


Nogmaals: Egoïsten

Eerst eell brief vml een lezer:

'Af en loc lees ik het tijdschrift van het Humanistisch Verbond, dat onder de
titel EGO verschijnt. \Vaar ik me teIkt'lIs over vClhaas is: waarom draagt uw
blad nu als titel EGO?
EGO, dat betekeut 'ik'. zo'n titel doet me onmiddellijk deukelI aan 'egoïsme'.

'egoeclltriseh', 'zich zelf het belangrijkst vindclI', 'zichzelf in het middelpunt
plaatsen', 'alleen maar aan je eigen 'ik' deuken: En juist dit EGO is de titel
van een humanistisch tijdschrift! Humanistisch, wat wil dat zeggen? ~1l'lIslic-
v('nd, goed voor anderen, niet in de eerste plaats aan je zelf <1('Ok("l1 •..

~Cl'Il. EGO, ik vind zo'n woord juist een geschikte titel voor l'en blad vall
de vereniging 'de oude vrek', ('ell vereniging voor gierigaards. of van een
vereniging '\\'ij miljonairs', maar niet voor een blad van een vereHiging: van
humanisten. Daarom zou ik bijzonder graag van ti vernemen waarom tlW blarl
deze voor mij onbegrijpelijke titel draagt,'

\Vc willen proberen op het bovellstaande eeH duidelijk antwoord te geven.
Inderdaad ego betekent ik eH ons blad stelt dus duidelijk in zijn naamgeving

het ik van schrijver en lezer voorop, ~laar is dat nu zo verkeerd?
Natuurlijk wel als men - zoals de briefschrijver - daarhij onmiddellijk delikt

aan egoïsme, Egoïsme bek"kent het dienen van het platte eigcnbelang met
verwaarlozing van het \wiang van :lllden'll. :\Iaar moet deze afleiding van het
woord ego heslist wordell gemaakt?
Om ecn vergelijkend voorheeld te noemen: iemand die van zichzelf zegt dat
hij cell sociaal mens wenst te zijn g('Cft daarmede toch nog niet te kt'nnell dat
hij socialist is? (OIJl misverst<lIlc1 te voorkomen: ik hedoel niet dat het woord
soeialist l'en ongunstige hetekenis heeft zoals het woord egoïst).
\Vij menell inderdaad dat eell mens grote helangstelling voor zijn ego, zijn ik
diellt te hebheil. In het ik van de enkele n1l"ns liggen alle 1lH'llsdijke mogelijk-
hedelI la'sloten, Ook de mogelijkheid tot liefde!

):u kan men natuurlijk op verschillende manieren met zichzelf bezig zijn!
In het ik zijn ook alle mogelijkhedell van jalouzie, afsc.:huw (-'11haat opgenomen
eH wie die in ziehzelf voedt wordt op den duur een geïsoleerd, egoïstisch
mens.
Dat is de ene mogelijkheid! ~Iaar de andere is dat men in zÎl'hzelf ontdekt

de mogelijkheid tot ontplooiing V,lIl eigen kradll<'Il, het verlangelI naar de
ander.
Een echt geïsol(.>erd ik dat allecn maar het ik kent hestaat eigenlijk hdemaal

niet, in het ik is de ander reeds van het begin af opgenomell, Dat betekent: in
het ik olltmoeten we reeds de ander,
\Ve leven in een maatschappij die met vele midddplllltvIiedende krachten

ons traeht af te leiden vall het 'ik', niet om ons te voert'n !laar de ander maar
om ons te verstrooien in allerlei onechte, voor de mens niet-wezl'nlijke
situ'aties.
Het humanisme wil de mens terug voeren naar ziehzelf, niet om zich in

egoïsme in zichzelf op te sluiten maar om hem terug tc voeren naar de werke-
lijke bronnell van menselijkheid. \Vie ue IlWIlSniet ontmoet in zichzelf zal hem
ook nimmer ontmoetelI in de w<.'reId,
\Vij willen niet Ilaar het geïsoleerde individu, dat kan trouwells in het gelwel

niet bestaan, maar naar het individu dal in ziehzelf de samcnhang met het
andere ell de ander ontdekt. De wereld ligt niet buiten ons maar in ons,
\Vie zo tot zichzelf komt komt tegelijkertijd tot de wereld. \Verkelijke be-

langstelling voor mijn eigcn ik is g('('Tl egoïsme maar het omgt'keerde daarvall.
De echte egoïst is als regel de man dit, zic.:hzeIf om der wille van vClmeende

belangcll verwaarloost. 11ij komt namelijk nimmt'r toc aan de in helll aanwe7jge
mogelijk hedel I tot echte menselijkhei(l.
De naam EGO van ons blad is ecn opwekking om aan dcze dingen te den keil.

~Ict egoïsme heeft het niet te maken. HED,
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Blues en gospels. muziek van de negers

Lang voor er sprake van jazz was, had-
den de Amerikaanse negers al L'igt~n InU.
zikalc expressiemogelijkh,,'den gevonden.
De work songs, de blues, de spirituals
of gospel songs, de ragtime en de mar-
sen van de brass hands, ze speelden
omstreeks de ecU\vwisseling alle een be-
langrijke rol in hd leven van de !lC-

gl'rs in de Vl'renigde Stat('II.
Ook nadat de eerste jazzmusic:i denwn.
ten van deze uiteenlopende muziekvor-
men samensmecdden tot ('('n nieuw gt'.
heel, bIed deze rijke folklore lJl'staan.
Vooral de blues, liederen die de proble-
men en de vreugden van het dagelijks
leven besehrt'ven, en de spirituals, re-
ligieuze u('deren, waarin de negers zich
,"'ooral idt'ntificeerden md de venlmkte,
naar het 1>('loo£<1eland hunkerend(' jo-
den, hlt'ven tot op de dag van vamlaag
actueel. Daarom wil ik deze maand ach-
tereenvoigcm l'cn bhl('spiaat, ('en plaat
met gospel songs l'lI een plaat met
vrijheidsliederen bespreken,
'Remembering Big Bill Broonzy' n..lcr-
cury 125 333 ~ICL) bevat elf opnaml'n
uit 1951 van de-Le in 195H overleden
blueszanger. Broonzy was een overgangs-
figuur tussen de primiti(-'v(~ landelijke
blues cn de 'city' bhws waaruit later
de rhythm-and-blues ontstond. Ilij be-
perkte zich ook niet tot de kJaossieke
tw::mlfmatige song,~ volgens het t(,kst-
schema A-A-B.
Op deze plaat zingt hij hij voorbeeld
JO/lil Henry, de hekende ballade ov('r
de spoorwcgarbdder die de strijd tegen
de machine verloor, en Bill Bailey tcou't
you "lease come home, een papillaire
song uit de jaren twintig, die tot het
Dixielandrepertoire is gaan lwhoren.
Daamaast zijn er nahmrlijk een aantal
'echte' bhws, zoals Leroy Carrs In the
evellirlg. Richard "'yknee Joncs' Trouble
in mind en Broonzy's eigen Stump Blues.
Broonzy begeleidt zkh zelf meestal op
de twaalfsnarige gitaar, maar in Ta-
norrolC werkt hij met een rhythm-and-
olues-groep, compleet met ruige tenor-
sax en stevig de after-b('at aceCnhH'f(.'Il-
de drums.
Broonzy houdt zich in zijn liederen be-
zig met alle facetten van het gewone
leven, ('n daar hoort voor de Ameri-
kaanse negers ook de rassendiscrimina-
tie bij. Get back beschrijft op eenvoudi-
ge maar bijzonder effectievo •.,,:ijze lwt
onrecht en de vernederingen die de ne-
gers dagelijks moeten verduren:
'If you is white, it's all right
IC you is brown, you can stick aroulld
But as you is black, brother, get back,
get hack, get back.'
'Voiecs of Vietory' (London IIA 8159)
bevat een aantal gospel songs, gezon-
gen door het koor van de Victory Bap-
tist Chureh (84 zangers en zangeressen).
Deze kerk is een van de zeer vele sek-
ten die onder de Amerikaanse negers
7jjn ontstaan. Reverend dr. Arthur At-
las Peters begon in 1943 met dertien
mensen in een klein zaaltje ergens in

Los An~eles. Zijn kt'rk heeft nu meer
dan 5000 leden.
liet koor klinkt goc'd geschoold, maar
maakt toch een spontane, enthousiaste
indruk. In de snelle liederen wordt steeds
tocgezongell naar ('('IJ aanskkdijke di-
max, geaccentUt'erd door ritmisch hand-
g"ekiap.
In do langzame stukken treden wat so-
lis!t'u llaa-r voren, die vaak naar het
klassi(,ke klankidf'aal van een Holand

Het lied van een
vrijheidsstrijd

Hay('s of een :"Iarian Andersou lijken te
streVt'll. De instrumentale hegeleiding
van :"Irs. IJt,I('1l C. Perkings (orgd) ('11

"lrs. Hobbie I.. Pre!'ton (piano) maakt
duidelijk hoe direct sOlllmusici als Ray
Chnrles door deze goslwlmuzil,k zijn
\)(.'ïnvloed,

Preken
Aangezien de plaat ('cn voIblige kerk-
dienst bevat, staan er onk een -tweetal
korte preken op. De eerste, lil/IV la gel
(Jlollg ll.:uh pcol'le, lx~staat uit ('cn serie
praktische raadgevingen voor het da-
gelijks leven: houd je trouw aan je be-
loft('n, inten'ss('('r je voor het wdzijn
van anderen, v<'rberg je zorgen en k-
leurstellingen, de. De tweede, I (Jm

same/wtly, geeft een ontstellende indruk
van het mind('f\\'aanligheioscomplex dat
bij veel negers als gevolg van de ras-
sendiscriminatit' is ontstaan. Tegen ('('11

achtergrond vau zachte orgelmuziek somt
de voorganger een aantal beroemde ne-
gers op: 'Ik ben wel iemand, ik ben
('('n breker van werddH'('Ords in Jcssc
Owens, ik ben een dichter in Langston
Hughes, ik ben een wereldberoemde te-
nor in Roland Hayes, ik hen een bokser
in Joe Louis, laat ik jullie zeggen, ik lx'n
wel iemand.' Zolang er nog negers zijn
die hun gevoel van menselijke waardig-
heid moeten ontlenen aan de prestaties
van deze beroemdheden, kan er g('('U

sprake zijn van werkelijke gelijkheid.
Gelukkig ziet het cr naar uit dat bin-
ncn afzienbare tijd althans dit aspect
van het rassenprobleem tot hct verleden
zal behoren. De heftige strijd voor ge-
lijke rechten die de Amerikaanse neg('rs
de laatste jaren voeren, mag dan in
de praktijk op meer weerstand stuiten
dan sommige naÏcve optimisten verwacht-
ten, het resultaat is in elk geval geweest
dat velen zich voor de eerste keer van

hun menselijke waardigheid bewust zijn
geworden, Er zijn nog maar weinig ne-
gers in de VS die segregatie en discri-
minatie accepteren als een vloek die van-
zelfspreh'nd op hun bestaan rust.

Freedam Raad
J n deze strijd spelen oude en nieuwe
vrijhddslit'd('f('n een belangrijke rol. Bij
talloze geweldloze demonstraties werd
aan traditionele gospel songs als \\' e
!:i/wil ocercome ('n \Ve sJwll not he
mor;etl nieuwe inhoud gegeven. 'Free-
dom Hoad' (Fontana 687 312 TL) bevat
de geluidsband van een Engels TV-pro.
gramma dat een paar maand('n geleden
ook in Xederland werd uitgezonden.
Een groep Britse zangers en actellfs (a1-
It'll Il('g('rs) gt'dt op deze plaat e('11beeld
van de strijd die de Amerikaanse ne-
gers sinds de slavernij hebhen moeten
voeren, muzikaal geïlillstrecnl met spi-
rituals,bllles, jazz- en pop.songs. Bijna
alle bekende protestliederen vindt men
hier knlg. De gospel song ['ril 80 glad
was oor~pronkelijk e('n hymne aan Je-
zus; de vrijheidsstrijders vocgden er ve-
Ie nieuwe coupldten aan toe: ik ben
zo hlij dat ik V(lor mijn rechten vecht,
ik hen zo hlij dat segregatie zal ver-
dwijnen, de.
Huddie Ledhetters Bourgeois Blues be-
schrijft de moeilijkheden die hij zelf
ond(~rvond bij het zoeken van onderdak
in Washington D.C .. de hoofdstad van
de VS, noh Dylans BlOldllg in t/Ie ICÎml,
een schokkende aanklacht tegen de mCll-
selijke onverschilligheid, bereiJ.:te in de
v('rsie van Peter, Paul and ~Iary de
internationale hit-parade; helaas wordt
deze prachtige song hier wat teleursteI-
lpnd vertolkt.
Jazz-7..angeres Clco Laine, de echtgeno-
te van orkestleid('r Johnny Dankworth,
kreeg de vrijwel onmogelijke opgave
Stnmge Fruit te vertolken, eeu ontroe-
rende song over eeo lynchpartij die men
volledig met Billie lIoliday is gaan as-
sociëren. De Engelse levert in deze om-
standigheden een bewonderenswaardige
prestatie, evenals met haar versie van
Now. het op Hava Nagila gebaseerde
strijdlied dat oorspronkelijk door Lena
Ilorne werd gezongen. Deze laatste song
beschrijft op kernachtige wijze de stem-
ming waarin de Amerikaanse negers nu
verkef('n:
'liet ogenblik is gekomen
Kom, we hebben lang genoeg gewacht
Niet meer aarzelen, we moeten ons deel
krijgen
Het is er voor jou en mij, voor elke
hij en zij

De mensen moeten van elkaar houden
Neem me alsjeblieft niet letterlijk, mister
!\iemand wil je zuster grijpen

\Ve willen meer dan een belofte
De tijd van Oom Tom is voorbij
Now is the time.'

BEHT VUIJSJE



Humanisme zonder stadhuiswoorden

liet zal wcl alll'maal erg mooi zijn wat u in EGO schrijft over het humanisme. maar
ik bC,l?;rijp er geen steek van. Kunt ti niet "oor gewone meml'U schrijven cn dan niet
met zulke ~e1ccrdc stadhuiswoorden, maar zoals je ~cwoon praat? Ik ~cln()f niet in
God en ik hen niet aangesloten bij een kerk. Ik denk dat ik wel humanist ben, maar
toch ''''l'et ik nicl precies wat humanisme h. Kunt ti me dat uitleggen?

Zulke hriefjes krijgen wc bij dl' red~u:.
tic van EGO van tijd tot tijd hinnen. Ik
ga in de onderstaande regels dczc hrief-
jes heanh\'oorden. Ik hen {'T namelijk
erg blij IIH"e, met (lil' briefje.;. Ze ht'wij~
zen immers een eerlijke helangstelling
,'oor het humanisme.
Het humanisme is een doodgewone zaak,
ik lllopt PT dns met hed gewone woor-
dell ()\'t'r kunnen schrij\'('n,

MenseUjkheid
Humanisme is eigenlijk niets anders
menselijkheid.
IIlunani:--ten ,dl1('11 dus in de f;"erstf;"
plaats hdan~stdling wekken voor de
Illt'IlS.
Is dat dan zo nodig? Ja, we menen
inderdaad dat dat broodnodig is en ik
wil dat met een enkel voorbeeld duide-
lijk mah'n:
Een jongeman heeft een verw()ede be-
lang:--tdling \'oor machine:--.Hij i:-- ('I', hij
wijze van spreken, dag en nadlt lIl('t'
Iwzig. Hij werkt in een machinl'Ltbriek,
zijn avonduren vult hij met studie en
experiment<."n. Voor de mensen om hem
heen heeft hij ,veinig of geen belang-
.•.telling.
Is dat H'rkN'n:I? De-I:e-jongeman is ze-
ker een nuttig lid van de mr.atschap-
pij . .\fisschien \;ndt hij op l'cn goede dag
('('n nk'uwe machine uit, die h.\'.de pro-
duktie vall eell kostbaar g('lw(.'smiddel
eenvoudiger en dus goedkoper maakt.
Daanwxle btwij:--t hij dau ongetwijfeld
zijn mc.demensen een goede dienst, Maar
zelf heeft hij weinig of geen helangstd-
Jing ,-oor tlie medemensen, .\lisschien
vindt hij op een kwade dag ook wel
{"en machine uit (lil.' de prodllkli{' van
gifgassen ,'en~nnllldigt.

Er is in een stad een groot architt"ct.
Hij is eell geniaal man. Hij w('('t het
bestuur van de gemeente te over.uigen
dat een grote, armoedige wijk van de
:-.tad moM worden ontnlimd, omdat dl'
huizen daar en oe hygiëne :--}lotlenmet
moderne opvattingen. Hij l..."T:ijgtde op-
dracht een nieuwe wijk te bouwen. De
man ht't.,ft H't."1gL'zÎen iu 'T('t"mde lan-
dl'n, hij ht-'t.'fteen rijke fantasie ('11('L'Tl
goed gen}CI voor schoonheid. Hij houwt
een prachtige nieuwe wijk, met een rij-
ke afwi:-.sding van hoog- en Iaaghol\\\',
er i'S modern comfort in d~ huizen, de
hygiëne is L'r ,'()orh{'t..ldig, het verh'l'r
is er veilig geregeld.
En dan verhuizt"n de llIenM'n van dl.'
oude, armoedige wijk naar de nieuwe.
Er ontstaan grote moeilijkheden, de men-
S('I\ kunnen niel wennen În de hoog-
bouw, ze vinden hun huizen op duive-
tillen gelijken, ze vinden de centrale
\'('rw,uming ongezdlig, ze lIlissen hun
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t'ig('ll tuintje ('Tl hun zolc1L'r,Zl' hinderen
dkaar op dt' trappehuizen, CIlZ. OOT-

zilak? De genbIe IlUli had aan alles ge-
dacht, behah e aan de mensen die zijn
huin'u moe/eB hewonen. Dit" h,d hij
\l'rgd("ll.

Diepgravende
gedachten in

eenvoudige taal
ge~chreven

E('n vadn heeft drie zonen. Zelf lIedt
d~ va<1('r nid zo'n gelukkige jeug.J ge-
Iud, hij heeft h.'". minder kunnell Stll-
d('ren (Lm hij wel had gewild. Hij is een
'go(..'(lc' vader en hij is V:lst van plan
zijn zoons h' g('V("nwat hij zelf heeft ge-
mist. Zl> wordt de gehele opvo("(ling
,';In de tlril' zoons opgeholl\nl op ken-
nis en .,tudil'. Hdaas, dt' zoons kunnen
noeh willf"Tl studeren, Het gevolg: ja-
reil van \'('rdriet en bilterheid in dit
gl'zin l'll ('('u vader die zieh luide he-
klaagt dat hij het heste Illet zijn kin-
(!ercn voor lax,ft, maar dat d:,~ het gc-
woonweg, ..
lid \'Oorheeld is duidelijk: de ,'ader had
wellieht de hEste nXlTllcm('TlS,maar hij
had weinig belallg:-.tellin,.;voor de vraag
wie ell wat zijn kinch'ren uu werkdijk
'\.aren.

.\Ioet ik \"L"r<I('rgaan? C.•oed, de H)()r-
hl't'ldc'll zijn \'f.'TZOnllen,maar is niet
it'liL'rl' I(,zl'r in staat ,1lldt'Tl'('U wellieht
ht"t('re 'llorhedden tI.' gt'V(.n \'an het
algemeeu verhreid verschijnsel dat wc
zo weinig werkelijke bel,1I1gstclling heb-
hen \'oor de concrete menS("n met \\;e
we te lluk('n hebben?
Ik beweer dat w(' ook te weinig helOIng.
Sltl"l1ingvoor DUSzelf hehhen.Dat klinkt
misschien gt.k in t't'1l wereld waarin het
eigenhelang zo \'oorop ~taat. '\(aar ei-
g('nb""l~ng is heel wat anders dan echte
helallg~telliug voor je zdf.
I1oeV('ü! mensen houden zich werkelijk
hezig met w~H er in hen leeft of ZOII
kunnen leven, met eigen gedachten, meI
eig('n gevodens? \Vie 'T.ta!,.'t zkh wer-
kelijk af OH'r welke vermogens hij be-
schikt en hoe hij deze zou kunnen ge-
hnliken?

Ik las laatst e('n ilrtikel "an L'en man
die verstand Iwdt van zang ('n muziek.
Hij he"v('('nl(, dat i('c!<'TlJ1ellSkan zingen,
maar ebt hot merendeel van de mensen
aan de ontwikkeling van het vermogen
tot zingen en musiceren niet toekomt.

En h d<lt lIid md llllcrlci verl1lop;ens
zo? \'crwaarlnn'l1 we ons zelf nit't in
stt'rkt' mate?

:\atuurlijk is het nkt mogelijk om allL'
,'('rmogl'ns van t't'n mem gdijktijdig tot
ontwikkdillJ.:' te im"ngell, er z:\1 ('en kt'u.
ze moeten worden gt'Claan, maar daar-
voor is nu juist echte, unbevooroordeel-
de helangslelling nodig.
ZO:lls we ons zelf yerwaarlozen, zo yer-
waarlozt"n we ook de ander. Vd(, Il\t'u-
S('UzOlld,,'1Jveel uwer voor anderen kun-
nen h('tekenen en uit zulke relaties ook
zelf een hron van rijkdom ondergaan,
\Ve verwaarlozen onze mogelijkheden tot
echte relaties met anderen, we zijn nog
zulh, heginnding('11 in tI€' trouw, (1e
vriPIHlseilap eu de Iidd(,.
O()~ op dit ~ehied zal ('t.'11keuze lIJndell
wort!l'n gedaan. 1<' knnt jp nid met ,dIt'
anderen 1J....<>zighoudell,liefde voor de
mensheid betekent meestal niets, het gaat
vcd meer om eehtc relaties met een
heperkt aantal eonen-te lll("(i('lllenSen,
Aan dit, en no~ wel wat meer, denkt
de lmmi.mi:-.tals hij het woort! lllenM'lijk-
heid gehruikt. Xiemand zal kunnen ûnt-
kt"nnen dat de mells op het gebied van
de I1Il'usclijkheid nog heel wal meer zou
kUllnen pre:--t('!'('n('n (Llt dat hard IUltiig
is ook. IIl1lllanÎ."lIle is gt't'1I lu\e Illaar
no()(izaak,

Vertrouwen in de mens

HtlIllanislen "lil 1ll('1lt'Udat de mens in
staat is tot l;",eer llIenselijkheid. llier li!J;t
een verschil tussen humanisten en SOI1l-
mige anderen. •
Zo zijn er godsdienstige mensen (zeker
nid alle g()(I.,><:lienstigen),di(~ menen dat
de mens uil zich zelf tot weinig of niets
in staat is, all"en met de hulp van God
kunnen Wt" iets gueds hereikeu, Huma-
nisten zijn het hier niet mee eens.
\Veer anderen menen dat je indt"n:laad
van de mens niets gocds heht te ver-
wachten en dat je op Glxl ook maar
niet moet rekenen en dat het dus een
bende is hier op aarde en dat je dien-
tengevolge het verstandigs.t doet om al.
leen op je <'ÎgenheIang te letten en je
vertier van de hele zaak niets aan te
trekken. Humanisten zijn het hier niet
lnl't:' ('ens.

:'\:atuurlijk ,••reten ook humanisten dat
mensen tot allerlei rottigheid in staat zijn,
De I-:'cschÎL'<.1('nisall("t:"oal van de laabte
vijfcntwintig jaar heeft ons allemaal op
da! punt wat geleerd . .\Iaar L'Chte Ix~.
langstelling voor de mens w(..'('rhoudt
ous van een eenzijdige lx"OOrdeling. In
diezclfde jaren zijn door mensen ook ve-



Ie liefdevolle daden verricht. 'Vie een
mens ernstit,: g.Hlesiaat, komt lIlL'l'stal
tot dl' (''OJlc!lI'siedat mensen zowel tot
het kwade als tot het goede in staat zijn.

Als dat \Vuur is, en het is ••••'aar volgl'ns
humani.'itell, dan is het duidelijk dat we
ons met elkaar zullen hebben in te span-
nen om de liefde een zo groot mo~clijke
k.lIls te ~even.

Humanisten menen dus dat de mens
daar uit eigen krachten toc in slaat is.
Dit is het kernpunt van het humanismE'.
Het n'rtcouwen dat de mens in zich
zdf de mogl'lijkh",id hl,{.ftom een behoor-
lijk mem te zijn {'n samen 1Ill't zijn
medcllwnscn tot een behoorlijke samen-
leving te komen.
Betekent dit (bt, volgem 1Lumanistis(..h
inzil'ht, de mens g<)(.'dis? Beslist niet!
De mens is goed en hvaad tegelijker.
tijd, Aan de ent: kant h'llIH'n wc de
trou\\', de vrieU(l.~chap, de liefde, aan
de andere kant eveneens de ontrouw, de
afgunst en de haat.
~faar de mens behoeft in dezen niet een
neutraal en machteloos toeschouwer te
zijn. Hij kan partij kiczcn v(x)r de n)()ge.
lijkllt"lll'nvan Iwt go~'(le, ook al zal hij
daardoor het hvade llid van zielI af
schudden.
En daarom gaat het: dat wc de partij
kit'zcll van de liefde! En dat we als we
toch het kwade doen, dat dan ook in.
derdaad als hvaad ervaren.
De humanist gelooft dat de mens uit
eigen krat:ht in staat h tot zulk partij
kiezen en dat hij dat dan ook behoort
te doen. Daarop hermi de hnmanistisdlL'
lIproep tot I1lI'ns<.'lijkllcid.

Naastenliefde

liet gaat dus goed heschouwd vooral
om de naasienliefde?
Ja natumlijk, waar zou hd andl'rs om

•
~il<ln!
~faar is het humanisme dan niet een
,.erkapt dlristenllom?
De naastt.'nliefde was door IllenSI'n al
lang ontdeki H)()r er nog van christen-
dom sprake was, naastenliefde is n,l. een
menselijke ,.aak,
Het is waar dat het christendom in de
'Vesteuropesc gesehiedenis de naasien.
liefde op ecn bijzondere wijze aan de
orde heeft gesteld. Helaas heeft dat
ook vaak de gedachte Illt,degebracht dat
de mens slechts door goddelijke genade
tot lidde zou lmnnen komen, wat soms
cen ondemlijning heeft betekend van de
werkelijke menselijke mogelijkheden.
~Iaar ook in het christendom is heel wat
vcrarKlerd en het is wel vanzelfspre-
kend dat humanhien dolgraag willen
samenwerken met al die christenen, die
van de mens enige verwachting hehben.
Het feit dat christenen in het bestaan
van God geloven en humanisten niet, be-
hoeft zeker die samenwerking niet in
de •••...eg te staan.

Een leefbare wereld
liet gaat om dl.' lxmw van 1'1'11 l('l,fhare
wereld. lJat is eell wereld waarin voor
ieder mensenkind de kans ligt tot ont-
plooiing van 7:ijn persoonlijkheid. Dat
kan altijd sledlts salllen met anderen.
Daarom zal zo'n wereld moeten berus-
ten op de g('daehten van menselijkheid
1'11nlC',lemenselijkJll'hl.
De mens is geplaatst in een wereld.
waar hij maar heel weinig van af wed.
Ondanks dt~ grote ontwikkding ,-an dl'
\\'l'tl'll.~ch<lpvan dl' laatstt~ jaren wdell
we niets af van dl' bdeh'nis \.,1Il dl'
wert.ld waarin Wl' staan. \lissl'hÎl'n zal
(bt zl,lfs altijd zo hlijH'Il.

Dat is het grote, hlijvende, geheim (mys-
tt'ril') nlll 11("1mcnselijk len'u: Heeft
deze wereld l'en zin, een betekenis en
".clke is dat dan? Zolang er mensen zijn,
ZlIl1enze dezc vraag hli{,.ell stel!l'n.
\laar ('('U ding w('I('11 w{' w(,1zeker: we
zijn als Illensell op elkaar aangewezen,
we zijn samengebonden in één, myste-
rieus lot. Dat hrengt met zich mede dat
we zelf, als IlH'llSen,t'ell zb, l'en hete-
kenis aan deze wereld verlenl'n,
En die zin kan niet anders zijn dan de
\'l'rlllellSelijking van dt, Wlfl'ld. ~I(lls('n
zouden trouwens nooit anders kunnen dan
het menselijk maken ••.an dl' wereld
waarin zij zijn gepla:lbt.
liet vermenselijken van de wereld be.
tekent nu juist het bouwen van een we-
reld waarin menselijkheid en medemt'n-
.~elijkheid in zo hoog mogl'1ijke mate
.lanwezig zijn. Alleen ook in zo'n wereld
zal de ontplooiing nm iedere mens een
werkelijke kans krijgen.

'Vat betekent nu in dit opzicht een leef-
bare wereld?
Het onderstaande wordt geen politiek
program, maar het formuleren van
enkele eisen dil' vanuit een humani.'iti.
sehc levensovertuiging aan de wereld,
dlls aan de samenleving, moeten wor•
den gestelel. In de eerste plaats geldt
dan weI de eis vall de gelijkgerechtigd-
h~.id d.W.Z. lu,t recht van il'(\ere mens
up vrije ontplooiing, ongeacht het ras
of de ktlsse waartoe hij behoort.
'Ve hAlOl'W'n('r g('('n doekjes om te win-
den: t'r lll3.nkt'{'rtin dit opzicht nog al.
lps aan de menselijke samenleving. Ras-
sendiseriminatie pn klasw- t'n stand.
,"<xlf()(lTlleelvicn:ll nOl-"(hoo~tij. Hd hu-
manisme ",il een protest zijn tegen deze
toestanden.
XII is niteraanl protesteren al1{'('n niet
voldoende. Ab we op grond van mense-
lijkheid en medemenselijkheid opkomen
tegen discriminatie en vooroordeel, dan
zllll~'n we tevcns ons verstand zodanig
moden gebruiken dat uitnx'rbare pLm.
nen tot opheffing Win deze zakpn Ollt-
Sblolll.
Humanisten willen daarom ccn werk.
Z2am aandeel hebben in de strijd om
ontHlOgding van d~ mens.
De eis tot gelijkgerechtigdheid houdt ei.

genlijk dê eis tot vrijheid reeds in. Het
humanisme is altijd in de gesehiede.
lIis de helichaming geweest van dl' wil
tot vrijheid. Dat zal het vandaag meer
dan ooit moeten zijn.
De weg Ilaar vrijheid b l'en lilngl~ en
llloeilijke weg. Het zijn de Illt;'nscnzt'lf,
als enkelingen en als gemeenschap, die
de lll()gelijkheid tot nijllt'id in de weg
st,lall. Daarom hett'k{'nt de wil tot nij.
heid de noodzaak tot het zetten van dui-
zenden gl'estelijke, opvoedkundige, poli-
tieke en t'l'onomische stappeil. lid is
Ilt'.~t Illogelijk dat hmnanbtt'n zelfs af
en toe onderling verdeeld zijn over de
\faag wdh' stappl'n op ecn bepaald
mOlllent genotllt'1l m{lt'tl'n worden, maar
alle humanisten willen hun bescheiden
krachten inzetten Olll de vrijheid in de
~;\l1l('nll'vingtt' \erJllt'erderen,

Vrijheid is niet mogelijk zonder \'er-
draagznamheicl. 'Ve zullen het moeten
't'f'~n "eniragen d:'11ook de ander vrij is
in het uiten van zijn mening, in het vol-
gen ".an zijn gewoonten. 'Verkelijke per.
soonJijke vrijhdd wordt eerst daar mo~
gelijk waar een geest van verdraagzaam-
heid heerst die gebaseerd is op belang-
stl'!ling cn liefde voor dc ander,

Het bm.enstaande Haagt een enorme
mensdijke inspanning! Deze inspanning
houdt ook in een zo omvattend mogelijk
wetensehappelijk onderz(x'j.; en een jUl.'i-
te toepassing daarvan.
lIet is wel duidelijk dat de samenleving
dic Illunanb1:cn nx)r ogen staat, slechts
dan Illogelijk wordt, als de mens bereid
is de \'er!'otan<ldijkeH'rmogens die hem
ge.t,:evcllzijn, vollL'{ligte gehndkcn.
Het is duidelijk dat ook op dit gebied
nog te Hocl verloren gaat. \Vie het ~O('d
met de wereld meent, zal ••'o()rstand,-~
moeten zijn van gOl.'donderwijs '"<)Orie-
dere mens, '.an de insehakeling "'an
mensen op de plaats waar zij behoren,
V;,n uitgebreid wetenschappelijk onder-
zoek, '-ao ven'olmaking van de teehniek,
omdat we alleen op deze wijze een "('r~
antw(xmle lHenselijke saml.'lllcdng kun-
nen bouwen. ~Iaar HXJral zal er een
groeiende aandacht moeten zijn n)(}r de
hehoeften en mo~dijkllL'(ll'n \'all de en-
kdt~ mens.
Liefde zonder verstand voert meestal tot
hedenkelijke tocstamll'n, vers1::mdzonder
liefde is zonder meer levensgevaarlijk.
S,lmenvattcnd: Het hunl;lnbm~ is een
oproep tot werkelijke menselijkheid en
medemenselijkheid. I let ({cx"! deze op.
rol'P in het V('rtrollWl'ndat de mens de
mogelij:~hdd h::-tft om cr ge,.olg aan te
reven.
Humanisten willen een leefbare wereld
boU\ven voor enkeling en gemeenschap.
Xatuurlijk zijn nu niet alle "Tagen die
over het humanisme gesteld kunnen wor-
den, hcantwcxm1.Hd lijkt me de taak
van de belangstellend.e lezer om verder
te vra~en. 'Vij zullen, zo mogelijk, gri.lag
antw(xmlen. H. LIPS



Mensen van m

Loekie op de "raatstoel, liet zou de aalllt-itlillf.: worden tol 'let kort ~cdill~, (lat eell einde 'Makte (Ion
de I:oorstdlirlgell vall ',\len.5en t'(Hl U1(J'f.:CIl'.

In zijn nieuwste film presenteert Kees
Bmssc ons ("('n aant....•.•~ederlandsc jon-
g<.'ren.:-.;'crgenszegt hij met 7..oveel ,voor-
den dat deze dertien jongens en meis.
jes tussen de 18 ('n 24 de i\:t"(lerlandsc
jcuJ.,-rUvertegenwoordigen, maar wc moe-
ten toch wel aannemen dat Brosse met
zijn keuze een zo J.,'Tootmogelijke seha-
kering heeft willen bereiken,

Immers: ('C'JltW("t.'hlljonge psyehologcn
he-eft uit een groot aantal jongC'renLocn
45-tal ge.<;c~ecteerd,openhartige gesprek-
kt~n met hen gevoerd, die op de hand
werden opgenomen en waaruit Brosse
w('er zijn definitieve h'uze maakt(,. De.r-
tien blij\"(~ner nu on'r - en vanzelf-
sprt'kend vragen we on."hij het zien '.an
de film af: 'Zijn tI:i; dat, die Neder-
lamlse jongeren?'

\\'ant Bmsses film is g(ocn ~p('(,lfillll in
de gewone zin van het woord: er wordt
niet in ges pee 1d en de hoofdpersonen
zijn geen a ct e u r s en a ct e ~"en niet.
l lct zijn jongeren die ondanks de felle
."chijnwcrpers en de zacht zoemende ca-
mera's zo openhartig mogelijk vertellen
over hun ervaringen. over de dingen die
ze meemaken en waarmee ze overhoop
liggen. Ze praten over dingen die ge-
woonlijk in Netlerland taboe zijn - ten-
minste in een zo openhartige hehande-
ling: sel..--sualiteit,godsdienst, ecn7.aam-
heid, idealen.

Grote verscheidenheid
En Bmsse l1<.'dt inderdaad l'cn grok
verscheidenheid bijeen gekregen: De
Amsterdamse v01ksjcngen Loekie tegen-
over de l'('ollomisdw student Ja", de
lich~mdijk gehandicapte Jlarry teiten-

over de sportll'raar Peet, LÜl(ifl het
onhe',lILgen meisje van hot platteland
tegenover Hansje het moderne, vrij-
mOL"tlîgc('1osgeslagt."n'zouden OIltlen'll
zeggen) stadsmt'Îsje; novice Frallcitlc
die '''''()rsh,ltmd de vraag wat het geluof
nu <.'Îgclllijkvan je vraagt, tegenO\"er

Té neutraal beeld

het jOL~e hoeltje Hiek;e, die vrijwel
zonder illusies schijnt; Cara, de tuin-
1)()llw-architecte~in-~l)C,die alles van het
huwelijk venv~cht, tegenover Fel/cia. de
ongehuwde mo('(ler, die <Icrcalit('it heeft
leren kennL~nen 'aanvaarden. Van de
drie andt'rell wortlcn we niet \"toetwij-
zer: Picter en de bouwvabrbeiJûr An-
ton komen, evenals de in de schaduw
gehouden homofiel JooP, nauwelijks uit
de verf.

Dl' lIlimicr waarop we (It~'hoofdrol!>llC-
Iers' tt-g('llOVerelkaar gt!'".l.cthebben, is
in fdte CC;) verdraaüng vun de wer-
kelijkheid, want ze voerden allen hun
g-esprek alléén met Bmssc - Zt~kenden
elkaar niet. ~Iaar BnlsSt.~doet in zijn
film hetzclfd(,: hij sltggcn"ert reacties
"an (Ie andere jongeren op uitlatingen
van i'én van hen en laat ze elkaar te-
genspreken door een knappe lllontage,
~Ien krijgt de indmk ,'all t,,<-'nsamen-
spraak; en tereeht. \Vant alleen in een
salllt'nspraak k"lIlonze samenleving iets

wijzer wortlell van de individuele dl"
vercn in die salllentcvin~.
Toch hlijft het een koele, heschouwer
film.

Brusse kiest geen partij
Brusse J\('(,ft in zijn montage dus de
menspraak gesuggereerd; eC!l same
spraak die er in werkelijkheid niet w
Dat is zijn interpretatie Vall het Tl
teriaal dat hij op 55.000 mokr film <
nam. Daan"an is in montage slechts 1
minuten (dn."a 2700 meter) O\'ergeb
veTl. Dat hetekent dat Brosse zeer 1-
wust een keuze heeft moetcn doen en •
keuze verra.adt zijn standpunt,

Dat staluhmnt - het is jamnlt'r dat
het hij een dergelijke film moeten c(
."tatl"f("n- is vrijwel neutraal. :\'ict
Il'CUkiest hij g<''enpartij, maar zijn
Jectie is ho...-endien nauwelijks 'hct.
ken' te noemen. Hij is ecn huitCIl!;hll
der en kijkt <.'rnaar:niet ohj<.'cticf,ml
IH."utmal(<"CIIsuhtiel ,"crschil).

Zo krijgt:n we een lx'CId '"im 'dc' Ï'
derlandse jeugd, maar het is een l>t."t
zoals het zou worden gemaakt op de Al
demie ,"oor BL"t.,Jden<.1eKun!>1cnals si
dlCmatcriaal: geheel volgens de reg-
der kuust, Illaar zonder enig-e inspirat
zonder enige moeite.

\Vaar de emotie duidelijk wonlt, is }.
niet de t'motionali!cit, de hctrokk(
heid "an de filmmaker, maar de inten
sc, de emotie van degenen, die hij a
het woord laat: Harry, de lichamd
gehandicapte eoneertpianist, zegt" Zt
hehartigen.,""vaardigcdingen over zijn I~
sitie in de maat"schappij, IIansje als I
'1()t;gesh1gen'meisje onthult iets van
achtergronden van die <losgeslagenhe
en Loel..;e vertegenwoordigt de 'nu<
tere' Nederlander, die de mensen In,
kelijk classificeert in nomltll1l en Ie
zonder nOl.'htans te veel in zwa.
tekening te \"('n'allen. '

AlIcen Brusses fascinatie door het v
haal van de jonge prostituée Hickjc
minder intt..'Tcss.:mt.Hij laat haar II

voeng aan het wooru en natuurlijk
h(..-"1voor l."CIlhoop l\'t...derhmdersook i
ten'ssant eens iets te horen over
handel en wandel in het rosse Ic\'(
ma.ar in die episode komt Brussc ta
nauwelijks uit boven het nÎ\'cau van
steeds maar doorvertellende commi.o.~
ri.••Voordt,\\'jnd.

,\laar juist deze (hijna voycurbtiscl-
episoden zullen in Nederland de gespr(
stof vormen; psychologen en maatscha
pelijke werkers, journalisten en psych
ters, die dit soort verhalen aan de I-
pende hand te horen krijgen, zull-
misschien reaA"eren met een .-.chOlUlt
ophalend 'And so whatr, maar dat t:
bliek is maar klein en de müe!>teN
derlanders zullen zich maar al te gra
"crgapen aan de onthullingen die



n • zijn wij dat?

~lctcllrs' in Brus~s psydlO-mon-
~'n.

angrijke drijfveren
ar wie de film op zijn wezenlijke
ites wil lH.•kijken. k-omt toch een stuk
ier. Hij zal ondershuids misschien
ontdekken van de werkelijk helang-
~ drijfn'n.'u van soIlllnigen van d(~
€ndaagsc jongeren. Incidentele ge-
('n weliswaar, maar intt."Tcssant J,:"c-
g.

is juist het nadeel van Brosses film,
:de maker bcn..'1drukt(llt hij niet prc-
Jeert ('en complete of zelfs enig~-.dns
lplete \i~ic op de N('(lürlandse jon-
~n te geven. 'Natuurlijk: schrijft
ssc, 'lopen cr in Nederland nóg L-cn
r miljoen hoofdrollen. Maar dat is
,veer voor een andere film:

t l."t.'n dergelijk open einde bereik je
nig of niets: de filmmaker schuift
verantwoordelijkheid voor elke elgen
.e op de zaak van zich af. In een
Ikel erover benadrukt dr.1SSe het pIe--

Boven:
De novice Fm'lcine (li"ks voor) Î" gesprek voor
de camera met Kee, Brlls$C (midcle" achteT, met
clollkerc brit)

Links:
Pieter. een t:Ull de mi"dcr ol' de voorgrond tre-
dende ji/!,uren 111 ',\terne" con morgen',

Zif:T dat hij gcilat.l hL'eft aan het maken
,.an de film. vooral ilan de opnamen,
Dat gdoof ik graag, maar als hij schrijft
'\Vat do("t het ("l' ook toc hoe het pro-
ces tot ~tand is gek-olllen, zolang we
kunnen meeleven en lachen of huilen
en kwaad wonlen ... " dan biedt hij
toeh weinig minder dan emotionele ver-
strooiing. :":i0t dat daar iets tegen is,
maar laten we de film (die overigens -
omdat hij voor Nederland uniek is -
zéker het bekijken waard is) dan niet
overschatten in zijn socio-psycholo!-.rische
waarde. Een psycho-montage, zoals Brus-
se zijn film zélf noemt, zie ik er voor-
lopig helemaal niet in.

HENK J. MEIEH
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Ontmoeting met Johan van Nieuwenhuizen

en denk aan lid uur niet dat komt
('I} nid aan d{, zon en het blauw

Pas op de plaats
De hn't'de bundel 'Achter t'en ;\aam

de zon komt in de regen Vt'rlllUJnd
pn regen is stef\'('11 voor jou

Zelf onderkende Van :":ieuwenhuizcn dit
vcrs nog nief: volledig als poëzie. liet
giJlg hem om meer. Zich hewust zijn
dat er meer is.
, "Credo van een \\'att>rman" schreef
ik in één jaar. lid wa.s de neerslag van
t'('11 lev('n kgell de ga'IJS van de waan-
zin. ,\'id maatschappelijk, maar Wl'Zt'lJ.
lijk. Het was riskant, onmogelijk, maar
ook groots en volledig. Eén voortdurt'IJ-
de uitdaging hoever ik als mens kon
gaan.'

.'staan

droomik ontmodte l'en man in de
hij zei mij nid vt"rder te gaan

hlijf onder het dak vall d(~boom
hoe lang ook de H'gt'll duurt

poi5zie lezend, begreep ik, dat ik wd
pot;tisch kon schrijven, maar HOg g{'t'n
pOly.••.ie kon maken. Tf('IIf('ll in verzeil
om t't'n verIoren gt,lidde is voor mij
no~ g{'en poi.;zic. \lnrsm3n wees mii op
het memdijk protest, zijn verzet, dood.
t'l} ontoereiKendheid. Ik bega'l.-'p dat ik
mij dat soort ervaring nog nid kon ei-
genrnaken. Ik was {'r nog h' jong voor.
Je moet zelf t'erst gt'1(,(,fd hebhen om
tot je eig{'n \\'aarlwid door te dring('II.
Tot mijn twintigste jaar had ik mijn
"romantische" periode. Toen kwam er
de domper op mijn verwachtingen. 1\'a de
bt'vrijdingsrol's bleek llids \'t'randerd,
Langzaam maar Z(,kl"r le",fde ik naar
een hotsing toe: De ontdekking dat er
hui ten jez(,lf gt'en zekerhdd is. Je kan
g('('n stant mnken op de an<1N. II('t js
l'l'n paradoxale zekt"hl'ld, \, ;111< "',' lib,
tegelijk een nllzt"kerlJt'id in opgesloten.
Je gaat zoeken naar tie ander. \\'aaroll1
wed jt' nit't, Je zlwkt lIit een instinct-
matige drang. Bij dat zoeken kan de
{'t'llzaamheid zo IwnaU\\'pll(1 worden, llat
je contacten gaat foret'a'n, \Vat dan
hlijft, is \\'l'l"r die t'igt'n "zt,kerheid",
De ander i", onhereikbnar. Je vraagt
vall (L{' allllt'r dl~ opvllHlIIg van je pigl'lI
tekort. Daarin iWIl je hij na altijll te
vt'l'1eist'IHI. De kortsluiting met d(, "Urn-
welt" blijft. Het kan in dl' loop der ja-
ren \\-'el wat afzwakkt'Il, maar bevredi-
ging gl.-'eftdat niet. \Vi" berusting.'
Een dt'rgelijk eOllstakren, plus hd raken
dt'r menseJijkt" grens of Iwt voortdurend
voelen der kortsluiting, hetekende voor
Van :"Jieuwenhuizen niet het hittere
einde. Integendeel. Hij wist zich steeds
zuivt'rder aan el"n hegin, vooral ook po-
t,tisch gezit'n, lid is in die situatit' dat
'Ontmoeting', als eerste gt'dieht in
'CH'do van een \Vatt'rman' opgt'lIllm(>n,
wordt geschreven:

sentiële nlells{'!ijkt,-dierlijke prohlema-
ti('k nid ver!oH'u is g('gaan, zid Van
Xi('\l\\'t'nll11izell het lezen van de fal)('ls
nid a'-~ et'n lat hartige vlucht uit tI..'
huidige realiteit. lid is ('('11r('izl'll in het
verleden, waarhij m{'u zkh ontspannen
gaat voelen, Echter zolltk'r dat dit tnt
et"n \'t'r.~lap[ling of l'en passieve It'vens-
instelling kan lt'iden. Tenminste als mell
gUt'd lecst, ell mt'n er nid op uit is zkh
zelf heWII.~tte ontlopen.

Hij werd geboren in januari 1926, Xa
pnhlikatics ilJ vcrschilIende literaire
tijdschriften, verscheen in 19,53 zijn eer-
sll' Imndel: 'Credo van de \Vatt'nnan'.
'Ik schreef al heel vroeg:, Gclegenheitls-
poëzie, te hanteren voor sinterklaasavon-
den, partijen ('n andere aÓ'lnvt'f\vant('
festiviteiten. D:larnaast ook meer "se-
rieuze" n'rzen,Het was te stt'rk gela-
den emotionele, en daardoor s!et'il!e, po-
t'zie.
Op zestienjarige It't'ftijd in (Ic oorlog
'H'rd ik geschokt door ~Iarsman, Zijn

'Fa hels zijn vertt,be]s. Dat is {'t'n ge-
dicht nooit, Een gt,dicht is t"t'n verwon-
dering, f'('1l constatering. J{~ ervaart als
lezer nog nid ('('nier herkende levensfa-
cefkn.Dat schokt, geeft die vcrwon-
dering, Deze herkenning gevende ('reati-
vikit van de lezer legt je als dichkr
een grote verantwoonl(,lijklwid op, Een
dichter kan md woorden hij de lezer
een emotit, !nsmaken, \vaarvan hij zelf
geen llotie heeft. \\'at voor de dichter
in zo'n geval {'en verovering op de taal,
elJ daarmee ook op zijn t'motit, is, kan
de lezer net de das omdm'll, Et'n dich-
ter moet zich ht'wust zijn van de macht,
de draagkracht vall het woord. Hij roept
goden ('0 demonen op.'

Onderscheid
Ilot,\\.d voor dl' buitellstaantier de AI.-'-
sopbchc fabels misscilit"n nt't {'{'n ge.
dkht vormen, regels oll(lt'r dkaar, woor-
den die rijmell, de" maakt Van :\iell-
\\'enhuizen t't'lJ duidelijk onderscheid met
pot;zi('.

Aan de goden t'1J demollt'lI lijkC'n nog
sleehts de traditionde vt"rwaarloosde
baard, de mo('ilijkt' trieste hlik, de vui-
le zoldf'rka:l1er, ('en aantal vrouwen- en
bijvrouwen te ontbreken, om de sterc'O-
tit'IW voorstelling die 'mt'IJ' van de
dichter heeft, rond !t' maken. D~ dich-
t("r dus, die zich asodaal, v('rhe\'t'n he-
ven de ander J.!edraagt. Zich llit voor te
stellen, is volledig onjuist. Van :\ieU-
wt'nhuiz('n wijst daar op, waUllt't'r hij
zijn pot'zil.-" tracht duiddijk te makell,
J n plaats van de zgn. dic:htedijke aan-
stellerij ontstaat er dl' naast ieder mens
le\'t'nde rt'alitl'Ît. Volgt m{'n Van :\i('lI-
\"t'lIhuizell, dali gaat de dichter over
in ('eli IIlt'US, tOnvormt het gl'dicht lIid
langer een vreemd niemanc1.slant1, maar
{'t'l}grensovergang naar zich zt,lf.

"Zijn zij van goedt, wil, uw meerde-
ren of mindren?

TH,ft u l1('t ongeluk, zij kunnell 't nid
verhindren.'

Doordat in de nieuwe ht'rijming de es-

V{,d w(xJHll'1I worden \H'/.u.!;ebaard, zin-
m'n half lIitgt'sprokt'll, teruggeIlOI11l'Il,
OPIlÎ('UW gdormuit't'Hl. \'oortdUrt'll(l op
de achtergrond: de angst zdf te veel
lIaar huiten k' tn,<1el1. Epli ht'Sl.'lwidt'll-
heid die !-(l'l'lIPOSt' is, mailT van W!:"Zl'n-
lijk ht,lang, ollldat hij lIid dl' vent, <1och
zijn werk, het gedicht, op dl' ('er~t('
plaats stdt. Dat daarhij toch de mens,
(ook) dl' andere Illens, in lH't gt'ding
komt, is het ollontkoomhan' van pOt'zÏe
schrijven zowt'i als iezt'n.
Zich dit realist'H'lId, ervaart Van ;\ieu-
wenhuizen de moml.-'nten van stilte tus-
s{'n zijn woorden cn zinnen nid als ('l'lI
paniek gev{'nde aarzeling, maar als ('en
ht'lladrukking van zijn (zelf) verantwoor-
delijkheid. Gevolg hiervan is, dat hij zijn
poézit', en ook zijn pas uitgekomen ia-
l){_'Is,niet op het commercieel stunterige
hrPllgt, maar het werk met {'('IJ teJ.!(;'1l
IIt'I levt'll aaniiggemlt' dmlelijkl' t'rllst be-
nadert,

'Ol' aan dl' fabels voorafgegane be-
wt'rking van dt' Ilollandse "klassieken",
hepft wet('llSchappelijk gezien nogal kri-
tie)..: opgelew'rd. ~Ien zag Jlt't als een
zich vergrijpen aan el.-'n (zo) mooie do-
de. Ik heb dat echter niet gedaan, Ol'
llt'dnelillg was, o.a. door coupures in
tekst eH vt'f:mdt'ring in spelling, een hoek
te hrengen voor het nu-puhliek. In te-
gl'J1~tellillg tot de 1ll'c1d('nde kunst, moes-
ten dames als \\'olCf en Dd':t'n, of heren
als Van Lellllt'p t'IJ hnt'ppelhout, niet in,
maar flit de musea komen.

.llot'wd de dkhtf'f vall I\\"('e bundels
pOl'zic, bewerker van schrijvers als bij
voorb('pld \VnUf en Dekt'll, Van Lenn('p
en KIU'PPt'JlllHlt, ve(tal(-"r, en (nit'U\\')
herijmel" van de Aesopisehc faht,ls, is
Johan vall .:\'it'lI\H'nhuizt'll moeilijk Ie
"ereih'u. ;\iet allccn in hoekenkast of
biLliotht't'k, waar lllt-'11zijn werk nooit
een conclIrrl'rt'lHle positie zal zÎ{'1l in-
nemen te midden deT 'CremereIHIl.' sd-
krs, maar ook priV{' in zkh zdf tc-
l'\Igg('~f{)k"('Il, t'll Sprt,kell<1e ever zijn
literaire adivÎtt'iÎ{'n.

Door de verantwoordelijkheid die je als
hewl'rker moet hd}1Jen ten aanzien van
de oorspronkelijke t{,kst, hleef de geest
van het verhaal steeds hehouden. Dit
geldt eVl'nZe('r voor de nieuw berijmde
Aesopiselw fabels, Dat iedere fabt'! met
{'t'll moraal wordt beslott'l1, lijkt verou-
dt'rd, maar is het niet, Immers, het is
een door ouderen gdrokkt'l1 moraal, die
ondanks de modernere taal waarin zij
gegoten is, I1k,t d{~ grote waarheid \'t"r-
loren IH'eft. De fahel 'liet hert ('11 de
kot'Îen' (pag. 85) hij voorbeeld t'indigt
md:
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fORA.\' VAN SIEU\llE.\'IlVIZf:S .•. ti;deliike If(I/,I'Fl~tilst(md, ..

verborgen' (1962) is niet geheel een vOOrt-
zetting vall de ('('rsk hllndd. liet is eelJ
pas op dl' plaats, een lH'rorii.;nteren.
En soms, zoals in lH't gedicht 'Op st('r-
ven na' (pag. 32), ('('U (tijdelijke) aan-
vaarding van zich zeU als mens:

Op sll'rv('n na gestorVl'1l
besta ik in de tijd
ac::htereen Ilaam v(~rhorgclI-
ik raak mijzdf uid kwijt.

w(xlrd dal ik hen - gehoren
gt'!ogt'n en hl'sh'md -
moet ik mijzelf lwhon'n
zoals ik heil gl'kend.

toog, lIel !-:aathier om l'ell fahel-moraal.
;..!etandl'rc w()onlt'n, een waarlll'id waaf
je in en met' 1(.dL Dit goed, l'n tlaar-
mee zich zelf, te ver~taall, vraagt {'('U

stil zijn, dat uitzicht geeft. Of zoals
\'an :\ieuw('nhuiz('11in het g(.dicht 'Tho-
mas', pagina 31 iu 'At.hler ('(,Il :\aam
V('rilorg('ll',('.('gt:

Als ik zo leer te z\vijgen
dat ik hl'! hoor,missehien
dan zal ik adem krijgen
om mf'l'r h~kUllllenZil'll-

want stil is: oorverdovend -
{'l!stem is: luisterend -
en ogen: niet gelovend
hl'!ijdl'1l- fluisterend.

D. ZAAL

GenOt'md,. hewerkin}!;en ,.n nil;'lIwe berijming
d.'r Aesnpische fnh,.ls zijn et'n uitgave van
••••.V. Uit"::-l;'verij\V. van 1I0('ve, Den Haag.

'Cn.do van d,~ "'alt'nnan' is een uitgave '.an
U. :\1. Holland, Amsterdam.

'Aeht,'r een ••••aam "t'rhorgen' is ,'(.n uitgaVe van
StolsjBarth, Den Hall}!;.

11t'! zich (her)orii.;ntl'rt'1l op zich zdf
tracht \'all l'•.•.ieuwenhuiz(.u in deze pe-
riodt' ook OVf'rh' hrt'ngcn door middel
van zijn lezingcll, die hij houdt op hd
CoornlH'rthuis in Oril'1)('rgt'n. :'\ooit is
het daarbij te doen om eigen waarhe-
den op te dringen, of zijn dichterschap
als artisti{.k(.curiositdt ('('ntraai te stel-
len.

'Ik trachtte de toehoorder op z'n mens-
zijn h' drukken, en z'n verantwoorde-
lijkheid dil' hij ten aanzien van zich zelf
heeft. Het werk gaf mij dan ook vol-
docning niet als dichtl'r, maar als melis
md medellll'lls('n. Dat hel 1l1kte,kwam
waarschijnlijk mmlat de benadering van
IK"!: leven identiek is aan de benadering
van poëzie. In beide gevallen gaat het
om de kertlvraag: \Vat lH'h je als it'
nids heht?

1\"atuurlijk krt'{'g ik tijd('ns de lezingen
lll111iteeTl antwoord op dil' vraag. Dat
gaf mij geen teleurstelling. Stelt Illen
immers zich zelf genoemde vraag, dan
is men reeds ue'"J'jg een antwoord te ge-
ven, lid is de situatie van alle('1Jzijn in
de woestijlI, nids meer Jwhhen. El'lJ
schijnhaar uitzichtloze tO{'~tand, maar

~.I(,l'hts zuiver te h('palen wanlJ('('r men
hd olllllogelijke mogelijk tracht l{' ma-
ken.Je knnt niets ov("r (1(, afloop zq,~-
geil. Z(,kt'rheit1 vl'fomlerstellell bet('kellt
('('11 heperking, jc afsluiten van de \\'('r-
kelijldH'id. Heëler is, althans \"(lOrmij,
te zeggeJl: '1k heh ('r gc('n hoop op,
maar !UXlpnatuurlijk nog wd""

:\a 'Achkr ('1'11 Xaam v('rhorgen' vef-
scheen ('r nog geen derde bUll(lel van
Van l\'i(,lIwt'nhuizen. \Vi.l de l'('nll'r ge-
noemd{, hewcrkingen ('n (nieuwe) berij-
ming. Lezingen werden afgezegd. Een
vooraanstaande fundie in de htlt'khan-
del maakte dit lloodzakt.lijk,
Er trad een toestand van concessie
aan het brood' in. Voor hoelang \\-'cd
Van Nieliwellhuiz('11zelf niet. lIij Il~dt
momenteel in een soort wapenstilstand.
Zijn legers bcrgroepereno, wed hij dat
Iwt "'('er tot eeTl botsing zal moeten
komen. Tl' zeggen dat deze tlOot/-situatie
wet zal hreken, is niet hedoeld als eCII
cliché-moraal aan het slot van een he-
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PAUL KINGMA: 'Eenvoud drijfveer voor creativiteit'

Hoofdstraat 84 - Driebergen

HUMANISTISCH VORMINGSCENTRUM
'HET COORNHERTHUIS'

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

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

Handtekening:

In het Coomherthuis ' •...orden regelmatig bezinningsbijeenkomsten gehouden
voor militairen.
Er wordt daarbij gesproken over allerlei levensvragen. Daarnaast zijn er
boeiende programma's over hedendaagse kunst.
Iedere militair kan hiervoor uitzonderingsverlof krijgen.
Wie iets gevoelt voor deelname aan zo'n bijeenkomst vuIle het onderstaande
formulier in en sture het op naar het Coornherthuis.

'Er is een dichter geweest, die mllelIs
('('11 interview de crClag "'Vat i.., de
vooncollrtle tof het maken Viln een ge~
dicht?" beantwoordde md de opmer-
king: "liet is niet het kennen, rrUUlr

het benFlen." Deze uitspraak treft mii.
omdat zjj zo duidelijk tot uiting brellgt
dat ieder leven tcordt beplUdd door het
men,,-zi;n. Elke uiting - of dit nu een
kunstuiting is of zonder meer een le-
vcnsuiting - ontleent haaf walm/e aan
de jmlividllele levensovertuiging.' De 31-
jarige beeldhouwer PlIul Kingma spreekt
langzaam, zeer bedachtuwl1l, elk leoard
dat hi; zegt zorgvuldig op xi;" tcllarde
toetsend.

'Alleen wanneer ('cn bvermaat aan
overtuiging in een mens aanwezig is,
kali el'tl me<1l'm('IlS worden hereikt. Dit
geldt dus ook voor een heeldhouwer.
Slechts 0prt'chtheid verheft een mens
boven de mentaliteit van een handels-
reiziger.' Paul Kin!,,'Tlla- fors gebouwd,
heweeglijke, felle, hlall\ve ogen - ver-
pakt zijn mt'ning niet in mooie volzin-
nen. Hij probeert juist zo helder en di-
rect mogelijk zijn gedachten wt't-'rte ge-
ven. Zwaarwichtig doen verafschuwt hij.

'I(,dt-'r mens, dus ook iedere kunste-
naar, kan als persoonlijkheid groeien en
groeit dientengevolge in zijn ,verk. },.!aar
alleen wanneer een mens ergens vol
van is, heeft hij het n'cht zijn mond
open te doen. Velen praten omdat ze
niks te zeggen hehben, ze praten om
ecn leegte te verbergen. Daarom is
het zo rumoerig op de wcreld. Vandaar
het verlangen naar stilte, die ik tracht
te vindt," door te beeldhouwen.'

Eenvoud
Eellvoud hj het belangrijkste kenmerk

van Kingma's beelden. Hij zegt: 'Een-
voud, zuiwrhcid is volgens mij de enige
drijfveer tot creativiteit. Vele mensen
zullen mijn werk abstract noemen, maar
dan kijken ze niet goed, hetgeen ik ze
overigens niet kwalijk neem. Een feit is
dat ik niet fibTUratiefben. Ik werk heel
sterk met vormen. Ik 7.ot-,keen nieuwe
vormennrdening, die een suggestieve
werking teweeg moet brengen, waarin
de grondged.1.chteduidelijk weerspiegeld
wordt. i\Iijn wcrk is geenszins aan een
bepaalde stijl gebonden. liet is zuiver
en alleen mijn eigen stijl, voortkomend
uit mijn hardnekkige wil tot oprecht-
heid, lIet idee voor een bepaald w(~rk
ont"taat meestal lang van tevoren. Ik
grijp nooit het leven in het moment,
Zo'n idee moet zich langzaam ontwikke-
len. Ten slotte kijk ik op een ochtend
naar buiten en denk: "Kom, ik ga er-
mee beginnen." lIeel simpel eigenlijk.'

Paul Kingma bewoont met zijn vrouw,
de zangeres Hctty Kingma, en zijn twee
dochtertjes en zoontje een schitterend
gerestaureerd en bijzonder smaakvol in-
gericht oud pakhuis aan het stille dorps~
plein van Amerongen - een mstiek
achterafplaatsje in de '\veelderige na-
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tuur van de Utrechtse llt'uve!rug. Ilij
woont daar al hn'e jaar. 'Ik hen ver-
rukt van dit huis ('n de omgeving hit,r.
Hier word ik in mijn werken niet ge-
remd, Ik zou haast zegg<.'u:ze mogen
me begraven hier .. .' IIcl(~m,l<lIafge-
7.Ondcrdleven kan hij e<:hter ook niet.
'Ik hen wel iemancl die de mensen no-
dig heeft, die er af en tO(~helemaal
tussen wil zijn.'

Als er de kans toe is, necmt hij soms
de benen, ontvlucht hij voor een week
of h\'('c ons bmI. Ilij is verzot op de
Doniogne, een streek in Zuidwest-Frank-
rijk. Daar schildt-'rt en tekent hij dan
voor de verandering.
Paul Kingma is nu met twee dingen te-
gelijk bezig: 'De dictator' en 'Strijdend
leger'. Beide werken houden verband
met het meet.1og(mlozc machtsstreven,
Van de dictator - een uit grillige vor-
men opgchouwcl beeld van vijftig centi-
meter hoog en breed - zegt hij: 'Vit
dit ''''erk moet de zinloosheid van hd al-
tijd w('er opduikende machtsstreven spre-
k(m, Een dictator is de vormgever van
de ht-'ersende gedachte. Hij is als zoda-

Ondergetekenae

Registratienummer

OnderJool .....

Gelegerd te .

nig slaaf van het volk. It'dt're machts-
uiting is gedoemd door ct-'n andere
machtsuiting te worden vervangen, lIet
is als het ware een eeuwige beweging.'

IIet andere werk moet de tragiek uit-
heelden van een leger in oorlogstijd.
Kingma: 'Ik Iwn door dit onderwerp ge-
inspireerd in Normandië, waar in de
Twet-'de \Vereldoorlog zo vcrschrikkclijk
gevochten is. Die tragische sfeer van
die strijd, die zoveel leed heeft g~zaaid,
blijft altijd over dat g-ebiedhangen.'

Paul King-maheeft zijn opleiding ge-
noten aan de Rijksacad{'mie voor Beel-
dende Kunsten in Amsterdam t-'II de
Hoyal Acadcmy in Lomkn, In alle gro-
te steden van l\'t~d('rland lwl'ft hij geëx-
poseen1. Hecc1s(liverse grok opdrach-
ten van overheid en particulieren ziju
zijn deel geweest.

Belangrijke inspiratiehronnen voor hem
zijn poë'-I:ieen muzick. 'Ik geloof niet
da~ ik zonder aandacht te wijden aan
deze kunstvormen tot hevredigcnde re-
sultaten hij het beeldhouwen zou komen.'

STEVE~ KEY

(naam, voorletters, rang)

.......... (landmacht/luchbn.cht)

(volledig militair adrc~)



Verklaring voor meerderjarigen

Naam en voorletters:

Registratie.nummer: . _

onderdeel:

Plaats:

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

Datum: _

•.. Na invulling en ondertekening i"/('~'eT(;,nbij administratie-ondere/eel

Handtekening:

Verklaring voor minderjarigen

••••-
Naam en voorletters:
(van de militair)

Registratie.nummer: ~ _

Onderdeel: . _

Plaats:

Naam en voorletters:
(ouders of voogd)

Adres:

Plaats:

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

Datum Handtekening:

.,.. Na invulling en ondertekening inie)'eren bij administratie-onderdeel



Aan de Commandant van

(ollderdeel)

~-..-. -- -- - --- -- ---------------- ----~---- -------- - ------- ----------- ----- -------- ---- --_.

Aan de Commandant van

,.-

(ollderdeel)
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