


Verkeren met katholieken

Hoe vaak is het OllS overkomen dat een huitenkt:rkelijke jongeman raad
kwam vragen in zake zijn verkering met een katholiek meisje?

Zo vaak dat wc het er op wagen om te sprekcJl van eelJ permament aan~
wczige gewetensnood.

Een jonge man en een jonge vrouw houden van elkaar. Dat lijkt zo simpel.
~laar hij is ongodsdienstig en zij is katholiek.

Het gemengde huwelijk is hepaald geen zaak om lichtvaardig over te den-
ken. Indien niet beide partners, reeds in hUil verkeringstijd, bereid zijn zich
ernstig te verdiepen iJl de moeilijkheden die zij zlIllen ontmoeten dan is ecn
mislukking welhaast verzekerd. Eehte oplossingen zullen eerst dan kunnell
ontstaan als een wederzijdse belangstelling en eerhied groeit voor de andere
13vertuigillg.

\Vij achten dit bijzonder moeilijk maar, bij een eehte liefdesverhouding,
niet onmogelijk. \Vij achten dit bovenal de zaak van de twee geliefden zelf.
Eehter - zij is katholiek en wil (II'IS trouwen in de kerk en hij is liefdevol

en redelijk genoeg om daarmee in te stemmen,

Op dat moment doet een derde partij, de kerk, haar intrede in het spel. En
die kerk stelt voor de ongodsdienstige jongeman onaanvaardbare voorwaar.
den. \len leze dienaangaande de artikelen over het gemengde huwelijk in dit
nummer vall EGO.
\Vij zijn bereid te aanvaarden dat de kerk h.mdelt vanuit een oprechte

godsdienstige bezorgdheid. ~Iaar daarmede is niet alles gezegd!
Heeft de kerk voldoende begrip voor de onmogelijke gewetensnood waarin

zij .ionge mClisen brengt?

liet gaat nl. om niet mindt-r dan de liefde tussen twee jonge mensen! Het
lijkt goed de zaken welwillend maar seherp te stellen; Handelt de kerk wer-
kelijk Zedelijk als zij deze voorwaarden aan haar eigen gelovigen en anders-
denkenden stelt? \Vij wagen het op zijn zaehtst gezegd, om twijfel uit te
spreken.

\Vij hebben in de afgelopeu jaren de groeiende geneigdheid van kathOM
lieken begroet om zich op een moderne wijze bezig te houden met allerlei
levensvragen, de geneigdheid ook om aandachtig te luisteren naar andere
meningen, de bereidheid ten slotte om in werkelijke verdraagzaamheid samen
met anderen te leven. \Vij zijn daar bijzonder blij mee en zijn bereid toe te
geven dat dat voor nietMkatholieken ook verplichtingen schept. ,\-Iaar juist op
deze gronden lijkt ons de houding van de katholieke kerk La,v. het gemeng.
de huwelijk onhoudbaar.

\Vij hebben besloten in EGO over deze zaak te schrijven omdat de gewe-
tensnood onder jonge mensen op dit punt ons steeds meer verontrust.
\Vij hebben gemecnd dat het goed was om het katholieke <;tandplIllt nog

eens duidelijk door e('n katholiek theoloog te laten behandelen. Daarnaast
vindt men een kritiek op het katholieke standpunt van een humanistisch
schrijver.

\Vij hop(->n dat deze behandeling een dis{'llssie zal uitlokken en dat vooral
ook katholieken daaraan zullen deelnemen.

De goede lezer zal begrijpen dat wij niet schrijven uit anti-kerkelijkheid.
Het tegendeel is het geval. \Vij zien met verlangen het ogenblik tegemoet
dat onze jonge mannen onbezorgd met katholieke meisjes kunnen verkeren!

Bed.
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VS en Europa op één plaat

Sinds het begin van de jaren dertig
wordt er door Europeanen jazz ge-
speeld. Aanvankelijk leverde deze nieu-
we muziek alleen al technis('h zoveel
moeilijkheden Op. dat de Europese mu-
sici cr slechts van konden dromen ooit
nog ('Cns het peil van hun Amerikaan-
se k-ermecsters te halen.
Al kan men tegenwoordig niet m<-'CT

zeggen dat de beste Europeanen tech-
nisch veel onderdoen voor hun collega's
uit de VS, toch is cr nog altijd een ni-
veauverschil. Het gros van de Euro-
pese musici komt niet verder dan het
zoveel mogelijk op de voet volgen van
de ontwikkelingen die in Amerika aan

.ale gang zijn. \Vanneer musici uit beide
-"erclddelcn elkaar in de platenstudio

onbnoeten. komt de leraar-Ieerling-
verhouding dan ook vaak op pijnlijke
wijze in de resultaten tot uiting. De
drie hieronder besproken LP's illustre-
ren dit maar al te duidelijk.
Saxofonist - trompettist - arrangeur - hand-
leider-enz. Benny Carter kwam in
1935 naar Europa. :Nadat hij een jaar
in Engeland had gewerkt als arrangeur
voor Henry Halls BBC-orkt.-st, bracht
Carter 1937 grotendeels in i\edcrland
door. Hij trad herhaaldelijk op als gast-
solist bij de toen zeer populaire Ramb-
lers en speelde de hele zomer met zijn
eigen internationale orkest (o.a. En~e1-
sen, Nederlanders, Amerikanen) in
Scheveningen.
Oe LP 'Bcnny Carter with the Ramb-
lers and his orchestra' (Deeca 154.062)
bevat twaalf opnamen uit dat jaar. Car-
ter stond in die dagen, samen met
Johnny Bodges, onbetwist aan de top
bij de altsaxofonisten. Zijn spel was
misschien. ,••'at minder expressief dan
dat van lIodgcs, maar de grote zeker-

:"\eid wa.:mnee hij zijn elegante, licht-
.••••.voctig swingende soli neerJ:ctte, kan ook

na bijna dertig jaar nog imponeren.

De bijna terloopse manier waarop hij in
BIII(,s in my hemt door een aantal
voor die tijd zeer gecompliceerde har-
monieën he('nl(x)pt, uc,••ijst dat de ver-
nieuwingen van de boppers, zeker op
harmonisch gehied, niet helemaal lIit
de lucht kwamen vallen. In het hegin
van de jaren dertig was Carter een van
de baanbrekende big hand-arrangeurs;
hij '••..as onder meer de eerste die een
,ijfmans saxs(~etie gebruikte. Op deze
plaat zijn Carters arrangementen nog-
al aan de eenvoudige kant; hij moest
natuurlijk rekening houden met het ni-
veau van zijn medemusici. Hij wist ech-
ter ook met simpele middelen frisse,
charmante resultaten te bereiken.
De vier stukken met de Hamblers
bewijzen dat de band in 1937 tot de
beste dansorkesten van Europa hoorde.
In Ramblers W'ytltm is trombonist I\lar-
cel ThieJemans zowaar nog even als
solist te horen. Carters eigen inter-
nationale band maakt een krachtige,
goedgeschoolde indruk; dit orkest had

misschien net een tikkeltje meer s\\'ing
dan onze Ramblers.
De plaat bevat verder nog vier stuk-
ken door een oetet waarin tenorist Co-
lt'man Hawkins (van '34 tot '39 in Eu-
ropa) en de voortreffelijke Engelse
trombonist George Chishohn opvallen.
Ten slotte verdient het goede begelei-
dende werk van pianist Frcàdy joll1l-
son (in alle stukken te horen) nog ver-
mdlling.
Oscar Pettifnrd was na bop-voorloper
jimmy I31anhm de eerste die van de
has ecn volwaardig solo-instrument wist
te maken. Terwijl de meeste has~isten
in die tijd hun zeldzame soli vulden met
bedaard vier noten in de maat trek-
ken, toonde Pettiford een technische
virtuositeit en l'('n melodische inventi-
teit die menig gitarist jaloers zouden
maken.

Cello

Hij was de eer~1e die volwassen jazz
op de cello speelde, een prestatie die
sindsdien maar door weinigen is ge-
evenaard. ~adat hij in de VS jaren-
lang bij Ellington en met eigen groepen
had gewerkt, kwam hij in september
1958 !laar Europa. Hij trok bijna een
jaar in de oude w('relll rond. (Frank-
rijk, Duitsland, Oostenrijk o.a.) en ves-
tigde zich ten slotte in de zomer van
1959 in Kopenhagen, waar hij maan-
denlang tenorist Stan Cetz hegdeidde.
Op 18 septemher 1960 kwam hij plot-
seling: te overlijden,
'1h'member Oscar Pcttiforu' (Fontana
688 601 ZL) hevat opnamen uit 19.59 l'n
'60 met Scandinavische musici en één
stuk opgenomen lijd(>ns het Essen jazz
Festival 1960 (met Bud PoweJl, Colc-
man I 'awkins en Kenny Clarke). Pet-
tifonl voelde zich in zijn Scandina-
vische periode \'ooral leraar en helper
van zijn niet altijd even ervaren medc-
musici.
De resultaten van zijn ontwikkelings-
hulp mogen er zijn. De arrangementen
worden met imponerende zekerheid uit-
gevoerd; Pettiford wist zijn skIe-men
kClmelijk tot vlijtig repeteren te stimu-
leren. In de ritmesectie necmt Petti-
ford het leeuwedecl van het werk op
zich, !Helals gevolg dat er naar Europese
maatstaven verbluffend geswingd wordt.
Het enige wat de side-men helemaal
zelf moeten doen is improviseren. He-
laas komen de meesten op dit punt nau-
welijks boven de middehnaat uit, met
als verdienstelijke uitzondering de ver-
fijnde Zweedse pianist jan Johansson.
Pettiford zelf komt solistisch niet steeds
tot topprestaties, vooral \Villow weep
lor me bevat een nink aantal clichés,
al zijn het dan tenminste eigen clichés.
\Vat helderheid en exactheid hetreft,
mag men Pettifords soli op deze plaat
echter aan elke bassist kn voorbeeld
stellen.
Tenor- en sopraansaxofonist Albert

Ayler kwam in de herfst van 1962 als
bijna volkomen onbekende naar Kopen-
hagen. Ilij speelde ('en paar keer mee
mct het trio van pianist Cecil Taylor
in Café :\Iontmartre, nim in januari '63
et.'t1 plaat op en keerde to('n naar de
VS tenlg.
Ilet werk bleek daar al even schaars
als in Europa, zodat Ayler het in 1964
nog maar eens bij ons ging proberen.
liet kwartet dat hij meenam, met Don
Cherry trompet, Gary Peacock bas en
Sonny ~Iurray dnlms, werkte ongere-
geld in Scandinavië, maakte in novem-
ber een korte tonnwe door ons land en
viel toen voorlopig uit elkaar. De mu-
zit:'k die Ayler c.s. in ~ederland ten ge-
hore brachten, venx)fzaakte nogal wat
opschudding onder de fans. \Ve mogen
verwachten dat Ayler ook in zijn eigen
land wel bekend zal worden als con-
troversieel avant-garde musicus.
De hovcngcnocmde Deense plaat, 'Mr
name is Albert Aylcr' (Fontana 688
603 Zr.), kwam (xlk in Nederland op de
markt. Ayler wordt op deze LP bege-
leid door twcc Denen, pianist Niels
ll~rnsted en bassist Niels-Henning 0rsted
Pec!ersen, en de Amerikaanse drummer
Ronnie Gardiner. Deze ritmesectie,
waarin alleen de bassist eeli talent van
betekenis is, speelt nogal conventioneel,
wat zowd voor- als nadelen heeft.
Ayler kan zich in deze omgeving niet
helemaal uitleven; zijn ~-pcl heeft hier
dan ook minder zcggingskracht dan tij-
dens zijn Nederlandse tournee. Aan de
andere kant komt Ayler met zoveel
verniemdngen tegelijk, dat hij veel lui-
steraars meer dreigt te schokken dan
te bO('ien, Vanuit dat gezichtspunt is
hct dus gunstig dat Ayler op deze plaat
gedwongen \vordt het een heet je kalm
aan te doen.

Hij vertolkt een aantal standards
(Summertime, Bye, bye blacklJird e.d.)
en {'('U eigen stuk. Hoewel de ritmesec-
tie keurig het akkoordenschema door
blijft draaien, is het duidelijk dut Ayler
deze belemmering van zijn vrijheid lie-
ver zou elimineren. llij heeft een volko-
men eigen geluid, dat nu eens nostal-
giek aandoet en dan weer plotseling
uitschiet in opgewonden kreten. Alleen
zijn 'gespleten t<mcn' in het lage re-
gister doen soms aan Rollins denken.
\Vanneer iemand zich, zoals Ayler, een
hijna volkomen vrijheid veroorlooft,
moet hij ook waar kunnen maken dat
hij die vrijlwid waard is. I\tet andere
woorden: Ayler moet bewijzen dat zijn
vrijheid hem in staat stelt zijn emotil..'s
duidelijkcr en iJoeicnder te verklanken.
In dat opzicht is deze plaat nog niet
hdl'maal bevredigend; zijn Nederland.
se eoocertell waren dat naar mijn ge-
voel wél. Ik hoop dan ook dat Aylers
volgende platen (met louter Amerikaan-
se musici) spoedig op de markt zullen
komen.

BEnT VUIJSJE



Wat moet ik doen?

Ilandlekening:

Iloof(hitraat 84 - Driebergen

(maantI van deelname).

wenst deel te nemen aan een Vormings- en Bezinningshijecukom-st van het
Humanistisch Thuisfront in het Coornherthui'S te Driehergen in de maand

(landmacht/luchtmacht)

(volledig militair adres)

(naam, voorletters, rang)

wie het algemene tumult even vergat
en héél goed luisterde, kon hem zacht~
jes horen sissen. Als een ketel water
die tegen het kookpunt aanleunt.
Even later gebeurde het! Er waren
nog maar een paar minuten te spelen.
Er kwam een voorzet en er ontspon
zich een hevige ' •...orsteling voor het
doel. De vijandelijke backs raakten de
kluts kwijt en liepen verkeerd. De doel.
man gleed uit en lag machteloos naast
zijn kooi op de grond ...
En daar kreeg Henny Rabbclier de bal
op hooguit twee meter voor het lege
docl voor de voet. Het lang verwachte
doelpunt hing daar eensklaps levens-
groot in de lucht. Alles wat Henn~
Habbclicr m,lar had te doen, was evel.
het verlossende tikje geven ...
Alvorens dat te doen, deed Ilenny Rab-
helicr echter eerst iets heel anders.
Hij zette zijn rechtervoet op de bal,
plantte de vuisten in de zijden, richtte
een broeierige blik op het publiek ach-
ter het doel ...
'En', informeerde hij nadrukkelijk, 'is er
misschien iemand onder de aanwezigen
die mij kan vertellen wat ik NU moet
doen?' CER SCHUUR~IA~

Gelegerd te

Onderdeel

Hegistratienummér

Ondergetekende

In het Coornherthuis worden regelmatig bezinningsbijeenkomsten gehonden
voor militairen.
Er wordt daarhij gesproken over allerlei levensvragen. Daarnaast zijn cr
boeiende programma's over hedendaagse kunst.
Iedere militair kan hiervoor uitzonderingsverlof krijgen.
'Vic iets gevoelt voor deelname aan zo'n bijeenkomst vuile hel onderstaande
formulier in en sture het op naar het Coornherthuis.

HUMANISTISCH VORMINGSCENTRUM
'HET COORNHERTHUIS'

te de aandacht zich ga,,:mdeweg meer
op hem in het bij7.onder en werd hij
ten slotte overstelpt met raadgevingen
uit dat deel van het publiek dat zich
hoopvol achter het doel van de tegen~
partij had opgesteld, maar dat zo lang-
z..'lmerhand in een stemming van bit-
tere ontgoocheling ' ••..as geraakt.
Bitter was ook de toon waarin die
raadgevingen Henny Rabbelier naar het
getergde hoofd werden gesmeten ...
Een advies als 'Schiet dan toch, ke-
rel' valt desnoods nog zonder mokken
te slikken. Evenmin behoeft men on-
middelijk een aanwijzing als 'Naar
links die bal' of 'Over de vleugel' van
zieh af te gooien.
~toeilijker uitvoerbaar - moeilijker ver-
teerbaar ook - wordt het al walIDeer
er plompverloren tegen je wordt ge-
bruld 'Ineens op je slof, sufferd' of
'Tussen de palen door die knikker.'
En helemaal te dol is het natuurlijk
wanneer je vanuit het publiek maar
brutaalweg wordt gesommeerd: 'Ca jij
maar naar huis, stommeling.'
In dit stadium aangeland vertoonde het
gezicht van Henn)' Rabhelier een aan-
zienlijk rodere tint clan normaal. En

Dit wordt het verhaal van ecn goede
kennis van me. Zijn naam dod er ei-
genlijk weinig toe, omdat die het gros
van ti, geachte lezers, waarschijnlijk
toch niets te zeggen heeft. .Maar goed,
nu ik toch eenmaal hesloten heb om ti
dit verhaal te vertellen, hebt u er ook
recht op te weten wie ervoor verant-
\voonlelijk is. Daarom wil ik u ver~
klappen, dat dit het (ware) verhaal is
van lIenny Rabbelier.
Laat ik dan beginnen met te vertellen,
dat genoemde Henny Rabbelier een ge-
horen en getogen Groninger is, die even-
wel sinds een tiental jaren zijn domi-
cilie naar het wcstl'll van het land V£'f-

plaatst heeft. Daar heeft hij zijn 'busi-
ness' opgebouwd, maar een rasechte
Groninger is hij toch altijd wel geble-
ven.
In zijn jongere jaren was Ih-uuy Rab-
belief namelijk e('n verwoede voethal-
Ier. Zo'n dertig jaren terug genoot hij in
de noordelijke streken van ons land een
vrij grote bekendheid ah de midvoor en
goalgetter van de Groninger tweede
klusser GRe.
liet gebeurde dan eens, zo verluidt de
geschiedenis, dat GRC een thuiswed-
strijd speelde tegen cpn club die een
heel wat minder rooskleurige positie op
de competitieranglijst innam dan CRC
cn die dan ook in alle opzichten infe-
rieur was aan lIenny Rabbelier en zijn
nijvere mannen. De tegenstander werd,
om het nu maar eens heel origineel
te zeggen, door eRC van het kastje
naar de muur gestuurd.
Zonder moeite liepen de CHGers an-
derhalf uur lang bij herhaling langs
hUil opponenten. In technisch opzicht
waren zij de mcestL'rs. lIun samenspel
sloot als ('cn bus en hun veldoverwicht
was dan ook indrukwekkemI. i\.laar ...
zoals dat wel eens meer gebeurt met
voethalteams die zo op het eerste ge-
zic:ht op hun sloffen kunnen winnen, de
doelpunten wilden maar nid komen.
\Vaardoor dat nu J.....wam, kan niemand
navertellen, maar steeds als enG in
de huurt van het vijandelijke doel was
genaderd, ging cr iets mis.
'Vanneer er nu iéts is wat het vod-
balpublk.k heel moeilijk kan verkrop~
pen, dan is het de aanblik van een
sterk elftal, dat met een zwakkere
ploeg doet wat het wil, maar verzuimt
dit in cijfers op het scorebord tot uit-
drukking te brengen. Zo iets werkt ir-
riterend op de troll\ve supporters. Het
is net als bij boksen. Ook daar wil
het publiek, als het erin zit, <,<-'nknock~
out zien.
Als deze knock-out dan te lang op
zich laat wachten, begint men zich cr
van buitenaf mee te bcmoden door al-
lerlei goedbedoelde adviezen de ring in
te slingeren.
Zo ook bij cnc. En aangezien Hemt)'
Habbdicr - de goalgetter - vrij alge-
meen voor de man werd versleten die
het vonnis zou moeten voltrekken, richt-
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Gemengd huwelijk

ZO\\'el binnen als buiten de H.-K. Kerk
zijn bepaalde vragen gerezen betreffen-
de de hemeling welke dOOf deze kerk he-
oefend is bij gemengde huwelijken. ~Ien
dringt aan op een wijziging van de prak-
tijk, '7.oalsdie in het kerkelijk wethoek
wcttf'lijke gestalte had gekregen. En de-
ze wijziging wordt bepleit vanuit een
nieuw gegroeide gevoeligheid voor men-
selijke godsdienstvrijheid, zoals die ook
in r.-k. kring is beginnen te leven,

Daarbij doet zich het toch wel merk-
waardige feit voor, dat eigenlijk nie-
mand de R..K. Kerk zou willen aanspo-
ren of vC1l)lichten om het gemengde hu-

•
••. clijk nu ook mai~rzond.er ~et'r go.etlte

'euren. Althans lil chnstellJke knngen
lijkt wel ecn bijna eensgezinde overtui-
ging te leven, dat in een gemengd hu-
welijk bijna onherroepelijk iets zal moe-
ten onthrek('n aan de volkomenheid van
de huwdii\ sgemeenschap en dat gc-
n,e::;!~L6ènuwden met hun verschil van
godsdienstige overtuiging zich een last
op de schouders leggen, \velke de toch
al niet zo lichte, zij het vreugdevolle,
last van het gchuwd-7ijn niet onaanzien-
lijk komt verl.waren.
Dat is in alle geval ook de diepe over-

tuiging van de R.-K. Kerk, zodat zij niet
zo vlot geneigd is om iedere gereser-
veerdheid ten aanzien van het gemeng-
de huwelijk zo maar prijs te geven, Ener-
zi!ds beseft zij, dat godsdienstige verschil-
len diep in het leven ingrijpen. En ander-
zijds is haar hoogachting voor het llllWC-

lijk zo groot, dat zij godsdienstige ver-
deeldheid eruit wil weren.
Het zal wel bekend zijn, dat de R.-K.

Kerk hd hmvelijk waardeert als een door
de Schepper ingeschapen levenspatroon,

.-. waarin man en vrouw zieh voor het leven
in liefde aan elkaar schenken, om in zo

..-' groot mogelijke intimiteit als één mens
('één vlees') door hd leven te gaan en in
hechte liefdestrouw jegens elkander ge-
meenschappelijk de taak te vervullen die
hun is toegewezen in de voortplanting
van het menselijk geslacht en in de op-
bouw van een menswaardige wereld, Vol-
gens deze waardering zijn 'eensgezind-
heid' en 'trouw' de gulden woorden die
kenmerkend in het wezen van de7.e oer-
vorm van menselijke gemeenschap ge-
schreven staan.
Juist daarom ziet de n.-K. Kerk, zulks

in overeenstemming met de bijbel, in het
trouwen eensgezind samenleven van man
en vrouw (bruidegom en hruid) het door
de Schepper zelf opgerichte teken van de
liefdesintimiteit, welke Hij zelf in onver-
hrekelijke trouw met geheel de mensheid
wil aangaan, om deze mensheid te vor-
men tot zijn trouwe bruid, die in pens-
gezindheid met Hem mag lew'n en daarin
haar diepste vrede en hoog.~teglorie mag
vinden.
De oervorm van menselijke trouwen

eensgezindheid is gesteld tot teken van de
trouwe ii(.fdesgemeenschap tussen God l'1l

mens. Keer op keer wordt dan ook in de

bijbel de verhouding van God tot het
volk, waarmede Hij een verhond van lief-
de gesloten heeft, getypeerd als een ver-
houding van de Bruidegom met 7Jjn
bruid, En in het !\ieuwe Testament wordt
dit tekenkarakter aangewezen als de door
God beoogde diepste zin en groot geheim
van het huwelijk (Ef. 5, 32).
Het christelijk huwelijk, gesloten tus-

sen twee gedoopten, wordt door de R.-K.
Kerk gehouden voor l-'en sacramenteel
h-ken, waarin IlU twee gelovigen zijn
geplaatst om in kracht van Christus,
met 'Vie zij gelovig verbonden zijn en
Wiens zeifver!exlc!H:'ninguit liefde voor
de ander in hen gestalte kan krijgen, nu
ook daadwerkelijk de trouw van Chris-
tus jegens de kerk te betekenen. Eens-
gezindheid van geloven hoort evenzeer
bij dit christelijk huwelijk als eensge-
zindheid van geloven behoort bij de ene
Kerk van Christus. Zoals daarom ge-
loofsverdeeldheid een smet is op de Kerk
van Christus, is ook voor het christelijk
huwelijk geloofsverdeeldheid ('en on-
waarde die niet als waarde kan worden
aangeprezen.
Naarmate de gmlsdienstige verschei-

denheid groter is (het huwclijk tussen
een gedoopte en een ongedcx)pte), wordt
ook de bedreiging van de eensgezind-
heid in het huwelijk groter geacht. Dat
is de reden waarom de R.-K. Kerk der-
gelijke htl\\/elijken voor ongeldig houdt
ell daarom haar lt'dcn slechts bij \\ijze
van uitzondering toelaat tot het geldig
aangaan van dergelijke huwelijken. I\lag
daarnaast de godsdienstige versclwiden-
heid binnen het ehristemlom niet zo
groot zijn en mag dan ook de R.-K. KL'fk
een dl'Tgdijke verscheidenheid niet aan-
zi{'n V{xlreen ongddigmakend beletsel,
daar staat tegenover dat dC".t.everschei-
denheid pijnlijker \\/ordt gevoeld aIs een
smet op het christelijk huwelijk. Ook
deze verscheidenheid wordt daarom
voor een beletsel gehouden, zij het niet
voor een ongeldigmakencI beletsel.

Tot zover kan alles in het kader van
het r.-k. geloven duidelijk en ook billijk
lijken. IIet wordt echter allemaal meer
verwikkeld door de concrete manier
waarop men eigen gelovigen van zulke
gem{'ngde hU\"'elijken hedt trachten af
te hemdcu. Dit gcschiedde in een sfeer
van een sinds Trente sterk gegroeide
polemische afweer tegenover de Refor-
matie, \vaarmee men in hoofdzaak te
maken had.
~Ien kon in de Rebnnatie niet veel

andl'rs zien dan een noodlottige ketterij,
waarvoor men de eigen gelovigen zo-
v(-cl mogelijk moest beveiligen. Slechts
wallll{'t'r het gevaar van besmetting der
eigen gelovigen met deze ketterij zoveel
mogelijk bezworen werd geacht, meende
men in bepaalde gevallen verlof tot der-
gelijke gt'mengde huwelijken te kunnen
geven. Dat is de oorsprong van de
\\/aarborg welke van de niet-katholieke
partij wordt gevraagd om aan de katho-

lil.kc partij volle vrijheid te geven in de
heleving van eigen geloof en in de ka-
tholieke opvoeding der kinderen.
DC'.lc praktijk werd bovendien nog ge-
steund door de overweging, dat de
\\/aarheid altijd verdedigd en de dwaling
altijd hestn...Jen diende te worden, ~len
deed dat wel niet met geweld, De R.-K.
Kerk heeft altijd beleden dat de evangèli-
sche waarheid slechts in vrijheid aanvaard
kan worden. ~laar men dacht daarbij zo
een7ijdig in de tegenstelling van dwaling
en waarheid, dat men de personen met
hun gewelen bijna niet meer in zicht
had.

Bovendien zat men met de moeilijk-
heid, dat l'en huwelijk tussen een katho-
liek en een protestant, wanneer het zon-
der dispensatie van de R.-K. Kerk ge-
sloten was, toch voor geldig moest wor-
den gehouden. Dat bracht het gevaar
met zieh mee van een aantal huwelij-
ken, waarvan het bestaan L100rde R.-K.
Kerk niet geweten werd (de zgn. clan-
destiene huwelijken), zodat tal van
complicaties konden ontstaan bij het
aangaan van niemve huwelijken krach-
tens gebrek aan wetenschap omtrent het
al of niet gehuwd-zijn van ('Cn der be-
trokken partijen, Zo ontstond de bepa-
ling, dat ook gemengde hm••..elijken op
straffe van ongeldigheid in het open-
baar voor de kerk gesloten moeten wor-
den. Dat betekende in feite, dat het vcr-
sc:hil tussen het huwelijk van een ge-
doopte met ccn ongedoopte en dat van
een katholiek met een prote.stant prak-
tbeh tot nul was gen.'duceerd. 'Vant
wanneer een katholiek zonder dispensa-
tie met een protestant j,.,tlngtrouwen en
zich daarbij niet hield aan de openbare
VOl.;n van huwelijkssluiting, dan was
zijn huwelijk ongeldig.

liet zijn d~ze twce punten van de te
geven 'waar!x)rg' en van de 'openbare
voorgeschreven vorm van huwelijksslui-
ting', die vooral het mikpunt zijn van de
huidige vragen. In de gevraagde waar-
borg, door de niet-katholieke partij te
gevl'n, ziet men allerecrst een gemis
aan waardering voor de christelijke
waarden welke ook in het geloof van de
andersdenkende christen te vinden zijn.
Vanuit een nieuw ont\vaakte oecumeni-
sche gezindheid verlangt men l'en min-
der negatieve, afwerende houding ten
aanzÎl-'llvan de niet-katholieke partij.
Dat de katholieke partij in geweten

verplicht is om ook in een gemengd hu-
welijk zijn of haar godsdienstplichten
te vervullen, wordt natuurlijk vanzelf-
sprekend geaeht. Anders zou men niet
meer te makell hebben met een ge-
mengd IUI\\!elijk. ~Iaar eenzelfde gcwe-
tensplicht zal men dan ook ten aanzien
van de niel-katholieke partij moeten
eerhi(.digen overeenkomstig het ge-
groeide besef van de menselijke gods-
dienstvrijheid. En bovendien zal men
het geloof vall de niet-katholieke partij
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Wat zit er aan vast als je met een katt

Tot de mct..'St opzienbarende verschijn-
selen van de afgdopen jaren behoort
de verandering die zich voltrekt in het
denken en handelen van de r.-k. w('-

reld. Iedereen weet wat de figuur van
Johannes XXIII heeft betekend voor de-
ze vernieuwingsgedachte. \\'c hehben
ook, samen met de hele wereld, ge-
w;lgd wat er geheurde op het Vaticaans
('oncilie. De strijd die daar blijkbaar ge-
streden werd tussen de voonlÎtstrcven-
den en behoudenden, was dagen, ja
wekenlang wereldnieuws. Het lijkt nog
te vroeg om enige conclusie te trekken
voor de toekomsti~c houding van de
r.-k. Kerk en de r.-k. mens. ~Iell heeft
het gevoel dat de opmars dl'T progres-
sieven tot staan is gebracht l'll dat de
reactie op volle toeren begint te draaien.

'Vaarom houdt deze houding van eelJ
kerk ook niet-leden van die kt'rk zo
bezig? \Vaarom hebben ook wij, huma-
nisten, zo'n interesse voor wat zkh daar
in de boezem van de katholieke \\'cr<-,IJ
afspeelt? Naar ik mt't'n, vooral omdat

Gemengd huwelijk
(Vervolg t:lm pagina 5)
niet t.-'Cnzijdig mogell beschouwen als
een gevaar voor Iwsmetting.
Ook zou men gaarne de voorgeschre-

ven openbare vorm vau huwelijbslui-
ting op straffe van ongeldigheid laten
vervallen. Dat zou duidelijker het on-
derscheid marken'n tussen het huwelijk
van twee gedoopten en dat van een ge-
doopte met een oTlgedoopt(:.Dat zou bo-
vendicll niet in strijd zijn met de prin-
cipiële katholieke lc('r en is in feite
langdurige praktijk geweest ilJ :\'eder-
land en andere Europese gebieden.
Xatuurlijk zOlulen dergelijke wijzigin-

gen in de praktijk d('r kerk de moeilijk-
heden niet wegnemen, die in een ge.
mengd huwelijk nu eenmaal hestaan in-
zake de opvoeding van de kinderen,
Zulk een opvoeding zal onherrot'pelijk
g('mengd zijn, waarhij de kinderen het
voorwerp kunnen zijn vall ('en geloofs-
verschil, zoals zieh dat op breder vlak
vertoont tussen de gescheidclI kerken.
Dat is de noodsituatie vall het ge-

mengde huwelijk, waarin het geloof V;ln
heide partijen waarlijk gerespecteerd
wordt. ~Ien zal hoogstens van deze nood
eell oecumenische deugd kUlllwn maken,
zonder echter het noodkarakter van de-
ze situatie te ontkennen. Maar wel zou-
den dergelijke wijzigingen het klimaat
kunncn zuiveren tussen de verdoclde
kt'rkl'lI, omdat zij een daiHhv('rkelijk ge-
tuigcllis zouden zijn vau Cl'n nieuwe
ot'ellml'lIisdl(~ openheid.
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de eventu(.lc verandering de houding
van de katholiek tegenover de niet-ka.
tholiek raakt. In een samenleving waar-
in wij allen stceds uwer op elkaar aan-
gewezen zijn, kunnen wij niet meer ie-
dpr in ons cigen vakje zitten en ons
van de rest niets aantrekken, Dat bete.
kent niet dat wij ons zouden willen
mengen in dl' mankr waarop een
katholiek zijn geloof beleeft. Dat is zijn
zaak! ~Iaar zodra hij contact hedt met
t't~1IiUl<lersdenkende en de nwdeme-nse-
Iijkheid tussen deze twce menSl'JI iJl het
!-(edingkomt, wordt dat anders. .

t\ct zoals wij de katholiek \'olstrekt on.
gemol.'Îd zullen laten in zijn diepste le-
Vens- en w('reldbeschouwing, verlangen
wij dat hij dat ons laat. Verdraagzaam-
heid kan nimmer van één kant al-
I('('n komen. Zodra tie katholieke we-
reld zich dus met OIIShemoeit, veran-
dert onze houding in zov('rre dat wij
niet zullen kunnen aanvaarden dat onze
vrijheid op onze manier te leven en te
denken wordt h(,knot.
110ewel het natuurlijk altijd interes-
sant is als buitenstaall(ler te zien hoc
een bepaalde kerk in haar opvattingen
verandert, blijft dat in wezen de zaak
van de leden van die kerk. Verandert'n
cl:hter juist de v('rhoudingen ten op~
zichte van de 'anderen', dan is het
niet meer een zaak van de leden al-
leen en vandaar de interesse van de
niet-katholieke wereld. Lange tijd heeft
de niet-katholiek de katholieke houding
bij deze contad('11 als dwingend erva-
ren. Omdat de r..k. Kerk ervan uit-
gaat het enige ware geloof te predikt'n,
had men zich als niet-katholiek eenvou-
dig te onderwerpen aan hetgeen de kerk
verlangde. 'Vilde men dat niet, dan was
contact voor de katholieke partij onmo-
gelijk.

En laten wij elkaar goed begrijpen. liet
gaat daarbij natuurlijk om intensief
menselijk contact. Xiet om het elkaar
tegenkomen op straat, maar h.v. om
een intensief contact al•• een huwelijk.
lint' staat het eigenlijk met de houding
van de Katholieke Kerk t.o.v, het zgn.
gemengde huwelijk? Daarbij immers
ontstaat bij uitstek een situatie die
moeilijkheden kan meebrengen.
Voor de Katholieke Kerk is het hu-
welijk een gnddelijke zaak. In dat ver-
band noemde Pins XI het de grootste
ramp dat de mensen het huwelijk als
iets menselijks "jjn gaan beschouwen
i.p.v. als een goddelijk instihlUt. Dat
lijkt weinig speelruimte te laten, want
goddelijke instituties \'djzigt men maar
niet zo.
Aan de alld(,ft~kant is het in iedpr ge-
val een deel van de katholieke wereld
l~rn.~tmet het nastreven van gewekns-
vrijheid, ook voor de 'anderen'. Zo
schrijft de gespreksgnwp van het (kath.)
Centrum voor Staatkundige Vorming,
welke zich mct het eehtscheidings-

vraagstuk bezighield, in zijn rapport
d,d. decemi)('r 1963:
'/ll(lien (ei; (JL~katholieken de geu.:etcllS-
vrijheid cml w.deren erkennen, maar
'!fm "iet tegelijkertijd de mogelijkheid
bieden deze overtuiging ook praktisch
te belet/clI, ;:'011 dat eel' DtllVCrkelijke
en dubbelhartige houding zi;n.'

line sta.at het nu mel diezelfde !-(e~
wct('llsvrijheid in de praktijk bij het
aangaan van. een gemengd huwelijk?
Laat ik beginnen met vast te stellen
dat het \\'(.,der.r.ijdse respect van man
en vrouwen hun verdraagzaamheid
voor elkaar naar onze mening mee.
brengen dat men elkaars geloofsover.
tuiging ong('moeid laat. Ons uitgang~-
punt in de situatie van het gemengde
hU\\!elijk zal dus zijn dat de humanist
zijn katholieke partner vrijlaat in zijn
geloofsleven en zich niet ten doel gaat
stellen zijn huwelijkspartner te hervormen.

Zien wij nu naar de keerzijde:
Volgens het aparte recht dat alleen voor
katholieken geldt, is een gemengd hu-
welijk verboden (Canon 1060 van de
Codex luris Canollici). Van dat verbod
kan dispensatie gegeven worden door
een bisschop. Vrij bekend is dat een
dergelijke dispensatie alleen wordt he-
reikt wanneer waarhorgen worden ge-
geven tegen de gevan'n die het ge-
mengde huwelijk meebrengt. En die
gevaren, wel te verstaan alleen beke-
ken van de r.-k. partner uit, hestaan
uit mogelijke geloofsafval.
De gebruikelijke waarborgen bestaan
daaruit dat de niet-katholiek moet belo-
ven alle gevaren voor geloof en zeden
van zijn f(x)mse man of vrouw ver-
wijderd te zullen houden. Bovendien
moeten beide partners beloven dat al""'-
Ic kinderen katholiek gedoopt en opge-.••••
voed zullen \vonlen, Die waarborgen
plegen in een officiec1 stuk te worden
vastgelegd en door de partijen, de pas-
toor en getuigen te worden getekend.
liet zijn gecn loze beloften, maar vol.
gens katholiek recht vormt een en au-
der een bindend contraet, waarvan de
naleving niet minder dan gewetens-
plicht is, liet niet naleven van die
zelfde gewetensplicht betekent voor de
katholieke partij zware zonde en het
is dus duidelijk dat hij zowel tegenover
zich zelf als tegenover de kerk in een
conflictsituatie komt zodra het met de
naleving van de beloften gaat haperen.

lIeeft de nid-katholit'ke partij zich dus
uitdrukkelijk schriftelijk verlxmdcn de
partner met rust te zullcn laten op ge-
loofsgehied, ja, zelfs alle gevaren voor
diens geloof van hem Yt.'f\"ijderd tc hou-
den, omgekeerd geldt dat niet. Integen-
deel, de katholieke partner in het ge.
mengde hUwelijk heeft de plicht (canon
lO(2) op voorzichtige \\ijze voor de be-
kering van de 'ongelovige' te zorgen.
VerLaakt hij die plicht, dan betekent



meisje trouwt?

dat voor hem eveneens zware zonde.

Sprak ik tot nog toe over L'en gemengd
huwelijk, dan was daannee naar katho-
liek recht alleen bedoeld, het hmve-
lijk tussen een katholit'k en een niet-
katholiek die \vel gedoopt is, dus b.V.
een hervormde. Hij is dan wel geen lid
van dl' ware kerk, maar vanwege het
feit dat hij gedoopt werd, mag hij he-
beschouwd \\'orden als tweede klasse
melIS, .\Iaar het katholieke recht kent een
andere regeling voor de niet-gedoopten,
dus voor ons, humanisten. Zij behoren
niet tot de tweede klasse, maar tot de
dnde.

~

voor een huwelijk met hen is ook dis-
ensatie te verkrijgen op de manie. als
liervoor • werd beschreven. .\faar het
verschil tussen de tWCL-dc en derde
rang blijkt wanneer men naar katho-
liek recht de con<;equenties overziet
wanneer men toch gehuwd is terv.ijl
dispensatie ontbrak.
In het eerste geval (huwelijk met een
gedoopte niet-katholiek) is er sprake
van ecn verboden huwelijk, dat welis-
waar zware zonde betekent voor de
katJlOlieke partner, maar in ieder ge-
val ook in katholieke ogen een huwelijk
is. In het tweede geval echter (laat ik
maar zeggen ons geval) is er doodeen.
voudig geen huwelijk. Het is naar ka-
tholieke opvatting ongeldig en dus is
het er niet, hoc\\!el het natuurlijk vol-
gen.s alle formaliteiten van het gewone
1\'L'derlandse burgerlijke recht is ge-
sloten.
In die situaties kan de katholieke par-
tij zich ook zonder enig gewetensbe-
zwaar weer losmaken van zijn huwe-
lijkspartner en zelfs katholiek geldig
weer trouwen, ook al is hij burgerlijk

---mx)it gescheiden van de ongedoopte
...,-partner. De betrekkelijk geruchtmaken-

de voorbeelden hiervan hebben \••ij
enige tijd geleden in de knmkn kun-
nen lezen.

Het is, naar ik meen, na kennisneming
van het hiervoor betoogde, niet voor
tv.ijfel vatbaar dat deze gehele kwestie
eenzijdig wordt hezien. Dwingend be-
paalt het katholieke recht dat de niet-
katholiek de ander op geloofsterrein met
rust moet laten en spoort het tegelijk
de andere partij aan om de niet-katho-
liek te bekeren.
Het komt mij voor dat deze eenzijdige
benadering van deze moeilijke kwestie
noodzakelijk voortkomt uit de gedachte
dat alleen katholieken het ware geloof
hebhen. In mijn humanistische gedach.
tengang, doortrokken als deze is van
twijfel, kan ik dat slechts als hoogmoe-
dig ervaren. Geeft men die gedachte
niet op, dan blijft het m.L de vraag
of een werkelijke andere regeling van
het gemengde huwelijk mogelijk is.
lIet concilie moet dit punt (oorspronke-
lijk punt 13 van het schema) nog be-
handelen en ?p dit moment \n,<en wij

dus niet of de vooruitstrevenden op dit
terrein iels anders willen of kunnen
hereiken. Voor zover mij bekend, be-
staan geen plannen over ingrijpende,
andere regelingen. In het gehele licht
van de oecumenische gedachte van het
concilie lijkt dan trouwens een veran-
dering van houding tegenover de twee.
de klasse (de gedoopten) eenier \'oor
de hand te liggen dan tegenover de
derderangsgroep.

Heh ik tot nog toe getracht uiteen te
zetten hoe de katholieke regels zijn en
hoe eenzijdig de benadering van de pro-
blematiek, ik wil nog een enkel woord
wijden aan de gewetensconflicten die in
de huwelijken met dispensatie kunnen
ontstaan,
Voorop staat dat men van l'en jonge
niet-katholiek verlangt dat hij bepaalde
waarborgen verstrekt v(lnrdat men hem
het privilege deelachtig doet worden te
kunnen trouwen met zijn geliefde. 1I0e
gemakkelijk kan die in de vóórhuwe-
lijkse verliefdheid afgelegde verklaring
later tot moeilijkheden leiden. 110cilijk.
heden omdat de ander een Jevens- en
wereldbeschouwing heeft die niet al-
leen vreemd is, maar waarover niet
eens gepraat kan worden. En bijge-
volg kan over de opvattingen op dit
gebied van de niet.katholiek evenmin
worden gesproken. ~Ian en vrouw moeten
dus over deze wezenlijke vragen naar ge-
sprekspartners zoeken. De meest daar-
voor in aanmerking komende is uitge-
schakeld, want het zou licht gevaar
voor geloof of z(."(lenbetekenen.
Even gevaarlijk lijkt de helofte toe-
komstige kinderen katholiek op te voe.
den, d,w.z. be•••..'Ust in een geloofsrichting
die men zelf niet is toegeda.'ln en waar.
toe men ook hij huwelijk niet heeft wil-
len overgaan. IIoe verantwoordt men
zich later tegellover zich zelf als men
aldus kans hL'eft gezien zijn kinderen
van zich te vt'rvrecmden?
Of omgekeerd, hoe verantwoordt, men
zich tegenover zijn kinderen als die
zich later van de Katholieke Kerk af-
keren en vragen waar de niet-katholieke
vader of moeder het recht vandaan
m("('nde te halen hen in die richting
te Jaten grootbrengen zonder cr zich
zelfs maar om te bekommeren of de
kinderen daarover L'en eigen meniug
hadden?

De conflictstof, de gewetensnood ligt
klaarblijkelijk opgestapeld. Volgens het
Centraal Bureau voor de Statistiek
(Echtscheiding in l\'ederland 1900-1957)
was het aantal echtscheidingen op
10.000 huwelijken voor lwee katholieke
partners Il, voor twee hervormden 21
en voor twee huitenkerkelijken 3I. Voor
een gemengd huwelijk tussen een ka-
tholiek en een niet-katholiek echter 108.
Kijkt men naar die cijfers en houdt men
hovendien in het oog dat maar 20 tot
30 pct. van de katholiek gemengde hu-

welijken in Nederland met dispensatie
gesloten wonlen en 70 à 80 pct. in ka.
tholieke ogen hetzij verboden, hetzij on.
geldig zijn, dan vraagt men zich af of
de kerk zich toch niet aan de reali-
tCÎl wil aanpassen. Als wrreweg de
meeste katholieken die met een niet-
katholieke partnL'r willen trouwen, dat
toch doen (x)k zonder dat de bisschop
daarvoor verlof heeft gegeven, schiet de
kerk met zijn eenzijdige houding klaar-
blijkelijk over haar doel heen. \Vij ken.
nen allen het gezegde dat de Hoornse
Kerk zich door de eeuwen heen steeds
weer wist aan te passen aan de wer-
h~lijkheid en dus ... \Veinig zal meer
getuigen van de openheid en verdraag.
zaamheid van de Katholieke Kerk,
waarvan de R"Centenieuwjaarsbrief van
het Humanistisch Verbond tekenen sig-
naleert, dan een andere, een hveezijdi-
ge benadering van het vraagstuk van
twee mensen die van elkaar houden,
met elkaar willen trouwen en die een
verschillende overtuiging of geloof heb-
hen,

11R. M. G. ROOD

Adressen raadslieden
H. J. J. Lips, hoofdraadsman.
Bureau hoofdraadsman: Hoofd-
straat 84, Driebergen. Tel. 03438 -
2878.
Huisadres: Madoerastr. 15 Amers-
foort. Tel. 03490 _ I 5677.

J. G. F. Troost, raadsman ~larine
en district 'Vest.
Van Sypensleinkazeme, ~eb()uw
G, kamer 5, Utrecht. Tel. 030-
34441 toestel 92.
Huisadres: Hobbemalaan 2, Alk-
maar. Tel. 02200 - 1 4567.

S. v. d. Belt, raadsman distr. Zuid.
C. Hebec(juekazcrne, kamer 28D,
Eindhoven. Tel. 04900 - 6 13 21
toestel 121.
Huisadres: Eikvarenlaan 5, Eind-
hovcn. Tcl. 04900 - I 21 45.

H. J. van Sandwijk, raadsman dis-
trict Noord-Oost.
Koning 'Villem III kazerne, ge-
houw 25, kamer 23A, Apeldoorn.
Tel. 05760 - 18-77 toestel 598.
Huisadres: Celsiuslaan 17, Apel-
doorn. Tel. 05760 - 2 04 37.

A. Zoetebicr, raadsman disfrict
Midden.
J. van Nassaukazerne, gebouw 23,
kilmer 52, Harderwijk. Tel. 03410~
2041 toestel 25.
Huisadres: G. Gezellelaan 34, Har-
derwijk. Tel. 03410 - 28 81.
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Churchill. een fenomeen

lIet is 1874. In Engeland regeert konitl-
gin Victoria al 37 jaar. Ze is 65, maar
zlll hflaT diamanten regeringsjubileum
nog vieren. /let kabinet van 'Grand Old
Ala,,' the IHght Ilonorable \VillialIl
Etcart Gladstone 1;0[t (om zes jaar later
terug te komen) en I/;ordt opgevolgd
door de regering van Benjamin 'Dizzy'
Dismcli, Graaf l:tltl BCllcomJielcl. K.G.,
l'.C., schrijver, stautlimml en vriend van
Victoria,

Het is 1874. De Hight HonorabIe Lord
Ramlolph Henry Spencer Churdlill, der-
(Ie 'Zoon van de zevende Iwrtog van
~Iarlh()rollgh, <lex't 'Zijn intrede in iwt
parlement en doet zkh kennel} als
SChCI})C criticus, in het bijzonder van
Gladstonc.

liet is 1874. Ol' Blculleim Pa/ace ;" Ox-
fordshirc "rijgt Lord llmulolllh op 30
llol;cmber de tweede t:errasscfH!e mede-
deling van dat jaar: fli; is vader getvor~
den Vl/U ecu zoon, die fli; \Viw;ton Leo~
flard Spencer tlO(!mt.

lid is ('('11 grote tijd voor Engdaml. liet
Empire waar (Ic ZOIl nooit onder gaal.
Koningin Victoria wordt 'Keizerin van
India';de Engelsen kopen het Suezka-
naaI; Engeland verovert de Soedan,
Transvaalj de ohelisk van CI(''Opatra
komt in Lond('11aan; de Fahian Society
wordt opgericht; vorstenhuizen lijden
zware verliezen, maar de Britse troon
staat stevig: sultan Abdoel Aziz wordt
afge-.I.ct,koning Victor Emmanuel sterft,
prinses Aliee sterft, prins Louis :"apo~
I(,oll wordt in Zo('lot'iand H'rmoord,
tsaar Alexander Il wordt vermoord,
(president Carfield van de VS wordt
neergeschoten), koning Ludwig van Beie~
ren pleegt zelfmoord, kdzer \Vilhelm I
('n keizer Frederick sterveIl, prins H.u-
dolph van Oostenrijk pleegt zelfmoord,
de Fr::lIl"..;epresidl'nt Carnot wordt ver.
moord en tsaar Alexander 111sterft.
liet is inmiddels 1895. Ilet is rumoerig
in Europa en zo mogelijk nog rumoeri~
ger in de koloniën. },Iaar Albion staat
nog rustig in de branding van alle stor-
mf'll. De 21.jarige zoon van de Ameri~
kaanse schone fennie Jerome en Lord
Randolph, \Vimton Churchill, studeert af
van de militaire academie in Sandhurst
('11 voegt zich bij 7.ijn regiment in India.
Later \\'on1t hij ov('rgep!aatst naar
E!"rypteen de Soedan. In de Boerenoor-
log is hij oorlogscorrespondent en wordt
gevangeng<-"Jlomen. Zijn spectaculaire
onl"napping hrengt hem v(x)r het l'('rst
zelf op de voorpagina's.
Vanaf die tijd wordt zijn carrière steeds
minder overLichtelijk: zijn ster stijgt en
is soms met het blote oog niet meer te
volgen. ~Iaar wat er ook op dl'ze jaren
volg:('n zal, ze hehhen olimiskenhaar een
duidelijke invloed op \\'instoll Churchill
gehad; een invloed die culmineerde rond
de eeuwwisseling in de Boerenoorlog, de
Boxeropstand in China en de dood \'an
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Onder de titel 'The Finest lIours'
(De Grote Uren) heC£tJack Le Vien
naar de memoires van de Hight
lIonorable Sir "'inston Leonard
Spencer Churchill K.G., O.M"
C.II., ~I.P. een boeiende documen-
taire film samenge,~teld,waarin de
Ie\"Cllsloopvan Churchill (die on-
losmakelijk verhonden is met de
geschiedenis van zijn tijd) in oude
en nieuwe opnamen knap wordt
weergegeven.
Er is zovl'e1 mngcJijk gebruik ge-
maakt van Sir \\'imtnl1s eigen be-
sta.lIlde speeches als commentaar.
\Vaar deze echter niet op de hand
aanwezig waren, sprak de acteur
PahÎck W)'mark 7.e. Zijn stem i"
nauwelijks van die van ChurchiJI
Ie onderscheiden. De cnmmentari-
erende tek...ten worden gesproken
door Orson \Velles.
Het is een film die - niét alleen
om de actualiteit van het onder.
werp - nUe aanda(~ht verdil'nt.

koningin Victoria in 1901. Hij volgt zijn
vadl'r in de politiek en Ill'('mt op zijn
25ste zitting in het Lagl'rhllis. Politiek
blijft daama zijn vak. },Iaar hij toont zich
ook nog skeds vakman op journalistiek
en letterkundig gebied. In 1953 krijgt hij
de Xobelprijs voor... literatuur.
Sdüldl'fl'll wordt zijn hobhy, maar Cl'n
grondil4(' - z()aL~alles wat Churchill
aanpakt grondig wordt gedaan - : zijn
korte levensloop venneldt met trots dat
hij exposeerde in de Royal Academy en
dat hij in 1948 gekozen werd tot 'Acade~
mician Extraonlinary'.
Extraordinary - Buiten-gewoon... dat
was vrijwel alles wat hij d('("(1. In dl'
El'rste \\'ereldoor1og werd hij minister
van ~Iarine en lanceerde een gewaagd
plan voor de verovering van de Darda-
nellen. liet plan mislukte (deels door
aarze1<'lld optn'c!en vall de hetrokken
gClwraals) en Churchill trok de conse-
quentie uit de mislukking van zijn poli~
liek: hij ging als gewoon majoor naar
het front in Frankrijk.
flij wordt cehter terugg<.'ro('pen en als
miniskr van ~llInitie krijgt hij opnieuw
kan.~en om zijn huitengewoon talent te
tonen. Hij ontwikkelt - als eerste -
plannen voor de toepassing van de tank:
'Wimtons Folly' (Wimtons Dwaasheid)
wordt <le tIlIlk genoemd, maar algauw
hlijkt (")"g('('n gram dwaas metaal aan te
zitten.
Vrijwel onafgebroken blijft hij op ver-
schillende ministersposten zitting hebben
in de Engelse kahinl'tten tot 19.30. Dan
gaat men zonder hem 'in zee' en Chllrch~
iII leeft tien jaar lang vrij terugge-
trokken op zijn landhuis Chartwell.
Toch niet zo teruggetrokken, dat de op~
komst van HitIer en diens machtsover-

name in 1933 hem geen zorgen baart. Hij
is t'"('nvan de weinige politici in Enge-
land die al vanaf het begin waarschu-
wen tegen het gevaar van het nationaal-
socialisme.

Als het echec van de appeasement-
(verzoenings).politiek tussen I-Iiller en
Chamberlain in 1939 tot oorlog leidt,
komt Churehill terug. E<,'rst als minis-
ter van ~Iarine en van schip naar schip,
over de hele vloot, flitst het telegram
'\Vimton is back!'. Daarna, in 1940, als
hlijkt dat ~evil1e Chamberlain het ver-
tWU\\"l.'nvan het Britse volk ('n de Brit-
se politici verloren heeft, is dl~ keuze
tussl'n Lord Halifax en Churchill eena...
voudig: Halifax verklaart dat zijn adels-:'
lijkc afstamming hem om allerlei rede.
nen onJ.":eschiktmaakt voor de post van
eerste minister. lIet wordt Churchill.
EnJ.":c1anden de westerse werdd hebben
daar nooit spijt van hoeven te hebben.
Hij is het, die in zijn 'Finest Hours', in
de grootste maar donkerste uren van de
democratie, de fakkd brandende heeft
~eh()lIdl'n. Xict met buitensporige hell)f-
tPIl, maar md een begrijpelijke schets
van dc realiteit. llij beloofde niet mecr
dan bloed, zweet en tranen; hij beloofde
ook dat Engeland zou blijven vechten:
' ... op de stranden, in de straten, in de
lucht .. .' :lntI if neccessary: alone. Zo-
nodig: alleen.
~Iaar Churehill stond niet lang alleen.
De aanval op Pearl Harbour schrikte
Amerika op en Bitters aanval op de
SO\vjet~Unic (hvong Stalin in de oorlOg".
Churchill~Hoosev('lt.Stalin: ze hehhen sa-
men in Casahlanca, op Jalta en in Te-
heran geconfereerd. liet is voor een
groot dt~e1te danken aan Churchill dat
op dié conferenties een eventuele slag
in de dl~rde \,,'ereldoorlog al niet bij voor.-
haat vl,rlorPIl was. Ilij rl'mdc Hoosevl.It~__
goedgdovighcid ten opzichte van Stalin
af en als Churchill met zijn invasie-
plannen (de Balkan!) zijn zin had g"e-
kregen, had de politieke situatie in Eu-
ropa anno 196.5er nog heel wat gunstiger
\'oor het \\'esten uitgezien.

Zijn dat de fat'etkn van zijn grootheid,
van zijn fenomenaliteit? liet zijn mole.
culen ervan, want het fenomeen Church~
iIl heeft zo veel kanten, dat ze nooit
alle tegelijk hclidlt kunnen worden;
maar altijd schijnt er licht op é('n van
zijn vele facetten. Ilij was de laatste
vertegenwoordiger van het Britse Em~
pire waarover de zon nooit onderging.
llij WHS een van de <-'erstevertegenwoor-
digers van epn realistische politiek te-
geno••..er de Sowjet~Unie. Hij was ecn
machtig eigentijds én historisch ge~
schiedschrijver. Een begaafd journalist.
Een verdienstelijk schilder.
In het Engelse parlement is hij zijn hul-
diging gezegll dat de oudere ledcn zich
niets konden herinneren wat met hem
vergeleken kon worden en dat de jonge-
re parlementsleden - hoe lang ze nog



zitting mochten hebben - zijn gelijke
niet meer zouden ontmoeten.
Hij was koppig en eigenwijs. Symbolisch
waren zijn V -teken en zijn grote havan-
nasigaren. IIij was CCD bon-vivant, die
zich zo nodig alles kon ontzeggen, maar
het liever niet deed. Tekenend daarvoor
is deze kleine anekdote (historisch, cco
van de vele) uit de eerste dagen van de
oorlog toen \Vinston eerste minister was:
de algehele situatie leek niet ongunstig.
\Vinston (of ""iunie' zoals hij toen al
affectionate genoemd werd) had in een
uitstekend humeur met een paar vrien-
den een goed diner gebruikt. Ka tafel
moest hij poseren voor een fotograaf (ik

__~cen Cedl Deaton) die een staatsiefoto"an hem zou maken.
Gezien de ernst der tijden wilde de foto-
graaf Chuf(;hiJl met zijn onverzettelijke
buldoggezicht op de foto zetten, maar
Churehill hleef minzaam glimlachen en
aan zijn sigaar trekken. De Ernstige,

Onverzettelijke Bull-Oog-Uitdrukking
wilde maar niet komen.
De fotograaf dacht na en stelde zijn ca.
mem in, wandelde toen naar Churchill
toe en pakte hem zijn havanna af:'Nu
even stilstaan .. l' riep hij, rende naar
de camera terug en knipte af. Het bijna-
boze maar onverzettelijke gelaat van
Churchill heeft gedurende de oorlogsja-
ren in alle Britse ministeries gehangen.
l\faar niemand heeft - toen - geweten
dat hem op dat moment niet de zorgen
over Engeland maar over zijn siga..1r
door het hoofd speelden.

In 1950 nopmde het Amerikaanse
nicU\vsweekblad 'Time' Churchill de
';\lan of the Half-Century' (in plaats van
man-van-bct.jaar). Time schreef toen,
dat sommige leiders in het begin van de
20ste eeuw hadden aangedrongen op
meer vaart, sommigen hadden gepro.
heerd de koers te veranderen. Churchills

functie was die van loods; hij waar.
schuwde voor de rotsen voor de boeg.
Hij onhvierp het schip van de twintigste
eeuw niet; wat hij deed was: de red-
dingspogingen leiden en de reddingsbo-
ten uitzetten. \Vc mogen ons gelukkig
prijzen als het weekblad Time voor zijn
cover voor het jaar 2000 een ander als
'man van de eeuw' kan aanwijzen: we
kunnen best nog wat meer mensen van
het kaliber van Churchill gebruiken.
11aar \vaarschijnlijk is het niet.
\Ve zullen hem missen. Ook de jongeren,
die hem van 'horen zeggen' kennen. Hij
was de laatste schakel tussen een voor-
goed voorbij verleden en het heden. Zon_
der Churchill zullen we in dit heden op
eigen benen moeten staan.
Dat zal moeilijk gaan, maar één ding
hebben we van hem geleerd: de onver-
zettelijkheid om het tenminste te probe-
ren. Zonodig - alleen.

IIENK ]. MEIER

Sir ,",,'illstQfl CllUrcllill ill ~espn'k met fuck Lc Vi(,ll, samelu/cUer can de film 'Tlu: Fim:s! Ilour.~'.
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Kees Holierhoek. bey ""riJ dingsdans . daarvo

'Ze moet negentien geweest ziin tocn
ze tcercl leeggehaald. De hele 'Wc11t teas
het huis vol van haar gekerm geweest.
Alsof alle cl"il:e1s uit de hcl haar tege-
liik l)eimlgdclI. Af en toe had ze zo
hard geschreeuu.:cl dat hij - om zich-
::.elf te IJeschcrmell - die" onder de de-
kens gedoken teas met ;:,i;1I vingers in zi;/I
oren.
's Morgens ,meclIIccle het !litblmelig.
ScllOmmdcnd op kleine zuchties (CÎnd
daalden c1u;zcuc1en dokken naar !Jelle-
den, legden een teil doodskleed over de
dingen.
Ze was eindelijk tot rust gekomen en
lag beuct/cu in een liberly-stoel te sla-
pen, JwaT l<mge benen opgetrokken tot
tegen de borst. lHi hoorde van zijn moe-
der dat de dokter die ,weilt IIog ge-
weest was en dat ze haar {lcer een
paar uur weg zouden komen halen.
- Zal ik haar dan 'lOg wel eens zien?
vroeg hij.
Ze haalde haar schouders op ell hegoll
kopjes af te drogen die zo te zien he-
lemaallliet 'lilt warelI.
Op zij'l tellClI liep hi; IUwr de liberty-
stoei, boog zich een beetje voorover cu
illisterde 'laar haar ademhaling. Ze
ademde mstig CII diep. lIaar mond
scheefl te glimlacheu. lIi; kOIl zich niel
voorstellen dat deze zelfde mond die
fl(lcM zo !lard geSc1lTCellWd had. Even
r.;oelde hij de be/we/te haar op haar
W(l11g te Z.OC'ICII, maar hij u:as l)(mg dat
ze cr ICl/kker vau zou Iconlen (... r
Een t\veede mogelijkheid om zijn gees-
teszieke zuster, Elly, aan te raken en
contad md haar te hebben, dopt zich
V(lor de jonl-wn nid mper voor. Bov(:n-
<1i('II,f(,d('npren, plallllt'n, zijn eigell le-
ven willen ordencn, ('en oplossing lrach-
ten te vinden voor alles wat hem aan-
gaal, dat alJ(,s mislukt ook. l\iet uit
gcha'k aan intdligentie, maar uit een
in Iwm vastgezet onvermogen. i\iet aan-
wijsbare, maar in alles voelbare fac-
toren en gebeurtenissen, drukken de
jongen in een riehting waar hij zich
krampadltig tl'gL'Jl VL'rzet. Het is een
tevergeefs weerstand bieden. ~Iet ten
slotte eell jongen die nauwelijks ver-
schilt van zijn zuster: geïsoleerd, met de
enige zekerheid dat het definitieve iso-
lement (van zijn zuster) niet waar kan
zijn.
1\a het hk'rboven geciteerde begin uit
het verhaal 'Sneeuw' van de drieën-
twintigjarige Reina Prinsen Gt,(,rligs-
prijswinnaar Kees 1101ierhoekwijst niets
op een zo onherroepelijk slot. In plaats
van zijn zuster aan te raken, trekt de
jongen zijn ja{'k aan, zet zijn kraa~
h(x)g op, gaat door de kou naar school.
Onderweg onOOoet hij geen vriendjes,
omdat hij aUeen wil zijn. Om twaalf
uur, terug thuis, is zijn zuster weg.
Gehaald. Gebracht lIaaf een inrichting.
Een paar dagen later begeeft de jong('n
zich met z'n vader en moeder naar cIe
inrichting. De portier slaapt. Een krank-
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zinnige non s('hreL'lIwt op de gang dat
er geen hezoekuur is. Collega's trekken
haar Wl'g, wijz('n naar hun voorhoofd,
en de schrl'euwende 'niet-hezockster'.
Ellv herkent eerst nÎemand. Als ze l,('h-
kr' ('l'nmaal uit haar eigen wen'hl is,
vraagt ze of ze m(~(' mag. Er valt et'n
stilte. lIaar vader zwijgt. De jongen
z,••.ijgt. Ten slotte zegt haar moeder dat
de dokter het betcr vindt, omdat, enz ...
Dan zegt ook de vader wat. lletzclfde,
alle'Cn nog minder overtuigend. Elly
herhaalt dat ze mee naar huis ,vil. Op-
nieuw stilte. Dan pakt Elly de hand
van de jongen. De hand van Elly is ijs-
koud. De jongen voelt hoe hij wordt
aangeraakt, maar niet bij ha,'lr kan
komen. Het hezoek 'verloopt'. In de
portiersloge is de portier w('er in slaap
gevallen.
Op z'n vrije woensdagmiddag neemt dt,
jonger zijn fiets en rijdt alleen naar de
inrichting. Hij haalt de voorkant van
hd gebouw, de portier die niet slaapt,
maar onrustig in z'n hokje 1wen en weer
I(x)pt. De jongen wil naar binnen, maar
durft niet. De volgende dag valt de
dooi vernietigend in. Het decor, de
SIll'('lI\V,voor Elly een koude huiska-
mer vormend, waarin zij zÎch rustig
voelt, breekt.
\V('er thuis hoort hij z'n vader ('Il

moed('r praten. Gedempt op de <K'h~
krgroll{i, maar tegelijk vlak hij, Hij gaal
sll('euw mimen, maar ditmaal ontkomt
hij niet. \Vat aan onhekendheid, mist,
en niet te definiFren spanning vanaf
ht.'t moment dat hij Elly niet wakker
willh, makl'n om hem heen heeft ge.
hangen, wordt pijnlijk van helderheid
als zijn vader hem roept, ell hij mOl.'t
luistl'ren:

(, .. ) 'Ik heb uiet zo prettig nieulL:s.'
llii had de hand die zijn vader Ol'
;:;.ijnhoofd legde, tcel tL'eg u;illen trek-
keil.
'Er is iets ergs met Elly gebeurd. lets
heel ergs.'
Hij wist het al. lIij tcist het meteen
tOl". hij zijn r.;aders lwll(i welde. Of
misschien zelfs al eerder.
'Ze heeft eell ongeluk geilt/c/. "mll/lOr-
geil is een man van de inricliting komen
vertelleu dat ze dood is. Ze is van-
nacht lIit het mam ger.;allen:
Hii stond met gebogen hoofd Ol' nog
meer Ivoorden te Icachtefl, zag alleen
zi;n schoenen en dat er eell vder los
was en dacht: Maar ::'0 is hd niet, :::0
is het 11iet .'

Behalve 'Sneeuw' staan er in de in
april bij de Arbeiderspers \'an Kees
1101ierhoek te verschijnen bundel 'lIa-
nen in de KioostC'rtuin' nog andere 'ge-
wone' verhalen. 'Gewoon' ter onder-
scheiding van de verhalen met een spe-
cifieke oorlogsachtergrond.
'1I(,t lijkt vreemd: zegt Ilolierhoek, 'als
je je van de jaren 40-45 slechts de be~
vrijding, dansend op de dansende arm

van je vader, herinnert, om dan bij
vier of vijf verhalen in je eerste pu.
blikatie de oorlog tot onderwerp te ne-
mL'l], lIet zijn echter geen verslagen
van vernietigingen of ~ruwelheden in
het groot. IIet gaat in die verhalen om
de individuele verschijnselen als machts-
wellust, overheersing-sdrang, eenzaam-
heid, solidariteit, liefde, schuld, hoop, en
ht.'t alleC11 aan zich zelf of de ander
kapot gaan. Xatuurlijk heb ik de oor-
log feitelijk niet meegemaakt. Dat mijn
verhalen daar toch over handelen komt,
omdat de oorlogsituatie een ideaal de-
L'or is om gevoelens die niet afge-
storven zijn toen er vrede kwam, aan
te stippen. *-
Dat ik mij in d('ze verhalen soms ve~
gis, W('pt ik. Dat wil zeggen feitelijk
vf'fgis. Ik sehrijf ergens ov('r een rabhi
met een haard, een Duitse luitenant.
Dat was in de oorlog onbestaanbaar,
Toen men mij op die fouten wees, was
ik blij. Correcties heb ik evenwel niet
aangellr:leht.
Een verhaal als "Slow, Quick, Quick,
Slow" dat aanvankelijk de titel van
mijn hundel was en waannee ik (xlk
de Reina Prinsen Gecrligsprijs won,
~Pl'e1t in I.'en conel'ntratil,kamp. Dat
kamp is niet uit mijn duim ge'"rogen,
Ik Iwh mij wel degelijk gedocumenteerd.
IIet klopt feitelijk dus, omdat ik lid
opgezocht heb. \Vat aan menselijke
spanningen, complicaties, bezetenheid,
saamhorigheid, dc, voorkomt, heb ik
natuurlijk niet opgezocht, is niet op te
z{)('ken, maar heb ik heleefd en ervaren
sinds ik geboren ben. Vlak voordat de
oorlog voorbij was. Een rahbi mt't een
haard kan dan hlijw'll staan.
\Vat blijft is het gegeven. :-':iet tijd- of
oorloggehonclen, In "Slow, Quick, Quick,
Slow" wordt {"en joodse krijgsgevan-
gene door een Duitse officier he'-"
sclwrmd, De man verLet zi<:h, liet helpt
evenwel niet. Hij blijft de prutógé. Het
resultaat is L'CU henadmkking van 7.ijn
e'enzaamheid, stL'cds wctend dat hij niet
solidair is met z'n medegevangenen,
Dat dat ondanks zich zelf is, is voor
hem zelf een zf'kprlwid, maar wordt
niet hegrepen door de amlere gevange-
nen. Ten slotte is er alleen nog de wan-
hoopsdaad om uit z'n isolement te ko-
men. liet geschiedt op de avond dat
hem d(x)r de hem heschennL'mle offi-
der gezegd wordt dat hij de drum zal
moeten bespelen op een officiersfeest
in de hunker. Als hij één keer fout
speelt, zal hij doodgeschoten worden.
De man gaat naar de bunker, de an-
deren achterlatend, het feest begint, hij
speelt, slow, quick, quick, slow. Steeds
opnieuw, steeds exact. Ilij maakt geen
enkele fout, totdat er een raam open
''''aait en hij de crematoria ruikt. liet
slow, quick, quick, slow verstomt. lIet
spelen houdt op, De bijna vaderlijke
officier schiet hem dood, . .'
De verhalen uit 'lianen in de Klooster-
tuin' hehl}('n veelal ('cn dramatisch slot



aarna

zonder evenwel kitscherig te zijn. J let
wordt, hoewel nog lang niet ahijd eVell

sterk, en dit is Kees Holierhoek zich
wel bewust, bereikt door een weglaten,
een z\vijgen, een tussen <1(, re,s,rels door
suggereren van meer dan cr in wer-
kelijkheid staat en gebeurt.
Voorwaarde voor l'en dergelijke schrij-
ven is afstand van. het gegeven hch.
b<-'I1, waardoor het voor de schrijver
zelf pas goed zichtbaar wordt. De reeds
genoemde (nid echt gcziclll') oorlogs-
achtergrond helpt daarbij, verwekt ('cn
onontbeerlijke objectiviteit. Daarnaast
speelt de - ik -, in mate gehracht, ecn
rol.

•• k zit wel in mijn verhalen, maar
"f't in de zelfbevredigerszin. Ik ben

aanwezig, bewust of onhewust, in mis-
schien wcl alle personen. In de één
sterker dan in de ander. Dat is geen
kwestie van persoonlijke voorkeur, maar
persoonlijke groei.'

Schommelen
Als een serpentine kronkelde de lange
rij circuswagens langs de bochtige weg.
De vallende regen trachtte tevergeefs
de felle kleur<,'n van de karava..'ln weg
te wassen en legde daarentegen een
dunne vernislaag op de nog verse verf.

De ronkende auto's en tractoren maak_
ten hun komst bekend aan de stad,
die hiervan reeds lang tevoren op de
hoogte was gesteld door vele kleurig'e
en veelbelovende affiches. Zo"n zelfde

-. Jfiche hing aan een, verder kale, wand
~an een der woonwagens en grijnsde

de enige bewoner ervan tegen. Daar
stond zijn naam, ondersteund door vet-
te strepen. 'De sensatie van het jaar!
I'\ooit zag ti dit tevoren!'

Soms zag je de letters bewegen en
naar hém \•...ijzen. Jij... jij,.. bent
die sensatie! Besef dat! Vanavond komt
men weer voor jou. Vanavond, ... gis-
teravond, . .. morgenavond. 0, ver-
doemde avonden. Al die avonden acro.
baat zijn; alle avonden \\'eer de sprong
van zijn leven voor zijn leven maken.

Zoals zo vaak, gingen ook nu weer

Het verhaal 'Schommelen' dat op
deze pagina wordt gepubliceerd, is
een van de vele inzendingen na de
oproep van de redactie in EGO
van oktober 1964 om schrijvers. In
de komende maanden zijn in EGO
nog meer verhalen te verwachten
van lezers die op de roep 'Schrij-
vers gevraagd' reageerden.

De zoveel verlangde, gekochte en 'ge-
vft-'ten' bedscènes, man-vrouw hetasting
of bevuiling, vindt men niet in het
werk van Kees Holierhoek. Nog niet?
'Dat is nu zo, en dat hlijft zo. Mijn in.
tieme relaties zijn van mij. Ik schrijf
niet ten koste van de ander, wel ten
koste van me zelf. Maar daarvoor
draag ik dan ook zelf dc verantwoor-
delijkheid:
lIet antwoord van Kees lIolierhoek doet
bijna als anti-redame (niet in de zin
van publiciteit) a..'ln,Trachten te onder-
kennen \vie hij is, geeft dan ook weinig
resultaat. De {)or.laak daarvan is gecn
schijnheiligh<,'id, maar komt voort uit
de wens het werk tc laten spreken,
Een werk dat in het juryrapport van
de Heina Prinsen Gccrlingsprijs naast
veelbelovend, als negatieve kanttt'ke-
ning traditioneel meekreeg,
'Dat sloeg vooral op de vormgeving:
van mijll verhalen, ('n de wat convell-

zijn gedachten terug naar dt' tijd dat
zijn vader diegene was die hij nû is.
Dat zijn vader de man was die het
publiek de adem bL"llam. Door een
spleet van het gordijn dat de piste .lf-
sloot, mocht hij kijken en verL'mgen.
Hij genoot van het applaus dat zijn va-
der kreeg. 'Vat moest het fijn 7jjn om
'zo h(x)g te schommelen', om met je
vingers het tentdoek in de nok te kun-
nen namaken en om ver boven al die
mensen te zijn. Als <.'<.'nklein vliegtuig
dat richting zon ging.

Deze gedachte ging ook die avond
weer met hem mee toen hij de spleet
van het gordijn achter zich wist en het
gele pistezangse1 voor zich. De bekende,
maar toch zo ondefinieerbare sfeer
kwam op hem af; trachtte hem te om-
armen als een lichte vrouw waar niet
vanaf te komen is.

De cocktail van het geroezemoes van
het op sensatie beluste publiek, dat
zijn eisen steeds hoger ging stellen, de
geroutineerde stem van de honingzoete
opperstalmeester en de tonen van het
verveeld blazende circusorkest, gaven
hem een gevoel van overgeven. Daar
hoog in de nok lag zijn domein. De
landingsbaan van zijn vliegtuig. Zijn kin.
t1ervliegtuig, dat nu tevergeefs vloog,
daar het de zon toch niet hereikte.
Sterk, maar toch zo hreekbaar nylon
en flitsend gepoetst staal waren zijn
medewerkers. Voor de zoveelste maal
zijn dodensprong ...

Om hem de ambtenaar, diredeur en
middenstander, die de vereiste aan-
dacht en .spanning voor hem zouden op-
brengen. Vervloel,te burgermensen met

tionele schrijfwijze, zinshol1w. Of bij voor.
beeld het f('it dat mijn V<.'rhalenduide-
lijk gebouwd zijn, een voor ieder volg-
bare lijn hehhen, nu goed of niet gü<.'d
is, dnar zal over te twistcn zijn. Ech-
ter niet lang, want het kost allemaal
tijd, en je denkt belangrijk bezig te
zijn, maar in wezen doe je niets:
De dit jaar z'n kandidaats !\'<"derlands
doende Kees Ilolierhoek, eenmaal van-
achter zijn werk vandaan, aan te geven,
hedt iets 'negatiefs: Hij noemt zich
zelf ge("n genie, niet de beste schrij-
ver van :-\ederlaml, van Europa, noch
van de \\'prPld. Hij wed dat hij md
de Heilla Prinsen Geerligsprijs in dl~
archieven zal staan met mensen als
Campert, ?vlulisch en ~Iemhrecht. Dit
te he,denken doet hem niet naar schrij-
verscafés trekken, debatteren, z'n werk
uitstellen, of voorspellen wat hij alle-
maal zal doen als de inspiratie cr weer
is. DIeK ZAAL

jullie zekerheden, met jullie bankrt'ke-
ning, jullie jaarlijkse vakantie en de
kip met Kerstmis,

!\.let hun biosc(X)p en met hun ont-
spanning, die zijn spanning was. Aan
hun solide hestaan dacht hij to<.'n hij
de eindeloze touwladder der sensatie op-
klom. Sport na sport bracht hem steeds
verder weg van hun zekerheden, en
steeds, steeds, st('eds dicht(>r hij zijn
angst.

De massa heneden hem werd rood-
achtig grijs, als de poort van een kau-
wende, schuifelende en munndende
hel. En daarboven,... twee glinste-
rende rechtt,rs. ~fet daartussen epn
schier onoverbrughare kloof; de plaats
voor de salto van lichaam en geest.
Als een elektrische vonk zou hij moeten
overspringen van do ene naar de ande-
re pool, opdat hij morgen weer eten
zou ...

\Vaarom moest die ellendige trommel
zo tekeer gaan? ~.foest die zijn hart-
slag o\'erstemmen? Zijn hart bonkte
links, de trommel rechts. Tegelijkertijd
en tevens tegen elkaar in. Gevoel te-
gen sensatie. Oh, Cod ... laat ze weer
gelijkspelen en laat het blinkende staal
aan het einde het duistere gat over.
winnenll

Toen sprong hij voor zijn bestaan ...
De drum bekkens zongen plots hun
triomfkreten, het publiek applaudis-
seerde en keek uit naar hetgeen komen
zou. De acrobaat ging terug naar het
gordijn. Door de spleet ervan had geen
kleine jongen naar hem gekeken. Die
zou dit alles bespaard blijven en iets
anders wiJlen dan schommelen.

'Vant, terwijl hij het puhliek dankte,
b<.~efte hij weer eens te meer d.:1.thun
geesten bevredigd waren en dat hij
daarom van hen w('t'r een dag mocht
leven. . . F. P. lIAPPEL
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ZIGEUNERS
Zes milioen zigeuners zwerven door de
wereld langs zelfgekozen wegen. Gel
vige, in onze ogen soms bijgelovige 111(;

sell, bijeengehouden door sterke familie-
banden en hechte tradities. Een eigen
wereld met een eigen taal en een eigen
verbincIingssysteem. Sterft een zigeuner-
koning of eeu zigeunerkoningin, dan ko-
men uit alle windstreken de zigeuners
samen om bij de begrafeniv aarlwezig te
zi;n. Vorig iaar was Nederkmd daar ge-
tuige van, toen de zigeuners hun koning
WesthirwT in Sliedrecht ten grave droe-
gen. (zie foto)
Overal in Europa zijn zigeuners te vin-
den: voar een wagen in het Griekse Pi-
raeus, in cafés als violist (al is de vio-
list op de foto - de zoon van Tata Mj-
rando - dan ook een uitgestotene, die
alleen nog jazz speelt; 'als ik. zigeu-
nermuziek speel, ga ik huilen: zegt hjiJ,
in Spanje, in Duitswnd. Tom Weerheym
kwam hem op zijn zwerftochten vaak
tegen. Zijn foto's op deze pagina zi;n
daar afspiegelingen van.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012

