


God is dood

Er is het !aatl.'[e jaar - voornamelijk door de uitgeverij Ambo n.\'. te Utrecht
- cpn hele serie boeken op de ~ederlandse markt gebracht die alle handelen
over de 'Cod is dood' theologie.

Om eens enkele namen te noemen: Thomas J. J. Altizer en \Villiam Hamiltoll,
De dood van God; Thomas J. J. Altizer: Het evangelie van Gods dood: Robert
Adolfs: lIet graf van God; Oorothee Stille: Plaatsbekleding; lIar\'cy Cox: De
stad V•.lll de mens.

Daarnaast zou men nog kunnen noemen - maar dat is al ouder: Paul ~I. van
Buren, The secular meaning of the gospel (1963).

:\len vergisse zich niet in de populaire naamaanduiding van de schrijvers,
da'( is slechts de Amerikaanse wijze van doen, het betreft hier vaktheologen,
de meesten van hen doecren theologie aan Amerikaanse universiLeiten.
Het gaat om een uit Amerika komende theologie die als uitgang\punt neemt
dat de God van het Christendom, de God van de bijbel, de God van de ver-
sehillende kerkelijke dogma's in onze beschaving is gestorven.
Het is duidelijk dat deze theologen zich daarbij bedienen van Ge beroemde
uitspmak van de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche die in zijn \••.erk 'Die
fröhliche 'Vissellschaft' een dwaas laat zeggen: God is dood cn wij, wij
lllelJsen hebben hem gedood.

Het stuk waarin :":ietzsche dat doet is een bijzonder fascinerend stuk en heel
wat anders dan ecn gladweg langs de neus constateren dat God i') overleden.
Integcndeel het stuk is geladen met een bijzonder felle hartstocht. Het leek
ons voor de lezers HU deze uitspraak van Nietzsche door genoemde Ameri-
kaanse theologen opnieuw in de belangstelling komt te staan aardig om het
stuk van ?\Iietzsche nog eens onder ogen te krijgen, men vindt het dus elders
in dit nummer afgedrukt. De ~ederlall(lse vertaIing staat er onder voor
diegenen, die het Duits Hiet volkomen behL"Crsen.

Een vraag is natuurlijk: lIoe is het mogelijk een theologie op te Louwen als
men uitgaat van de stelling dat God dood is? Komt men dan niet terecht bij
een volledig atheïsme?

De schrijvers geven dat toe maar zij ontkennen dat hUil gedachten vo'?ren
naar een humanis'dsch artheïsme, zij achten het mogelijk om, wat zij zelf
noemen, ecn gelovig atheïsme te ontwikkelen.

Kenmerkt'u van dit gelovig atheïsme zijn dan, naast de gedachte 'Cod is
dood' dat in Jezus het \voord van liefde vlees geworden is (.'n dat deze vlees-
wording van de liefdc zich voltrekt ilJ onzc huidige geschiedenis via mensc-
lijke handelingen. Christen zijn. want de schrijvers blijven zich christenen
noemen, betekent dan ook niet Godsgeloof of GOdsvcl'crollwen, betekcnt niet
hij bel-lezing of kerkgang maar is: meedoen aan de vleeswording (d.w.z. aan
de realisatie) van Jezus' woord in de geschiedenis van vandaag: en morgen.
In de geïndustrialiseerde, gemechaniseerde en technische wereld van van-
daag (voor ingewijden: hier blijkt duidelijk de verwantschap met de door
de nazi's vermoorde theoloog Bonhoeffer) zal Jezus' woord zkh realiseren.
Daarom wil de theoloog van deze richting als gewoon mens meedoen ili deze
wereld. ~teedoen in ecn waehten en verwachten dat Jezus' heil zieh zal \'01-
trekken.

Het is onmogelijk om in dit kort bestek deze theologen reeht te docn maar
het leek ons interessant genoeg om onze lezers cr attent op te maken. In het
najaar komen we er uitvoerig op terug.

RED.
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Er zijn de laatste jaren maar weilli~
jazzmusid naar voren gekomen. over
wie zoveel legt'llstrijdigc en zulke wis-
selvallige meningen de ronde hehben
gedaan als over Roland Kirk. Door aller-
lei mensen ('n op allerlei \'erschillende
momenten is hij onder andl're uitge-
maakt voor: 'waardevol jazzvernicu,\'er,'
'gewetenloos charlatan,' 'hoei end expo~
Ilent van de jazztraditie: 'pretentieus
pseudo-avantganlisf en 'zieli,l{ellluzikaie
down:
liet begin van zijn carrière verliep

vrijwel zonder wanklanken. OIllstn-eks
1961 werd Holand Kirk ontdekt als de
man die drie saxofoons tegelijk kon
iJl'spelen en die daarbij bovendien HOg
uiterst plezierige Illuziek maakte. De
hezoekers van de cluhs waar hij optrad.
werdcil llijna allemaal llleegesleept door
Kirk's enorme vitaliteit en zijn onllit.
puttelijkc speel vreugde. De critici toon~
den de een na de ander aan, dat Kirk
(lIl(laliks Zijll drie~saxen-truc I)epaald
geen goedkope circusartiest was. Illaar
daarentegen l-"'envenlienstelijk jazzmusi-
cus. Vooral zijn spel op tellorsax en fluit
verlddde menig jazzschrijver tot de
H)()rspel1ing, dat Kirk voor de toekomst
van de jazz wel eens een helangrijk man
zou kunnen hlijken.
liet enthousiasme van het publiek en

de lof van de eritici wekten - samen
1l11't de handige publiciteitsadic van
Kirk's plateullIaatsdmppij dl' ver~
wachting, dat de mllitiblazer ecn voor.
spoedige toekomst als alom gerespec~
kl'nle jazzgrootheid tegellloet ging,
Uit die eerste. veelbelovende fase van

Kirk's loophaan dateert de plaat '\Ve
Free King's' (opgenomen: alll.,>ustus
1961), die onlangs in de goedkope Jazz.
Festival-serie opnieuw werd uitgebracht
(F'ontana 825 157 QY). Kirk musiceert
op dezt;' LP in kwartethezetting, Zijn
begeleiders zijn gerenommeerde jazzmu-
sici met wel studio-en'aring (o.a. pianist
lIank Joncs, dl' bassist \Vendel! :\[ar~
shall en Art Davis, en dnullmer
Charlie Persip), Illaar ze hoeven weinig
mecr te doen dan het leggen van een
ht.,trouwbarc, soepel swingende onder-
grond. De man waar alles om draait is
Roland Kirk zelf. ,
Die' aandacht is hij trouwens meer

dan waard. want hij maakt op deze
plaat frisse muziek met een duidelijk
pt'rsoonlijk stempel. De manier waarop
hij de dwarsfluit wt'et te hCllutten als
een volwaardig. uiterst expressief jazz~
instrument. is zonder meer indrukwek-
kend. Vooral in de langzame hlues 'YOII

did it, you did it' vormt Kirks Illeenell~
riei-in l'n meegrommen samen met de
klank van zijn fluit een enorm opwin-
demI geheel. Dit stuk is een van de bes-
te. een van de meest jazzy fluitimprovisa-
ties die ik ooit hoorde. ~raar ook als saxo-
fonist heeft Kirk onmiskenhare verdien.
sten. De twee- en drie-saxen-true ge-
bruikt hij spaarzaam, als middel om
korte riffjes extra spanning te gl'veu.

ROLAND
KIRK'S
WISSEL-
VALLIGE
CARRIERE

JAZZ

\Vanneer hij el'n enkele sax hanteert,
hlaast hij uithundige, krachtig swingen~
de chorussen in de viriele traditie van
de ruige-toon-hlowers. Kirk is, kortom,
op '\\'e Frec Kings' een sympathieke
jazzman die makkelijk in het gehoor
liggende muziek maakt; geen geniale
vernieuwer maar wel een talent met
lllog'elijkheden.
1963 was het jaar waarin Roland Kirk

hij de jazzfans zijn grootste populariteit
hl'reikte. Daama hC,l{on er langzamer~
hand l~en kentering iu zijn reputatie te
komen. waarbij twee fado ren een he-
langrijke rol speelden. Om te beginnen
ging Kirk er l'L'11gewoonte van maken
om tijdens zijn optreden. zowel in cluhs
als in de concertzaal. een nogal gênante
show op te voeren. waarbij hij zijn
blindheid als l'ell soort spedale attractie
misbmikte. Ik zal hijvoorbeeld niet
gauw vergl'tell, hoe Kirk zijn laatste
optredt.lJl in Nedl,r1aml 'hekroonde' met
het boven zijn hoofd torsen "an een
eontrahus, hetgeen een onzinnige. bui-
tengewoon sm:lkdoze vertoning oplever-
de.
Daarnaast ging Kirk ook in muzikaal

opzicht zijn activiteiten stee<ls meer op
de grote massa van sensatiC';.oekers en
skeds minder op het jazzpuhliek rieh.
ten. Koekoeksklokken. speeldozen, alle
lll()~elijk speelgoed fluitjes, niets was hem
te dol als het maar een ollvenvacht
effectje opleverde. Of al die vreemde
toeren muzikaal enige zin hadden. werd
voor Kirk steeds minder hdangrijk. lIet
ging hem louter en alleen nog om de
gimmick; hij moest en zou een contro-
vl~r3ieel idool van het grote publiek
worden. ook al verspeelde hij daarmee
het respect van de jazzliefhebbers.
In het hegin hleef zijn platenproduk-

tie van redelijk niveau. zodat alk'cn de
jazzfans die Kirk 'live' hadden meege-
maakt, zkh vol onhehagen van hem
afkeerdl'll. Muur de laatste tijd zijn ook
Kirk"s platen voor jazzliefllebhers nog
nauwelijks interessant. Een van de re~
cents te Kirk~LP's is 'Slightly Latin'
("tl'rcury 220 02(1 LMY). die 1111I0\'elll-
ber 1965 werd opgenomen. Het is een
plaat die aanzienlijk meer met popmu-
ziek dan uwt jazz te maken hL'eft.
Kirk W'ordt begeleid (hXlr een acht~

mans orkestje. dat- heen en weer slingert
tussen de rhythm-and~hlues clichés van
de modieuze 'brown sound' en het
onvervalste Latin-dansorkesten~idioom.
Bovendien werkt er nog een koortje
mee. dat hm.lf klanken als 'oeml ... oe:m
.. ,ten gdlOre brengt. Kirk zelf stoot
veel pse\ldo~extatische kreten uit, terwijl
zijn instnllncntale hijdragen voomame-
lijk hestaat uit rolltineloopjes eu weinig
••..indingrijke themavertolkingen. Voor de
popfans lijkt het me allemaal te weinig
sensatiollet'l, tenvijl de jazzliefhebhers
deze plaat waarschijnlijk helemaal niet
zullen kunnen pruimen. Roland Kirk zou
wel een." tussen wal en schip terecht
kunnen komen. BERT VUIJSJE
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Vermaatschappelijking van de strijdkrachten 2

Aansluitende op een ('('r::.t(' artikt'l
OVt'r <1(' vermaatst'happdijking van de
strijdkrachten (zit, hd 1l1l111llwr van juli)
ZUil ik <lil keer in het bijzonder het
ondenvcrp 'begripsvorming en voorlich-
ting' willen behandelen. Ik ga er daarbij
van uit dat hij een vennaatschappelij-
king van de strijdkrachten, d.w.z. hij
een hillllt'll<1rinl-{cn in de militaire sa.
mC1l1evÎng van die elementen die ook in
de democratische hurgermaatschappij
een belangrijke rol spelen de punten
hegripsvorming en voorlichting van n't'!
gewicht zijn. Een democratisch hestuur
Illoet ('f vet.'! aan gelegen zijn dat de
hurgers zo nauw mogelijk bij dat he.
stuur zijn betrokken en dus zullen de
genoemde begrippen in een democrati-
sche sauwnleving eell grote rol spelen,
IId.HlS moetcn wc constateren dat

OII(lallksl.-'Cllveelhcid van communicatie-
middelen de communicatie op dit punt
in ons land nog heel wat te wensen
m.erbat en dat het onhehagen \vaarover
mcn de laatste jaren spreekt Iliet in de
laatsk plaats zijn ontstaan dankt aan
('en wederzijds tekort schieten op dit
punt van I:estuurders en burgers. ?>'Iet
recht kan men zich dan ook afvragen of
de militaire samenleving op dit punt wel
achterstaat bij de burgermaatschappij.
Uiterlijk gef.ien hehoeft dat bepaald

nid hd gcval te zijn. Zo zou hd bcst
ecns kunncn zijn dat de gewone dienst-
plichtige militair in de kazerne en de
militaire ~ehllizen meer kranten vindt
dan hij thuis gcwoon was te lezen.
Tclevisjc~ elI radioprogralllma"s \vorden
in de militaire dienst niet minder. beke-
h'n en heluisterd dan in de huiskamer.
~Iilitairen krijgen iedere week een uur
geestelijke verzorging waarin allerll.-'i
,.westelijke en maatschappdijke \-"faag-
stukken worden besproken, er is een
eorps vall voorlichtingsoffideren die re-
gelmatig met de militairen spreken, er
,.crschi;nen. spedaal voor de militairen,
allerlei bladen die opnieuw allerlei
vraagsttlkken hehalldelen.

Ernstige belemmering

Kom daar allemaal in de burgermaat-
schappij maar eens om! Natuurlijk staat
daar ook wel wat tt--genovt'f. Zo is het
bekend dat een aantal comllltlllistisc!le
l'n pacifistische hladen voor de militair
verhoden zijn hoewel niemand hem na-
tuurlijk kan en wil verhinderen om deze
bladen in zijn verlofdagen thuis te lezen.
Ik hen een warm voorstander van de
oph(..ffiug van geno('uHI \"l'rbod Illaar ik
geloof toch niet dat het een ernstige
helemmering vormt voor de informatie
vau dë militair. Troll\\'ens hoeveel jonge
mensen lezen deze hladen in de hllfger~
maats('happij?

De ',ewone' soldaat

In de hurgennaatschappij komt men de
ver/.ekering dat de 'gewone' man het
toch allemaal niet kan mee maken veel-
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vuhlig tegen, Die Illening vindt men ook
in dl' militaire samenleving. J let is de
moeite waard om deze uitspraak eens
wat nader in ogenschouw te nemen
want als hij juist is dan legt hij de
vinger op een zwakke plek in het pro<.:es
Villl voorlichting en hegripsvomling. Is
de uitspraak juist?

Ik vraag me in zulke gevallen altijd
enigszins nieuws!-,rierif..(af wie die 'ge-
wone' Illan eigenlijk is. In de militaire
dienst IJcdot.'it men daar duidelijk de
lIlan mee die zonder enige rang te
behalen de dienstplicht doorgaat, lIet is
me niet geheel duidelijk of ik de soldaat
l.-'ersteklas en de korporaal er ook nog
moet hijrekenen of niet. ~Iaar goed, de
'gl'WOIll"soldaat dus,

Begrips-
vorlJuJlg

en

I voorlichting
~

Van die 'gewone' soldaten zijn cr vele
duizenden, vooral in dc landmacht,
~Iaar wie zich de moeite neemt om die
'gewone' soldaat eens wat nauwkeuriger
te bekijken die komt al gauw tot de
conclusie dat er geen sprake van is dat
men al deze mensen over één kam kan
scherl'n. Onder die 'gewone' soldaten
lopen menseu rond met gymnasia-,
h.b.s.-, kWl.-'ekschool-en allerlei techni-
sche opleidingen. Zo hier en daar vindt
men er zelfs een academisch afgestu-
deerde bij.

"Domme' jongens

Er komen hij de 'gewone' soldaten
(maar niet alleen bij hen) 'domme' jon-
gens voor, maar ze kunnen ook het.'l
intelligent zijn. er zijn cr met grote
sociale, politieke en culturc1e belangstel-
ling en kennis. er zijn er ook wier
interesse het biertje, het bioscoopje en
het meisje niet te boven gaat. \Vie wel
eens met een groep 'gewone' soldaten
heeft ge:-;pmkell en gediscussieerd die
w('et dat praktisch in iedere groep van
ongeveer vijfentwintig llIan een stuk of
zes. zeven warm belangstellenden zijn,
daarnaast een aantal matig geïnteres-
seerden en ten slottc een stuk of wat
mensen die het allemaal geen bliksem
kan schelen. Epn en ander mede af-

hanke1ijk van de wijze waarop de ge-
spreksleider de zaken weet te entame-
reil.
Een resultaat dat niet heter of sleeh-

ter is dan het H'sllitaat dat men bereikt
bij iedere andere maatschappelijke
groepering behalve wanneer men ge-
seleeteerde mensen voor een speciaal
doel hijel.-'nroept. Dat hetekent dat de
grote groc-p van 'gewone' soldaten, mits
in kleine groepelI bij elkaar gebracht en
niet als 'domme' massa in een bioscoop~
zttal bij elkaar gedreven, even goed
materiaal is voor voorlichting en he-
gripsvonning als welke andere groep
ook {'n dat de uitspraak dat die 'gewone"
soldaat het toch niet allemaal kan lTIt'e-
maken herust op een vooringenomen~
heid die een ernsti~ gevaar is voor een
werkelijke democratisering of vermaat-
schappelijking van de strijdkrachten,

Indoctrinatie

Aansluitend op de 'gewone' man-theo-
rie vindt men in de strijdkrachten nogal
eens de mening dat een eenvoudige.
eenzijdige arf,'llmentatie waarbij het
hoofdthema in zwart-wit schema wordt
opgediend de beste manier is om men-
sen te instrueren. ~lisschien is dat voor
bepaalde technische handgrepen ook in-
derdaad wel het geval. Ik bn lIle
\onrstellen. zonder daarvan ook maar
enige kermis te hezittt'n, dat sommige
militaire objecten zich voor een derge-
lijke instruetie uitstekend lenen.
~Iaar heel anders wordt het als men

taak en plaats van die strijdkrachten
mod aanwijz(>n te middl.-'n van de vde
luantschappelijke stnlctllren en als men
de motivatie moet aangeven op grond
waarvan die strijdkrachten in het leven
zijn geroepen en thans worden gehand-
haafd.
Ook dan kan een L'enzijdig zwart-wit

schema misschien nog wel het eenvou-
digst zijn maar zeker niet het meest
overtuigend. ~Iet name niet voor jonge
mensen die in het gezin. op school en in
het uitgebreide verenigingsleven. mede
gestimll!t'cnl <1t)()rlll'richt en commen-
taar in krant. radio ('n televisie. opge-
IlOIlll'n zijn in een ontwikkeling die
stl"t-'dsmeer ingesteld raakt op gediffe-
rentieerd en genuan('eL'rd denken.

Wantrouwen

Dit sPt'elt te meer als men bedenkt
dat in een democratische maatschappij
l.-'cn in die samenleving voorkomende
organisatie met een hiërarchische stnlC-
tuur van nature Ilwt enig wantrouwen
wordt IJejegeml.
Dit wordt nog versterkt doordat in de

strijdkrachten de eenzijdige argumenta-
tie veelal berust op elementen, vader-
land. vorstenhuis en godsdienst, die hij
een nid onhelangrijk (leel vun de hui-
<ligL'jongereIl niet of nauwelijks nog als
waarde-criteria functioneren,
Ik Illeen met het hovenstaande in



enkele grote lijnen te hebben aangege-
yen waarom, ondanks de duidelijke
aanwezi~hcid van allerld voorlichtings-
mogelijkheden, deze ,.oorliehting en de
hegripsvorming toch niet echt '"an de
grond kOlllen,
IIet is dan ook verheug<-'nd om te

h(,lllerken dat de hoogste militaire auto-
riteiten hepaald niet blind zijn voor
d('ze tekortkomingen <-'ner hier <-'ndaar
naarstig luar streven om 'nieuwe vor-
men cn gedachten' ingang te doen vin-
den.
I let lijkt me van IlIH;hterhcid getuigen

om te beseffen dat met de tmdititie en
de structuur van de strijdkrachten dat
<-'enmoeizaam proces zal zijn. \Vat niet
wegneemt dat het voor de strijdkrachten
en voor de mensen daarin van het
allerhoogste helang is.

Verantwoordelijkheid

'lot' de voorlichting en de hegrips-
vorming zich zullen voltrekken is afhan-
kelijk van de mate in welke men de
verantwoordelijkheid wenst te spreiden.
\Vel1st men dt., n'rantwoonlelijkh<.>id
slechts hij een kleine groen te houden
(h.v. in de militaire dienst llij de officie-
ren) dan wordt de voorlichting nooit
meer dan het doorgeven van de he-
}{ripsvorming zoals die zich in die kleine
groep hedt ,'oltrokken, ~Ien komt dan
onvennijdelijk tewcltt hij wat in het
hovenstaande eenzijdige indoctrinatie
werd genoemd.
liet kenmerk van een democratie is

Illi juist dat men de venlllhvoordelijk-
heid wenst te spreiden d.W.Z. zowel als
mogelijk is iedere dt,e1nem<-'r aan de
democratische samenleving w<-'nstte he-
trekken bij de begripsvormin~ en de
daamit volgende besluiteil. Voorlichting
is dan niet het doorgeven van reeds
gevormde begrippen <-'n reeds vastge-
stelde hesluiten maar het verschaffen
van zo vcdzijdig mogelijke informatie
waardoor de deelnemers zichzelf een
oordeel kunllen gaan vormen en met dat
oordeel invloed zullen krijgen op de te
nem<-'n lJt'sluiten. Indien dit proces 'van
voorlichting. hegrips- en hesluitvonning
hapert dan hapert de democratie zelf.
lIet is niet lIloeilijk om aan te tonen

dat dat in onze Nederlandse samenle-
ving inderdaad in bepaalde opzichten
het geval is. Het is goed om te heseffen
dat dan een gevaarlijk momt.'nt voor de
democratie is aangehwken, het monwnt
nl. dat hij veel deelnemers aan dtl
(Iemocratis<.:he saillenieving het vertrou-
wen in de democratie verloren zou kun-
nen gaan.
Een vermaatschappelijking van het

proces van voorlichting en h<-'gripsvor.
ming in de strijdkrachten zal dan ook
stellig moden hetekenen het hanteren
van dl' voorlichting Ol) een zodani~c
wijze dat een zo groot mogelijk deel van
de militairen het gevoel krijgt werkelijk
bij de hegrips- en besluitvorming
betrokken te worden en daarvoor dan

ook een zekere verantwoordelijkheid te
moeten dragen.

VerschlllcnC'c nlve3U's

De vraag is nll: kan dat? \Vie ant-
woordt dat hl'! toch nid mogelijk is Olll
iedere man in de strijdkrachten dezelfde
verantwoordelijkheid te laten dragen
heeft natuurlijk volkonwn gelijk. ~Iaar
dat is ook in de lmrgermaatsdwppij nid
het geval. I'"atuurlijk zullen in de strijd-
krachten verschillende niveau's van ver-
antw{)onlelijkhei(1 aallwezig Illijven en
uI het stipt opvolgen van instructies en
opdrachten een ,.ereiste hlijven om de
strijdkrachten f<-'deliikte laten functione-
ren maar desondanks zou er een voor-
lichting mogelijk zijn die een ieder bij
de hegrips,.onning hetrekt.
Ik wil trachten de eisen die aan zo'n

,.onrlichting gesteld zouden moeten
worden kort samen te vatten: In de
('e;.ste plaats zou 7.o'n voorlichting moe-
ten strcn'n naar ohjectiviteit d.W.Z. naar
een eerlijk en deskundig selecteren en
doorgeven van het aanw{'zige infonnatie-
materiaal. zb d,lt voor de dt,c1nelllers l1<-'t
m.erdenken van de verschilIemIe kanten
van de p.ohlemen inderdaad mogelijk
wordt. Een dergelijk streven naar ohj<-'c-
tiviteit bij de voorlichters is ook de
enige mogelijkheid om de vertrouwens-
relatie te doen ontstaan waardoor de
nlorlichting ov<-'rkomt, M.i. is dat ecn
moeilijk punt in de militaire dienst.
Vaak ziin de afstanden tussen de ver-
schillcm!e groepen in de militaire dienst
zo ~root en de helangen zo v<-'rschilleml
dat van een natllnrlijke ,"ertrouwensre-
latie, zoals die h.v. in het gezin kan
bestaan. zeker gt'Cn sprakc is. Dat be-
tekent dat de vertrouwensrelatie altijd
weer opnieuw geschapen moet worden
en het wapen dat de voorlichter daarhij
vooral ten dienste staat is het wapell
van de objectiviteit. Als het daarmede
niet gelukt moet hij er op voorhereid
zijn dat het 7.eerwd mogelijk is dat veel
V<ln zijn voorlichting omslaat tot het
tegengestdde van wat hij bedoelt. lIet
stre\'t'n naar ohjediviteit is wellicht het
lIlocilijkste prohle<-'m in de voorlich-
ting.

Actieve rol

Van groot helang is het dat de deel-
1It.'mersaan de voorlichting de gelegen-
heid krij1{enzich het voorlichtingsmate.
riaal inderdaad eigen te maken d,w.z.
dat de voorlichting zo geschiedt dat de
deelnemers daar zelf cen actieve rol in
spelen. ~It'n komt dan terecht bij de
voorlichting in de vorm van een ge-
sprek. In dat gesprek 7.al de voorlichter
dan zichzdf waar moeten maken d.w.Z.
hij zal het nrtrouwen van de groep in
zijn objectieyc hedoelingen moeten win-
nen en dl' deelnemers zullen da.lnloor
de gdegenheid moeten krijgen om zich
op een verantwoorde wijze met het
materiaal bezig te houden, Het is duide-
lijk dat daarbij aan de voorlichter de eis

,•...o:.dt gesteld dat hij een goede en
(leJll:Jcratische gcsprt<ksleider zal zijn.
E('n laatste <-'islijkt mij vooral dat de

HlOrlichting en het er aan verbonden
gcsp.-ek inderdaad serieus zullen worden
genomell d.w.z. dat men zich door ver-
daggc\"ill~ eTl recapitulatie probeert af
te vragen wat er uit het gesprek is
nlOrtgekomen en hoc d:lt verder kan
\H)l"(\cn gehruikt. 11<-'1iJetekent dat cr
niet alleen een doorgeven van hoven
naar heneden maar e,"en goed van be-
Ilnlen naar bwcn zal moeten ontstaan
waardoor men in <-'engezamenlijk hezig
zijn naar elkaar leert luisteren. \Vie n1.
het rokken wordt hij e{'n pmces van
Hlorlichting <-'nh('gripsvonning en daar-
na bemerkt dat met zijn ervaringen en
gedachten toch geen enkele rekening
wordt gdlOUdt'n zal de wil tot 'mee-
doen' gauw verliezen,
Imlicn een vermaatschappelijking van

het proces van voorlichting en hegrips-
nll1l1inl!;in de militaire dienst 7.0UkUn.
Heil ,~'orden hereikt zou dat een
11e1angrijkehijdrage zijn tot de democra-
i.ist'ring binnen de militaire dienst die de
militaire antorikiten - hlijkens hun uit-
latingen in dp pers - gelukkig voorstaan.

11. UPS

Speciale
bijeenkomsten
Coornherthuis
2-4 oktober
Op deze bijeenkomst bepalen de
deelnemers zélf hoe het program-
ma zal word<-'n.Eigen ideeën van
de deelnemers (~Ileen ruime keu-
zemogelijkheid die de directie ter
Iwsehikking stelt. kunnpn een goe-
de vergadering opleveren. \Vie
wil meedoen aan dit experiment?

Creativiteit

Ook hier zal het pro~ramma door
de deelnemers zelf worden be-
paald, Iets voor lui met initiatief
dus, Echter is deze hijeenkomst
in het bijzonder bedoeld voor mi-
litairen met helangstelling voor
kl/f1st.

Dienstplichtige militairen die he-
langstelling hebhen voor deze hij~
<-'cnkomstcn.kunnen hun aanvrage
richten aan Coomherthuis, lloofd-
straat 84, Driehergen. Op de aan-
vrage moet duidelijk worden ver-
meld: speciale bi;ecnkoT1lSt en
data,
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A THOUSAND CLOWI

'Laten wc terugkeren !laar de realiteit;
zegt Sandra. nadat !\furray haar ()H'r~

<landerd heeft met zijn fantasierijke
monologen en zijn roekdoze. unti.socialc
le\'{'lls\'f!\ie. 'Al1éen als een toerist: ant-
woonlt ~lurray ladlt'lld.

Dat is de kern van het {wctJIlÎst-stuk
Vim BerlJ Ganlner (A Tholls:lnd Clowns)
dat meer dan twee jaar - 429 opvoerin-
gen - op Broa(hvay liep en ook in :"e-
<lerland, hij 'Ensemhle' in 1964 met
JOhllllY Kraaykam}l in de hoofdroL op-
gc\'ocnl is. De Amerikaanse tOlll'elVt'r-
sierq"risscuT Fred Coc regisseerde (Jok de
filmversie: zijn eerste uitstapje naar de
cinematografie, hetgeen duidelijk merk-
haar is.

TOilet'! is ('cn plaatsgl'homlen me-
dium. grotendeels steunend op de dia-
logen; film komt prt'Cies uil de andere
hoek: de aanvankelijke 'stomme' film
noodzaakte tot handeling waarbij in de
gdlaren. gedragingen. mimiek en actie
(luidelijk werd waar de rode draad van
het verhaal liep. Toen de talkies hun

FILMBESPREKING
intrede deden. werd de film aanvan-
kl'lijk sterk toneelmatig, omdat regisseurs
niet genoeg konden kTijgf'n van het
niellwvt-~rworvenmediulll 'spraak' en gt'-
luid.

!\.!aar die periode ligt al mcer dan
dertig. vecrig jaar aehter ons. Niettemin
komt dit bezwaar st{'{~dsw{-'{'rop de
voorgrond als l'en tOlwc!regissl'ur zich
op film werpt. Fred Coc - die zich
duidelijk ,'an {'en dergelijke gevaar he-
Wllst was - heeft geprobeerd er onderuit
te komen. d(xlr zijn toneelscènes te
hnler{'11 uwt 'typisch filmische' {'piso-
des. ~!aar juist door het aaneen lllonte-
ren van dl'ze stukken film en deze
stukken verfilmd toneel is '\Vel Duizend
Clowns' een cinematografisch-toneelma-
tige hutspot geworden, waar nóch tone-
lomallen Ilóeh cinefielen vee! plezier aan
beleven. Dus niet dc mocÏtt-'waard?

Allerminst, want Garelners gegevcn,
Coe's regie-opvattingen en de capacitei-
tcn van de hoofdrolspelers garanderen
{'{'n onw'rsnedcn stuk ontvluchtings-
allHlS{'I1I{'ntmet et-'n fikse dosis sophisti-
cated hUlllor,

Eén tegen de wereld

~Iurray Hums (jas(m Hohards) woont
met ziju pleegzoon-nt-'djc ~Iick (Ban)'

MONOLOGEN
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Cordon) op een eenkamerappartement in
!\ew York. dat volgestouwd is met ;utlk,
,.)ooi('llmarktsnuisterijen. Vooral adelaars
in hrons hehben }'Iurrays voorkeur. Hij
is een ex-tdcvisiemcdewcrker. die de
dagelijkse routine, de afstompende pu-
1.lickvcrlakkcrij. de <lwangmatige 9-tot-
5-routine. de botte, gladde, Amerikaanse
strijcl.om-het-hcstaan er aan gegeven
heeft om samen met zijn 12-jarig neefje
de wereld met andere ogen te lwkijken.
Die 'andere' visie toont zich minder in
zijn handelingen dan wcl in zijn monde-
linge COllllllentaren op het alledaagse
leven; zijn COIlllllentaar op het telefoni-
sche weerhericht: 'XlI zoekt de t-'llC

machine contact met ecn andere machi-
nl' .. : Hij weigert dat te aceeptcren en
'.ocrt een eenzijdige (:onvcrsatie met de
magnetofoonstem van de juffrouw aan
de andere bnt van de lijn. Zijn kritiek
op de gladde samenlevillg is in dit stuk
hoofdzakelijk in monologen n'rvat; in de
Ilitgestorw'n straat klinkt zijn stem ter
opwekking van de huurt: 'Buren! hier
spreekt de "oorzitter van 1IW vakantie-
c'omité .. :
Zijn enige Illonologen die heantwoonl

worden. zijn de gesprekken met d(~
,'meg.OIl<le Nick. die hem steeds weer
a:.ul."poort om een haantje te zoeken,
Dringende noodzaak: dl' voogdijraad
O\.t:'n•...eegt Nick hij ~lurray weg te ha.
len. omdat ~furray geen goed tehuis
voor de jongen cre(;ert. liet hez(wk van
twee maatschappelijk, werk(st)ers, AllJcrt
(\VilIiam Daniels) en Sandra (diens ver.
loofde - Barhara Ilarris) vocrt dit care-
tree leven tot een climax. Aanvankelijk
schijnt Murray te winnen. want SancIra
(gecharnH'enl door i\icks onhevangen-
heid en ~Illrrays openhartigheid) laat
haar verloofde in de steek en blijft bij
~llIrray.
~Iaar Iladat ze ('(.'11 dag g('no\eH heeft

van ~Iurrays zorgeloze levcn en met
lu'm rondgezworven heeft door de "ro-
lijke I'".dfkant vnn r\ev,,' York. begint ze
onders- (~noppershuids dTllk uit te oefe-
nen op hanr nieuwe vriend: !\Iurray
moet - Olll ~ick te kunnen hOllden
- anntollel1 dat hij toen waanlig lid
van de samenleving is en 'dus' een
I'Hantje zoeken. ~furrays broer Amokl
(~Inrtin Balsam), die ('eu 'gezeten bur-
ger' is. zal hem daarhij 11('1p('u.~Iurray
waagt Ilf't, maar laat elke afspraak mis-
lukken. door op de heslissende momen-
ten eenvoudig weg te lopen. Dan keert
Sand,a hem desperaat de rug toe. Het
nit('indclijke sad-happy-end stelt de
bioscollp!ll'zoeker (voor zover dat no(li~
is) geTllst maar ondergraaft het zorgvul-
dig opgebouwde recaldtrante karakter

van de hoofdpersoon: W(~ zieu hem Haar
de lms rennen. zoals alle andere nette,
Illirgerlijkt' !'\{'w-Yorkers.

Verbale en mimische humor

Zowel ~llITray nis Nick spreiden in 'A
Thollsand Clowns' et-'n sprankelend stuk
mimiek tentoon, waarhij ze sterk ge-
stC'und worden door de eenvoudige
maar sllhtide humor in de dialogen van
Gardnf:"r. ~faar Coc lH'dt daan'an te
\"Cel ongewijzi~d gehmik gemaakt. E('11
duidelijk voorbedd daarvan is hijvoor.
heeld een seène waariu Kick aan de
maal\chappelijk werk(st)ers ,"erslag doet
van zijn ervaringen met oom Mmray.
:-.Jickdot't Petcr-Lorre-imitaties, kondi~t
aan ook Alexander lIamiItoll te kunnen
imiteren (een grapje dat voor het l\'edt"r-
iamlse puhliek wellicht verloren gaat:
llamiltoll was - eind lHde ('CIlW - een
minister onder \\'ashingtoll en niemand
weet natllllTlijk hoe hij gesproken heeft
of welk(~mimiek hij had) en vertelt hoe
~furïd.Y soms met hem olllspringt; ('('n
verhaal dat ht.-.d wel filmisch gehracht
had kunnen worden: 'Soms.' zegt :-.Jiek,
'staan we salll('n in een volle lift ('n dan
ze!!t !\.[urmy: Kop op kerel. Hou 11011

('('ns op met kniezen. Je moet de werke-
lijkheid OIul('r og<-'ndllTVCIlte zien. Je
bent nu veertig jaar ell je zult altijd t'en
dwerg blijven!'

\Vel filmisch wunlt COl' in de sd'nes
waarmee hij de (toneel)sl'("lIe:-;poogt te
verhinden. ~Iaar ze hebhen weinig met
het verhaal k mnken en in feite zijn het
vervelende tussenshots. die de kijker
slechts verlangend doen uitzien naar de
volgend(, dialoog. Dat is voornI storend
in de openingssci'llc. waardoor de- hio-
scoophezoekcr evcn de indmk krijgt met
('pn sellli.doCllJllentaire over het jachtige
:-.!<-'wYorkse leven t(~ doen te hebhen.
~faar Ganlners stuk is qua tekst zo
ijzerskrk (behoudens het slappe slot) dat
al deze filmische bezwaren hij dit ver-

BIJde foto's

1.inks IJOn'n:
.\'ick en ,\furray.

l,illk.~:
Sick (1mmltjes t'oorkZl'IIJ} en
00111 ,\fllrrl/Y.

1101'('11:
Pelt'r LOlTl'-imitlltil's; 1'.1.II.r •
Nick. Sandra, A/lwr' en ,\f'trm!/.

haa I graag op de koop toe genomen
worden.
Qua acteur is vooral tonedspeler Ja-

son Rohnrds (getrouwd met Lauren
'Bdty Bogart' Bacall) een vondst. Zijn
hewegelijke, \' -vormige enigszins aan
Bognrt herinnert'mle Sam-Spade-gezicht
vormt zich moeiteloos in de nonconfor-
misti~lw Ilitdfllkkingen die van hem
verwacht worden. Ook de jonge Ban)'
('r\ick') Gordon toont in de film cvenn1s
op het tOlH'el dat hij zijn rol volsL.gen
ingeledd h(,(,ft. Epn hijzonder knappe
hijrol levert Gene Saks als mislukt TV-
icloo! 'Lt'o' en ~rartin Balsam verloo-
dlt'nd zijn jarenlange filmervaring niet;
hij is vcmit de meest 'filmische' vnn alle
acteurs in de rol van ~turrays broer.
~Id deze vier vnn de 'duizend' clowns
is Co;;-fiIm een vrolijke - zij l1<-'tsoms
typisch Amerikaanse - ervaring. die een
o-zo-lloodzakelijke prik geeft in het
strakke strallli('n vall OIlS allerdaagse
l"OlItinelevencn ons drukt op dc moge-
Iijkhl'id om - zij het tijdelijk - eens uit
de hand te springen,

IIEi'K J. ~IEIEH

rEGEN DE SAMENLEVING
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GOTTISTTOT
Der tolle ~tensch. lIabt ihr nicht von

jcnem tollen ~lenschen gehört, der am
hellen Vonnittage eine Lanteme anziin.
dete, auf den ~larkt lid llud IInaufhör.
lich schrie; 'Ieh sm:hc Cott. h:h siiche
Cott', Da dort g-erade vÎelc von denen
zusamn::enslanèen, welehe nicht an Gott
glauhten. 50 erregte er ('in grosses Ce-
Iächter. Ist cr deun vcrlorengcgangen?,
sagtc der dne. lIat cr sich verlaufell wie
ein Kind? sagt(~ der andere. ader hält
er sich versteekt? Fiirchtet er sich vor
uns? Ist erzu Schiff gegangen? ausge.
wandert? - so schrien unt! lachten sic
dnrcheinander. Der tolle :\fcnsch sprang
milten tInter sic \Iud c1urchhohrtc sic mil
seinen Blieken.
'\\'ohin ist Colt', fier er. 'ich will es

eueh sagen! \Vir hahen ihn getö.
tet - ihr und ich! \Vir alle sind seine
~lörderl Aber wie haben wir dies ge.
ma<:ht? \Vie vermochten wir das :\Ieer
auszlltrink(>n? \Ver gah IIllS den
Schwamm. UIll den ganzen Horizont
wegzuwischen? \Vas taten wir, als wir
cliese Enle von ihrer Sonnen losfcttetenr
\Vohin bewegt sic skh nun? \Vohin
hewcgcn wir 11IlS?Fort von allen- Son-
nen? StiîrJ:en wir nicht ,'ortwährend?

Und rückwärts, seÎtwä!'ts, vcrwärts, nach
allen Seitell? Gibt es noch ein Ohen llml
ein Unten? Irren wir nicht wie durch ein
uncll<Uiclies Nichts? lIam:ht tlllS nicht
der leeft' Halllll au? Ist ('s nicht kiilter
geworden? KOlllmt nicht immerfort die
~acht lln<1mehr i\acht? ~Iüssen nicht
Lantemen am Vormittage angc."Zündet
werden? lliiren wir no(:h nichts von
dl'lIl Uirm der Totengrähcr. wclche Gott
hegraben? HiechclI wir noch nichts von
der Gottlichen Verwesung? - auch Göt-
ter verwesenl Gott ist tot! Colt bleibt
tot! Ulltl wir ru\hen ihn gctötet. Wie
trüsten wir ons, die Mönler aller ~1ör-
der? Das Ih,ili~Ne lIIul ~liichtigstc, was
die \Velt sicher bcsass. es ist unter
llnseren 11essern verblutd - wer wischt
dies Blut von uns ah? :\lit wek'hern
\\'asser künn!en wir 1lllSreinigen? \Vel.
chc Siihndeiern, wek'he heiligen SpicIe
we:dt-'n wir erfindl.'n Illiissen? Ist nicht
die Grosse dieser Tat Zll gross für uns?
:\lüssen wir nicht selher ZIJ Göttern
werden. um nUf ihrer \vürdig zu
erscheineu? Es gah nie eine gfÖssere
Tat - lIlId wer nllr immer nach 11llS
gcl'ort'll ' ••..inl, gehört IlI1l dieser Tat
willl.'l1iJl eillC hÜ!H'reCeschichte, als alle

Ceschichte hisher war'.
lIier schwieg der toUe ;>.Iensch uon

sah wieder seine Zuhörer an; anch sic
sehwiegen Ilnd blicktcn hefremdet aIJf
ihn. Endlich warf er seine Lantente auf
den Boden. dass sie in Stücke sprang
tlntl er10s<,h.
'Ieh komme zu früh', sagte er dann.

ïch hin noch nicht an der Zeit. Dies
ungeheure Ereignis ist noch unterwegs
Ulul wamlert - es ist noch nicht his Zll
den Ohren der :\Iensclwn gednmgen.
Blitz IInd Donner brauchen Zeit, das
Licht der Cestime hraucht Zeit, Taten
hrallchen Zeit, allch nachdem sie getan
sin,!. 1I1llgesehen lInd gehürt ZIJwenll.>n.
i)icse Tat ist ihnen immer noch femer

als die ferusten Cestirne - Iln<l doch
haben sie dieselbe getan'.
~Ian erz1ihlt noch, dass der toBe

:\Iensch dessdhigen Tages in verschiede-
ne Kirchcn eingcdnmgen sei und darin
sein HefJuiem acternum deol ang~stimmt
hahe. lIinausgeführt uml zur Rede ge-
sc-sst. hahe er immer nur dies entgegnet;
'\\'as sim} denn dil.'se Kin,hen noch.
W('1111sic nicht die Gri.ifte lIIul Grahmii-
Ier Cott('S simt'.
I Eu:ige HII/IC sc; Colt!

GOD IS DOOD
De gek. lIedt 11 wdeens gehoord van

de gek die op een stralende ochtcml een
lantaren aanstak en naar de markt ren-
de, voortdurend schreeuweno; 'Ik zoek
Cod. Ik zoek Coo'. Omdat daar ecn
he1e!~oel nwnscn stonden die niet in
end gdoofc1clI, wekte hij heel wat hila-
riteit. Is hij soms verdwenen?, zei er
een. Is hij als een kind verdwaald?,
zei een ander. Of houdt hij zich ver~
horgen? Is hij hang voor ons? Is hij een
h,){)treis gaan maken? Is hij uit het lano
v(;rtrokkell? riept'n al die 1llt."llsendoor
elkaar. De krankzinnige sprong midden
tussen hen in en doortoorde hen met
zijn blikkeil. '\Vaar is God naar toe?'
riep hij. 'Ik zal het jullie zeggen: \\'e
hebhen ht'm vt'rmoonl, wij, met ons
allen. \Vij hehhen hem met elkaar ver-
moord, ;>.Iaar hoe dedcn we dat? lIoe
waren wij in st."lat de zee leeg te
drinken? lIee hvamen we aan de spons
waarmee wc de horizon uitwisten? \Vat
hehhen we gl.'daan toen we de aarde uit
de macht van haar zon hehben bevrijd?
\Vaar gnat ze nu heen? \Vaar gaan wij
heen?
Uit de buurt van alle zonnen van-

R

daan? Hazen \ve niet eindeloos door?
\'coruit, achtertlit, !laar opzij, alle kanten
lIit? Bestaat er nog lJOven t'n beneden?
Dwalen we niet als door een oneindig
niets? Is het niet de lege ruimte die om
ons ademt? Is het niet kouder gewor-
den? Valt de nacht niet elke keer don-
ken!t'r 'en donkerdl'r? Zullen we niet
's ochtends lantarens aan moeten steken?
lIoren we niet het geluid van de graf-
delvers dit" Cod hegraven? Ruiken we
niet het goddelijk hederf? \Vant zelfs
Goden gaan tot ontbinding over. God is
dood! Cod blijft dood! En 'I,-'e hebhen
hem vermoord. Ilol' zullen wij onszelf
troostl.'n. ,,,ij. de meest moorddadige van
alle moordenaars? Ht,t heiligste en
machtigste dat de werdd ooit heeft
gehad, is onder ons mes doodgehloed.
\Vie zal het bloed van ons afvegen? :\let
welk water zouden wij ons kunnen reini-
gen? Welke plechtige offer., en gev•.ijde
spelen zul!en wij moeten vcrLinnen?
Is de omvang van deze daad niet te

groot v(lor ons? Zullen wij niet zelf
Goden moeten worden, alleen om de
indruk te wekken dat wij het hebben
kunnen doen? Nooit heeft een groter

gebeuren plaats gevonden en hil'rc1oor
behoren degenen die na ous gehoren
worden tot een tijdperk verhevener dan
enig tijdperk tot dusver!
Toen zweeg de gek en keek weer

m:ar zijn tcehoordcrs; zij zwegen ('ven.
pl.'ns l.'IJ kek<'n hem vcrhaasd aan. Ten-
slotte wierp hij zijn lantaren op de
gnmd. zodat ze shtkhrak en uitging. 'Ik
kom te vrocg', zei hij daarop, 'dit is voor
mij nog niet het juiste ogenblik. Dezc
womlerhaarlijke geheurtenis is nog on-
derweg en hecft lIlcnstmorcn nog niet
hereikt. Bliksem en donder hehhen tijd
nodig. het licht van de sterren, daden
hehhen tijd nodig. ook nadat ze hebben
plaats gevonden, tot ze worden waarge-
nOlllt'ILJ){>zedaad is nog ven Ier van hen
,'e.wijdt'nl dan de vl.'rst" ster en toeh
hebben ze hem verricht:
liet verhaal gaat \.enler dat de gek

diezelfde dag verscheidene kerken be-
zocht en (bar zijn Hequiem aeternam
Dt'o aanhief. Tdkens als men hem naar
hui ten lJT:ldlt ell ter verantwoording
riep, gaf hij ten antwoord; '\Vat zijn
deze kerken anders dan graftomben en
monumenten voor God?'



Biljartkampioen
in de dop

De krant('11hebben het niet naar alle
hoeken van ons land rOll(lgebazuim1. Het
allesrakende TV~{)ogiH'cft er geen C('I1-

timeter film aaJlgewijd. Slechts ecn
handdruk vall zijn vader en eell fraaie
beker waren voor Ceranl Klinkert de
t'nige tast hare lwwijzcn dat hij voor dl'
eerste kt't'r iJl zijn loopbaan jeugdkam-
pioen hiljarten extra klasse libre van
j\{'derlaml WilS gewonlen.
Zijn vat1('T. meuhelmaker in Amster-

dam zegt; 'Vindt 11 dat nou geen
schande. \Vaarom 11011 niets over biljar-
tt'IL AI!t'en walllll'cr die groten meedoen
staan de krankn er vol nUl. Ach mijn-
IweT 11I.'t was toch zo'n mooi toernooi.
De hele familie heeft zitten zweten tO('1}

die jongen aan het biljart stond. In
i'ijlll<'I.Wn heh ik toen 1lH'llig zWL'ctdmp-
p~ltie laten liggen. ~Iaar denk alsjeblieft
nid dat ik bezetcn ben van mijn zoon.
Ileus cr zijn ook belangrijkere zaken:
Gerard Klinkert 18 jaar oud. als leer-

Iinl"Hneubelmaker hij zijn vader in
dienst is minder spraakzaam.
Hij \'(.rtelt; 'lIet is mijn ('erste titel.

Drie keer heh ik !Hl Il1l'egedaan. Vorig
iaar werd ik twcl'ue. Nu, de luatste kt'er

dat ik kOIl m{'e spelen heh ik het
geb,wld. liet viel nid mee hoor. Vooral
in die ee:,ste partij legen Croll1\"oirt liep
het stroef. Ik weet niet wat dat is. maar
dan 11l'n je nog niet warm Ju'.. lIet lijkt
nd of de hallen dat voelen. Ze komelI
er net niet',
Zijn vader. nerveus siipulerend: 'Aeh

mijnheer lJiljarten is eigenlijk een kunst
hi,. 1Iet is de mooisle sport die ik ken.
Als je hd in je vingers hebt hl'n je rijk.
Je ziet het Illdeen of iemand het heeft
of niet. \\'anneer die vingers zo lekker
nnkkelijk op hd laken liggen dan voel
je het, Bij mij hegint het dan te tintelen.
Toen ik mijn zoon ,'oor bd eerst met
('en keu zag seharrdt'n hegre{'p ik het
direct. Ik dacht: daar zit 1IH'('r iJl. die
jongen heeft talent:
Dat talent is cr in juni dan ook

uitgekonwn, De hiljartkenners die in
:-\ijlllegcn hijl'cn waren hehhen stom-
\'{"rbaasd naar Cerard staan kijken. I'\a
die eerste p.lI"tij tegen Cronwoirt, dic hij
overig('ns wd won is Gerard in de
\tllgl'nde p:lrtijen rits("n caramholes ga..1.n
scurl'n. Een tWt'l.de Cenlemans mom-
pelde men, Series van boven de drie-
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honderd toverde hij uit zijn keu. Vaak
waren zijn tegenstanders al na één heurt
helemaal ,"all de kaart.
Gerard: 'Ja ik heh in Nijmegen mijn

gemiudekle wel aardig opgevijzeld.
Voordat ik aan het toernooi ging mee-
doen speelde ik nog met ('en gemiddel-
de van 14. L'U zit ik boven de 40,
Volgend jaar mag ik in de eerste klasse
spelen. Ih,t wordt dan een stuk moeilij-
ker want ik ga over op groot biljard.
'~faar jongen. wat wil je nou' - zijn

\"ader valt hem in de rede - '~loeilijker.
lIet is nuar net zoals je het bekijkt.
Xatuurlijk maak je cr op een groot
biljard geen 40, maar je kunt hier
genoeg oefenen,'

Oefenruimte

De oefenmimte van Gerard is uniek.
Temidden van de meubels staat in een
verwarmde kelder een levensgroot hil-
jart. 'Dat is de derde die we nu heh-
ben', venluidelijkt vader Klinkert. '\Ve
zijn hier hegonnen met een klein tafel.
biljartje. Biljarten zat in de familie. ~lijll
hroer is zo'n eehte caféspeler. 11eer voor
de gein. Toen Gerard drie jaar was
kocht hij een heel klein keut je voor
hem. \Ve hebl;('n het nog, Toen we hier
in die kelder dat tafelbiljart kregen is
Ccranl begonnen. Lang hebhen we dat
ding niet in huis kunnen houden. Op
een dag bcn ik de Beemster ingegaan en
heh daar een biljart op de kop getikt
van een caféhouder die failliet was ge-
gaan. Daarop heeft hij het geleerc!.
Sinds twee jaar hehhen we dit grote
hiljart: Cees van Oosterhout heeft het
me \'oor een schappelijk prijsje aan de
hand gedaall, Gerard oefent nu iedere
dal-!:
Gerard: '~1ijn vader helpt me enorm.

leder da~ trek ik me hier een paar uur
terug. Hell'maal alleen bl'U ik dan bezig.
Daar leer je het van. Anders word je
toch maar afgdeid: In het najaar gaat
Gerard toch lessen volgen. Dan komt
o11d-wer<."ldkampioenHené Vingerhoedt
!laar Amsterdam. Vier dagen is hij clan
hij de Belgische groobncl'ster in de
leer,
'Dat is het ('inde, 's Ochtt-nds ga ik

met mijn pakje hrood onder de arm de
deur uit ('n 's a\"CltIdsstap ik l'r wel'r in.
Een betere leraar kan ik niet krijgen.
Vingerhoedt is de I:este ter wereld'. Zijn
vader: "\Vie had dat nou ooit gedacht.
\Ved u dat ze hcm hij ~Iasseé, de
jl'ugdven'IJiging" ('crst nil'l wilden heb-
bell. Geen talent dachten ze. Celukkig
heeft ie Ill'wezen dat het er todl inzit.
~laar of het cr helemaaluitkolllt. . .?
Jeugdleider Katers van ~Iassi'c zegt:

'Gerard dat wordt een hele lwstt-. Ik
vind het verschrikkelijk jammer dat hij
hij ons weg is. lIet kon ('('ht niet langer.
Gerard had g('en tegenstanders meer,
Hij gaat nu naar Insulinde, \\'erkelijk als
je die jongen aan het werk ziet, zit je te
waterh>nden, Een IKltuurtalent.

WI~I JESSE
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Onvoorzien- Gedichten- ... en Vietnam

Veel van hetgeen wc <loen verandert
dikwijls weinig:. Aan onszdf noch aan de
ander. 'Vij herinneren OIlS dat vooral
wanneer achtt'mf hlijkt dat wij ons
nauwelijks nog iets of iemand herinne-
reil ... Ons gedragspatroüu, onze handd
L'1l wamld is in vele situaties een auto-
matisme (geworden). Inzet, wezenlijke
betrokkenheid oulbRoekt veelal. Onver-
schilligheid en gezapigheid zijn vaak het
'Ilormale' gevolg. Existeren gaat voor
leven door. Niets lijkt nog iets. iets
hijvoorhaat reeds niets, 'Lijkt,' omdat er
zich situaties kunnen voordoen die onze
hetrokkenheid wel degelijk oproepen,
dOL'u tcmgkeren. Ik denk aan dood,
gdx)orte, zit,kte en aan liefde. Plotseling
zijn wij èn de ander in het geding. Ilcw
eenzaam in het ervaren ook. eindelijk is
er sprake van een geheuren dat een
\'{'randering in zich kan drag('n. Dat dat
niet tegelijkertijd het zien van nieuwe
lIlogeIijkheJen inhoudt maar \••..ij in der-
gelijke situaties neleer pijnlijk lang
ronddolen in een niemandsland hewijst
Hanny ~Iichaelis met haar recente ge-
dichtenlmndel 'OnvooiLien',
In vijfendertig gedichten doet zij ver-

slag van een mislukte inzet ten aanzien
van een geliefde, en proheert zij verder
te leven. Zij tast daarom die mislukking
af. tracht zich de oon~aken van haar
tekort (schieten) bewust te maken. ~Iet
alle wanhoop van<1ien. Zoals - bijvoor-
heeld - in het gedicht zonder titel op
pagina vijfentwintig:

llet poesje clat die aw"d
toen ik Ilog "iet ,eist
u:at om boven het luw/d hifi/!.,
limgllit op ie knie lag
CIIzich cloor ie lkt strelen
tent'i;l ie mulere arm
me tegen ie lUmdrukte
zodat er een zOlulerlinge earicmt
(lP de Heilige Familie ontstOlI(/,
likt col toetdjdillg Iwar cel.
Ze leeft J.:etCOOIi cloor, net (JL~.ik
trorw:cw;
maar vermoedelijk z0111/('rgeheugeu
om Iwar tot tremelI toe te surre,1.

Of op pagina achttien:

Bi; no()relenwiml
1100rik 's nachts de siretIcs
Vlm fabrieken in de hllurt
waar ;e huis staat,
Geeu groet, geell belofte
Eu geen verklaring, Alkc?1I
de geclllchte: wij temiell
uog iu dezelfde stad,

Een regel zoals - wij wonen HOg in
dezelfde stad - is kenmcrh'nd voor cic
gedichten in 'Onvoorzien'. liet geeft de
verwijdering tussen {le dkhteres en haar
geliefde op de meest nabije wijze weer.
Een vaak tot waanzin makende gedachte
rlie lIanny ~Ikhaelis naar woonlen dot't
blijven zocken. En dat tc'n.vijl zij regel
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voor regel vodhaar maakt dat cr geen
woorden voor het onherroeppclijke zijn.
Haar meeste gedichten zijn dan ook vrij
kort {'U soher in beeld gebruik. 'Onvoor-
zien' is N'n voortdurend inhaleren V:ln
wat was en een bijna stikken in wat is.
Van daaruit niet melo-dramatisch te
schrijven lJl'paa1t m.i. het hoge niveau
van (leze bundel, waarin voor mij vooral
in het gedicht op pagina drietintwilltig
op eell suhlieme wijze het evenwicht
tussen het gevoelsmatige en het ratione.
Ie hereikt wordt:

'Vaar ;e nu beul
is het u:armer dali hier
eu e('II uur later. Soms
is het of ik je zie lopeli
aan ce" stralld tint ik 'liet ken:
.\f isschiell liefkozen ;e gedachteu
IIle zoals t:Toe~er;e lichaam.
Wlllirschi;uli;k fliet: bij jou
is het l'CII llur later
dcm bi; mi;.

'Onvoorzien' te latcn volgelI door de
nieuwe hundel 'C{'(lichten' van C, B,
Vaandrager roept niet alleen scherpe
(uiterlijke) contrasten op. maar lijkt hij
t'Crste lezing van Vaandragers' gedichten
zelfs een onlllogelijkheid, \'aandrager,
Illl't Sleutelaar, Annamlo en Verhaagen
{>c!1lvan de vier makers van de I\ïellw{!
of Totale Potizie, schijnt n1. in het
geheel geen poëzie te schrijven. In hoe-
verre schijn hier inderdaacl bedriegt
Illoge uit het onderstaande blijken, Ter
venluidelijking lijkt het mij {'ehter wel
noodzakelijk om vooraf vast te stellen
dat de vraag - \Vat is poëzie - zelden
t~én antwoord geeft. Laat staan dat éi'n
hcpaalde dt'finitie hindend en hanteer-
haar zou zijn voor alle tot op heden
geschreven en Ilog te schrijven gc,dich-
ten, i'('emt niet weg dat menig poë'J.ie-
Ie'/.er iets bepaalds voor ogen of oren
heeft wanlleer het over poëzie gaat.
Poëzie Illod - bijvoorbeeld - minstens
Hilar vorm en heeldgebruik iets klassieks
Ill'hben, en naar inhoud moet er toch
lIlills1t-'IlSsprake zijn van een zekere
venli{'pilll-:.
Ofschoon zij dan g{"t.'n sonnetten

schrijft en ook weinig lyriek in haar
poëzie te vind('n is, voldoet Ilanny ~Ii.
chadis met haar ,l.{{,diehtennaar inhoud
stelli,l.{aan de algenu'en (veelal op s(:ho-
len gekweekte) geldelHle c'is. De gedich-
ten uit 'Oll\l}orzien' kunncll de lezef
venliepen. Dit mede (Ioordat vanwege
cle duidelijkheid der gedichten (zelf)
herkenning mogelijk is, Gedkht na ge-
dicht realiseren wij OIIS dat 'Onvoorzien'
niet allel'n de liefd('spmill{'nmtiek van
lIanny ~Iiehaelis betreft. Belangrijkste is
('chter waarschiinlijk wd clat Hanny
~Ii<:haelis ook c'{'n zekere levensfilosofie
aalll'eikt.
'Zo - bij voorbeeld - op pagina acht.

entwintig uit haar bundel: Met de jaren
moet er v{,{,lworden weggegooid. De ge-
dachte hij vourheeld dat geluk mild is

en duurzaam, iets als een zuidelijk kli-
lIIaat in plaats van een blikseminslag die
levenslang gekoesterde liUl,kens achter.
laat.) Eens of oneens, wij kunnen er als
IC'l:erin ieder geval iets meedoen, En bij
Vaandrager dan? Ceven zijn gedichten
dan niets aan de lezer? Ja, nl: in alle.
daagse taal genoteerde alledaagse werke-
lijkheid. Of, ik herhaal, dat poëzie is?
Zelf zegt Vaandrager dnt hij 'schijt aan
potizie' heeft. Vennoedelijk b{,<loelt hij
dat de potizie van het traditionele hoge
heilige voetstuk afgedonderd mod wor-
den en in het volk terecht moet komen.
Als er maar iets gebeurt. Of dat ook ver-
andering tot gevolg heeft is aan de lezer
0111 te hepalen. Hij, C. B. Vaandrager,
"'{'eft de brokjes werkelijkheid, Nie ge-
eomplkeen1. i'een, juist heel simpel van
tOl.al,als het ware op een presenteer-
hlaadje. Als de lezer daaraan voorbij wil
gaan moet hij dat zelf Illaar weten. Als
we maar bedenken dat het niet cic wer-
kdijkheid van ('en zekere Vaandrager is,
lllaar ook die van ons.
Ten aanzien van het laatste dus al

met al geen verschil met de gedichten
van Hanny ~lichaelis. Of het zou moe-
ten zijn dat Vaandrager llleer de ons
omringende dan de sterk op ons gekon-
centn'{'nle werkelijklwid noteert. Dut er
toch desondanks eeu versL'hil lijkt te
bestuan komt m.i. doordat de gedichten
van Vaandrager in eerste instantie eer.
der hanaal dan zg. diep aandoen. Gaan
wij als lezer V('rder op zijn lwëzie in,
dan zal echter blijken elat er e\'t'nu'er
van c'{'n dialoog tussen de lezer cn
zichzelf sprake is als hij de Rediehten
van I-Ianny ~Iichaelis. ~Iet andere
woorden ook Vaundrager tast de lezer
aan, ~Iisschien zelfs soms nog heviger
dan bij de gedichten van Hanny ~Ii-
"had is. AI W<1S het aliL"Cnmaar doordat
Vaandmger af en toe zó ljuasi.onbenul-
lig te werk gaat dat sommige gcx1ichten
'lachertjes' worden. Ter illustratie van
Jl(~tc"èn en aneler \lit de 'Gedichten' van
V;mndrager allereerst de cydus '~lade in
.\I:tlhlrndam',

\Vat gebeurde cr met
rcsen:e-/uitetUlut .\faduro?
J1ij offerde zi;II leeel! (1916-19-1,5)
voor het vaderland,
De krok(,tten ilJ het restaurant
zi;n aau de kleine kant,
De Uifgllllj!,heeft certwflIcde afme-
tingen.

Of dl' L'ydus 'Hotten!am':
Kirlll: \Vaarom mak£'n ze can die
hogl' gl'bO/lfL'l'n?

Omn; Dat cimlcn de mellSeu mooi,
kiml.
Een u;olkenfowUltie
die ik dreigend zou kWlllen noemen.
De twlketlformatie lijkt 01' iemand.
lIet is al weer o<:er.
Zo gaat dat met Icolkenformaties,
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En tenslotte uit de cyclus 'het sexuele
len"n':

Daar gaat ccn 'leel l:all me. Arie.
Geen wUe t1eej eigenlijk, .Arie.
TJe moeder C011 Arie ging U"el eens
creemcl
omdat 11Iij1l oom Ilct 'liet kon makerl.

Ze ging met Chirwzcn mee,
u.:atopscllllclding verwekte, CII Arie.
Er u:as geen leeghalen (lrm, aan ,\rie.

'Ha die Arie, hoc is het met jó,,?"

Tot zover C. B. Vaandrager in zijn
opvalll'mle alIedaagse bundel 'Gedich-
ten', Tot ZOHT ook de kleine alledaagse
werkelijkheid die indenlaad nogal ba-
naal aandoet. Zo sterk soms in 'Gedich-
ten' dat wij ons vermoL"<.lelijknauwelijks
durven te realiseren dat. ook al voldoen
wij aan Vaandragers' verzoek en maken
wij ons eigen gedicht of wel vullen wij
onze eigen werkelijkheid in, dat ook die
werkelijkheid banaler, benauwder en
kleingeestiger is dan wij vaak willen
toegeven.
Grijpt Vaandrager de kleine facetten

uit de ons omringende werkelijkheid
aan" de Oostenrijkse dichter Erich Fried
neemt in zijn bundel ... en Vietnam ...
(,'ertaling: Gerrit KOll\Venaar)eveneens
een facet uit genoemde werkelijkheid.
Dat wil zeggen wann('er wij zijn bundel
alleen zien als een reactie op het Viet.
nam-gebeuren en niet als een ageren
tegen de oorlog in het algemeen. Dat
Eric:h Fricd het laatste voor ogen heeft
moge blijken uit het eerste gedeelte van
llt't ge'dicht 42 schoolkinderen:

/loe t:er is het
t:QlI Gucrnica naar .\lan KWatig
uw \Vashi'lgton naar Berchlesga-
dCIi

nm .\liillchefl naar Praag
nm Berlijn en .\foskoll
naar \\func1umP

Hoe cer IL"aS het
1:011 Gllemica Tiaar ,\fänclienP
Eén jaar eu VÎjlmaml(lcn
Dat is niet erg ver
Hoe ver lCa~het
1:011 Gllen/ica naar M iillcllenP
nm IJUier tot u:;e en tot
[{:elk ltmd je maar wiltP

. .. En Vietnam ... zal vermoedelijk
wel wcerSL.'111denoproepen. Een te een-
zijdig beeld, Erich Fried te duidelijk
vooringenomen, etc. Anderzijds kan ik
me ook voorstellen dat er mensen zijn
die deze bundel op scholen laten uitrei-
ken om zodoende op poëtische wijze
'Johllson moordenaar' te kunnen zeggen.
In dit kader gaat het er m.i. echter meer
0111 dat deze bundel vooral opvalt door
zijn ingdogenheid. Ofschoon handelend
over een sterk emotioneel geladen ac-
tueel onderwerp, is de afstand die Erich
Fried tot zijn gegeven demonstreert
ronduit bewonderenswaardig. Dat dit

minder eenvoudi~ is dan wij wel eens
veronderstellen, hleek een aantal jaren
geleden pijnlijk duidelijk uit Der SteIl-
vertreter van Hochhuth, dat wel een
helangwekkend toneelstuk was maar
dramatisch zeer veel zwakke momenten
had.
\Vat evenzeer in ... en Vietnam ...

opvalt is dat poëzie en proza, of in het
geval van Fried: gedicht en krantebc-
richt, elkaar kunnen aanvullen en in
elkaar kunnen overlopen. Dit blijkt niet
alleen uit de achterin de bundel opge.
nomen Vietnam-kroniek, lopend van
18.'59-tot het heden van iedere lezer
(door het laatste wordt het voor de lezer
mogelijk zijn eigen oorlog te (blijven)
schrijven en of uit te I...-nippen).maar
bijvoorheeld ook uit een gedicht zoals:

lï-22 mei 1966
Uit Do .Yang
wcrd dil dagen lang
dagelijks gemeld:
zo nu e1l dan e1lkele schoten

Ol' de zesde dag werd gemeld
ti;clens de ger;ecllten Vlm de laatste
d;1 dagen:
in Da Nlmg
lot nog toe om en de bi;
duizend slachtoffers DICK ZAAL

'Onvoorzien' is een uitgave van G. A.
Viln Oorschot Amsterdam. Pri;s: f 3.
'Gedichten' van C. B. Vaandrager is een
uitgace van de Bezige Bi;. Pri;s: f 4,50.
... en Vietnam.,. is een uitgar;e can
MOflssalllt Amsterdam. Prijs: f 5.90.
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Scheveningen en Ijmuiden.

Voor de huidige tourist fijne badplaatsen. Toch is er meer
te zien. De haven biedt een ander

beeld dan het strand. Daar ziet men geen zonnende mensen,
maar wordt gewerkt. Tonnen en tonnen vis

worden aangevoerd, er wordt gekeurd en gemijnd.
En mocht ooit zo'n visser op zee in moeilijkheden komen
dan zijn er nog

altijd de reddingsboten van de KNZHRM.
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