Iwt komt dat menselI herdd
zijn tot oorlog voeren, \\'ant, de ml'T1S
mag agressief zijn, hij is nok nid agres-
sid.
Lips noemt ter('eht ook nid~agres-

,<;i('v('kraehten, dit.-.in de mens werkz:laJlI
zijn ("n ik hen met hem t.-'ens,dat in hd
humanisme mi,'ischit.-"nte vaak het acct.-'nt
op dt, mooie kant van de IIwns is
ge1e,wl.
'Vanm't'r menst'n gaan vechten wor-

den de in hen werkzame krachten uit
ha lans gehracht t.-'n g'aat de agressieve
,!!;eneigdheid dOlllinefl'll.
"'elke kraehten van huikn af zijn 1111

in staat om dit pnx'l'S te hevonleren?
Het anh\,)ord is niet in enkele woonlell
te gen'n, Vast staat echter dat \'elc mell-
sen niet in staat zijn om hcvel('n. (Jok als
(lie tegen het gt.->'.londH'rstaml ingaan, k
trotsen-n.
Dat is nid alleell in de laatste wt'rdd-

oorlog gL'hleken; n'eent sOdaal-psycho-
!o,l.,J'Î.sehonderzoek h",eft aangetoond. dat
('en autoriteit in ,<;taat is menSl'll, zonder
toepassillg van fysiek geweld te dwingen
andere mensen te pijnigen en te folte-
reil.
Uit de sodologie is hekend, dat men~

s('n in het algellwen in groepsvt:'riJand('ll
k"Ven en dat \'(,Ie gn}('pen niet g'eneigt1
zijn hun autonomie prijs te ge"('Il.
Uit deze gegev('nlll'(len is te verkla-

reil, dat het fictiev~ idee heeft kunnen
ontstaan, dat het een eer 7.01.1 zijn om
voor het vaderland te sterven. wat Ilil-
tuurlijk (le grootst mogelijke flauwe kul
is.
Deze laatste (xmst<-.tering is even juist

als vrijblij\'('nd, walJt het gaat ",I"niet om
dat het geen eer en ook geen recht of
plicht is om te sterven. Illaar het g'aat er
om. dat tallozl' menSt'll men('n of ~e-
mt't:'nd heblwn. dat dat wd zo is.
Bertr;:md HusselI heschrijft in zijn au-

tohiografie meesterlijk hoe redelijke, ver-
stall(Uge mensen hmncn ,'erw'Onlen tot
verblinde oorlogshitsers.
Ik heb bij de film 'llnllldt Parijs!'"

gezien, dat de mCIl.<;t.-'lIbegonnen te jui-
chen als er een Duitse tank de lucht in
ging, terwijl t.-'ralom \'ersla~('nhcid heer-
ste als l'en van onze geallieerdt.-.
gevechtswagens hetzt:lfdt.-~ lot trof. 111
Ix'ide voertlligt'n zaten mensen, maar iu
de hioseoop werd - bebrrijpelijk overi-
gens - gen"llgeerd al~{)f partijen Ix'lang-
rijker wan'lJ dan llWllsen.

Denken In andere categorieën
'Timt.s tllt'y an' challginl,!:' ('IJ th(, Ikat.

les an' going hack (0 the U,S.S.H,. ook



Bijzondere bijeenkomsten

In het CoornhL'rthuis zullen begin volgend jaar enkele hijzondcT(' bijecll-
komsten \\'ordt'n gehouden. t,w.:

\Vaarsehijnlijk zullen er lUlder de militairen wel V('len zijn die voor deze
(mderwprpen belang:-.1ellingh('hhell.
\Vie wil <h'dncmen moet zich zo spoedig Illogelijk opgeven:
Coofllherthllis, Hoohlstraat 84, Drie1>ergen.

24-:26 februari: KHE...\TIVITEIT
muziek - pOl;zie - hceldemle kunst
(HlhllOetingmt"!. kUll'stena<lrs
zelf('xpressic leiding: 11. CrilIl

10-1:2 maart: POP-~IA:\'IFESTATIE
Illuziek - pOl'zie - heelden<lc kunst
zelfc,-.:pressie(eollag('s, montages, liehtl>rojektie)
film leiding: H. CritIl

leiding A. Struyk

hedt men er w'el blo(,d vergieten mee
kunnen voorkomen.
~Iaar, zullen mijn tegenstanders aal ••

voel"('u: de liberalisatie is dan ook weer
\'()or een groot deel ongedaan gemaakt.
~fisschien wu dat ook wel geheurd zijn
als ze zich gewapend verLet zouden
hebben. De winst is in dit geval een
aantal menscnlen'Tls en mensenlevens
zijn stellig de moeite waard.
Een land als het onze 7.oUde moed

moeten hehhen (lm zich los te lll<lkt'1luit
de Navo. De veronderstelling dat de
vijand dan de dag daarop in Ensched('
zou staan is natuurlijk naïef, temeer daar
hij ook nog niet in Straatsburg gesib'1la-
Ict'nl is. V('ri>('tering (~ndemocratisering
van het ondenvijs IijI..i op langere ter-
mijn ('cn helangrijke stap voomit naar
een nieuwe politiek. \Vant goed onder-
wijs maakt mensen kritischer, leert Z('
gcmakkolijker propaganda van feiten en
ideologie van waarheid onderscheid('n,
IJd Sahor-heginspJ moet iederct'IJ

kcmwll: \Vat suhjectief ahsoluut lijkt.. is
()l)jeetief rt'latief.
Suhjectief h('Zien lijkt het hijvoor1>t.pld

voordelig om het gehied uit te hrei<kn,
maar ohjectief hezien, hetekent het dat
het andere gebied kleiner wordt en (lat
dat voor dal andere gd>ied dus nadelig
is en (tlt gehiedsuitbreiding de kit'm van
conflict in zieh kan dmgen.
In dit artikel staml tallozt' ethisehe

wensdromen, Ups no{'mt ze nuttf'loos.
Gelukkig hetrap ik hem in zijn artikelen
vele malell op ethische wensdromen ..Als
het hele verlanglijstje wensdromen uit
zijn. zowel als uit mijn artikel g('Ct)llcre-
tiseerd wordt zijll we een 1lt'le stap \'er-
(h'r. Vele \'('f\voT\'ellh{'{h>nvan nu. zijn
illlIllt'rs dhisch(, w{,ll,~dromellvan vrol.'-
g,.,? JA),; IiAASBBOEK

,")-7 maart: EHOTIEK E~ SEXUALITEIT
waarde van het huwelijk
\'cilig geslachtsverkeer, onanie.
prostitutie, ahortus, infanticide
voorlichtings- en speelfilm

Als we voor d(, vrijheid zijn Illo{>kn
\n~ aangen'n voor welke vrijheid we
zijn. Voor de vrijheid Olll lie\'t'r hezet te
worden, dan te sneuvelen? Voor de vrij.
heid om zich ten koste van anden.'n te
ontplooien?
\Ve moeten niet alleen fysiek gewt-'Id.

Illaar ook stmktllH>elgewdd erh'lllwn.

Nieuwe politiek

Ups meent, dat zijn niemw politiek
Iwt m('t~te kans heeft in een tij(l van
reactie op een ge'spannen 10t'stand {'IJ

baseert deze zienswijze op d(' dialecti-
sche pr()(.'CsseIl..die er tdkens in de ge.
sehiedenis zijn \"()()rgekomen.
\\'e kunm'll nu Zit'lI, dat zijn nieuw<'

politiek nog wcÎnig kans heeft.
De Verenigde Staten gaan (als ik dit

schrijf) odenen aan de Tsjechisdw
gr('us. ~lissehiell zitten we dus nog in de
gespannen toestand en komt de tijd van
de reactie pas lakr.
De readit' van onze minister-president

op de Tsjechoslowaakse inval (en het
verhogen van de defensie-uitgaven als
g{'volg daarvan) getuigt ook niet van e("n
,geloof in eeH alternatieve, nieuwe poli-
tiek. Zijn vergelijking van een Russische
inval met de wakrsnood was propagan-
distisch Ilwesterlijk. omdat zij getuigde
van een ongelooflijke ideologische I){'-
vangenlwid.
~faar waarschijnlijk komt t'('n nieuwe

politiek niet vall r('geringsleidt'],,~.Als zij
doordrongen zouden zijn van het feit..
dat verd('n~ uitbn'idillg t'll verbetering
",til de hewapt'ning' zou leiden tot \'('r-
hoogde angst in plaats vall tot vprhoogd(,
g('veehtshereidheid. dan zouden zij óf
daarvan gduigen, óf aftred('n.
Op gt'weltlloze \Vt't'rhailrheitl zijn W('

hipr nid inge.~teld. In Tsjechoslowakijt:

na cI(, inval van de Russen in Tsjceho-
slowakije.
Het is duidelijk: t'r moet e('n niellw('

politiek komen en we moeten in andere
catt'gorici5n gaan denkcn. \\'e moeten
aA(,ft'n om te sprek{'n over aan\"al en
venlediging. De aanval is de heste ver-
dedi!-,ringen wc hehhen net nieuwc tanks
I)t'steld, uitg('sprokell aallvalswap('IIS
H>or('en defensief \"erbond.
In een kellloor1ogdimensie is het on-

dt'r,~('heid 'vijand' ('U 'eigen trOt'pen' fic-
tief geworden. \Ve gaan steeds me{'r
afzien van !>iolo!-,rischeoorlogsvo(>ring,
niet omdat het formeel niet mag. maar
omdat het hesmettingsgevaar voor eigen
tn:wpen te groot geworden is. \Vc moe-
ten af van de hlokken. omdat Engeland
de gezon(lheidszorg al genationalis('('nl
het'ft en omdat in de Sovjet.Unie de
honzen in b'Tl>terchui;(en wonen, dan
de gewone man.
\Ve kunnen niet gdo\.en in nationale

(lelllOkratie, omdat demokratie erkenning
van het )"('cht van aanwe'/.igheid van de
tegenstamIer hetekent, wat hetekent dat
dcmokratie niet bij i\icllW('schans of
Heerlen kan ophouden.
\Ve lIloeten erk('nnen. dat er ('en we-

reldbdang is ontstaan en dat soevereini~
teiten van lagere orde zich daaraan mot'-
ft'n onderschikken.
Ups zegt: 'i\iets nieuws ouder de zon.

In hd \'(.rledt'n hehben machtstegenstd-
lingetl altijd geleid tot militair gewt'ld.'
Dat is wel zo. Illaar dat zegt venier

wdnig voor nu. \Ve zitten in e'en nieU\\'('
principieel vt'rschillt'lltle situati('. die
maakt, uat wc maehb\.'Onlling uit z"lf-
hehoud zoveel mogelijk moeten temg-
dringen.
Ups stelt dat er w'en geloofwaardige

alternatief tegen()ver de :-':av()-politieki,~.
:\I('n kan ook stellcn dat de Navo-politiek
niet geloofwaardig is,
De huidige machthehhers zijn ook

niet gelukkig met de Navo. Verbaal ge_
ven ze in verschillende situaties blijk \lW

hnn hehoefte aan een alt{'rnatief. ~fis-
schien kunnen oppositie ('n Navo sa-
m(>nwt:'rkenaan een aitprnatief. De naam
~Iinisterit:' van Dt>fensie moet gewijzigd
worden in ~finisterie van dc Vrede. Xiet
als },'Tap,maar omdat de Navo stelt er ft-'
zijn voor handhaving van de vrede en
het 1linisterie van Defensie de Navo-
doelstellingen vorm geeft.
Lip,~ stelt: Ethiek en moraal hehl)(,lt

nooit een oorlog kunnen tegenhouden.
:\lisschien hebhen ze wel oorlogen ver-
ollo.aakt. ~Iaar als ze dat zotl{len kun-
Ilell, moet ze 1wt omgekeerde ook kun-
nen. AI.~ het af\\;j7.cn van geweld op
morele en ethische gronden kan g(.."Schie.
den, dan Illoet het toejuichen van ge-
weid ook ethisch en moreel gen'chtvaar-
digd kunnen wordell.

liet Christendom heeft ()\'ertuigde
padfisten {'n overtuigde militairen f'en
onderdak gebou('n.
Als we d('nken b(~Wapelling te kun-

nen {,(lIltrOIl']'ell.dan Illo{'len \\'1' ook pro.
I>erenontwapelling te controleren,
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Verbod van nazi's maakt het
Bauhaus tot een mythe
De nazi's hebben het Bauhaus verbo-

den en daarmee tot een mythe gemaakt.
Dat klinkt nogal hard. Toch zijn de soms
vage, en vrijwel altijd uiteenlopende
ideeën van de groep kunstenaars, eer.
tijds verenigd in het Bauhaus, juist door
dit verhod intemationaal g"ellll.-'cngoed
geworden.
Do Duitse arehitect \\'alter Cmpius

stichtte În 1919 in \Veimar een academie
VOOT beeldende hmsten: het Bauhaus,
zoaL.;de naam aangeeft sterk gericht op
de architectuur.
Gropius' bedoelingen liepen enigszins

paralIl" met die van de Dada.kunste-
naars. Zowel Bauhaus ah Dada zdtl;'11
zich af tegen de ge\'esti~de cultuur.
De Dadaïsten venvierpen alle kunstllÎ-

Het Bauham werd in Duitsland als
het ware doodgcdmkt door de destijds
veel opzienharender l.....•mslstroming('n.
ht>t expressionisme en dc orthodoxe
kunst. dic ('cn strijd op leven en dood
lllet elkaar voerden.
Het Duitse puhliek koos voor ortho-

doxie, de gocdg:elijkende binnenhuis-
kunst, Het expressionisme, minder g('-
lijkende hinnenhuiskunst. kon rck('I\(>n
op OC-lliets selectere ~rr()('paanhangers.
liet Bauhaus was l'en \'f('t'IlHI(' ('end in
de bijt, gcwantrdulwd door kunstenaars,
publiek en overheid.

Wantrouwen
Juist dit wantroU\!,'t'n van het grote

puhliek ligt ten gmndslag aan de peste-

hesliss('Jl(le stoot naar het functionalisme.
IJijzelf hezondigde zich daaraan tot in
ht"t ahsunIe toe. Hij hOll\vde huizen als
'apparaten om in te leven'.
lIet handwerk werd op de achter-

grond gedrongen. Toch bleef op de aca-
demie van Gropius de material('nkennis
en het werk met verschillende technie-
ken - vooml in de eerste leerjaren -
no).! hijzon<1erhelangrijk.

Grootste verdienste
De grootste verdit'nste van het Bauhaus
was evenwel dat het fungt'crde als inter-
nationaal onttlll)etingseelitrulll, waar
Bussen, Franseu, I'\ederlanders en Duit.
seTSidt.>t.'ënuitwisselden over toegepaste
kunst en architectuur. Bo\'cndi('n bleef

:ê~
~

tingon. Zij stelden de cultuur aan de
kaak, een eliltuur die ("('n Eerste \Ve-
reldoorlog in al zijn gmwelijklll'id had
lllogelijk gcma.'1.kt.
Cropills hring ('cn stapje verder. Ook

hij keerde zich tegen het 'establishmcnt',
~faar hij zocht nieuwe wegen, Hij wilde
tenlg naar de ocrvoml van de kunst, het
handwerk.

Wars van tierelantijnen
De kunst van het Bauhaus m(){'st ge-

rieht zijn op het ambachtelijk bouwen.
IllOt."Stwars zijn van tierelantijnen. Cro-
pins wilde de ware aard van alle artis-
tieke uitingen in dl' beeldende kunst
herontdekken. lIij zocht naar de functie
van de dingen, En \'an hier was het nog
maar L'Cnkleine stap naar het functiona-
lisme, \\'uann het Bauhaus uitmondde,
Alle kunst staat in dienst van de ar.

chitechmr, alle architectuur staat in
dienst van de mens. Dat war(,Jl aanvan.
kelijk dl' opvattingen van hct Bauhaus.

Veel succes had Gropins in het he,l.,rin
('"ellwel niet met zijn academie. Er wa-
ren weinig leerlingen, weinig docen.
ten.

njf:"n \vaaraan lH't Bauhaus bloot stond
('n aan het nazi-verhod dat uiteindelijk
volgde. De nazi's met ecn goede Ger.
maanse neus \'oor het 'Gesundenffi
Volks('lllpfinden' hvamen met dit ver-
lxxI in 1933 tegemoet aan dit \\'an.
trouWt'n.
Het Bauhaus was toen al lan!.! niet

meer gevestigd in \Veimar, In 1925 tot
1932 re.••;dccrde Cmpius in Dessau, ••vaar
hij voor de sttHlf'nten aan dl' academie
7clf een \\'OOn.en wcrh'crhlijf onhvicrp.
Ilet Iaal~te jaar moest hij de wijk nemen
naar Berlijn.
Het Bauhaus ont\vikkelde zich in dl'

loop der jaren tot een kleine, maar
hloeiende sch(xl1. met ongeveer twintig
docenten, van wie vele gastdocenten.
lIet maximum aantal leerlingen wt.'nl in
Dessau hereikt: 160.
Internationaal was het Bauhaus toen

al lx.kclHl. Er hestonden goc<le contal'.
ten met bmstenaars uit andere landen.
vooral met de Stijlgroep in Kederlaml.
Van Doesburg gaf zelfs enige tijd lessen
in Dessau.
De opvattingen van het Bauhaus on-

dergingen hierdoor veranderingen. Zo
gaf de Franse architect Le CorLllsier dc

Ilcc1,tsl)ocen;
F.l"l sc1,ilcierij l:an cie Russische schilder
Kamlinsky.

11Îl'rnaast;
De tOIl('l'ls/Jc1er, een can de doeken çan Palli
KIel' uit dieFIs Balllwusl'cnode.

II io/mt'eFl:
1/et door \\.'lIiter Gr0I'i11S outworpen academie.
gc1}ollw in Dessau.

Midden: Dl' Duits-Alllt'rikaallse arc1litect \Valter
GropillS.

GeJlI'cl links:
Een werk ca" n/luhmlS - leraar Oscar Schlem-
"wr.

KUNST . .
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het het rendez-vous-huis voor muziek,
toneel, grafische kunst, architectuur, gla-
zenierskunst, sculptuur, schilderkunst èn
ambacht.
Via dit ambachtelijk aspect kwam -

toen de idee van het 'handwerk-boven-
alles' vervaagde - de industrie door een
achterdeurtje binnen.
De functie van het obiect bepaalt de

vorm. Dat was een van de belangrijbte
uitgangspunten. In vele gevallen werd
dit: de indmtrie bepaalt behoefte, func-
tie en vorm.
Over het Bauhaus praten is moeilijk.

\Vant wat wordt bedoeld. Het oplei-
dingsinstituut, de klmststroming of de
J...'1lnstopvatting?
Het opleidingsinstituut was uniek. I':e-

derlandse aeademie's kunnen daarvan
nog steeds veel leren. Niet in de laatste
plaats wat betreft de openheid van het
Bauhaus voor buitenlandse ideeën, uit-
gedragen door gastdocenten.
Als J...'1lnststromingis het Bauhaus

nauwelijks te definiëren. Gropius had
zijn stijl. Le Corbusier de zijne. Andere
leraren als Kandinsky (in 1944 bij Parijs
gestorven) en Klee kunnen onmogelijk
typische Bauhaus-schilders worden gt:"-

noemd. De Rus Kandinsky kunstbroeder
van Franz ~farc (Blaue Reiter) en Klef.'
zijn - als dat dan zo nodig moet - veel
gemakkelijker onder te brengen in an-
dere artistieke vakjes.
Na het nazi-verbod zwierven de Bau-

haus-aanhangers uit. De voornaamsten
vestigden zich in Amerika: Mies van der
Robe en Albers. Daar verbreidden ze
hun opvattingen en vonden er grif ge-
hoor. Indirect be'"-'Zen de nazi's met de
sluiting: van de academie in Berlijn de
Amerikaanse kunst et:ondienst. De komst
van Bauhaus..disdpelen naar de VS is
van l-,'TOteinvloed geweest op de Ame-
rikaanse schilderkunst.
Dat is nu vijfendertig jaar geleden. In

die vijfendertig jaar voltrok zich de
Tweede \Vereldoorlog: het nazi-rijk !-,ring
ten onder. Het heeft evenwel lang ge-
duurd voordat Duitsland zich tegenover
het Bauhaus rehabiliteerde. In december
kwam - eindelijk - een overzichtsten-
toonstelling van het Bauhaus naar Ne-
derland (tot 9 januari in het Amster-
damse Stedelijk ~tuseum).

Weinig zin
Deze expositie, op Europese toernee.

kwam echter te laat. Hoewel er een vrij
volledig: overzicht te zien was van het
schilderwerk, de tekeningen, de maquet-
tes, de gebruiksvoorwerpen en de beeld-
homvvV'erken heeft de tentoonstelling
weinig zin gehad. De stemmen van de
Bauhaus-kunstenaars zijn verstomd. De
levendiRe discussies zijn niet meer te
horen. En toch zijn juist deze onmisbaar.
Want zonder deze begeleiding blijft zo'n
overzichtstentoonstelling een no!{al te-
leurstellend bewijs van de verschillende
geaardheid der groepsleden.
De expositie heeft de mythe door-

broken. Het Bauhaus wordt hierdoor te-
rugverwezen naar het rijk van het jeugd.
sentiment.
Wat blijft is de spijt. Spijt over het

,l.!;emisin Nederland van een academie
die evenals Bauhaus destijds deed inter-
nationaal meedenkt en meepraat over de
kunst van morgen.

BOB VAN OPZEELAND
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Bermtoerisme

Vormt ht't hedendaagse proza \"()or
Illenigl'cn aanleiding om het hegrip -
negatief - te pas en te onpas te hante-
ren, ten aanzien van de huidige poi.;zÎe is
Iwt vaak niet anders gestt'i(l. Ook clez(' is
!legatief. ~Ja.'lr gelukkig of on!-~dukkige
hijl..:nmstighcül, dit h min<1t'r punt vall
disc1Issie omdat erheclenh'ndage eigenlijk
nauwelijks nog poi.~.':Îegeschreven wordt.
lIet echte gec1k.ht vol knap en funktio-
neel rijm. praehtige h{'{'lc1spmaken dl'
zo w{"Zcnlijke inhoud, (lat gee:lkht is niet
meer, Van \"'at ('r te~ellwoordig aan
hundels 'veTsehijnt, en door de schrijver
zowaar toch nog als po{~zie wordt aan-
gemerkt, valt \'oornauu.,lijk de omvang
op. De omvang van het wit. clan wel te
verstaan. .\fen krijgt ('en aantal l'l'n.
twee, drie - of in het gunsti~••te geval -
bij voorbceld - aehtregclige pagina's
aallJ.{crcikt, die t("I',amenzJ.P1.cyeti vor-
Illen, hamlelend over o.a.: Kanker. ('l'n
nieuwe \',.-oonwijk.de kachel, ("t.'llshulen-
tenkoffietafel, de voortteling. de ont7:et-
tende liefde ell ;..lal!urodam.

Chaos In poëzie

~Iet het noemen vall de cydus, ('Cn
soort vorm in wit, wil hepaald lIiet ge-
zegd zijn dat lllen daaraan uitsluitt'nd de
hedendaagse poëzie herkent. Dt"/.(,dieh-
hors, ik doelde achtt"rf'ellvulgens op ge-
d('eiten uit het werk van Verhagen,
BUtldingh', \Vaskowsky en \'aandrager,
kunnen nl. ook de cydlls de cydus laten
en gegevens in {'{'II gedicht vangen.
Voegt men hij hen fi,l."rtlrellals Bemlef,
Schippers, Vlek ell Ouwens. dan heeft
men wèl een aantal namen vall dichters
die min of mE'erde stand, zo men wil de
chaos, in tIp hcdcnda .•lgse poëzie bepa-
len. Een poézie die meer dan de mot>itc
waard kau zijn. Deze mogelijkheid, dat
de lezer d(xlr dit werk niet onherocro
wordt gelaten, ('n beslist niet het feit
dat hd werk van BlIddingh het 7..0
goed d.oet voor de televisie, Bemlef
getrouwd is met de dochter van de
traditionele, echte dichter Ed. Iloomik
of dat Verhagen de jongste hofdicht('r
van X(,derland is, lijkt mij voldoende
aanleiding om in 't kort \"'h'r te gevell
met wat en hoe deze dichtt'rs nu feitdijk
bezig zijn. Daarbij uitweiden over de
vraag \vie van heil nu wl'! min of met'r
tot de zgn. 'Zestigers' of '~îetlwe Stijl-
he\\'eging' bellOort. lijkt mij mumenkel
wdnig rdevant. Dichters in (-t'n bepaald
vakje stoppel} kan immers altijd nog ge-
schieden.

Le::l:enIs creatief

Bij de poëzie van vandaag valt op dat,
ten eerste: De inhoud veelal niet Illeer,
maar ook niet minder, is dan een geregi-
streeftl facet van de alledaagse werke-
lijkheid, Teil tw('('(le: De taal waarin
deze werkelijkllt'id wonlt weerg('geven is
nid de spt'Cifiek dichterlijke taal. maal
de taal waarvan men zichzelf ook i(,dere
dag !w't1iellt. Tt'n d('nle: Poi.'zie is nipt
hept'rkt. is nipt heilig. Anders gl'z('gd:
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Alles kan materiaal \"flOr ('('Tl W,<licht
zijn. T('n vierde: D(, lezer is kreatief, hij
kan t'n mag zijn eigen gedicht maken.
Het aanleidemi voorwerp, het ge'dieht,
wordt h('m door de dichtf'r wrstn'kt.
~lentaliteit a('htt'r dit alles: lIt't zich be-
wust 7jjn <lat de ene werkelijkheid kan
staan en vallen met de andere, en voor-
aL dat de mens teg('llwoonlig maar al te
vaak gcncigd is om volgens ('('n 'veilig.
nauwelijks zelf ven.Hlrvt'n gL'£lragspa-
troon te leven.
DefonlJatie en daannee nauw samen-
hangende agressie l'll starheid. lijl..-tmij
kenmerkend voor deze wijze van leven.
Als we ons beperken tot het gd)ied V,lIl
de poëzie, dan ligt vooral in starheid m.L
de oor/.aak dat men. zoals ('('£LIerop,n'-
merkt, bij eerste glohale i.ndmk nogal
IlK'1'nt dat ('I' van hedendaagse poézie
nauwelijks of geen sprake is. Oud(~maat-
staven blijken daarvoor te duidelijk on-
toereikend, het i>ebrrijp('nder poëzie via
het antwoord op de traditionde vraag --
\Vat bedoelt dc dichter? - niet langer
mogelijk. Een verwarrende situatie. De
lez('r, gewend geraakt, vertrouwd met
het gedicht dat objektiL'\'Czowel als sub-
it'ktieve werkelijkheid gaf, poëtisch vcr.
\\'(xmI L'Uvolgens een lx'paalde techniek
geschreven, lijkt md lege handen te
staan. Immers wat moet hij heginmon
mt't alleen maar ohservaties van het da-
g('Jijks waarncemhare le\'t'n. Er blijkt:
Iloe eenvoudiger het g('<.licht,hoe hevi-
ger de kortsluiting dichter-IC'/.er. Een
vervrc('mding die enerzijds toc te schrij-
ven is aan een plotseling teved aan
gewone infonnatic in vergelijking met
oudere g('(liehten, andcrzijd ..~ aan het feit
dat de t'igen realiteit in het gedicht lIid
te onderkennen valt. De isolatie van het
materiaal is zo gewoon dat men het, hij
wijze van spreken, niet meer zid. Dl'
k{)nsekw('ntie, hoe riskant ook. is C('U

zich opnieuw oriënteren op zichzelf.
KonklllSie: IIt'(lentIaagse pot".lie is niet
moeilijker of onbegrijpelijker dan oudere
poëzie. zij is sle<:hts'storend'.

CollagegedIcht

lIellk ~Iarsman, in tie huidige gem'ra-
tie z(lIHler naam \'nl. bek{'nd als Jan
Bernlef, sdlfecf de bIlndd 'Benntoeris-
nw'. 'Gedichten', althans volgens de
kht op de omslag. waar {x)k nog lt'
ll~/.envalt dat in dat 'Benntol'risme' zijn
opgenOnlt'll: '\VHd gardening', een ge-
dicht op kaarten, en 'De stemmen', een
eol1ag('gedkht. Tekst wordt ond('rstrl?ept
door eL'Uplaatje van drie l1lenS('n dil',
b\'l"e zitkmi eH ('('n staand. zkh ont-
spannen voor hun tent. Iel:s exacter mis-
schien? 'i,o te zien zitten zij tegen bet
koffiedrinken aan. Net als thuic;, alleen
nu huiten. Op {lat plt.kje tussen I'os ('n
snelweg. tussen zekere stilte en kans op
ongelukken. hlssen oudere en nieuwere
pOf'zie. Uitgevoprd in overlwers('m)
groen, met daarin \vit, blauw, rood en
paars, kan 'lh'nntoerisme' hd in dl~
boekllandel zowel als in de winkel \'tKlT

kampeeriK'not1igdlwdell doen. Dat de
hundel ook moet kUIlIlt'n worden opge-
nomen in de traditionele vakantidolders,
lijkt mij ('en onjuiste \'t'ronderstelling.
De bermtoerist is in de ogen van de
reislmreall.expert stellig g('('n toerist.
Evenmin zal !lermtoerisme als vakantie
worden b('sehonwd. Of dit h>vt'1lShele-
maal geen ontspanning betekent, , .? Het
titdge<!ieht uit (h' hundel is op dil' na:\g
in iL'(Iergeval een \'l'e1zijdig anl\voonl.

BEH~ITOEHlS~lE
Drie miercn lllssetl de verdorde gras-
sprieten
Op weg hii'w (l{H1l1.eredell
eell gezin 8tOpt ;'1 de hUIII
vader
moeder
I1WIlll('1;er.;(Hl r.;;er
olltdekke'l trtssell de hlik;es
eeu leuk plek;e
(cat mooi is lll't hier ell voet1Jalt met eCII
'Jlikie.

,'laar moeder klapt de Mode" uil
cn tien mi'lIIten later koffie al
m(lar (caar is Jau 'Hl

verdrceuen soms
i,~het donkere hos misschien?
Nee
spelell(l steekt hi; een stok;e
in eeTi 1'latl1.eredc1legel
ernstig roereml.
Ook hier de behoeftes
kleine eH grote
tedoen ifl het hos
waar het gonst vall de diegcll eH
een gaai vla11lmc,ulverschiei
doet moe lwar IJOepie terrei;l
pa gelliet vau de snelhcill.

Straks weel' het asfalt
de witte streep llUL~'(eallrts
/luwr nu 'lOg volop genieten
met eell zak"lcs gekerfd
i" de boom !clwro1ll1er gezetell
voluit hun Iwmell
opdat tVii liet u:etell.

:\a het lezen en beluisteren van dil
gedicht, wordt de titel van {Ie bundel
'Bermtoerisme', zo nadlUkkclijk gevolgd
door 'Gediehten' nog meer punt van
diskussie, !ipekulatie en interpretatie.
Vooropgesteld dat het z('er waarschijnlijk
is dat ik een mmtal mogelijkheden laat
liggen. wil ik mij in dit kader tot een
tweetal beperken. D(KJrhet dicht onder



dkaar \"t'lïllt'ldell valJ '1knnto('risllll" ell
'(;l,dkhtl'n' gaat Bernlef vall dt, gl'-
daehte uit dat heidt~ vanuit de werk(,-
lijkheid die zij wrtegenwoordigt'Tl naast,
md, en door elkaar kunnen hestaan. Hot,
n'rsl'hillend ook, Iwpalelld is hel ene
geml't'llschappelijke, nl. dat heide nid
volledig zijn onder te hrcllgen.
Bermtoerisme, dat mind('r V,Ul giste-

ren is (Ian mcn vaak wiI dC'llken, laat
zich nid: absoluut de!irliënm. De berm-
t()(lrist noch de dichter hehhen ('én he-
paald afgehakC'nd rekreatie - respdtie-
veujk \'lerkterrcin, of omgekeerd. Bei(kll
zou ik doe-het-zelvers willen noemen.
waarhij. et'llInaal he'.dg met wèl of niet
heu.'lst gekozen materiaal, het eindresul-
taat hijna steeds meer of minder van lIl'
oorspronkelijke opzet hlijkt te kunnen
afwijken. Dit lijkt tragisch. Iwt is ('ven-
wei nogal betrekkelijk, Beidt"u zijn daar-
voor teveel randfih'l.IH"n.een nieuw piek-
je of een nieuw gedicht kan al een
nieuw geluid inhouden ... ~Iij hepalt'IHi
Int de dichter, hdekent dit ook dat zijn
gt'(Iieht naar vonn en inhoud zowel
poi.;zie, pn:YI:a,tekst als een ready-made
kan zijn, of als zodanig kan en ma/.{
worden aan/.{emerkt. \Vat het ene dall
precies insluit en hd andere niet, waar
het ene heWllt en het andere ('indigt, i.~
niM voor te schrij\.en. Elke lezer zal zijn
ci~cn unick(, grenzcn trekkcn en ()ver-
schrijdelI. -

Vertier langs de weg

,\':1 het voorgaande zal het n,Ulwelijks
nog verhazen (lal in dc gt"not'IJI(!eblll.
d£'! naar \'("rhouding wt'inig gedichten
\'omkomen die uitsluitend over henntoc-
risme, in enge zin, hallt!t'1t-'ll.IIct titel.
g('(licht is ongevcer hd enige, Voor dl'
ft"st stipt Bl'rnlef aan. Soms komt men in
een gl'(licht ('cn notitie tegt"u over weg-
gooiflessen, afgdmmde lucifers, peukjes
of glassdwr\'l'n. Soms ook is l1("t iets
ill('t'r dan dat, en noteert Bernlef naar
aanleiding van dl' werkelijkheid l'en g('_
&lChte. 'l.oals in '.Modern times', waar-
over hij opmerl..-t."/..elfsl'en transistor is
stilte, als je hem afzet.' Kan dit zeker
nog Wt,Jslaan op l'en bepaald aspect vall
lid vertier langs de weg. voor hd over-
grote deel VUil de hllmle! geldt dat Bern-
lef zich realisecrt dat niets en niemand
zil'h laat 10kauseH'n.
~Ien kan in 'Benntoerislllc" onderwer-

pen tegenkomen zoals o,m.: Puur geluk.
op de helling, de glazenwasser, drie an-
siehtkaarten, gelukkig 11Îl'uwjaar 1966,
het tneval (volk,dige tekst: Ipmand ver.
looI' ecn staafje goud, Ik heh het niet
gevonden) lichte granllllofoorunuziek, dl'
dood, het wrschil in verdriet, de lidde,
de vogel aan het onthijt, etc, en namen
van o.a.: Aleander Flcming',SllÎrley Tem.
plc, Erik Satie, "'iUiam C<lrlos\VilJiams,
Stan Lamel, K. Schippers t'n Juffrouw
van Leeuwen. Poëzie, of welke teml
IJlen ook gebruiken wil, geschrn't'll
in ('en stijl waarbij BeOlld oude tech.
nieken (hij voorheeld de heeldspraak,'

zo\\'('1al" jwtrl'kkdijk nieuwe (interpunk.
lit, wordt v('rvangt'u door fllnl1:iollcel
wit) plus naar tijd t'll plaats verst'hülen.
de werkelijkheden tot zijn matt-riaal
maakt. om uiteindelijk te komen tot epn.
qua \urm. vedal rond gedicht. Iets dat
nooit geldt \"Oor de indhoud, Althans,
wanneer men op dt, vragen die Bemld
via zijn gedichten oproept, het bevrij-
(h'mIe' oplossende antwoord vt'rwacht.
Deze fUlUlalllentl'1eonvolledigheid is

dan ook geen tekort in Bemlef's po(;zie.
Gezien vanuit zijn aandacht voor de ak-
tivitpit van de 1(.;./.1'1', is dit logisch en
verantwoord.

BESTE EDDY
eeu gedicht ot:er de dood
tencijl ik zelf nog niet eens
hen gestort:cfI
lvaUlI-eergehelIrt dilt IIfI eelts?

laatst j" de bioscoop
Meef de film ill de projector
st(lall
eeli lieflijke t:lIllei /lid een hoop
sllele/l(le k;'l(/{'r('fl
::eker een ,w.:llOolreis;e
hleefplotseling stil sttlllfl
aa/1 de rand Wil de heul:el.s'
hegon het te lJrlJlulen
ecn fI.:itte bltlllS
t:erschroeid de meester ell

daanul de kirulercn
krulden zwart VUIL het scherm
het licht irt de zaal gitlg tUl11

Illaar i'l mi; leeft dat beeld
::oals ook ecn stuk elJll mijll oma
haar Illmdcn sllijdeu cHlthi;tkoek
en die halige schijterd
Koos Vlieger
die ouder het ijs eertluxcll
hij luul een eflorme ~er:::amelifl:!. pu:::.
:::els
is daarom ook /log Iliet dood

lIls ik stmks wordt occrredcli of
gewoon veerlederl !Jen
in u:clke hoofden lee! ik &111
i" (ce/kc beelth"1l t:erder
ell cour llOekmg?
de gemiddelde leeftijd
Wil de N ederlmwse "/fUl
is zoiets van 78
maar het werkelijke steru'n
ligt ver boecll de 1()()
het moment waürop
",ijn laütste foto
teegkruimelt in het duister
!Vam ik bij voorheeld
dan pas bell

Aandacht voor dl' aktiviteit van dl'
lezer, (tl' vertalen als het zich bewust zijn
van de in de lezer aanwezige krt'atÎ\"i-
teit) men hoort het menig hedendaags
dichter uitspreken. En terecht. Alleen,
bij te summiere informatie door middel
van het gedicht, wnrdt het helaas wel
eens een holle frast', Bovcndiell Zij:l
.~ommige hedendaagse gediehtellbundeh
dikwijls zo traditioneel uitgevoerd, dat

IlH'nhl'! de lezer nauwelijks kwalijk kan
Hemen dat zijn kn'ativikit nid ollmit!-
dellijk geprikkeld wordt. },It'n leest de
gedichten, denkt er \vat bij, Illaar tol hl't
ids doen ennee komt m('11 vaak niet.
B('rnlef vuJt deze h't:"llllt'in 'Bermtol'-

risnw' op !liet '\Vild gardenillg'. Dit ge-
dicht op kaarten hestaat uit vijfcnveertig
teksten, sommige van Bemlef zelf, de
meestl" door hem verzameld en vertaald,
kkstt"n die via dl' perforatie uit het hoek
kmmen worden verwijderd en in iedere
volgorde kunnen worden gelezen. Als
advies wordt vermeld dat men \'oor hl't
gebruik dient te schudden. Daarna kan
de It'zer met de teksten zijn eigen g'l.."dicht
makcll. Indenlaad t't'1l !lIogelijk:ht"id.Ter
oriëntatie t\vee teksten lIit '\VHd Gardc-
lling'; "Vant wat is een idee anders dall
eell Grieks woord voor zil'hthaarheid, en
de oplossing van het prohleem van het
It~venIx'merkt men aan het verdwijnen
ef\'an.

Hoogtepunt

i\a proza als: 'Stenen Spoelt'n", '1)(,
oH'rwinning of het verslag van l'en Ile-
derlaag', 'Bij stukjes en heetjes', 'Pas-
poort in duplo", en gt't!ichtenhllnt1e1sals:
'Dit \'erheugd verval, 'Bell even weg',
'De schoenen van tie dirigent', hereikt
Jan Bl'rnlcf Illet 'Bermtoerisme" l'l'n
hoogtepunt. Zeldell blijft {'eli gedicht in
de hedoe1ing stekell. of tlod het o\'er-
gaan van poi.;zit"in proza geforcel'nl :lau.
Ondanks het gehruiken van gegeven.~
als, de foto, de film, de vogel, de hage-
dis, die men in ander werk terug kan
vinden, is 'Bermtoerisme' in dl' meest
Hlll{'(lige zin \'all hd woord nieutv ,
waarhij v'Oomlook dl' ga\'e stfllktUlIf van
de bundel opvalt.
Ik denk o,m. aan het slot van het ge-

deelte 'Bermtoerisme' dat ge\'(Jnnd
wordt door 'H versehillende stiltes'. als-
mede aan het slot van de gehdt" hundel,
het collagageg'e<licht 'De stt'lllmen',
waarin Bernld brien'n van een schizo-
frene figuur stelt tegenover ged('(:'1tenuit
hd lx)ek 'ltalian \Vomeu confess'.
Een ,,"erkstuk, waarin zin en waanziJl.
realiteit en verheelding elkaar zó sterk
naderen, dat het de indmk wekt, uI. dat
twijfel de enige zekerheid is. Of zoals
Bernlef in ecn eerder geschreven oolla.
gCJ;!edicht. 'De schoenen van de <lid-
gt'nt', met l'en citaat van Stig Dagerman
:t..egt:':\'iemand weet wanlll't'r dl' scha-
duw valt en het levl"n is geell prohlet'm
dat oPl4dost kali \\'orden door hd licht
van het donker te scheiden en de dag
van de nacht. maar is een onherekenhare
reis tussen plaatsen die niet bestaan.'

DIeK ZAAL

'Berf1lto('ris/IIe" werd ol'g(,dragen tUUl
Et:a, eu verscheen, als RarlJflrherbock,
bi; de uitgeveri; ()uerido N.V., te Am.
stenlalll, Prijs: f 14,!J().
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GEEN
'VVTH-
FIETS-
FEEST'
MEER?
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Het Zesdaagse Vyth-fiets-festijn is
weer achter de rug. Een over de fi-
nanciële en sportieve resultaten nog-
al teleurgestelde Kurt Vyth verklaar-
de na afloop op een persconferentie:
'Dit is de laatste Zesdaagse geweest
die ik heb georganiseerd. Ik heb mijn
buik ervan vol.'
Nu is Kurt Vyth een man die wel

eens meer iets zegt dat binnen niet
al te lange tijd toch door de fejlell
achterhaald wordt. Daarroro geioven
we eigenlijk niet w erg in zijn woor-
den. Vandaag in deze eerste maand
van het nieuwe jaar een terugblik
op 'Vyths-laatste'. Let op dat in de-
cember de Amsterdamse RAl weer
davert van het lawaai. Kwt Vyth kan
immers niet meer buiten zijn zes-
daagse.

Rechû'Jocen:
De wimmar.t van 1968; Jurusen en de 'Vest-
d,dt,JCr Bugdahl.

llierboven:
De grote verliezers. Ilt?t koppel PQst-Duyndam
ti;den, een ajlol$ing.

lliemaa$f:
Een zesdaagse is mcer dan fietsen. Veel attrac-
ties 6taan op hct programma. De twec lands-
kampioenen van het oorig jaar, Aja:!; en DCC
be6trcden elkaar zelfs iJl een partij zaalooetbal.
Piet de lVit, met ééll been op het stIlIlr. kijkt
toe.

Linksmidden:
Op dit moment wm noe niemand wie ging
winnen. Zelfs Ada Kok nkt, die 'versierd' met
pruik en gematJkte lach, de coureurs (loor zes
dagen aan het werk schoot.
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