


Oorlogsmisdaden?

Na de \'AHA~t1itZl'lIdillg '..kIlter I](~t~icllws' van 17 januari \Vaarill de psy-
dlOloog dr. J. E. 11ueling Nederlandse militairelI beschuldigoe van het be-
gaan van oorlogsmisdaden tijdens de politionele acties in Illdonesit~ in 1948
en 1949 is een stroom van reacties lo..••gebrokcn.
~fcn stelt zieh emotioneel 'voor' of 'tegen' op. Best begrijpelijk maar ook wat
voorbarig. \Vat nodig is een grondig onderzoek van feiten. De Tweede Ka-
mer heeft op dit terrein reeds een eerste stap gezet. Op voofstel van drs. Den
Uyl heeft de Kamer hesloten de regering te vragen op korte termijn een nota
te publiceren over wat haar bekend is omtrent misdadig optrcdl'1l V,lII Ne-
derlandse troepen ten tijde vall de politionele acties in Indonesië.
\Vat hij die bespreking in de Kamer IJaar voren kwam i<; wel enigszins ver-
bazingwekkend. Er bleek n,l. dat de heer F. J, Coedhart (Kamerlid van de
P.v.d.A.) reeds op 18 februari 1949 de toenmalige minister van overzeese
gebiedsdelen gevraagd had een onaflmnkelijk onderzoek in te stellcn naar
be'weerde wamladen in Indonesië, De minister zegde het onderwek toe! Daar-
na heeft niemand cr meer over gehoord, Hoeh de minister noeh het kamerlid
kwamen er ooit in het openbaar op terug, Over 1evemle demoeratie gesproken!
Als de min~ster indertijd dat onafhankelijk onderzoek inderdaad heeft inge-
steld (en er is hlijkbaar reden om te veronderstellen dat dat is gebeurd) dan
zou de regering HU snel k'lJllnen handelC'll. Ze zou dC' gevraagde nota op korte
temlijn aan de Kamer kunnen overllalJ(ligen en die zou dan kunnen bezien
of mete(,1l eonc1usies getrokken kunnen worden of dat vcrdergaalHl onderzoek
nodig is. liet lijkt me vanze1f~prekend dat het beraad van de Kamer in het
open haar gen)crd dienl te worden,
Is deze zaak belangrijk? Ik meen vall wel. En om de volgende redenen:

• In .Nederland zijn vele Duitsers e.a, veroordeeld op h'TOJHl\':ln begane
oorlogsmisdaden in de jaren 1940-1945. Enkelen van hen zitten thans lIog in
XederlamL<;e gevangenissen. Als lHl zou blijken dat door :\ederlandse troepen
kort daarop, 19.18- I 949, eveneens oorlogsmisdadell zijn begaan dan zou het
toch wel een schande zijn als dèze misdadcu opzettelijk in 1ll't \'ergl'cthoek
werden gestopt.
~10eht blijkt'n dat d('zc misdaden niet zijn begaan dall dienclI de 0:ederIandse
troepen van deze blaam te \Vonlen gezuiverd.

• De z.g. kleine oorlogen (o.a .. -\1gerije ('11 Vietnam) dreigen meer en meer
te ontaarden in 'smerige' {x)r1ogen, waarin met weerloze krijgsgevangenen ell

hurgers op de m('est \\Tede manit..'l"wordt omgesprongen. Daar dient zoveel
mogelijk paal cu perk aall te worden gesteld. Iedere regering behoort daar-
aan mee te werken. Een grondig onderzoek is dan al hel minste wat meu kan
doen. Ook als de eventuele wandaden al twintig jaar geledcll zijn gebeurd.

• In de thans aan de gang zijnde discussie wordt, zovcr ik dat lot IIU toe
heb kunnen volgen, door niemand beweerd (lat er iJl het geheel geen wan-
daden "Jjn gepleegd maar de ('('n, zoals dr. lIueting, ])(-"\\'('ert dat dat vrij
algemeen het geval was en de ander zegt dat het slechts uitzonderingen waren.
liet Nederlandse volk heeft ET recht op te weten wal nu waar is en wie ver-
antwoordelijk moelen worden gesteld .

• Indien onverhoopt ZOII hlijken cIat e('11 helangrijk deel vall de gesommeer-
de wandaden indenlaad zijn gepleegd dan zal de Xederialldsc regering er
niet aan kunnen ontkomen drastisch in te grijpell in de opleiding van of!i-
eierl'Il, onderofficieren en soldatcn, in de methodiek van de pSy"dlOlogisdll'
oorlogsvoering en ill de wijze vall voor1iellting opdat voor een eventuele toe-
komst de beste garantie tegell herhaling van oorlogsmisdadcll wordt geschapen.
Een volk dat geen ernstige aandacht zou schenken aan de geuite bcsehuldi-
gingeJl blijft onder de maat van wat het 'naar geweten' zou behoren te doen,
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Charlie Parkers
onverminderde invloed

Op 12 maart 19,5.5 stit'rf altsaxofonist
Charlie 'Bin!' Parker, de mali die lII('t'r
dan wie ook had hij~('dragen aan de
ontwikkt,ling van de Illc)(lcrne jazz, In d('
laatste p('rioele van zijn korte (nog gt't'lI
3.5 jaar) leVt,'n was hij - gd,:weld door
zi(,kte en vcrslaving - nau\\'dijks mee'r
in staat g('W('t'st tot muziekmaken ('n zijn
o\'('rlijden kwam dg('nlijk voor niemaml
(lIIH'rwacht.
Toch ging er op dat nHltllcnt ('('n

ongeh'ml h('vig!.-' schok door hd jazz-
milieu, De lllusici, vooral die van dl'
jOllg('n~ generatie, zagen zich plotsding
hewofd van hun grote voorlx,dd - de
man van wie ze missehie'n ondanks alles
hadden vef\vacht dat hij hun ook de
kOlllende jaren de weg zou hlijven wij-
z('n, Zij hIeven Parh'rs muziek Lcschou-
\v('n als het hoogste dat hinnen de jazz
herl'ikhaar was, en de regdrechte Binl-
kopieerders nall\en zelfs nog in aantal
tot'.
De fans, van wie sOllllnigen in hun

Parker-\"('ft'ring tot bijna lwladwlijkt,
uitersten waren gegaan (het imiteren van
kleding, manier van lopel\ en praten
ek.) voelden zich al en'n n'rlon'n, Zij
IJlen'n naar Bin1s plakn luistt'fen en
kalkten in l'\ew York en andere werdd-
skden de muren vol met de leuze 'Binl
lin's'. liet I('ek vast te staan dat de
schadu\v \'an Parkt'r uog jan'nlang OV('f
de moderne jazz zou hlijvell hang('Il,

Belangrijke rol

XII, bijna H'ertit'll jaar Inter, is Charlie
Parkt'r voor het nwremltoel van de jazz-
Iit'fllChhers waarschijnlijk wdnig 1Jl('t'r
dan een naam, Zt'ker. iedereen wed dat
hij in de boppcriotIe L't'n helan).!rijke rol
ht'eft gespeeld, maar de stortvloed van
nieuwe av:mt.ganle-musici Iweft n'd
nl('nsen het zicht op Parkcrs muziek
outnomen, omdat je je nu e('nmaal nid
met alle facdten \'an de jazz tegelijk
kunt hezighouden.
Ook \"oor tIe mllsid lijkt Parker aan

Ix,tekt'nis te hehben verloren, Ava nt-
ganlisten noemen meestal Ellington,
~Ionk en Coltrane als hun helanhrrijkste
voorlopers t'n net als de fans ht,hhen zij
vaak de neiging om Parker sallll'n met,
pakweg, King Olht'r ('n Lt'ster Youug,
naar een definitief afge,~loit'n jazz-perio-
de te \'{'rwijzen.
Toch is er geen sprake nm dat de

invloed \'an Charlie Parker tot het \"erle-
den zou Iwhoren. ~og SiL'L,dsis het zijn
spelopvatting die voor 99 procent \"an
de altsaxofoniskn (ton \"oor grote aantal.
ICIl knoristen, gitaristen, pianistt'n enzo-
\"flort) het vanzelfsprekemie llitgangs-
punt vormt. Ofl\ettL' Coleman, Erü ..
Dolphy, lolm Tchicai of ~larion Brown,
ge'('n \'an Iwn is crin geslaagd Olll zich zo
radikaal van Parker lm te maken als hij
dat zelf indertijd ten opziehte van zijn
\"f)organgers de't't1.
D(~af~talld Omdk-Bird is mt'! and('n'

woorden aanzi('nlijk kleiner dan die tus-
sen Parker en JohnllY Ilmlg('s of Benny

CartL'f, Parh'rs lllanit'f van spelCJl is al-
I('('n zoze('r g('lll('enWll'd g('\\'on!t'n, dat
nijwt,l niemand zkh Ilwer realist,( .•.t dat
het inderdaad aU('maal van Iwm afkolll-
"~tig is.
Buit('n de jazz is de sitllatit~ op dit

punt ilO).! sprekendL'r. In filllllllllzi{,k,
achter redamt'spots, bij dansorkesten of
achkr populaire vocalisit'n. steeds weer
hoor jL' 1Il('t een sehok vall herkenning
hoe hra\"e stlldiovakmensen bezig zijn
Illd onvervalste (ton waarschijnlijk onl1t'-
\\'llste) Parker-imitatie. D(, indo('(l \'all
Charlie Park{'r is kortom ook !Hl IlO~
alomteg(~Il\\"()(Jn:li!-{,zowel in de jazz als
in de arnnSell1('lltsmnzÎ(,k.

Geweldige Ch:105

\Vie na alle Park('r-surrogaten en -imi-
tali('s nok ('('ns kennis wil maken met het
oorspronkelijke produkt, wordt op dt,
platenmarkt gecOllfnlll!ecnl met een gl'.
\\'(,ldi~t, chaos. Op ti('ntallen (gdllkkig

JAZZ
\"aak goedkope) merken wonlen Parkt'r-
{lImamen van llitecnh)p('IHle kwaliteit
aallgt'l}oden, \"aak willekellrig(~ s(,jecties
uit zijn oeU\"fe, die elkaar dan ook in
vele gevallen overlapI>t'n, In die ol1\'oor-
,~tdhare warhod valt hd niet uwe om
('en rq)n'sl'ntati('ve Parker-colledie ZOI1-
der al te H'el doublures op te bouw('n,
Parkers beste werk datt'prt uit de ja-

ren iH4,5-'48. toen hij in hoofdzaak op-
namen maakte \"oor de merken Dial ('n
Savo)', Ongelukkig gt'not'g is juist hier
d(, situatie het verwardst, doordat het
Dial-makriaal lakr O\'er allerlei amlt're
lahels is \'erSl)reid, vaak in combinatie
met pas na de dood \':ln Parkcr uitgege-
ven Ih'e-opnanwn van wisselend kaliht,r.
lIet Savoy-matt'fiaal is in EngdalHl
voIl(>dig en in chronologische volgorde
H'rschelH'n op vijf Healm-LP's, maar de
:\cdl'rlall(lsc platenkoper moet zieh 1)(,-
helpen met Franse Savoy.~lllsidisÇ-LP's,
die vet'! minder systelllati.~ch zijn sa-
lllellg'csteld en dic hO\"endien nogal on.
regelmatig wonl('ll gL,distribu('cn1. I\'id-
t('min kan ik deze plalt'n warm aanbCH'-
kn,
Vanaf t'iml '48 hceft Parkt'r, op ('{'U

enkele Ililzond(~rillg na, alleen nog: opna-
men gemaakt \"oor Xorman Granz, en
dit materiaal verschijnt op het ogenhlik
in chronologische volgorde op een serie
LP's onder de titel 'TIJt, J)efinitc Charlie
Parkpr.' 11i('r\'an wil ik cr dt'zt, kt'er drie
kort hespn'ken.
liet eerste deel (VerH~ .511 033) bevat

om tc heginnen l'en curieus stuk uit '48
lIld strijkers en een big band in t'L'n
pretentieuze, K('nton-:lchtige stijl, waar-
mt'(' Gram: indertij(1 waarsehijnlijk te-
H'rgeds lU'dt geprobeerd Parker ook

\"(IOrde 'progres"~i\"c jazz'-faHs aanvaanl-
haar te makcl), Een jaar latt'r ).!ing Cranz
nog H'rder Hwt zijn populnriseringscmn-
pa,gue: hij lid l'arker een session met
allt'('n ~trijkers en een rilmt'St,(,tic opnL'-
mell, waarvan het resultaat (zes song-
H'rtolkingen) volledig- op deze plaat
staat.
Parkt'r. die zelf verrasseml gelloeg

Zt'er enthousiast voor dit projed was,
houdt zich hier grotende"{'ls strikt aan de
melodie, \vat niet wegnLx'n1t dat hij ook
in dit genre met kop en schol1d('rs ho\'{'n
het gehmikdijke niveau uitsteekt. 'lust
fricnels' geldt zelfs terecht als eeu van
zijn allerbeste opnamen: met {'t'n schitte-
rend uitgtlvot'rd staaltje \',1Il muzikal(,
nCfobiltiek duikt Bird ft'ilIoos de melodie
in, om die \"en'olgens met ongeëvenaard
raffinelllent te parafraseren, De LP he-
vat verder o.m. nog vier goede, maar
w('inig sensationele' vertolkingt'n uit
voorjaar '.H} door t'en kwintet md trom-
pettist Kenny Dorham.
~Ieer Parhr met strijh'rs is te \'inden

op de d('rdt, LP uil de serie (Verve 711
067). Het gaat hier om a("1It studio-opna-
men en vijf vertolkingt'n die tijdens een
COlle('rt in Carnegie Hall \!'!erden vastge-
!egtl, alle dat('rend uit '50, Parker voelde
zieh in de cOllcertzaal kennelijk \Tijer
dan in de studio ('11 hij I{'\'('rt in die
Iaabtc IlllmnWrS dan ook et'n aantal zct'r
I}ehoorlijke imprO\"isaties.
~Iaar de t'chte Parker, de altist met

hd ouaantasthare zelfvertrouwen pn de
fenomenale lIitingsdrang is op dt'zC LP
alleen te horen in hn'e shlkken uit ok-
toher '50, die oorspronkdijk H)Or een
korte film werden opg:('nonwn. 111 ('en
ball:ul md tt'llorist Coleman lIawl.."1ns
t'n in ('cn ~nel l...wartdstllk bewijst Par-
h'r hier dat hij ondanks zijn veelvuldir.;e
wuk met strijk("rs (ook tijdens eIuhen'::::H-
gementen) het Spelt'll van pure jazz nog
beslist nid was verl('L'nl.

Commerciële Ingeving

Deel \"ier (Ver\'e 711 (75) hevat de
f('sultalen van een nieuwe commerciële
inge\"ing, die Xorman Granz in 19.51
moct hebben gt'had: laat Charlie Parker
t'('US wal opnamen in hd Latijnsameri-
kaans(' idioom maken, BegeIdd door !.-'en
met bongos en conga versterkte ritme-
scdie is de altist hier in een tamelijk
Illstt'lozt' hui te horen; deze zoveelste
Grauz-stllllt ging hem kennelijk tc vcr.
Celilkkig staat ('r nog meer muziek op

deze LP: ('en serie opnamen uit janua-
ri '51, die Bird eindelijk \veer e{'us in de
\"('rtrouwde kwintethezetting (trompet,
alt, ritme) laten horen. Samen met o.a,
\lilt's Davis en ~Iax Hoach lewrt hij
hier prestaties die aan zijn beste periode
herinneren. Vooral 'K. C. Blues' en dc
t\\'e(" \"('rsies van hd sndle 'She rote'
maken duidelijk dat Parker ook in zijn
latere jaren nog: ('en niH"'"au kon halen,
dat geen enkele andere jazz-solist ooit
heeft g:ei.'\'('llaard.
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Wat heb je aan het humanisme in het persoonlijk
en maatschappelijk leven?

In hel H)orgi\amll~ bd) ik enkele ken.
merken van het humanisme besproken
{'U lwh ik trac!lk'll duidelijk k' maken
dat het hlllllanisllll' IH.i, ('{'n nit't-gods-
dienstige lllailT wel religieuze It'U'IlS0H'r-
tuiging is, waarin de mens gl'zÎell wordt
als ('('11 autonoom, zelfstandig ('n \Tij

W(,Z(,II. In dit laatste artikel wil ik pro\)('-
n'u dl' vraag te ht~allh\'oord('n; \Vat heh
je aan het hUlllanisme in lid persoonlijk
en maatschappelijk Jen'tl?

Bij de invloed dil.' opvattingen en
o\'{'rtuigingl'll in ons 1t.'n'lJ hehhen is h('t
Ill'langrijk in hoen'rn' wij dil~ oj1vallin-
geil en o\T'rtuigingl'n en"aren als werkt,.
lijk eigen opvattingen of dat wc Zt' ziCH
als gedachten die ons \'ia ;lll(it'rcn - op
grond vall traditie CH ol)\'oeding - zijn
()\"L'rgedragen.

:-\at\lnrlijk Ill'hol"'l'n traditie l'n op-
voeding de vorming van eigen gl,dach-
ten niet in dl' weg te staan, I':l'l1 jonl-te-
man die in l'cn katholiL'k llliliL'u is groot
gehracht kan in latere jarl'n dat katholi-
eÎsme zo zeer als zijn eigen geloofs- en
gedachten wereld erkenllen dat hij er
zich zelfstandig en adief in \vil \'erdie-
pen en daardoor zijn aanvankdijk door
overdracllt gegroeide Il'H'IIS()Vcrtniging
gaat l'rvan'n als l'en zelf \"l'rwOf\en vi-
sie,

liet is, n1('l'll ik, op {k'ze mogdijkhl,jd
dat l'hristclijke opvoeders hun hoop ge-
vestigd Ill'hhell. Deze ontwikkelinl-("
heeft, uikraard, een grote kans in tijdl'n
dat door de jonge generatie de tradities
van de oudcre generaties volmoll{lig
worden erkend. In onze tijd, waarin jon-
gL'ren al hed weinig nl'Îgilll-: wrtonl'n
om zich gl'willig in te voegl'n in dl'
tradities van de ouderen, zal een opvoe-
ding die zich voornamdijk baseert op
overdracht van traditie, wl'Înig uitwer-
king hebben.

Reactie
Als eeu reactie op allerlei maatschap-

pij-vormen die met hun vèrreikemil'
eOllllllllnieatie-mid(lelen oproepen tnt ge-
standaardisecr<le (Jpinievonnillg werpt
('en helangrijk del'! van de jeugd zi<:h in
Iwt avontuur van de persoonlijke erva-
ring, hd JlL'rsoonlijke experiment en het
persoonlijk risico. De vraag is niet wat
ouderen op grond van hun crvaring wil-
len ovcrdragen lllaar wat jongeren op
g-rond van hun experimcnt<-'n zelf ont-
dekken. Omdat de kerken, {IL,scholen en
de politk'kc partijen hij dit proces hope-
loos achterlopen cn zi<:h nog voornallll'-
lijk hezig houden md ouderwetse vor-
men van onderwijs l'n nlrming worden
ze door de jongL'retl nauwelijks serieus
genOIllen.

Voor wat het humanisme betreft moet
wonl(.n gezegd dat het slechts een kans
hl'l,ft juist voor zover het de inspiratie
hiedt tot 7,cln.tandig denken, zelfstan-
dig ervaren en experimenten'u en het
ze1fst<UHlig dral"wn vau risico's. Het hu-
manisme zal voor de mensen van dC"ze
tijd slechts iets hetekenen voor ZO\"L'r
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zij op grond \'all eigen ontdekkingen.
door sehadt' ('n scil<111<le,humanist zijn
g('w~)r<I(,Il,

Daarom moet werkelijke hlilnanisti.
sche \"(Jrming nid zijn eell o\'('nlral'ht
van humanistische tradities en gedachten
lllaar een uitdaging tot zelf denken en
handelelI, zelf experillH'nkfl'll, zelf dra-
gen van risÎeo's. Opvattingl'n, meningen
l'n overtuigingen kunnen in het level!
V:ln een mens ('11 van ('('n gl'lIl('L'nsl'hap
slechts ('eu stilllulerende rol spden voor
zover zij \Vonlen herkend als l'en eigen
keuze, als ('en inspirati('.hron die nWIl
door l'igen inspanning j,~'l'ft ontdekt.

Erkenning van het Individu
Het hmll,lIlbll1(' hetekent dus lIil,ts

voor ('en ll1l'nS als het uid steunt op
eigen ~'f\'aringen, eigen (,xpl'rimentl'n,
ei ,,:CU oVl'rdenkiug" Iloudt dat dns in dat
\"(lOrchristenen hd humanisme nooit iets
kan hetekenen? Dat is een vergissing.
i\atuurlijk kan voor ehristenl'n het hu-
manisme hdekenis hebhen lllaar slechts
voor ZO"l'rrl' zij zelf l'rvaringl'n en over-
wegingen kennen waardoor het heu dui-
ddijk wordt dat anderen humanist zijn
gl'wof(len, ja, waardoor zij kunnell mee
'\"()c1en' wat illimani ..•teu heweegt. Voor
christenell die nog nooit ('nige twijfel in
zich hehlJL'n voelen opkomen omtrent
Cod's bestaan, de wedL'ropstan<1ing, he-
md eH hel en dt~ Heilige Drie-E('nh('id
zal het humanisme wel ahijd eel\
'\Teemde' I~"'l'nsovertuiging hlijven, die
slechts I1lt't moeite gl'tolere('nl kan wor-
den,

()Jugekcenl zal \'Imr hllmaniskn
slechts een Illogelijkheid onbtaan tot
'hel".rrip' van het christendom als zij zelf
de l'f,"aringell kennen die lot de boven-
gt'no~'mdc christelijke krminologie heb-
h(,u geleid. Ied~'rL' I(','enso\'crtuiging
'werkt' slechts \'001" zover zij werkzaam
b in de drag('r '''an die O\'l'rtuiging. En
dan nog! Laat men toch npholJ(k'n het
voor te stellen alsof ehriskn l'Tlhumanist
eell uitgehalanccenl sysleeJll van waar-
dt'lI ('11 nonnen 11('hben klaar liggen
waarllH'e ze de prohlL'lIlen van deze Wl'-
rdd te lijf kunllen. :\'iets is mimier waar!

Een levensovertuiging geeft wel een
hepaalde rkhting aan l'n dat is ongetwij.
feld iJl'langrijk maar er zijn geen klaar
liggl'JHle H'eeptcn. I~ij i)cslissingen spe-
len eveneens ('('11 grole rol de mensen
die bij die IlL'Slissingen het rokken zijn,
dl~ tientallen Illaatsehappeiijke, l'n ande-
re, oillstamlighedell. Een levensovertui-
ging is niet l'en panaCt'l' voor alle kwa-
!en.

1)e kracht die l'l'n levensovl'rtiliging
s('ilenkt is vOOl"llamelijk tw~'~'(irlei:
• Een algelllene rie1Jting waarin men-
sen dl~ oplossing van hun voornaamste
levcnsprobll'lHen moelen zoeken.
• De inspiratie om daannec <loor te
gaan, ook als (Ie feitelijke omstamlighe-
dL'n weinig aanleiding geven tot optimis-
;nl'.

\'001" het humanisllle zil' ik als hd
richting-gl'vell(l t,lement, ('n dat gddt
zowel het humanisme van lUl als het
humanisJll(' uit het veril,dcn, dl' erken-
ning van de waarde van Il('t indh'idu.
Het is daarom voor mij, achteraf gezien,
ook niet verhazin-gwl'kkend dat het hu-
manisme aan het hegin van d(~ hveede
helft van deze el'UW zo'n krachtig révl'Îl
h<-'eft ilt'ledd, als readil' op dL' explosie.
,"all l'ollt'divisll1e in dl' e('rstl' helft van
dl' ('{'UW moest dit wd haast geheun'll.

Om misverstaml ll' \"oorkoJllen: de ('r-
kelliling \'an dl' waarde van het individu
hetekent in mijn gedaehtt'ngang aller-
minst dl' \"('rhl'crlijking '''all liet individu
als dl' bron \,ln het wan', het sehOIwen
hl"! gm'de en nug minder de ontkL'llllinl-:
'''aII het feit dat de ontwikkeling en de
waarde vall ('cn individu ('erst tot hun
r('eht kUllllell komen in samenhang met
:mden' imlidduen, in het deelnl'llletl aan
allerlei vonnl'U ',.Hl sallH'lIleving-"

Individu en sarnenlevlng
liet ,vo(ml individualisme hl'l,ft in het
algemt"f'll sllraakgehmik ~l'en gunstige
klank" Vele memelI he.\Chouwen het
,\'oord individualisme als ecn wat ver-
zwakte vonn van het woord egoï!mll'.
liet woord cl"."Oïsllwkomt van het w(Kml
'ego' dat het eenvoudigst vertaald kan
\Vonlen mf"l hl'1: woordje 'ik'. Onder ego-
i~me \\un.1t dan verstaall(ll~ neiging om
de hdangt'n '''an ,hd dg-en ik tt' stel-
Il'n ix)ven de helangen van andeN'Il,
zelfzucht dus,

Individualisme is de ()pvatting dat dl'
enkeling, het individu, gezien moet ","'Or."
den als ecu zelfstandige ("('nheid ' ..ul li-
chaam en gce;t, uiteraard al-> ded VHll
de ~(K)rt, de mens, de homo sapiells.

Hoewel dlls in deze gcda(.'ht{'n~ang
volmondig wordt erkend dat mCJl.wlijke
eigensehaPPl.'u (intellig-ütmc, fantasie,
waanwming enz. enz.) kenmerken zijn
van de g-elwIe menselijke soort wordt na-
drukkelijk geskId dat al deze l'i~•.•n-
schappen, en hun eomhinaties, {'erst hun
unieke realisatie lTijgt'n in de eenheid
van Ik,haam en geest, die we aanduiden
md het w(K)rd 'individu'.

Dat deze realisatie alleen tot st.md
kan komen door samenhang van ht't l.l~

individu met anderen is daarmede llid
in tegem.llraak, integendec1 het '>eklem.
toont lwt helang dat individuen onder-
ling- bij elkaar hehhell. Daarom keert hl't.
individualisïl1C zich (Klk niet, zoals lid
üj.,'-oï:'mw,na.ar hinnen, het sluit het in-
tlividll niet af van and('T('u, intel"relH!ed
het v(){'rt juist naar anderen, omdat al-
leen zo JlL't individu tot ontwikkelin1-{
kan kOlllen.

Unieke rnogelljkheld
IndiYidualislllL' is dan ook niL'l in te-

g-enstelling tot allerlei s<lmenlc\"ingwor-
men lllaar wel mL'l de (.'ol1ecti\"iscrende
e1emellten daarin dil' er op uit zijn de
unieke mogelijkheid van het individu.
zijn te bagatelliseren l'n dc JHl'nS te



miniscrcn tot louter op de collectiviteit
g"l'richte adiviteiten, (Om opnieuw mis-
"l'rstand te voorkomcn, ik keer me zeker
niet tegen die l'ollectie,'e maatregc1en op
economisch en sociaal gebied die het
Illogelijk moden maken dat ieder indivi-
du in eeu ingewikkelde maatschappij-
nlrln dc kam krijgt tot hduHld l'll ont-
plooiing van zijn individualiteit.)
In dl' homo sapil'ns, de mcnseusoort

waartoe wij allen hdl(ln~n, liggen grote
ontwikkelingskansen, die tot realisatie
zullcll kOlllen als ze in de verbijzonde-
ring "an de individuele mens werkelijk-
heid worden. Dat zal el'rst gdll'llfen als
imlh'iduen elkaar de inspiratie cn hulp
g,,'ven die ecrst in Cl'n gezonde samenle-
ving lIlogdijk is. Daarolll zullen lllellSl'n,
als ze iets willen bereiken, altijd tegelijk
aaB zichzelf i.n de samenIe"ing llloeten
houwen, de oll<lerschikkinp; '"all het ~'l'n
aan het andcr hete kent altijd hd oproe-
jll'n vau eatastrophen.

Spanningen
;'\'U is het hovenstaande gClllakh,lijk

gczegd. In de prndijk des levens hete-
kent het dat cr altijd vele spanningcn
zullen zijn tussen de wil en het \'l,r1an-
gen tot individu-zijn en de wil en het
n'rlangcil tot sallll'llleven. Een groot
deel van onze geestelijh', l'conomischl',
politieke en sociale moeilijkheden komt
daaruit voort. ,\Icrkwaanlig daarhij is
dat ' ••..e zo vaak de halans naar de ene of
naar de andere kant zicn uitslaan, TijdclI
'"all overtrokken c.-'Ol1ectivisnlewisselen af
met tijdell van overtrokkl'n individualis-
me.
.\Iaar ook in het pl'rMlonlijke leH'n

ondergaat iedere Illens, en hijna voort-
dllfClld, de spanning tllSSt'1\ individu en
gemeenschap. Toch lijkt lIet mij duidt.'-
lijk dat in dl' twintigste ceuw de over-
spoeling door de ('ol!ectivistis<:!le kn-
dl'nzen het grootste gevaar vormt. \Vi('
Illi ogenhlikkelijk naar voorbeeldcn uit
de eOllllllunistisehe wereld grijpt hl'eft
op zichzelf in die voorhe(,ld('n waar-
schijnlijk wel gelijk maar stelt zich toch
van het hegin af aan bijzonder eenzijdig
op. Ook in onze wesler.\C '\"l'reld zijn dl'
collectivistische tendenties schrikllilf('IHI
aanwezig.
Ik llloge tWl'l' ,'oor\X'eldeJl noemen

(honderd zou ook mogelijk ;djn):
• Ons onderwijsstelsel werld in
hoofdzaak collectivisereml. Het is voor-
namelijk gericht op overdracht van kl'n-
nis zonder eigen l'f\'aring, eigen experi-
ment, en de onderlinge hespreking daar-
van, Il\ogelijk te maken, I let richt zich
voornamelijk op algemene hoofdlijncll
zonder po~ngen om duidelijk te maken
door welke imlivi{lllele tegenstellingen
deze hoofdlijlll'n tot stand komen. liet
hesehouwt kennis en inzicht voorllallle-
lijk als cOllsmnptieve artikelen, imlivi-
{Iue!e creativiteit krijgt weinig kans. Be~
langrijke individuele figllH.'n uit het ver-
il'£len worden als regel op een colle(.1i-
,'istische wijzl' g('f(llllantis('eni.

• De instituten van godstdienst, le-
W'lIs{)v('rtiJiging en politiL,k werken als
f('gd mllecthi"en'ml.
lil kerken (het Humanistisch V('rhond

voor het gcmak ew'n inlX'wep,-"n) en
politieke partijen \\1)T(I{'11 afwijkende in-
dividuele mt::"l1Ïngenniet al1e'l'lI niet ~c-
waardeerd (dat zou het ergste niet zijlI)
lnaar {!{lC)rde lK'staall(le organisatie-V(lf-
men en proe(,dllrt's als regel fl't'tl" in ,Ie
Idem gesmoord, \Vie 'anders' is of denkt
is lastig ('n alh't-'n als zo iemand een ui-
tenot ailllai)ele perso{mlijklwid llleebrengt
wordt hij op congressen enz, 1I0l-:'wd
('l'nS als de 'vrit"odelijke zonderling' kn
tonele ge\,(lenl. El'n werkelijk creatief
proces waarbij individtwll wordell Ilitgl'-
daagd tot ,vcrkelijke inbreng en inspraak
wordt door de institutionalisering der
geestelijke CII politieke stromingl'n l'er.
der helemmerd dan hevonk'flL

Het humanisme
Het humanisme hedt zijn bcl(,h'nis

,"oor het persoonlijk en maatschappelijk
levcn doordat het op grond van zijn
stellingname voor de zelfstandige vrije
mens in individueel en maatschappelijk
opzicht prikkdt tot creativiteit. Creatid-
teit die Vflor alles gl'richt is op vrijheid
en verantwoordelijkheid.
In l'en wereld die in een steeds ver-

{I('rgaall{ll~ gecollipliceerdheid O\"l'r-
spoeld dreigt tc raken door kcilllisclll'
overheersing, door (''OllstllnpLien~ dl.-,elna-
IIICell door autoritair gezag behoort het
!Imnanisllle hel protest van het indivi-
dualisme te zijn. Het protest van menSl'1\
die met zelfstandig critisch oordeel door
hd levcn \Vl'IlSen tc gaan, die aan het
maatschappelijk leven wcnsen deel ll'
hd>ben op een creatieve wijze, door
mensen dil~ reildien zijn tegen al wat
zich aandient als autoritair {'n paternalis-
tisch gezag.
IIl1manisll1l' is de kracht die mensen

in hUil persoonlijk hestaan voert tot l'rl'a-
tievc ontwikkeling van hun 1ll0gelijklH'-
den en die df:' gemeenschap inspirel'rt
tlJt Illllllallisen'n(le lnaatregelen opdat de
samenle\'ing een plaats kan zijn waarin
''fije mensen kunnen leven l'n samenwo-
IIl'U,
Ik hl'n {'rvan overtuigd dat de wil tot

humanisering van het persoonlijk ('n
maatschappelijk leven hij veel meer
mensen leeft dan alleen bij de leden "an
het Humanistisch Vl.-'rb<md,Daarom ook
is het zo nodig dat het HUJllanistisch
V('r1>ond zkh nid in de eerste plaats
naar billll'-'11h'ert maar epn 0lwn organi.
satie is die op de een of andere wijze
L'tmt<Ki legt mol de velen die op aller;ei
plaatsen het pmtest van het humani .•tisch
indi,"idualisme laten klinken. Als het
Humanistisch Verhond deze Loot mist
dan zal het waarschijnlijk nooit de orga-
nisatie wonll'n die tIe oprichkrs zich
hebben gedacht, nl. dt., organisatie die
inspirerend zou werken op de humanÎ,.;c-
ring van hd individuele en sociale leven.

11. UPS

HUMANISTISCH
VORMINGSCENTRUM
'HET
COORNHERTHUIS'
Hoofdstraat 84 - Driebergen

In het Coornherthuis worden re-
gelmatig bezinningsbijeenkomsten
gehouden voor militairen,
Er wordt daarbij gesproken over
allerlei levensvragen, Daarnaast
zijn cr boeiende programma"s over
hedendaagse kunst.
Iedere militair kan hiervoor uÎt-
zonderingsverlof krijgen.
\Vie iets voelt voor deelname
aan zo'n bijeenkomst vune het on-
derstaande fonnulier in en sture
het op naar het Coomherthuis,
(Voor de ;\Iarine geldt een aparte
regeling.)

Onde!'getekende

, , . (naam, voorletters, rang)

Registratienummer

Onderdeel

Gelegerd te

(landmacht/luchtmacht)

(voUedig militair adres)

wenst deel te nemen aan een vor-
mings. en Bezinnin~bijeenkomst
van het Humanistisch Verbond in
het Coomherthuis te Dri~bergen
in de maand

(maand van deelname),

Handtekening:
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'Baisers Volés': detective voor
louche zaken

lid is nu al w('ef tien jaar geleden dal
in Frankrijk een grnt.'p fihlll'rs van zich
deed :-opreken en zich aandiende onder
dc wat simpt'1e naam :'\'ollvcll<.' Vague
(nit'IIWL' stroming). Bios('()ophezOL,la'fs
namen ' ••..at aarzelend kennis V<ln deze
ni{'lIWl' stijl \.an filmen, lIlaar zij mOt'skn
weldra bekennen dat wal die jongelui
met hun e:lllll'fa uitspookten, toC'h niet
zo gek was. Die jOlige filmers toondL'n
de argeloze lwzoekef het alledaagse 11.'-
n'n, lllaar zonder het zol'telijke \'alse
sentiment van weleer. De vuile goot-
ste{'Il-deze plee-nwntalit{.it vil'! Illl'ni!.l:-
een wel wat rallW op lid lijf. ChahroJs
'Les (,ollsiIlS'. Codan.ls . A Ixmt de souff-
Ie', H("~llais 'lliroshima mOB amour' ('U

Truffauts 'Les -tOOcoups' wart'n het hl'-
wijs.

111 al hUil latere films sloegen de
meeste :\oll\'<,l1e Vagw .•-fiImers nieU\vt-'
of and('fl' wegen in. Gt-'cn van hen kwam
terug hij zijn uitgangspunt, op ('pn idel',
op l'en sf('er of op t'en karakh'r, dil' stuk
\"oor stuk t:!-1)('reml wan'n \'Ilor hun
et-'rste produkt.
Zevende speelfilm

B{)\'{'n~taalld(~ ge1(it eehter niet voor
Fanç,'Ois Tmffaut, die in zijn n'n'lltk,
speelfilm Baisers volés (Detedin' \'Imr
louehe zaken) de draad oppakte waar hij
bij zijn eersteling 'Les 400 coups' was
hlijven stekell. ~ld andere woorden:
TruffilUt hedt het aangedurfd om tk'n

jaar later een \'en'nlg tI' makell op zijn
'Les .too coups'; daarhij kon hij rekenen
op imofdrobpl'h'r Jl'an-Pit:rre Leaud, dc.
zt,lfdl' die zo sl'hith'reml delmteerd(~ in
Truffauts ('crsteling.

Er zijn een paar on'l"l'enkolllsten te
noeJlwn tussen heide films. \Vaar Trtlf-
Liut hij zijn til,hullt cilltligde (d(' c('n-
zaamheicI), is hij met Baiscrs voh',." be-
gOIllU'1l(cIt-,('enzaamllt'id van de militai-
ft' dil'mt). Voorts kan men vrij zt,kl'r
aaJlIll'llWIl dat Truffaut zijn jeugden'a-
ringen en/of .ilt'riIllll'ringell in Les 400
coups aan hd l'l'1I11loid tOl'n'rtrnuwde.
J..)l' toen 14.jarige Leaud hl('l'k in
. . . eOllps ('('1\ gevodig spelend adt'Hr.
tje, dat de grote last hem upgd('g:.i
door Trtlffaut heangstigl'nt! makkelijk
kon dragt'n ell hij de tOl's<:1lOIlW('rgl'en
ogenblik tie indruk \'l'fllloeht te wekh'J1
dat hij ade{'nle. ~lell \uelde echkr sterk
aan dat het Trtlffaut zdf WilS, die zijn
jnnl.:"e1ingenH'nlrid niet kwijt kon. Truf-
Caut was Le;HHl. ('n L{'alld was Truffaut.

Xu in 'Baisers HlIl's' \'alt direct op dat
Tfllffa\lt W(,l'r llauw hetrokken is geraakt
llll't hd doen en laten vall zijn hoofdrol.
sl)('i('r. \lcl1 neümt waar dat TTllffallt
w('er ids \',lIl ziehzdf he(,ft gestopt in de
hoofdrol spd er , di('ns hd{~\'l'nissen moe-
kn \\'cl haast t1czdfd(~ zijn als die TlIIr-
f<lut op 24.jarig(' leeftijd heledde t'n
na~lr adelll deed ."nakkell.

Schitterend geheel
:\Iell proeft th" hetrokh'nheid "<lIl de

filnwr hij het :-'lld "<Hl Antoiue (Je;l'l-
Pi{'rrl' L('aud) - de hij-figuur in Bais('fs
\ull's. \laar ook ziet Ilwn dat dil' betrok-
kenheid toch ook w('er zo.zo is, zelfs
zeer opperdakkig, want Truffaut laat
zijn hdd v('el lllel'r dan nodig is rond.
seharrdcll ('11 hij (~rinJ.!tdieper iJl ('Tl O!,~.

I{,(,dt H'rdl'r dan nodig is dl' randfigu-
n'n, de omgeving, dl' sfe('r. Dil' bijkom-
stigheden wonl('n dum Truffaut ht)\'t-'n
het normale Ilitgl'!ild, hij werkt met l'£

l'n \'l'rwerkt ze dan tot l'en schitterend
gdH'd. waarin dl' hoofdrol dan weer
wOllderwd pas als cen as in C('II wa~('n •
wid.

De dia1c)()g in Baisers \ull's is ste\'Îg,
raak, kort ell goed h' volg('ll. Er wordt
lIiet \'l'd tlll'er in gesproken dan strikt
noodzakelijk, lllaar als er een woord (of
tW('(') k \'eeI in gczegd wordt, hl ijkt dat
altijd boeiend te worden opgelost door
de woorden te vervag('n t-'Il daaT\"()or in
dl' plaats harde geluiden te plaatsen,

Trllffaut laat de toesdlOlI\\'er llle('.
prne\'l'n; hij mod samen met dl' fillllpr
d(, Sacrè Coellf, de Eiffdtoren. wat ge-
ijkt(! pleinen 1'11 avenues proeven. :\bm
dat is alleen maar kh'ut'ml voor de
duidelijkheid V<lnTruffauL Tevens blijkt
waarom Parij,s is gekozen als de plaats
waar Bai."t'fs Volés alleen maar gesi-
tllt-'enl kan zijn. Dat mol'! wel tip \'l'f-
knoehtlll'id aan dt-, lichtstad wijz('n.

6

Verhaal niet st:erk
lid \'t'rhaal is niel zo hijster sterk.

AIltuilIl! (Jean-PieTTc Leaud) ziel llWIJ iu
lid begin van de film onder nauwelijks
k be{h .•..ingen gelaeh nfsl'heid nemen
van ue militaire dienst, waar hij per
ongeluk als nij\ •...iIIiger in wilde. Hij
komt echter gauw tot de ontdekkin~ dat
('etl nijwilliger ook wel eens \'('rgissin-
g('n kan maken.
- Antoine \'erzeilt dan in hd twaalf am.
hachten-derticn ongelukken werk, wordt
nachtporti{'r in {'('I) hotel en maal..i tij.
dells een amoureus geschil kennis !lid
t-'t-'n privL,-deteeti\'t:", die h('1ll (Antoine)
op de voor- en nadelcn van dit vak
wijst. Antoin('s bl'sluit slaat vast - hij
wordt dek<:tiV<', Hij vermoedt dat dit
(,dele Sillip-, kruip- en glllipwerk ook ecn
kolfje naar zijn hand zal zijn en nieuws.
gk'rig ab.ie is, belandt hij dan ook dra
in hed - samen met de nouw (Delphinc
S('yrig) van een opdrachtgever.

liet hlijkt dat hij dgenlijk vecl te
('erlijk is voor dit werk; Antoine wordt
tell'visielllonkllr, zo eentje die 's avonds
hij de l1len~n thuis de huispceh komt
\whelpen. Op z'n tijd heeft hij t-'en
avontuurtje, de ('lIe keer wat goedkoop,
tl'andere maal wat duunlt-'r, o.a. als hij
een hoertje van ~fontpama..'iSe te grazen
wil nClllClI. Door de hele film loopt ook
nog een klein rood \'('rliddzijIHlraadje.
!let is knslotte ChristÎJlC (Clautlc Jade)
die helll verleidt en n:lar Iwt ouderlijk
hed meetfoont.



FI LMBESPREKING

/{'ulI.Pierre L{'(w(/ en Cluudl' jllde in Brli,~("$
1:olés cun TTI/flout.

Antoine wandelt door de hele film op
een wat onverschillige manier, alsof hem
al die dingen niet aangaan. Truffaut
daarentegen laat de toeschouwer zien
wat hij allemaal zou missen als hij (de
toeschouwer) zo latent zou reageren als
AntoÎne. Truffaut geeft daarbij de in-
druk dat iedereen Antoine kan zijn, An-
tome kan ook iedereen zijn. \Ve moeten
wat meer aandacht aUD onze omgeving
en de mensen die daar in leven besteden
en niet zo zelfzuchtig zijn.

Geen grote sterren
Truffaut wilde geen grote sterren in

deze film, hoewel hoofdrob-peler J ean-
Pierre Lealld in Frankrijk een zeer be-
kend acteur is. Leaud trad reeds op in
drie films van Godard en twee van Truf.
faut. Hij werkte ook als assistent-regis-
seur bij Tmffaut aan diens film La peau
douce, bij Jean-Louis Richard aan Mata
Had en bij Jean-Luc Godanl aan La
femme mariée. Leaud trad op in o.a.
Made in USA en Le départ.

Clalldc Jade (19) maakte met Baisers
volés haar filmdebuut. Truffaut ontdekte
haar toen zij een rolletje speelde in e~n
Parijse produktie van Luigi Pirandello's
Henri IV.

De titel van Baisers volés heeft Truf-
faut ontleend aan een chanson van Char-
les Trend. De film is onderscheiden met
de Grand Prix du Cinéma Français
1968. PETER MOR£E

*********************************************
LADY IN CEMENT

Frank Sinatra hoeft het: allenl'3al niet
meer voor geld te doen. Bij iedereen
leeft thans sterk de indruk dat The Voke
geld verdienen bijzaak vindt, zich amu-
seren staat thans nummer een. Dat Sina-
tra zichzelf weet te vennaken is buiten
kijf als men de slecht in elkaar gedraaide
Tony Rome-rolprenten wat beter be-
schouwt.

Net als Dean ~Iartin alias ~fatt Helm,
die de zaken overigens veel meer in het
absurde trekt en daarenboven als een
engel toekijkt hoe de gebeurtenissen ook
zonder hem een aanvang nemen, is ook
Frank Sinatra zo'n detective-achtige se-
rie begonnen.

Hij hoeft daar ren paar ingrediënten
voor nodig zoals harde bolster blanke
pit, een lollige broek vol goedkope hu-
mor, een ingeboren afkeer tegen alles
wat vies en voos is - zoals homo's - en
een arrogante rechterhand, waarin bij
afwezigheid van een sigaret, een glas
whiskey of een pistool verborgen zit.

Regisseur van de Tony Rome-aflt.'ve-
ringen is de oude rot in het fümvak
Cordon Douglas, die alles kan maken,
maar zeker niet alles echt kan. Dat hij
met Sinatra The Detective maakte en
dat goed deed, pleit hem nog niet vrij.
Douglas wekte toen een serieuze indruk;
hij liet zijn publiek meeleven en mee-
denken bij de belevenissen van een sme-
ris die een lugubere moord moet uitzoe-
ken en voor het dilemma komt te staan
de verkeerde als de dader veroordeeld te
hebben.

De inspanning- die Douglas zich toen
getroostte, geldt niet voor Lady in ce-
ment. Zelden heb ik een rolprent gezien
die zo goedkoop in elkaar is 'geflanst. De
inhoud is blijkbaar een hutspot van aller-
lei oude films; de grapjes zijn goedkoop,
de locaties zijn belegen. de vrouwen zijn
platinablonde dellen met net iets te we-
lige vormen en zonder een greintje ge-
voel voor actie en gespeend van elk
ncteertalent.

Voorop gaat de toch wel fotogenieke
Haquel Welch, die zo weinig kaas heeft
g-ogeven van wat Actors Studio's haar
moet hebben bijgebracht, dat het alle-
maal beschamend is om te zien. Goed,
haar figuur vergoedt veel en daar is
Sinatra ook wel gevoelig voor; maar ook
hij moet aan een lichte weerzin hebben
blootgestaan.

Maar het haalt niet veel uit wat ieder-
een op dat witte doek staat uit te probe-
ren. Zelfs de goeüge Dan Blocker (Hoss
uit Bonanza) maakt het niet. En hij on-
derneemt enige pogingen om er achter
te komen waar zijn vroegere minnares
zit met de poet.

Nee, het doet cc allemaal niet veel
toe. Douglas kan er heter mee ophou-
den. Sinatra ook, of hij moet een betere
scenarioschrijver zoeken en wat me nog
verstandiger lijkt, cen betere regisseur,
want die maakt en breekt.

P.M.

*********************************************
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Je ziet ze vliegen •••• maar niet altijd

op ua tt.- hOllden, door de hohhy ",aar-
O\'er ze zich laat ondervragen.
Ik hedot'! mevrouw Carla Ilolzcnspics,

dil' in IHBB dp qlliz 'Tt'! uit je winst'
WOII,met als onderwerp 'vogels', Ze wil-
d(, met d(~ (Illiz 1llt't-,do('11om geld te
\"t'rdienen Olll haar tot'n nog armoedige
vogelhospitaal op k knappen en om aan
haar werk meer !lt'kemlhdd h' l!(~n'n.

De Groene
Zoals gehruikelijk heh ik C:ula Hol-

zenspil's gevraagd IHJe zij ertol' gekomen
is e("Tlvogclhospitaal in te riehten. i\u is
dl'Zl' vraag naar de oorzaak van iemands
hezigheden niet altijd exaet te ht-'ant-
woorden. ,'t'eI menSl'1l redden in het
voorjaar uit het nest gevallen jonge vo-
gels, maar het hl'eh maar zelden t-'en "04
gdhospilaal ten gcvolge.
De natuurlijke aanleg van iemand en

l'('n daarl)ij aansluit('mle toevallige ge-
hl'lIrtenis kllllllen \"('rstrekkende gevol-
g-en hehhen.
To('n Carla Ilolz('nspics d(x)r tO('4

,.allig-e omst<Uldigheden 2 zieke vogels
had \"('rzorgd en had gelllerkt dat het
gellezen van dieren haar ("rg veel vol-
doening gaf, ging ze zich cr meer t-'n
lHet-'r CJptoeleggen.

Intelligentie, Instinct

liet verzorgen van zieke vogels 'Taagt
\"(,l'1kennis ('Il inzicht in d(~ leefgewoon-

Vakantie

Ikt is ('eh!l'r 1l0odzakdijk, wil men
('nig resultaat hoekt'n, dat nWIl zkh
grondig \"('nliept in de ornithologie, dl'
,'ogelkllm!e. Deze Ilele gekolllpikeerde
situatie, hct hOllLlen van ecn \1Jgclho.spi-
taal, het bestuderen van het ,'ogeI!cn'n,
naast dl' normale dagtaak van ('("n huis-
'Tom'" hH'ngt met zich mee, dat Carla
Ilolzenspies nu al enkel(, jaren lang een
half \lur voor zonsopgang opstaat, dl'
\1lgeiS verzorgt, studecrt tot de anden'
gezin.sleden aan hun dagtaak beginnell,
o,.t-'rdag nooit meer dan l'en \Iur of twee
(in de zomer niet mt'l'r dan drie l"'war-
tier) achtl'r elkaar de tijd lH'dt voor
amiNe lll'zighetl('11 en al dh~ jaren gecn
vakantie heeft J.,(ehatl. :\iet omdat l'r
g('('n vogelliefllchbers zijn, die haar eens
zoud('I! willell aflossen, Illaar omdat de
,'ogds /.!:"('('nander in hun nahijheid
dulden.

D('ze enornH' opoffering, die niet als
zodanig wordt gevoeld, is alleen k' "er-
klaren door hl't feit dat Carla Ilolzen-
spi('s il'dl~n~ dag hol'Îl'IHle helevenissen
heeft, doordat ze over een grote opmer-
kingsgaw beschikt, die hlijkt uit haar
,,('rhalen over haar patiën!l'n.
Die verhalen hebhen mij gc1eerd, dat

hl'! aanvaarden dat de natuur niet lief
elJ aardig is en het inzien, dat agressie
nodig is voor len'n."heholld, ('('Tl hetere
manier is om voldooning- te \inden in hl't
gadcslaan van lid gedrag van dieren,
dan de irrei.;le idee van 'het lijkt 1.0

Illooi, maar de werkl'1ijkheid ,'alt t('gen',
en dat l'r vanuit dil standpunt mepr
werkl'1ijke hulp wordt gehodell.

imlt-'nlaad ('l'n levenloos, maar ' •.'armte-
gevend en hewegend machaniek kan
zijn, dat de moeder n'rvangt. Dit neemt
echter nid weg, dat het hijzonder boei-
end is van zeer nahij het ",l'I en wee van
gezonde en ziekt~ nlgeis gade te slaan.

zijn
het

ook iets andcrs kunnell
met opzet 'iets', omdat

Slapen met een vogel

liet is altijd wecr hoeiend iemand te
horen prakn O\'N wat hem bijzonder ter
hartc gaat. Aanvankdijk dacht ik, dat
iemand die zon'el voor haar hohhv over
heeft, de zaken nid ml'l'r rei'el: maar
st'ntilllenteel ziel. J.)at hl(,t,k l'chter he-
slist niet het I!:cval te zijn en dat gaf
mij moed haar te ~vrekell te vragen. Ik
dacht a,lIl sentimentaliteit, toen ik hoor-
de, <hIt zij om een celldkuiken te redden,
dat de moedt'r kwijt is, het niet alleen
dt' hele dag in ecn tlikh' trui, hije(~nge-
houdcn mei el'n riem om het middel, hij
zich droeg, maar Iwt zelfs des naehts
mee naar helI nam, zor~r"uldig Vt-'11"}<IKt
in tW('(.'op elkaar gehonden hmodmand-
j('S om cr niet op te gaan liggeil.
lid is echter zo, dat wanneer men de

zorl-("nlOr zo'n diertje op zich neemt, tlH
('cJl\'OllLlig de consequcnties zijn. Het
('endje kan niet bllikn het kontakt met
de mo(,der, of wil' l'r ,'oor doorgaat. lid
is Z(,lf" zn, dat lH't niet all('l'll nid zond('r
lIl' liehallll'lijkt' warmte kan, maar dat
lH't ZOI1wl'J.!:kwijnen, wannccr het J.!:ceTl
'J.!:esprek' kon ,"oeren.
Dus moet men, wanneer meu ('rtot-'

hesluit l'en Ill()(,derloos e("ndkuikell tot
e('n zl'1fstandig(' ceml op k kw(.ken, het
ukt alleen de hele dag bij zich dragl'll,
maar er ook mee praten. Dat geheurt 's
uachts Oll\ het \lUr. Als ('r geen antwoord
komt, J.:"aalhet kuikt'ntje huil(,u t-'n huilt
zich dood, d.W.Z. hd blijft imiiL'n en zal
stNn'n van uitputting.
Toch zou IJlen het nog steeds l't-'Il

,urm ,"<m wntilllentaliteit kunnen noe-
men wanm't'r men denkt, dat deze za-
ken, op rationele gronden hij hd dier k
verklaren zijn; door dieren menselijke
l'igcllsehappell !O(' te dichtell, l'en opvat-
ting die sommige dierenlieflll'bbcrs maar
al te gemakkelijk wensen aan te neillen.
"'t-' weten, en Carla Holzenspit,s weet

het nog heter, dat l'en aantal levens-
n)()rwaanlen hij dieren, d(' uiterlijke
schijn hehhen van he,nlst te zijn gericht
op ('l'n lx'paald ander dier of op een
hepaalde omstandigheid, krwijl hl'! dui-
delijk is dat een gOl-,de plaatsVe(\',lIlg(.r
of l'en juist nage1x)o!ste ~ihli\til' evenZf,'('r
kllllllt'll vohtaan. D(~kwestie hij hd kui-
kt'll is echlt'r zo, dat hd datgene, wat
hd het eerst hoort ('n ziet hewl'gen,
wanneer het uit het ei komt ab dl' moe-
der ziet. liet knikt'n van de hroodmand-
jes was \Iit Ill't ei gekropen It'rwijl Carla
Holz('nspies nil'llw.sgierig hll'keek III)e
dat ging.
Het had

en ik zeg

Een 'V:ln dl' aardigste soort program.
ma's op d{~ teledsie dml ik d(, fIUizz('n.
En dan ,"oom1<1(, "harde' quiz, waar hl'l
om ('('IJ heIlOorlijk gcldlll'drag gaat, en
waar men hij h".t missen van d(~ laatstl'
\Taag nog terug kan \':111('11op l'('l1 prijs
die niet meer is dan {'('n foni, \'('rgelekell
met wat men al '\"('rdiend' had.
liet kijken llaaf IllCIl,"{'II,dl' spanning

of Z(' het ,'ol kunnen houden. het uwe-
dot'll met ht:l heantwoordell van dl' \Ta-
geil is vonr mij meer ontspanncnd flan
wéér een show of {'{'n wl'skrn, die ,Ijs
drie druPlwls water lijkt op de vorige,:\\1
is het wel zo, dat ik na afloop de men.
:-.('11 snel veq.{l'et en niet Illeer \\,,1<11'(1('
hecht aan het spel dan het tOt"klllnt nl.
('('Jl leuk tijdvcrdrijf met llletlSt'1l met et'Il
hijzomll'f gucll gt'iWlIgClI en ('eli ontstel-
lende f",Îtenkennis, Soms is er echter
een uitzonderill~ t'l! treedt l'r iemand op
,'oor wic wat zij te n'rtt'!lt'll heeft nid
all('('11 een aantal feikll op l'en rijtje zijn,
maar dit' blijkt er ('('11 unieke kn'llswijze



ten en het voedselpakket van de diert'n.
liet is zoals bij ieder ziekenhuis de be-
doeling de patiënten, als ze weer geheel
zijn her.!o1eld,uit het ziekenhuis te ont-
slaan.

Vogels echter, die als jonge dieren in
het hospitaal komen, zullen daar niet
door hun ouders worden voorbereid op
de gevaren die hen in de vrije natuur
bedreigen. Ze zullen niet de vogeltaal
voldoende leren kennen, die hen voor
het onheil moet waarschuwen.

Deze moeilijkheden gelden niet voor
iedere soort in dezelfde mate. De meest
intelligente vogels zullen er meer moeite
mee hebben, zich te redden, dan die met
minder intelligentie. Intelligentie vraagt
namelijk overdracht van de oude op de
jonge, minder intelligent betekent meer
instinct. En we zouden haast zeggen
'zalig zijn de armen van geest'

Een intelligente vogel is de kauw, een
kleine baai, die in een kolonie leeft, met
een strenge rangorde, vastgesteld naar
kracht en slimheid. ~fen vindt er de hele
hiërarchie van soldaat, sergeant, kapi-
tein, kolonel en generaal. Nooït mag een
vogel van lagere rang eten als de boven
hem gestelde nog niet gegeten heeft. De
huwelijkswet is, natuurlijk voor de
vrouw, streng; een weduwe van een ge-
neraal mag nooit met een kolonel her-
trouwen enz.

Deze zwarte vogels hebben een in-
stinctief aangeboren angst voor' zwart.
Ze zien in iets zwarts, dat niet leeft een
dode soortgenoot. Als Carla Holzenspies
dus bij de kauwen in de volière komt,
kan ze geen kaplaarzen of zwarte trui
dragen want dan ontstaat er paniek.

Bij het waarschuwen voor gevaar la-
ten de kauwen een ratelgeluid horen, dit
geluid en de gevaar-betekenis zijn in-
stinct; wat echter gevaar is, weet een
jonge kauw niet instinctief. Een jonge
kauw zal dus in alle rust het gezelschap

van een kat opzoeken. Als hij echter
door de ouders wordt ,grootgebracht zul-
len die bij het naderen van een kat gaan
ratelen en dan is de associatie bij het
jonge dier: ratelen.gevaar, er komt een
kat, dus een kat is gevaar.

Een andere aanpassingsmoeilijkheid
doet zich voor bij vogels, die in de
natuur hun voedsel in de vlucht vangen,
bijv. de zwaluwen. Voordat een zwaluw,
die genezen is, vrij kan worden gelaten,
nadat hij in een volière lange tijd uit een
voedselbalie of zelfs van een lepel heeft
gegeten, moet er eerst geoefend worden
om hem weer in staat te stellen zelf in
zijn levensonderhoud te voorzien.

Reuk- diagnose
Natuurlijk moet Carla lIolzeD.!o})iesvan

tijd tot tijd de dierenarts raadplegen en
zijn hulp inroepen, hoewel zij zelf over
de bijzondere gave geschikt, die de die-
renarts haar wel benijdt, om een diagno-
se te kunnen stellen. Zij kan namelijk
bepaalde ziekte-verschijnselen miken. Ze
ruimt of een vogel ondervoed is en in
welk stadium deze ondervoeding is. Ze
duidt het aan met een kleur: hij ruikt
'geel' of 'groen'.

Gelukkig heeft ze bij de bekende die.
renpsycholoog prof. dr. Konrad Lorenz
weerklank gevonden voor deze reuk-
theorie. Ook heeft ze één van zijn theo-
rie(in in de praktijk bevestigd gezien.
Iets waarover prof. Lorenz bijzonder
verheugd was, gezien hun correr-.pon-
dentie.

Lorenz had nl. ontdekt aan het skelet,
dat wanneer jonge vogels hun bek niet
open wiIJen doen om voedsel tot zich te
nemen, het voor de oude vogel mogelijk
moet zijn, door met zijn poot op de nek
van de jonge vogel te drukken, de bek
van de jonge te openen. Een soort pe-
daal-emmer systeem dus.

Toen Carla HoJzempies eens 5 jonge

moederloze mereljongen hud, (een merel
heeft cr nooit meer dan vier), besloot ze
een kinderloze merelvrouw vier jongen
te laten adopteren en er zelf I te voeren,
die ze na de voeding weer hij de ande-
ren zette. De overijverige merelmoeder
vond het toch nodig dit 5e kind ook te
voeden, maar het kind had al gegeten en
wilde zijn bek niet meer open doen.
Moeder kwaad, kind kreeg klappen,
hielp niet en toen opeens tilde, en dat is
een acrobatische toer voor een merel, de
moeder hailT poot op dmkte op de nek
van het jong en stopte zo heel handig
het voedsel in zijn geopende bek. Een
verhaal over vogels moet oppervlakkig
zijn. Er zijn in Nederland zo'n 365 soor.
ten en hoewel er natuurlijk veel over-
eenkomsten zijn, zijn er nog meer ver-
schillen. Het is ondoenlijk een uitgebrei-
de reportage te geven.

Het is echter wel zo, dat ons land-
schap zou verarmen, als onze vogelstand
erg zou teruglopen. Er dreigen steeds
meer gevaren, door de verstedelijking,
door de chemische bestrijdingsmiddelen,
door het snelverkeer en door de stook-
olierampen. Zo'n ramp alarmeert de pu-
blieke opinie even, maar lang staat men
daar meestal niet bij stil. Gelukkig zijn
cr veel organisaties op het gebied van
vogelbescherming. Deze bescherming is
natuurlijk spectaculair, maar het dag in
dag uit bezig zijn met het verzorgen van
enkele tientallen vogels lijkt mij meer di-
recte voldoenill,l~geven en dankbaarheid,
hetgeen ook wel blijkt uit het feit, dat er
vele vogels in de buurt van hun vroege-
re hospitaal blijven 'rondhangen'. En de
mensen in Huizen kijken al niet meer
vreemd op als Carla Holzempies langs
fietst en even ka of kè roept, want ze
weten Gat cr dan in haar nabijheid een
vroegere patiënt meevIiegt naar de win-
kel, zo.als u boodschappen doet met de
hond. LENI KORTLAND.
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'Kwajongen' van DOS is veranderd
Eddy Achterberg JZZI {Jte/ bij Twente

'Ecll hoefit' was ik. Op Ilt't nlt! j.!t'-

droeg: ik ml' als ('('n fotjongdjl'. lct1l'l"l'l'll

krceg l'ell hekd aan llll'. Onder dt,
sdwi<!ST{'chtl'fS ciTeul('('ftle mijn naam.
Op IIt'I laatst zal.! ik all('('n lllailT lwnell
\,111 kgl'llstantil'fs. Eell yt'rklaring? ;\ch
hij DOS was het altijd erop of eronder.
Je wertl lIH.'cgesll'llr<l door dL' andeTell.
Ik als snotneus wilde bij dl' amlt'f{'l1

natuurlijk nid aehter blijven. Tijdig
\l)('ltle ik dat ('f il'ts mis ging. :\lijn
tWlI..•feT llaaf Tw('ntl' is gewoon mijn
fl'{\{\illg gl'\\"('l'st,'

Edd:l-" AehtL'rherg (21), ('('liS dl' 'kwa-
jongt'n' van DOS, is n'randerd. Erg \'('f4

:lnden1. AeiJkrll('rg, hH'cd in de scholl-
d('rs - in proporties I1U'('f hd POShlllf
"an ('{'n WOT!';1l.laar in opklHlIst dan V<ln
('cn Hldhaller - kent zich zelf nid nH't'r
teru~, Bij TWl'Tlte, sinds \urig jaar zijn
nieuwe werkgever, is hij omgl'sehoold.
En hoc!

Over dieptepunt
In het zo gewl'1tlig draait'nde Twt'uk-
team domineert Achtefhefg, Cezdt'u op
{'èll \'all dt, gl'fiefelijke tuinstoelen van
<1e fifma Billeo, waar TWt'ntes grol'_',
kleine Illall Olijvc e\'t'nt't'IIS de scepter
zwaait, Ille('nt Eddy: 'Trainl'f Hijvt'fs
hedt ilIe ovef mijn dieph'punt het'n gt'-
hnlpen. Echt dil' hedt me mijn zelf\"t'f-
trouwen ternggl'gen'II, Hijn'rs zei, tOl'n
ik hij 1\\"('lIll' hegon: 'Aehttorherg jOll-
J.!l'll, jij kan \'odhallt'l\. \'ergl'd nou ('t'ns
dat l'f IWIll'1l \'all kgellstall(ler.~ hl'staan.
L..'lat zien dat je het kllnt:

Het 'uaghcf in het OU.,.etl'll. \'atlllli
Ell~dl('dt, woedt (Ie orkaan, In Xeder-
land ('n dan spt'l'iaal in hd westt'n van
hd lalld volgt lI\ell nog sll,(,ds met \'t'r-
hazing (Ie \'('rrichlingcll van Fe Twenk,
En die liegell ('f nid om, Sl('chts Feijell~
oord zag kans Twente te \'crslaan, Dl'
11('('r Olijn', lid \.1Il het HOI-trio (be-
staande lIit I1ilhrillk, Olij\'t~ t'll Iliohan)
dat d., h'iding bt'eft, wil ilt'st I)('k('nncn;
'\\'e hlîj\"('11 met heide IWlIl'1l op dl'
grond. it'dere weck is het l'en moeilijk(,
opgaaf. \Vanneer je in de top meedraait
val je in iwt oog, Je ll'gellstantler ('OJl-
("('nlreert zich dan \"('el lllt'l'f op til' w(,d~
stfijd:

Geld in kas
lId loopt storm in Enschedt', De Fe

TWl'nk, ontslaan na el'l\ fusie tussell
Sportcluh Enschl,d(, t'n Ensc1I(,(1ese Boys
is helemaal in, Dl' pn'slati{'s op ht't \"(,1<1
\'ond('n hun \\'('('r.~lag in dl' kas, lid
Diel'kman-stadiol\ herhergt Wl't'r H,lt-
duizenden toeschOllW{'rS nwer hij de
IIlllis\\'( '(istrij(!('n,

Oliju': 'Eens komt natnurlijk tie kt'nk.
ring, ),Iaar \\/at hillfl('ll is, is hillll('ll.
TOl'h geloof ik dat 1'1'1l{'W'nllle!e duik(,-
!ing het puhliek niet zal afschrikken,
Ondanks die 3-0 tegen Feijenoonl zijn
dl' .~lIpporters blijvt'1l komen. Ze \'oelen
namelijk dat \V(' (,If jongells in hd \"('It!
hehhell die klaar staan \'oor l'lkaar. Elf
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spekrs dit, go(,d willell \'ot'thallen, Illaar
ook kdbard willen knokken \"()or til'
1l\"('rwinlliJlg. C('fllSt. lIokt'r hd lIlaar; in
ons elftal h('('rsl eCII ellorrlle kam geest.
De {ol'1lheeft il'!s \"llor dl' ander O\"('r.
Ook huilell hd u,ld. Trainef Hijwrs en
het driemanschap sch{"t-'rt a\leu O\'t'r èén
kam. "'(' kt'nllt'lJ g('('ll \"(,<ldkll, \Vl'
hebl)('n clf ~pders, Di(' willllt'l\ of \"(,riie-
zen, Ze hijgcll allclllaal d('zdfd(' pre-
mie:

Er komt schot in hl'! lIH'l'fjarenplan
van Hij\"('rs ('n Olij\"('. Tw('(' jaar geledcn
hegon Illt'lI aall dl' ophouw \,1Il ('t'n
niellW, maar \'(loral jong 1\"'t'III('-h'am.
lIel duo trok tall'J1t\"olle spd('rs aan,
zoals Van Dijk. Aehtl'rbt'rg {'n Van der
\'all. Aan Hijvers was dl' taak om een
sluilt'JI(!e comiJinatie Ic \'inden, En dat
lllktt-,

Uitschieters
Vorig jaar reeds zorgde HijH'rs met

z'n equipe voor prachtige uitschieters.
Ajax h,v, sh't'pll' in Amstl'rdam l'en ma-
gere t'lI ook gelukkige zege lIit het VUIif
en stuitte in lid Diel'krnan op k grolt'
kg('nstallt1. Opnit'llw ontsprong dt,
landskampio('n de dans, Een gelijkspel
was Jlll't'r dan dl' Amsterdammers \"t'r-

dienden, .\laar Twellit,' \'('rloor (Jok. \'aak.
(lIlno(lig, .\liml1'fl' tegen"tilnders kn'gen
dl' kans om nog Ian.!!;szijte komen.

'Ik geloof tlal Wt' rijpef zijn gt'wor.
til'n: sklt Olijn', '\\'(' lal ell OIJS IJII lIid
Z(J snel \\'('gdrllkken als lid ('\"('11mimlt'r
~aat. Bedenk dat we t'('n jong kam heil.
1)('n. Ten J)onkelaar is (Ie oll(bte, Dl' rt'St
zit daar \'{'f onder:

Eddy :\('hterht'rg is (''''n \/iln (1(' jong-
"ten, :'\:a \it'r jaar profvndhai hij DOS -
'\'('el te amateuristisch (iaar' - IIlt'('ut
E(hly, trok Tw('nte hem aan, 'Ik wilde
hOt, dan ook weg hij DOS, .\lijn spel
It,t'd t'rolltil'r. Zl'lfs op straat joelden z('
111('Ilog ua:

Voorlopig wil Ac1lterl)('rg hij Twenll'
!lid nwer weg, In En.'ic!Jnll' wil hij e('h-
t('r uwer dan \'nl'!hallen alleen, In het
oosten van hd land wil hij ook ('('n
Illaal"dlapl)('Jijkt, ('aHit'n' npll(lIlWen,

'E('n hrootijt's\\'inkel is mijn <101'1,'zegt
hij. 'Je moet iets on<lI'T1H'llll'n, Ik wil
OH'r l'en paar jaar gl'l'Jl ping-pong-hal
zijn dit, van d(, ('lW dub naar dl' andef('
gelllept wordt. Jt' mod i(' (it,kkt'n vonr
bkr. Alltlt'rs hijg je ('('IJ onpit'zierige
CJll\\'(,dag,'

\VI\I JESSE



De dood verandert

'\\'ij mode" ze/f CC/IS sterr;cII ('11 Ice zien
(/uderclI stercc/I. liet ler:!'11 (:(111 de melis
is Cl'" lal/ge striid tegell de dood cn
fegefj;k CCII pogi"g om zich met de dood
Ie r:erzoellctl. Irl dit IJoekie trachtcll
schri;cers nUl cl'rschi/l.f.'Iule richting
duidcli;k fe ",akeIl Ii:at voor heli de
dood betekcllr. \Fe zieu dat zich ecu
tl.'ralideritlJ.{ (;(l/I de doodsgedachten vvl.
trekt. \Vut dat betreft kmillell In! ::;eg-
j!.CIl: de dood ,;cramfertt

Dat zijn de woordelI die op dl' ach-
terkant van het bot'kje 'De dood verall-
df:'rt' Hlorkomell en die weergeven \velkc
lll't!ol'ling deze uitgave van het bureau
hoofdraadsman heeft gehad.

Dl' inhoud valt Ilt't hOl'kjt~ is als het
waTe in Ï\veeën te splitsen:
• Een aantal artikelen over het doods-
probll'l>m van schrijvers \,lU 'vl'rschil.
lende richting.
• Epu aantal ~{'dichtl'n die handelen

over de dood, van hekt'I](le Xederlandse
(lichters.

Dez{' g{'(Iich!l'n zijl! in mooie zilveren
!et1l'rs gedrukt op apart doorschoten,
gekleunL papier.

Op deze wijz{' wordt het prohleem
van verschillende zijdl'n heJl.ldenl l'n
krijgt de IlVLer volop gelegenhl'id zich
ook zelf in het pmhl{'('m te n'nliepen.

Ontmoeting

111 deze tijd is hd zoeken naar de
olltmodill.~, naar de dialoog, een alge-
meen \"{'r..;chijnsd. T(x:h moet men zich
van de resultaten daarvan nog nid al te
\"l,eI voorstellen. Vooral ook lIiet omdat
ontmoeting en dialoog hard \)('Zig zijn
om moden~rschijnSl'len, ja, om gel'ste!ijkl'
statussym1.xllen te worden. In de uitga-
ven van het hureau hoofdraadsman van
dt~ laatste jarl~n is de wil tot dialoog
waarschijnlijk nog vrij zlliv('f aanwezig.
\Ve denken ilall de uitgan.'Il: Jezus van
:\azaret (I9(j6), liet Humanistisch Ver-
bond (H.l67) en De dood verandert
(l9fi8), In alle drie zijn schrijwrs van
n-rschillende riehting aan het woord die
van versehillende zijdclI tot hd ge-
meellSchappdijk OIld('rwl'rp trachten
door te dringen.

Dat is ('Pil manier van henadeH'n van
l'en onderwerp di{' in OIIS Iaml maar
weinig \'oorkomt en die toch duidelijke
voordelen heeft o.a. het feit dat de I(",(.er
nid l'enzijdig wordt ingdkht {'Il beïn-
vio{,<:1lIlOlar geconfronteerd \von1t met
n'rschillemle meningell en daardoor
wordt geprikkeld om zich af te vragl'll
wat zijn eigen mening is. lIet is dan ook
niet tOl'val!ig dat deze boekjes juist Clilt-
staan in het kader van de humanistische
geestl'lijke n-rzorging.

Verschillende opvattingen

liet wc('rgen'n van verschilll'JI(le op-
vattingen heeft in dit boekje !log een
hijzondere hl'<1o<'1ing 111.om <luidelijk te
maken hoe in dl' loop van eeuwen de
gedachten \1111dl' IIwns on'r de dood en
de d()(lds\'erwachting('11 vl'rall(leren.

In hijgaall(1 artikd vindt men l'(~n
korte bespreking van het hoekje
'De dood n'randert', oOP.'pronkc-
lijk ecn nitgavt" van het huft'i.H1
IIO(lfdraa(1."lnan ilJ (lt, :\('llerlall{l-
se Strijdkraehtl'll. Het hOl'kje
trekt nogal aandacht ('11 we kun-
Ilell ons dus voorstellen dat ml'l'r-
dere mellSl'n het i'-Ouden willl'1I
hezittt'll.

De militaire!l die dct'lneJllt'll
aan de hUlIlanistbc11t' glx'Stdijke
H'rzof) ..dng hehhell Ill't tocge-
sluunl gekregen. ~Ien zal er wel
hegrip voor hehhen dat we het
niet ,'lIle militairen hebben toe-
gt'~tuurd, (1aarvoor waren onze
geldmiddelen ontoereikpllll.

\Ien kali het echter kopen, of hij
de hoekllandel of reehtstreeks hij
het IlumanislisC'h Verhond, post.
hll'.~ 11,1.. Utrecht.
Dtl prijs i" f 3,:2.').

'Satllllr/ijk l;crandcrt de dood /liet. liet
IerelI is {;oortdrnellclc rertlluleriJlg, cle
dood d(larelltegcll is IIkt-let:cll, is 011[;<,,-

alUler/ijklu:id. 'Vei tCetel1 lce /liet lcat de
dood ;11 tcerkeiijklll'id is, cell Iliet-zijll
zOlldel' 1//('er ol cell nmrt1Jest(l(1II ill ('en
ol (lfulere cergeesteli;kte t~ort1l,TII(wrlU/ll.
f.!ellOlllen IIIaf.! ICel wordeu tlat als tic tlood
liet ééll of lid flutlel' is, dat dall ook
altiid zo l~elceest i,ç cu altijd zo zal blij-
re". lIet enige l{;at nll ;lIi,\1 lIiet verall-
dat is de dood. 'Vat dat hdn'ft lijkt de
I itcl Wil dit I}(wkje dlls al 'I('el onjuist
f.!ckozeu.. \1001' roOI' de mensen {!.oat lid
er Ilitei"deli;k niet om u.~atde dood is
""UIl' Icat mellM'" deukelI dat hij is. Het
gaat "iet om de dood lIU1llr 0111 de mell-
se/ijk,' clooclsrenL'(lcllfitlge,,' (ll/leiding
hlz .. 5).

IJl dit opzicht zijn. hislorisch geziell,
vooral de eerste hn-c artikdl"l1 van lx'-
lang. Prof. dr. C. J. B1l"l'kl'r schrijft over
dl' doodsprohlE'matiek in dl' \'Oor-chris-
klijke godsdiensten, dr, KWl'(' Swall Liat
over Dood en Nirvana. De l't'rste sehrij-
n'r laat Zit'll hol' in \To('gen' l'lliturell
h.v. (lil' van de Blackfeet Indianen ('11 dl'
Ilottentotten Illaar ook in ('('n mythen-
H'rLameling als het herol'llldc Cilgamesj-
epos ('n in dl' mythen vau de Germanen
('Il wt'er allders in dl' Eh'Yptische
~edadlll' van de 'Zonll(~g:od' gedachtelI
OH'r dood en onsh'rfeujkheid naar voren
komen dit, OIlS v;lll(Iaag t10~ duidl'1ijk
maken welke zware innerlijke strijd ook
dpze mensen hehhell moeten VOl'rl'n te-
g!'ll 'de vijand de dood'.

Dr. Kwee Swan Liat laat ons een hlik

"ban in de Hlor OHS Ill('rkwaanligl' ge-
brllik('n en tegelijk gnulllioz(' g('dachten
van de boeddhistische wereld. ~Ierk-
waardig: de lijken-IllCllit.ttie waarhij
1)()('lltIhistbche monniken in Tihl'l Ilwt
hun hlote handen lijken opgraven omd.lt
het din'de c,()lIlaet md onthimlende lij.
ken een werkelijke onlh(x-hting \'an het
levl'll ZOIIgeven,

Grandioos: :\irvalla hetekellt in weZl'n
(('eds epu definitieve overwinning van
de dood. Dl' boeddhist (lie bugs \velke
\veg dan ook aan deze verlossende erva-
ring vall verlichting ('11 ontgrcnzing dpl'l
hedt gt'kn'gen. hedt nd zo de d()()(l
OVl'rwounctJ. Zijn Vt'ftlt'H' len'Jl is el'n
remmingsloos. moeiteloos, spoutaall. ont-
grcnsd hreheurcn, dat z.ich voltrekt ln
de onhegrensde eenheid met al het an-
dere h'ven in n,ril'(lt'n en toekomst.

Variaties

\\'ie daarll:t de artik(,jell on'r dl~ ehris-
tt'lijke visie op dl' d(xldsprohlematiek
(prof. dr. 11. Bl'rkhof pn prof. dr. J.
Sprcna \Veiland) en de humanisnsc:w
visie (prof. dr, \V. van D()(lrCn, IL Lips
('n P. Spigt) doorie('st zal waarschijnlijk
sterk getroffen worden dtxll' het feit dat
{'r nid alleen eCIl duidelijk \'erschil is
tllsscn eiJristl'lijke en hlilnanbtischc visit"
lIlaar dat hilllwn iedere visie een {'\TIl
duidelijke gcvariet.'nlheid van dl'nkeJl
aanwl''l.ig: is.

.\Ileell ft'eds dit feit zal de lezer
\'(xJrtaan voorzichtig dO('11 zijn als llij
spreekt over hét christendom en hét
humanisme. Juist in ti('ze gevarieenlhdd
van Illeningt'u Sdlllilt <le Vl'rdiellstl' van
dit \)()(lkje. het d\\in,.,rt Oe llv.l..l'rals het
ware tot de \Taag wat nu zijn ('lgl~n
opvatting is.

Dl' inleiding zegt:
'We hebbell jtl dit IJOek;eeell poging

gCtllUlII 0/11 de doodsprohlcmatiek te be-
lichten CatlllÎt çerschilleml gczic"t~1Hmt.
\Fe hebhen er nici tie mil/ste behoefte
llllll om de lezers CCII JJC]/llllUle kllnt uit
Ie t1urCCll. 'Fe rekellcl1 01' lezers tlie er
prijs 0]/ stel/eli ecu eigell metlillg te
'lllldige,,:

De genoemde artikd{'ll worden nog
aangevuld met artikcl{'ll van een medi-
CII.~ (dr. A. Daalt), l'en psycholoo.g (A.
"an Dantzig). een pl'dag(x)g (prof. dr. L.
van eelder) l'n een kunstenaar (Skven
\I('mhrecht).

De gedichten

De gl'(lichkn in dit ix)ekje zijn er nkt
\"Ix)r de siN. Ieder HXlr zich geven Zl~
een l'igen overdenking van de prohle-
matiek en ze he\vijzl'll opnieuw hoc ge-
varieerd mensen, ook in deze e{'uw, OH'r
de doodsprohlematiek llenken. De lezer
dient er dan (Xlk geducht rekening mee
te houd('n, De gedichten :zijn van: P. C.
Boutens. 11. \farsman, J, C. Bloem, G.
.-\chkrherg, Hans :\ndreus {'U 11ischa de
\'rcl,<:le.

II



\

I'•

•- .
I

')-.I'" i

,
'..'t
)

/
•.-- •..r

/

•

Foto's Rene Blansjaar
Rechts: Acteurs ;n de dop.
Onder: Aandacht voor

de fotograaf.
Onder links: In dromeland

Midden: Spanning op
de mini-racebaan.
Onder rechts: Bruid in
de morgen
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