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Schrijvers gevraagd I

\Vil' rcgelmatig keHuis neemt V,lH de inhoud van hladel] die \'crsehijnen in de
militaire saml'lllcvillg komt alras tot de ontdekking dat in die bladeu - Ego
inbegrepell - heel weinig wordt gesehrevl'll door de militaÎn'll zelf.
Uitzondering daarop VOrHWIl waarschijnlijk de kleine - maar niet onbelang-
rijke - gestl'lIdlde blaadjes die hier ell daar bij militaire omh'rdeleJl \'(')"-
sehijlll'll.
Ook in de bladell V;lll de geestelijke verzorging zijn het v()orn:unelijk niet.
militairelI die de peil vocren. \Vaarolll eigenlijk?
Er moeteIl toch onder de duizcudl'll militaircll ('('11 aantal liedell te viJl(lell
zijn die In",t enige bekw.lamheid de peil kUllllcn halltefell. I-It't wil cr bon~lI-
diell hij mij niet iJl dat er OIuler die duizendell niet enkelen te vindl'1I zoudl'n
zijn die illdenlaad iets te zeggell hebben.
\Ve ontvangcll bij de red,~ctie vml Ego wel n~gellllatig hriefjcs van militairC'n
Illaar die behelzcn dan nwestal niet me('r dan enkele - lovl'mle of kritische -
opmerkingell over de inhoud l'1I de sanl('lIstel1ing '.,U1 ons blad.
\Vij zoudcll vcel Illecr willell! :'\1. het actief d('c1m'llH'll vall ('('11 aantal
militairelI aan de inhoud van OIISblad. Dat mod toch Illogelijk zijn!
~atullflijk kcnnen ook wij de kreet dat de militaire dif'lIst zo'n geestdodende
werking zou lwhben en we zijn wel bereid dat '.oor ('cn dcel als waarheid h'
,wIlvaarden. \Vie l'en groot d('(,) vall (Ie dag buiten doorbrengt onder een
zekere lichamelijke spanning, gebmind doOl' Je zon ('11\"('l"\\"aaid door wind l'n
regen, 's avonds meegevoerd in een stroom vall Iieht te verteren ol1tspanllillg,
voortdurelld onder eell discipline dil' meer is ingesteld op het al'Cllraat opvol-
geil van geg(','en commamlo's dan op lI('t opwek keil van geestelijke creativi-
teit, die zal ongetwijfeld dl' invloed ".111een en ander ollderg;l<ln.
En toch is dit voor velell een te simpel exclllls! Het is te gemakkelijk om te
kankerelI op de omstandigheden ell ('r zich tegelijk willoos door te laten nl('e-
voeren.
Er zijn dan ook gelukkig milîtairen dil' de nodige w('erstand wetelI te ontwik-
kelt'll ('11 in hun dil'llsttijd vol(~oendc activiteit heiJomlcll. Dat zijn vaak de
mellSl'n die omzien naar gelegeuhedell om die activiteit een kans te geven.
Op deze militairen willen we in dit artikel ('('11 beroep docil. \Vij Ilcbbl'll
sehrijvers Ilodig van l'en goed kort verhaal!
\Vil' neemt dl' peil op en schrijft zo'n verhaal?
\\'e stellen natuurlijk wel eisen!

Het verhaal moet in goed :\ederlallds gesciln'V('ll zijn. LatelI ('ventuele schrij-
vers vooral gpen pogiug doell om 'literair' te schrijvl'n, schrijf dc dingen op
zoals ze in je opkoJlwn, probeer niet te n'draait'lJ.
Het Jlloet eell modem ,'erhaal zijn. GeclI sprookjes uit grootvaders tijd dus.
Eelt verhaal Jat jonge m('nS('1l ValI deze tijd LUl aanspreken. Om misverstand
te voorkomen: wel graag normaal N('<1erlamls, Ego is geen depot voor scllllt-
tingwoordell. Doch ook bij voorkeur ge('11 stichtelijke of moralisen.'llde ver-
balen, noch vall ehristelijke noch van humanistische stl't'kking.
De lengte mag niet meer zijn dan 1500 ot :2000 ,voord('Il. )'Ien behoede zich
dus bij voorbaat voor uitweidingell, het moet een 'kort' verhaal zijn. De
redactie hehoudt zich vanzelfsprekend het recht voor om te beoordelen of d(,
ingestuurde verhalen geschikt zijn voor Ego, daarover is dan ook geen dis-
cussie mogelijk.
Verhalen die geplaatst wonlen, wonlen door ons gehonoreerd met ecu
van vijftig ~llldens. ~lt'n moet de verhalen uiterlijk 1 decemher ) 96-1
illshlren.
\Vel dat is het dan! 'Vij zijn nieuws!4il'rig of deze uitdaging somlllige mellSl'll
ill ue militaire dienst zal aanspreken.
'Vij !topell het, wc zonden zo graag een actic\'(' medewerking vall dc militai-
n'H zelf aan Ego op gang zien komcll.
\Ve zij u er vall overtuigd dat sommige mcnsen
lliet iu de lappcn hangen. Schrijvcrs voor!
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ehet Jastremski op tijd terug

Vier jaren ulter (hm tL'as ccrwflcht zal de
Amerikaanse sc:/wolshlgzfcemmer Chester
- 'Chef (;OO( vricllc1elt en kennissen -
Jastremski dan toch een greep mogen
doen naar olympisch eremetaal. Vier ja-
ren, teaari" de tUUlm ]asfremski (/(11":011-

keli;k fel schitterde j'l het zICcmllieuws
van alle dag, (1tlOnla r:crb/eckte en tCIl

slotte zelj.•• geheel van het zwemfimw.
nent cercitceell en uiteindelijk enige tijd
geleden daaraan plotseling weer even fel
opdook. Jllist op tijd om zijn (;crkiezing
in de Amerikaanse zlVcmploeg vuor de
Olympische SIJclen ;n Tokio fot ecn feit
ie maken.

Onmiddellijk na de Olympische Spelen
WGO in Home was de naam Jastremski

•

_'en regelmatige verschijning in het in-
ernatiollale z' .•..emni{'II\ ••.s. Clwt Jastrems-
"i was een van diegenen die du doorlo~

pende record jacht in de zwemsport ge-
ruime tijd levendig hield. llij was de eer-
ste schoolslagzwemmer die met ecn tijd
van 5$),6 sec. de minuut-harrière door-
brak op de 100 yard. En ook verder
maakte hij gehakt van de dl'stijds be-
staande record lijst voor de schoolslag-
nummers. Hij was zondl'r {,Ilige twijfel
de grootste schoolslagzwemmer van dat
ogenhlik,
),fen kon zich dan ook terecht afvragen
waarom de Amerikanen dit - toen 19-
jarige - fenomeen hadden thuis gelaten,
toen de strijd om dc olympische titels in
Home in al zijn heviglwhl ontbrumhk.
In Europa wus Jestremski op dat mo-
ment weliswaar Ilog L'en vrijwel onbe-
kcnde, muar voor de Amerikanen was de
rohuuste student van de universiteit van
Indiana toen al <'Cnman die bezig was
om met vaart en ollstuithaar geweld naar
de topklasse door te dringen. Die door-
hraak zou ongetwijfeld in Romt' l't'n feit
zijn geworden.
jastremski was ('r in Rome cvenwel niet
hij. En dat hij niet op de ol:rmpische
startblokken verscheen, was het jammer-
lijke gevolg van l'en misverstand hij de
mannen die verantwoordelijk waren voor
de saml'llsklIing van de Amerikaanse
olrmpisdlC zw('mploeg, Zij waren name-
lijk van - dc verkeerde - mening ge-
weest, dat uitsluitend de dce!nenR'rs aan
de per"~oolllijkenummers mochtell uitko-
Jllen in de wissdslagestafetten. Daarom
viel hun keus voor de sehoolslag op Paul
Hait en Bdl :'\.lullikcll.
Als dit misverstand er niet was gl'\\"Cest,
zon Chet jasta'mski Aml'rika's tw('t~dl~
man op de 200 met('r schoolslag zijn ge-
wordcn en zou Panl HaH alIPen deel heb-
lJl'1l uitgf'maakt van de wissdslag-esta-
feUl'plocg. Dl' sterk in opmars zijmil'
jasta'mski zou er zonder enige twijfel
ct'n medaille voor zich ze'lf cn zijn land
hebben uitg-eslcl'pt.
Voor Xeder1and zou dit dan wellicht min-
der plezierig zijn I.wweest, omdat ja5-
tremski's deelneming ons vrijwel zeker
zou hehben heroofJ van de bronzen me-
daille die \\'ieger ),.fensonides zo verras-

semi uit het olympisehc water van Home
te voorschijn viste. ),Iaar zoals het nu
was gegaan, \vas het toch voor die arme
Chet allemaal wel erg teleurstellend ge_
weest,
Daar in Home won ),fulliken het olympi-
sche goud op de 200 mder schoolslag:
met 0,6 sec. voorsprong op de japanner
Yoshio Ohsaki. Dat was dezelfde voor-
sprong waann('e hij in de finale van de
Anl('rikaanse selectiewedstrijden van
Chd Jastr('mski had gcwonnen.
BaÎl '\"Cm l'('U gmulen medaille als lid
van Je Amerikaanse wisst'lslug-estafdk-
ploeg, maar bracht hd op de 200 meter
sehoolslag niet \'l'rder dan de achtste
plaats. \Vat moet {'r toen iu d(~thuis zit.
knde CIlt't Jastrem~ki zijn omg{'gaan?

Korte heerschappij
De kans dat Jastremski in 1904 C('n nit'u-
we poging zóu kunncn doen om naar de
Olympische Spelen te wordelI afgevaar.
digd, leek nid groot. In drie jaar tijd"
kan Vl,eIgl,heuren en wel spedaal in een
tak van sport ah IlPt zwemmen, waarin
dl' prestatics nog steed." in l'('l1 verhijste-
rend t('mpo stijgen ('H de heerschappij
van l'en recordholHh'r vaak V;ln betrek-
kdîjk korte duur is.
liet zijn grote uitzonderingen - zoals de
Australil~rs )'furray Host', Dawll Fraser
en David Theile - die in twee of mecr
opeenvolgcnde Spelen tot de grote uit-
hlinkers hehoren. \Vc denken aan onze
eigen \Villy den Ouden en aan de Deen-
st' Hagnhild Ilveger. Ook zij hl'1lOorden
tot de allergrootsten, wil'r hoogtepunt
echter tussen twee Olympische Spelen in-
lag, zodat zij ('r HOOitin slaagden cel1
olympische titd te winnen.
Voor ja~lr('mski kwam l'rhij, dat zijn stu-

di(~skl'ds meer tijd van hem ging vergen.
Ilij was l'l'l} medisch student die zijn stu-
die zeer l'fIlstig nam en die hcoogde om
eind 1963 klaar te zijn voor het werk in
t'en ziekenhuis, Zijn training als z\\'em~
mer kwam daardoor uiteraard in de knel
en het was zeer de \"raag of daarin met-
tertijd nog eens verandering kon komen.
Toen de naam Chet jastremski daarom
geieiddijk aan steeds schaarser ouder Je
reconljagers opdook en ten slotte zelfs
lH,ll'maal nid mcer, gl'raakte hij in het
v('rgedhclt'k en wercl - zeker in Europa
- V:ln de lijst van kanshehhers voor To-
kio 1964 geschrapt. Op de een of andere
manier heeft Chet jastrl'mski echtl'r toch
w('er de tijd kunnen vinden voor zijn trai-
ning en bij de Amerikaanse selediewed-
strijden vonr Tnkio is hij plotseling weer
als een komeet aan hl't zwemfinnament
Vl'rseilf'ller.,

Chet jastremski is, zoals zijn naam al doet
vermoedl'n, van Poolse afkomst. Hij be-
gon op nl?genjarige leeftijd met zwem-
men in Tolcdo (Ohio), waar hij woonde',
Hij is l'en verwoed zwemmer, maar vindt
merkwaardig genoeg meer voldoening in
zijn keiharde training dan in het zwem-
men van wedstrijden. AI doet hij natuur-
lijk wd zijn uiterste hest om deze te \",in-
n('Il, wat hem dan doorgaans wel gelukt.
Ook straks in Tokio zal Chet jastremski
ongetwijfeld een sh'rke greep Haar de
overwinning docn. Ten einde de droom
te realiseren die vil'r jaar geleden op zo'n
merkwaardige en jammerlijke wijze werd
verstoonll

GEn SCI/UUn~IAN

T CUE]' ]ASTREMSKI
. /!fJud iu Tokio? ..
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\Val i~('en \"{)()rlichtill~sfilm? l\ïl'lIl;llld weet hl't (la'des cn Io<.'h IH..dt \'Tijw,"" icdcl'~
ecn C(.'11voorstelling nlll wat ermel' In'docld wordt: ('CII film die informatie verschaft
over z:lkcll op scksuologisl.'h gebied. Dat is ('('11\'crbaziny;w('kh'nde ontwikkeling van
het woord, wnnt men kan met n'cht nm gdijk m'cr ('('1\ voorlichtingsfilm spreken
ah dc film C(.'11nndl'l" ondcrwc:q) h~'cft - landbouw, inc1mlriali"atic, sociolo/-tic, de
mogelijke omlt'rwl'rpen zijn I('gio, I )il.;' film,> wunlt,u dan ook gl'IlHl:lkl ('n als 'voor.
Iiclilillgsfilm' aangt.kondigd, maal" stét'd" Illel d(., loc\'oeging van hd onden,'crp
waarón.'f ",.l' handelen. Dl' tahoes rond allt,s wat in de hn'('dslc zin met sl,k" h.' maken
IR,(,rt, is waarschijnlijk de hoofduorzaak d••t in gt.'vallen van filmischt' s('ksu()IC).~isl'hè
\'o()r1Îehtin~ gt.'spwkt'n wordt uVt.'r \'oorliehlin~sfi1m s('c.

Doorlichting van de voorlichting

Een
paar gedachten

over de
'voorlichtings-

film'

Gif in het bloed

gt'vallell). Illaar mogen nooit de rol vall
'dl' schurk' in lid g()edkope drama gaan
v('rvul~en. Eell ~O(,d(, voorlichtingsfilm is
nipt s("hokkend, omdat de zaken die Vl'r-

moed, onl)('kflld of verkeerd gei'll({'rpr,'-
kenl zijn, ('rin duidelijk cn zonder valst,
romanti(,k getoond \\'orden. Zeldf'1l overi-
gells zal het onderwerp zl,lf V;lll ('eli VOOf-
lichtillgsfihn s("iJokkend zijn; Ilt't zijn de
hijvt'l'schijnse1en dil' opgeblazcn kUllnen
worden tol oll\H'rk(,lijkt, afmeting('Il. Zo
ook in dl' zgn. 'voorlichtingsfilm' op M,k-
sIlologisch gehi{'d: prostitutil', vcrkrach-
ting, overslwl, verll'Ïding - hd zijn bij-
vcrschijnselen van til' sl,ksllologie. :'.Iaar
in dl'ze pseudo-voorlichting \Hmlell ze
de kt'l"Jl van dl.."zaak.
Hel is duitIt'lijk dat ('('lJ film dil:' dergc-
lijke o!lderwerpen centraal stelt, óf valse-
lijk als voorlkhtingsfilm \\'onlt aangl'kOll-
digtI óf l'en St'rit'lIz(' maar geSllt'l'Ï;llisct'r-

tIe studk vall de hijverst:hijnselen is -
jammer gt'IHll'g is deze laatste t:ategorie
hijzonder klein t"n wordt nid of nauwe-
lijks in openbare vertoning gcbracht.

2) Een voorlichtingsfilm moet zich aan
de regels van het film-métier (van dl'
filmkunst, zo u wilt) howll'n. lIet mod
op es."entii;k momenten hij voorbeeld
lIid ontaarden in diaplaatjeskijkerij. Vele
ond('rwl'f]kJl (ook Imitcn de seksuologie)
\\'orden ten onrechtl' op film gl'pn'scn-
tecni. Bij "t,le onderwerpen zou mell
kunnen volstaan md (n{'t', sterkl'r: is
men aallg('WPZ('1l op) ('en diaprojector
mI'! plaatjes. ~Iaar 111't publil'k' wil adi::-
(,H dus worden d{, tliaplaatjes op de film_
rol afgt'wisseld md wiJdt' orgiëll, vecht-
partijen ell andere levt'.ndigl' maar weinig .••••
tl'r zakt' doelHlc scènf's. •

3)1)(, rcdamt' rondom de voorlichtings-
film mot't zó gerieht zijn dat l'en mini-
mum aantal nieuwsgit'rigen-naar-de-hij-
versehijnsell'n in de hiosl'oop komt kijkl'n
en ('eH maximaal aantal gei'n!<'rl'ss('pnll'n
in til' essentie van het l)('handl'lde onder-
\\"{'rp. \faar \\'l~lke theatenlirl'c!l'Ur zal
('ClI dergelijk soort reclamecampagllt' VlIe-

ren als hij wéet dat de ('prstc call'goric
zt,ker tÎl'1l maal grokr is dan de tWt'ede?

.1) Een v()orlichtin~sfilm mud nid langer
zijn dan dl' tijd dil' l'en ('ap<lI)('\e eill('a~t
llodig heeft om zijn ondef\\'l'rp ft' pr('scn-
l('J"Pll ell toe h' lichten. Kijken we evell

En daarnH'(' dO('IJ we zowd Ilt't voorlieh-
tillgsasped als dl' filmkant vall lid wNk
clln'cht. Immers, ook ('en seksuologische
voorlichtingsfilm kali aan."pra.lk maken
op {'en waanlt'rillg als film. Dat dl' pro-
ducenten V<ln dergclijke films (of althalls
films dil..' zo worden aangekolHligd) daar
ffi('estal wcinig bdang bij heblJt'll. is een
tweed{,. \\'ant als we de calegori(' \('k-
suo!ogisdw voorlkhtingsfilms' -op dl' kl'-
pcr l)('schollwen, valt z(,kcr tachtig lwr-
(ent door dl' mand als onvakkundig g('.
maakt lachwl'rk. als hd nil'! zo ill-tfl'U-
rig was.
Bd('r dan een sluitende en pasklare 1\1--
fiuitit, ft, geven vall Il('t hegrip voorlieh-
tillgsfilm, kunnell W{' ('nl,\(,le veel gl'-
maakt!' fOllh'l1 signalcn"ll. F(ltlten OV("ri_
g('ns die vooral in s e k s u () I Cl gis c h c
vo()rliehtingsfilms \Hlrd{'n gl'ffiaakt.
\'ooropgestdd zij dan, dat deze foulen
llid worden gemaakt, om(lat dl' prml11-
('en kil en hun teams nid Iwkr kUnJlcn
maar omdal ze wden dal 'hl'! publiek'
gt'nol'gen lU'('ml met hn'l'lh,haJl(ls pruts-
werk als Iwt maar over 'sex' gaat. Zo is
hl'! in dl' portlografi(', zo is 11('1ook md
dc voorlichtingsfilm.

1) Een voorliehtingsfilm is Iliet schok-
knul. De gevaren die bij het onderwerp
horell, moetell w('1 \\'orden heh:mdeld
(geslachtsziekten zo goed als ilt'drijfsoll-
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naar de voorlichtingsfilm in andere cate-
g()riei~n, dan zien wc dat er zeer zelden
een voorlichtingsfilm wordt gemaakt die
langer is dan drie kwartier. Immers, het
apperct'ptievennogen van de mens is he-
perkt cn het is bijzonder moeilijk zich
langer dan l'en kwartier op i'('1l onder-
werp te COllccntH'ren.
Daarom kUllIwn we rustig stellen, dat a
priori elke voorlichtingsfilm die in de
hioscooptheaters als hoofdfilm loopt (cir-
ea gO minuten), te kórt schid, omdat men
te véi'l geeft. Een tweede punt is, of in
dil' vec1hdd ook maar tien minuten w('r-
k•.lijke belangrijke informatie verborgen
zitten. Ook dM is nog vaak niet hd geval.
.5) Elke voorlichtingsfilm die gl'maakt
wordt om in roulemt'nt (in de v{'rloning)
winst op te It'verell, gaat van ('eli ver~
kl'l'Hi uitgangspunt uit, :\atllurlijk, ook
de goede voorlichtingsfilms lew'ren winst
op, maar dan zeer indiree!c winst, Een
bedrijf ka" - door dt. verhoging van de
ht'drijfsveiligllPid door goed!' voorlich-
ting - zijn produktie vergrolt'II,
Dit zijn f'en paar overdf'llkingen die op-
kwamen na het zien V,1I1 de Duitse film
'Gif in 11('tbllw(!' (Teufd im F'Ieisch) van
regisSl'lIr IIl'nnann \VallhrOck. lIet het't
een documentairp spet'ifilm tt' zijn, maar
dat is {'Pil inwendige tegenspraak als l'en
kindt'rlozc va{ll'r.
De Wereld Gezo1l<lheitls Organisatie te
Gellèt:c, zo schrijft men in de inhouds-
ht'schrijving van de film, héeft eell kleine
groep mtsen opdracht geget'cli cic ziekte
(/!.eslaclltszickte) in één harcr infeclif'-
IUJlIulcn te olldcrzo('/..:elt, D(' reis t:oert de
cioktol"el! t:ll/Jllit Triëst o(;er de ,\Iiddel-
lll/ulsc Zcc door het S,wzkmlllallangs dG
Afrik(ulllse kllstCII. Deze plaatscn l'Ol"/IICIl

de uiterste begrcnzing l'(//l hlln reis.
"'(larf)i; de film echtcr stilstaat zi;n de
(lchtergrOll(lcn t:UIIde liefde, de ploatsel!
can bmte t:l!rkrachtillg, de 'twiM /ml"s'
(;nl J!,ecarCIl,de spl'ionkCIl der t;criorCH('ll
CIl de troosteloze slappeIl in donkere ach-
terbulirten. De film wil opheldering bren-

gclt t:óór het te laat is, onthullen wat niet
t"erborgen IIlOet bli;l)en. IJi; u:il licht
hrcngCIi in een duisterc zaak die niet uit
fa/se sc/wamtc t:crloochcnd mag worden.

Kortom: hd is {'Pil knullig filmpje, waar~
hl slecht (maar niet slechter dan in an-
dere zgn, 'onthul1emle films') geactecrd
wordt - zo slecht tlat het soms beledi-
gl'lltl is voor het puhliek: verkrachtende
UI achk'rvolgende Hussischc soldaten zijn
met {'en klungelig soort Duits zc1fmedp-
lijden gt'filmd, dat men l-'r bijna kwaad
mn zou worden als het ni",t zo helac1l('lij1;:
wa:-.

SC!:ll!' uit 'Gif ill 11('t 1J1onl'; (Jt:crdag CII
's fwçllfs lII(lct dir meisje {"'IltS (Je wc.': 1I/'t
s/'/,rikbedd Z;;II nm gl'.Y!(Ic1ltszi/:kteli.

Bovcndicn: de reis van de artsen is maar
{'l'n verpakking voor een eindeloze reeks
flashhacks: terugblikken waarin de diver-
se artsen hun vprschil1clHle (maar alle
~ensationt'I('!!) ervaringen uitwisselen. En
dat alles in eell soort onwetellschappelijk
naaikra:lsjesr;chabbcI, waarvan gt'cn zich
zelf respecterende arts zich op l'en dt'r-
gdijke [('is zou bedienen.

Het wemelt van de ollnauwkt'urighcdl'n
- ook in onbelangrijke zaken en (hoc kón
het anders!) {'I' is ook l't:'n knappe, blonde,
httlpl)ehoevende maar ()Jlvl-'rschrokken,
fraai-gevormde vrollwdijke dokter aan
hoord van het schip, waarop zich het me.
1"endl,{,1van dl' film afspeelt.

lid e:'>otische aspect is {lok niet w'rwaar-
looscl: tic film werd deds opgenomen ill
Addis A1)('l1a,.\Iassawa, Asmara, Venetië,
Genève, .\Iarseillt" .\Iiinchen, \Venen en
Ilamburg, En soms is hd \'('rsehil lussen
huitellopnamen en studie ook ovt'nlllid{.-
lijk.

De film wil - volgens de produccllt -
onthullen. lk.ht t'n opheltll'ring hrengt'll.
Als de film een dgen wil hátl, zou dat
missehiell zo zijn . .\faar over tic motieven
van dl' makers hoeven we niet lang iu het
duister te tasten: zij willen op een mak-
kelijkp, weinig professiondc manier vlug
geld verdil'lwn,

Dat geld zij ze van harle gegund, maar
ni(,t ten koste van l'en hoop wanbegrip en
st'll"atie-creatie rond een onderwprp dat
schreeuwt om deskundige en t<lch aan-
trr'kkelijke hehandeling. Laten de heren
\\'allhl'iick c.s. liever t'envoudi~p wes-
terns of gangsterfilms gaan maken. Dan
kllllnen ze mim1t-r kwaad.

IIE:\I-: J. ~IEIER
..•• Regisseur Hermanll 'Wallbrikk
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Omtrent de liefde Voorlopig besluil
van een
humanistisch credo

Ik heb indertijd, in mijn eerste artikd van dit credo, gesteld dat ik t.'cn pcssimbtisch
men ••hen. De aandachtige lezer weel dat ik daarml'dl' bedoelde een wijsgerig l)('ssi.
misme. Ik vind ccm"oll(lig de tnl'nst'iijkc situatie, wijsgcri~ gczÎ('n, niet zo roosklcurj~.
'Vij won'en onwetend r:l'plaatst in een om onbekende (neemde) wereld ('n we gmm
daarin, hij onze dood, onwetend in het niets t('n onder, De mens vraagt naar OOf-

silrong, zin en doel van de wen.'ldtolalitl'it. maar die wereld zwijgt. Zoals Afbert
Camus ('('m heeft opgemerkt: op ('cn onn.'dclijkc wijze.
D;;1tis de uhsurdilcit van dl' memelijke situatie.

Alle welwillend!' ell oJl\\'dwill('lltle kri.
tick op dat e('rsh- artikd hl'dt mij nid
vall mijn pessimisme kunnen genezen. De
critid moeten zkh zelf daarover maar
geell vL'rwijten makell, ik was n1. niet !e
g;{'nezt'n. Ik Jlf'h de vaste overtuiging;,
(lat voor de m{'lls sleehts cen leven nlPt
,1(' dood voor og"en mogelijk h. In de
(overigens vergeefse) opstand tegen de
dood en het niets ontwerpt dl' mens zich
zelf als melis en mensheid. En dnarin
schuilt de vrt'ngde olHbnks alle pessi-
misme.
:\Inar dat is wt,l g{'makkelijker gezegd
dan gedaan,
De doodsangst is nl. l'en reële levensfac-
tor. Psychologen heweren wel ('Cns dat
doodsangst niets anders is dan angst voor
het leven. Ze zicll daar hij m.i. {'("nding
ovcr hpt hoofcl. nl. dnt de dood imma-
nC'nt is aan het leven, d.w.z. dat de dood
nid ids is dat huitpn ons leven staat cn
ons op ('en goed (kwaad) momC'nt plotsc.
ling ovC'rvalt, maar dat de dood inherent
is aan ieder levensogenhlik, d.W.Z. be-
hoort hij hC't leven als de herzijde van
dezt'lfde medaille,
Leven bekkent leven met de dood of zo.
als :'\Iontaigne het indertijd h('('ft gezegd:
l,'ven i.sbouwt'n arm de dood, :"Jatuurliik
kan men traehtcn de doodsgedachte uit
:t.iinlevt'n ti""verdringen, mnar ik Ill'h\ij-
fel of dat als voorhl'eld vnn !'Cn moe(Iig
gedrag kan worden l)('sehoU\nl.

Ik h('w('('r dan ook dat (lL'doodsalll!st (al
of niet v('n1rong:('n), en daann('dt' d"
angst in Jwt aig-enw(,ll, t'('n ge,veJdige rol
spcclt in onze wpslt'rSt' hesehnving (wcI.
licht ook daar huiten, maar dnarovcr Iw1l
ik get'n oorch,d).
Om ("("nvoorh"eld te g{'ven: als we op
het ogenhlik nllc krachten inspannen om
l'en nucleaire oorlog te voorkomen, dan
is dat nipt in de eerste plaats omdat we
dOOTlit'fde voor elkaar gedrevcll worden,
maar uit onze ~~(,7.amenlijkenllg"stvoor de
vernietiging, de (loot]. de ondcrp;nng.
)'Ict dit voorl){'eld is het meteen duiddijk
dat de angst, hoewel zelf een zgn. nega.
tief verschijnsel, beslist niet nJtijd tot Jl{'-
gatievt' res~lltaten hehot'ft te leiden.
Ook in lwt persoonlijk I('ven speelt m.L
de angst ecn veel g;rot{'rt~rol dnn men
doorgnans aanne('mt. Dat dat in het ene
I('vcnstijdperk sterker is dan in het an.
dcre is pvenmin een argument h'g;en dez(>
uitspraak als Iwt feit dat het individueel
ook heel verschillend kan zijn.

In het tweede artikel van dit credo heb
ik, tot verrassing van sommigen (m.i.
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moet{'11de aandachtige leZl'rs het aall
hebh(,1l zien komen), gesteld dat ik ft'1l
religieus mens I~en.
Als kelllnl'rken van l'en religit'uze lev('ns~
houdin.1!ntlt'mdt' ik: de ervaring van het
zijn als mys!t'rie en de L'rvaring hinnen
het mysterie van het h(,horen hij de ander
en het andere.
En daarmL't1e heil ik, de angst t'ven b-
t{'ml voor wat hij is, aangeland hij de
liefdc.
Alvorens, md narzdillg, over de lidde
zdf te spreken, mopt eer.st nog ('en min
of tm'er wijsgt'rige vrang ",ordcll beant-
woord: {k zijnssituatie van de melis is zo.
(lanig dat de ervaring vnn het hP)lOren
hij de andef en hd andere m.L onol1t-
koombnar is. )'Ioet llli deze situatie op
zich zelf n't'ds met het woord 'liefde'
worden annge(lui<l?
~l.i. is dat niet hd geval. Niet de situatie
zelf is dl' liefde noch de menselijke t'rva-
ring van die situntÎl', mnar lH't antwoord
dat de individuele mens geeft op de tot
ervaring geworden situatie. Dnt betekent:
liefde is menselijk, en ook andefsom; cr
is manr ("(.n soort van liefde, n1. mense_
lijke.
Hel is dus m.L onjuist wat fiohinsoll in
'Hom'st to God' hewel'rt dat onze zijns.
grond (le liefde is OIlSantwoord op die
zijnsgrond is eerst de liefde. Of niel nCl-
tuurlijk! 'Vant de m("JlShehoeft nid h:>t
antwoord van de Ih.fde te geven. Ook l'en
zich in haat, afgunst en afschuw afw('n.
dcn van de ander en hel andere is een
mogelijk menselijk antwoord. En in ze-
kere maft' geven we ook nllemaal dat ant-
woord. I ldgeen zt'1fs zover knn gaan dat
we ht't ons zelf onmogelijk mnken nog
Inngef tie ervaring van het behoren hij
dl-' alltit'r el1 het amleTl' te ondergaan.
De gedachte dat het genadekarakter van
het Zijn (God) OIISin zo'n situatie wcer
kan teruj..,l"\.'oerennaar de ervnring van
onze zijnsgrond, ligt huiten mijn ge-
zicht.svermogell. De mens h{'('ft altijd
slechts één weg krug: de mens{'lijkp weg.
~lijn humnnisti.sch vertrouwen scilUilt nu
jllist hierin dat ik geloof dat dat altijd
(zij het vaak slechts met hulp van mede-
mensen) mogelijk is.
.\lel1 voert mij wel tegell dat d(~dagdijk-
sc ervnring mei men~en dan todl niet be-
moedigend is. Ik wed dat niet zo zeker.
Ik zou me, ook op dit terrein, willen
hoeden voor eenzijdigheid. Er ziin wel
dt's,wlijk voorbeelden, grote en kleine,
van IlWIlSendie terugkcerden tot de Ikf.
de.
'Ja: zegt nu misschien de gelovige lezer,
'maar dat was alleen mORelijk dóor de

goddelijke genade: In mijn levensover-
tuiging, men moet mij dat maar niet kW:l.
lijk nemen, is dat l'ell kinderachtig ant.
woord. Als men het afzakken nnar hpt
kwaad, het vaPen uit de liefde, toeschrijft
aan mensplijke oorzaken, ,vaarom dan
plotseling de terugkeer naar de liefde
toegeschreven aan God? In mijn opvnl-
tin~ is de ml-'IlSzowel in staat tot de
gang nnar het kwntlt' als tot de terugkeer
naar de liefde.
Bovendien, zou ik iJt'scheidell willen op-
merken, de mens is nog zo primitief. On.
danks alle technische ontwikkeling heh-
ten we nog maar hesdH'itlen vorderin.
gen gemaakt t.a.\', het onderzoek nnar
het z{',lelijk handelen en naar de mogc-
lijkht'id en de methoden om in cen W('T.
keliik onderling hulpiwtoon dk.'nar deh.
rngkc{'r naar de liefde te vergcmnkkelij.
ken. De menselijke kennis van de ma-
chine lijkt me som~ heel wat groter (lan
dil' van hd mt'nselijk gedfag: t'n de rl,ha-
hilitatie van gedrag.
De mens lijkt me op het terreÎn van de
Ikfde nog slechts een hescheitlen he.
ginneling. Daarom Iwhdpen w(' ons
voorlopig nog mnar wat met de angst.

Juist danrom spn'l:'k ik slechts mt't anrze-
liup; over de lidtll'. Hd is nntuurlijk ge-
makkelijk om de mens zijn gebrek aan
liC'fdevoor de voden te gooien.
En nog g'emnkkelijker is het om de lief-
de te romnntiseren. Homanschrijvers wis-
ten danr tot voor kort uitsh'kend W{'g;
mee. De moderne schrijvers gelukkig
nid, maar die dreigen wel weer te ver-
vallen in e{"n ander uiterste. nl. d{, ro~
mantisering vnn de Iiefddoosheid.
Soms schid l'en roman ver hoven alle
andere uit, nl. nls de schrijver kans zid
l'en gewoon m{'ns ten tonele te voeren:
zo'n bescheiden heginneling op het ter-
Tl'in van d(, liefde, overigC'lls geneigd tot
all(, kwaad.

Ik mod dan toeh maar over de lief,I(,
spreken. Het is voor mij tlat grote tC'r.
rein van menselijk streven wnnrin de
mens iets tot uiting tracht te hrengen
van wat ik wd zou willen noemen zijn
'ocrervaring' in het zijnsmystt'rie, nl. de
{'rvaring van het behoren bij dl' ander t'n
het andere.
lid is, TIlcen ik, i'.'ieo1ai Hartmmm die
het zijnde heeft uitgelegd als een 'ge-
slaag(]' zijn. Hij onderscheidt het zijnde
in vief regionen: de nnorganische, de or~
g-anisehe regionen en die van de ziel en
de ge{'st. De oudt', fundamentele cntego-
ril'(>n (Immanuel Kant), wals detennina-
tic, identitt'it, tegenstelling, vonn en mn-
terie, hebben in ieder van deze lagen
een eigen karakter. Zo verschijnt de de.
terminatie in de nnorganischc laag als
eausalitt'Ît, in de organische als finali.
tl'it, in de lang van de ziel nis motivatie
en in de laag van de geest als zinssamen-
hang.
De mens heeft door zijn structuur aan
uHevier de lagen deel en ervaart de oude



Hoofdstraat 84 - Driehergen

HUMANISTISCH VORMINGSCENTRUM
'HET COORNHERTHUIS'

In het Coornherthuis worden regelmatig bczinningsbijcenkomsten gehouden
voor militairen.
Er wordt daarhij ge.~proken over allerlei levensvragen. Daarnaast zijn er
hoeiende programma's over hedenebagsc kunst.
Iedere- militair kan hiervoor uitzonderingsver1of krijgen.
\Vie iets gevoelt voor deelname aan zo'n hij('enkomst vuJle het onderstaande
formulier in en stme het op naar het Coornherl1mis.

eah'j.:urÎei;n dient(,llge\'olw_~in hun vcr-
schillend karakter in dc vif'r lagen.
Ik laat nu maar in llf't midden of de in-
deling van Hartmann ni!'t heel gezocht is,
het schijnt me dat het met de liefde is als
met genoemde categorieën. wij crvaren
haar, en inden1aad verschil1eml van ka-
rakter, in de vcrsehillende lagen van ons
leven. Soms slechts als seksuele hegeerte,
soms als sociale bewogenheid, soms als
vriendschap, soms ook als een uitgeba-
lanceerde, volledige liefde die ons in ons
volledig mensziin aanspreekt. Een wer-
kelijke liefdeverhollding tussen een man
en ('en vrouw is daarvan nog altijd het
schoonste voorbeeld.

Xli is de grote vraag hoe llCt mogelijk

•

al zijn voor de mens om dc liefde in zijn
lestaan te verwerkelijken.
Ve zijn namelijk niet klaar als enkele
heel grote figuren, fictief in de literatulIT,
of in werke1iikl1Pid, dl' Iidde helen'n.
Het gaat, het klinkt wat houd, om alles of
niets, d.w.z. het gaat om iedere concrf'te
mens. ~let mindt'r kunnen wc in de liefde
niet toe.
Daartoe is nodig dat ic(kre mens op weg
raakt naar een volledig mens-zijn, Eerst
in ecn volledig mens spr('ekt de lidde
door alle 1agC'nvan hel zijnde (Ilartman)
en wonIt daardoor werkeliik liefde. Eer~t
de volledige mens is ook in staat om te-
rug te keren naar de ervaring van dl'
zijnssituatie in het mysterie Waar altijd
"'('('r de oorsprong ligt. Daarom is het
nodig iedere concrete mens te hetrckken
hij de culturele en gC'('stC'1ijkeophouw
van de mensheid. En daardoor reeds te
het rekken hij de :m<1eren.
De huidige enorme ontwikkeling Van de
ontvoogding van de aelltergehlevcn vol-
ken, de drnng naar sociale gelijkstdlinl.!
en rf'chtvaardigllCid. <1eopl1cffing van de
rasspndiscriminatie, het zijn nlle tekenen
van de grof'iende erkenning dat iedt'r
mens 'erbij hoort' en recht heeft op ('('n
volle'(lig mens-zUn. samen met de ander.
Kolonialisme, apartheid, discriminatie ('11

sociale achterstelIing zijn, zelfs als de om-
stan<ligheden ze schijnen te billijken, te-
kenen van onVermogen tot het bewande-
len van de weg der Tiefde.

nIs hij zegt dat de anderen de hel zijn,
hij romantiseert echter als hij vergeet
erhij te zeggen dat die andC'ren ook .. ,
de hemd zijn. Daardoor stelt hij de hel,
m.i. kn onrechte, ab.~oluut.
In de ander ontvangen we hel en he-
md, d.w.z. 0I1zeverhouding tot de ander
kan zo worden dat we daardoor terugge-
worpen worden (de dodende hlik van de
ander, zie Sartre) op dl' absolute een-
zaamll<'id tegenover de dood. ~laar lH't
kan ook dat we door dl.' aanraking- van
die ander juist uit onze eenzaamheid
worden opgeheven, Sartre is de exepl.
lente auteur van de eenzaamheid. omdat
hij, althans in zijn literatuur, de Iidde
geen kans geeft,
lIet is waar dal die andpr altijd 'vT<'em-
deling' hlijft ~laar sluit dat de liefde uit?
Of is juist het omgekp('f(le het geval? Ik
ht"n de andpr niet, hij hlijft in hoge mate
'vret'md' voor me, maar juist daarom is
lieftIe mogelijk. Eigenliefde is uI. f'en
contradictio in terminis,
De helden van Sartres t01welstukkel1ont-
mo<'len in de ander slechts de hel, OIlHht
ze zelf niet anders kunnen dan die and~'r

Ondergetekende

exploiteTCn.Daarmede legt Sartre op ge-
niale \l,-.ijze('('n deel van de werkelijkheid
hloot Zijn eenzijdigheid schuilt in het
feit dat hij slechts dát deel Van de wer-
kelijkhcid ziet.

Ik g"'loof in de mogdijkheid van de lief-
de. ~Iijll levenservaringen stcunen tht
geloof. ~Iaar, nownaals, wc zijn wel be-
scheiden beginnelingen.
De mens is geplaatst in ('en ahsurde,
vreemde wereld. Tegelijkertijd is hij op_
genomen in het mysterie van het 'bellO-
ren hij de andC'r'.
Zijn levensontwerp, d.i. zijn bouwen aan
de dood is slechts dan ('en haalhare karut
als hij het fenomeen van de liefde in dat
levellsontwerp realiseert.
'Vant de liefde waarborgt niet alleen de
voortplanting van de mens, hij waarborgt
ook, en alleen, (le bevestiging in het Ie.
veil.
Als ik het evangelie goed heb begrepen,
heeft de mens Jezus van :'\azareth ons
juist dat willen leren.

H. UPS

(naam, voorletters, rang)

(landmach ti Iuchtmach t)

\\re zullen, het klinkt vreemd, de liefde
stap voor stap moeten organiseren. Voor-
waarde daartoe is de democratist'ring en
de humanisering van Jlet menselijk leven,
Daarom vraagt de liefde vandaag hon-
derden concrete, maatschappelijke en in-
dividuele handelingen. Op deze wijze
zullen we moeten getuigen van onze wil
tot liefde.
Ik zou zeker ('('n ander artikel nodig
hebben om dit volIedig toe te lichten.

~Iaar dan nog? Sartrc laat aan het eind
van zijn toneelstuk 'Hui.~ Cios' zeggen:
de hel, dat zijn de anderen, , ,
Ik waag het erop om te zeggen dat dit
een voorbeeld is van de romantisering
van de liefdeloosheid. Sartre heeft gelijk

Hegis!ratienummcr

Onderdeel

Gelegenl te

(volledig militair adres)

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

. (maand van deelname).

Handtekening:
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Ramses Shaffy . steeds iets nieuws

RA.\lSES SlI.-\Ffr ... /lil (ecu 'f(Jllr <1e c1u/lll.

8

'.\th/! l'f'TS(lOIlIi;ke 11'1'('11 lll"('uill'l'rt I)()
1011(,(,1. Ik ;:.(111 111(' IIOOit helemaal
fmwc/spl'!('11 kUil/WH opofkrclI. IJl/ar
ik cic men/aliteit /liet nw/", ik //lIJd 11

kil/HWI! dU('It. Siel al/cen rdl ik co/dl
ril' fiit/ nijlwrl(/cH rour IlIi;/! priré-!<.,
ik leil ollk WIII (;1/(/('(e ultistic/.:c (iC,
td!('I~ (/(1/1(/([('111 .W'/l('H/.:CIl. Z01/1S film,
gCII /'Il lil ,dies sdllijrf'lI:

Actl'ur HaIJISt ••.•Shaffv (:10) - ('jmll."\ar

,!:lil dl' tOlH't'I..•c1l()oi ill ;\mst('niam
]!f55, acht j;laf w'r1)(llld('1l j.!"\\"C.I ••.•t
(ll' :\('(i,'r1aml ..•t' C{)Ill(,(lit' ('tl daarin ....
door t'l'H jaar ';l\"()J)jllllr' in HOBw (H
- praat "'II'\. op t"t'1l nllstuimi!!,'. h
()pstall(iig(' ll)on.
'\\'ijlcll \\'iHt'lll \ktlj.!l'lIJ('rg. dl' hl'fOt'1
dlri.~{'llt, hc(.ft ('cns gt'z('gd dat 111'1k
zo kort j., d,~t i('. maar <'('11 dir~g ).!1.'
dOl'rl. Dal \'Illd Ik 1'('Ufantastlscht
kilJ,!! t'n toch, hd klinkl wellicht erl.( a
g,:llt, i\': ZOl! het lil,fst nH~('f dingen g
wîll('11 doell, Dat ligl nu ecnmaal in J
;~anl: voor mi.i liggen film, tOlH'l,l en
gt'1l in lH'fze1ft1I' kad(,r. Op zijn tijd n
ik vall IH't l'll{' !Jaar l1I't andl'rt' OVl'r 1.;
11('11.••pringt'll. HI'! is g!,lo()f ik lwpa:dd
11(Jl1aJlds dal ik l'r zo tq,(l'IlO\"l'l' sta, IJ
ik kan llll l'l'llmaa! niet ("{'Il dirJ!! ki(',
En waar ik lwt Illt'('."lt' talcHt \-'om he
100tl'I.), film, Zilll.(CIl of khlen sc1Jrij
.- daar kom ik misschien wel nooit f
Ier!'
Hams{'s ShaH\' Vt'l"telt dat zijn \-":1
Egyplt'lI;ral" W:IS (>11zijn lJlof'(1t>r Ril"
mailr dat hî.î van iongsaf hl Hollanl
oJlg('grol'id, hij :mtil'r('n, Jlii 1l('l'ft
g{'('11tlruPPt'] :\"{'l'flant1s hlnt,d in d(, i1
Il'll ('11 miS"I,II!CII k()lllt IIt,t (iaanloor
hij. zoa]s hH Z('gt, dl' Holland('rs 0\'('1"
,~h!(,lJln'lI !lid zo gewd ht'.!!rijpt. Ilij \'
zidl 6.nd('r .•. Ilii is tI' olll"lIstilJ; om Z~
lijk l'lt llucht('r ('en loophaan op !t' ].
weil. E('ll l'llOfllW vitaliit'it, IH't \'criall
()J1l slt'l'ds Wt'I'T aan iel-. nicuws k I.-
Itl'l! ])('l..(iTlIl('llt'Tl dl' wil om ZCl \-"1
spontaan Jllo}.!;dijk k h'\"t'1l mah'Jl
1H'1ll('Pil wat jachtigt' figuur. Zijn opn
killlJ;: 'Ik heil gl,k op rt'izt'lI, ik /,ou
helt, wt'!"t,It! WiJll'll zien: sprt't'kf in
vt'rhand duidelijk(' taal.
Plezier
Hamses Shaff\' - groot. sIJI'lw1. l!rel
J:('l'r It'\"I'llllig~' Op;t'1I in ePII gt'zi<-ht
wiss(,h'lld{, mirnil,k - v('rteit ebt hij,
\\'('1 allcen plt'zi('r in hl'! ]1'\'(,11heeft.
]wh ontstt'iknd \"1'('] afg('ladH'll iTl dit
\"l'I). Toell ik V;lll dt' TOlleelschool
kwam, hl'll ik zl,l~':,>~'{'n}iit}ie. ~'~Il, SI
dowlI gc'\n'('."t. Zo IJ hla.hta -flgl
Dat duurtlt, uid zobllg, want ik zal..(
\\'(,1 irt dal ik op tlie maniel" Itaa .•t T,

"chcelwl! lil'p, \laar als ('('n ('fIlstig.
(i<tl'htzaam tnw ZUIlI'H 1'\' lIl(' toch n,
Zit'll. Als ik mt'i me z('lf wcl e(,lIs 0'
hoop lig. dan V(,ftoon ik nw nid in
OIH'Jlllaar. Ik lwk me Ilt,kmaal krug,
ik Cf w("cr t,("ht. groot pit 'ziel" iu krijg
dali ziclI ze IJlt' wlTr!'
X" d<:z(' woonlen - nlrig f'1l rilmi
uitgcsproken, md een stem die omh



Verklaring voor meerderjarigen

Naam en voorletters:

Plaats:

Onderdeel: _

Registratienummer: ~ _

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

Handtekening : . _Datum:

et en wet'r omlaag duikt - staart hij
sêling stil en afwezig voor zich uit.
lijkt even weg te dromen, zijn ge-
hten Ver van het onderwerp. Dat gc-
rt meer bij hem: zo'n ahmptc v('r-
ing na een woordenstroom.
lses Shaffy ging drie jaar gc1eden
geluk in Rome zoeken, omdat hij (~r
een beetje gL'noegvan had. Ilij wilde
r filmster worden, Van alles stelde hij
1('t werk om dat te hL'reiken,met als
draat slechts een paar kleine rondjes
'V-series en waf fig'urantemn'rk.
de Xedcr!alHlse ComL'llieheeft Ham-
Shaffy een groot aantal rollen ge-
",kl, 'maar ik heb volgens mij maar
paar rollen góéd gespeeld: De 'klas.
cn' liggen hem het hest. 'Vondel hij

rI'hlvind ik Jleerlijk om te spelen.
• '~ranserC'pertoire. Xatuurlijk ook
~ . )eare. Over het avant-garde to-
.1 kan ik moeilijk een oordef'l vellen,
heb ik te weinig gedaan:

•••.Na illntfling en ondt'rtekelling inlen'ren bij ad",inislratieollderdee/

Verklaring voor n1inderjarigen

Ondergetekende verklaart, dat hij/zij wenst dat zijn/haar zoon/pupil deel-
neemt aan de geestelijke verzorging vanwege het genootschap het Humanis-
tisch Verbond

~r de chant
seizoen is Rmnses Shaffy nid aan een
~clgezelschap verbonden. Dat komt
nlat hij weer eens iets anders wil
n: {'cn 'tour de chant' samen met
;bdh List - die tot nu toe enige naam
-ft gemaakt als tiE'lwrzangeres - en
list Polo de Haas. Het wordt een pro-
nma van vijftien liedjes, waarvoor
nscs Shaffv zelf de - alleen lIol1anche
",kst('1111('(;ftgeschreven. 'Het zijn hij-
Ilicmaal liefdesliedjes, die afwisselend
ijk en somher getint zijn. Het is niet
hedoeling cr een programma van te
:en, waarin wc constant leuk I1robe-
tt' zijn. Ht't gehec1 moet ved klNH
-hen:
nnl'cr en waar wordt hegonnen met
c 'toUTdL'dJant' weet Hamsl'SShaffy
niet, omdat de ruimte die hij ervonr
-.toog heeft (in Amsterdam) nog niet
.•itid aan hem is toegezegd, lId zal
te lang mogen duren, want aan het
1van dit jaar krijgt hij ('(~nrol te ver-
en iu 'De :\Ieeuw' van Tsjt,t:liow bij
.001l'dgroepEnsemble. 'Caat het goell
de 'tour de chant', dan hoop ik er na
periode dat ik in 'De :\leeuw' spcel
'r mee venIer te gaan:
angs is l'r van Hamses Shaffy een
k uitJ.(ckomen- opnieuw een bcwij-.
zijn veelzijdige gerit:htheid. lIet hoek
-t 'Lilje'. 'Het is gewooll een g('k werk-
)\'('r twee rar(' \\ijven. Ik zot! nooit
ccht seri('us hoek kunnen schrijvcn,
was zuiver uit nood dat ik 'Ulje'

[('d, anders had ik het nooit gedaan,
rekening van mijn leveranCÎL'rwas
lelijk enorm hoog opgelopen en ik zag
n kans om snel af te betalen. Toell
on ik dus te schrijven zonder v('eI
_p dat het zou worden uitgegl'\'en.
v('rraste me werkelijk dat dat toch
eurde. )'lijn leverancier gelooft nu
lkkig wcer in me:

Naam en voor!.: (van de militair)

Registratienummer:

Onderdeel:

Plaats:

Datum:

Naam en voor!.: (ouders of voogd)

Adres:

Plaats:

Handtekening : _

STEVEN KEY •••.Na bmi/ling en ondertekening illle~'erellbij admillislratieonderdeeJ



Aan de Commandant van

(onderdeel)

Aan de Commandant van

------------------- -- --

(ollderdeel)

Koninklij

In de mi<1t1a/!:van de twaalfde au~
tus warell de toppen van de hergen
de wolken verdwenen. Lang-I.aam dl
de nevel het dal in, steeds verder I

heneden zakkend over de hellin~
Vlak onder de bui werden lichten
berghutten en chalets ont...•tokcll. Een
kele boer haalde nog haastig de laa
plukken gras binnen, die na het hoc
op het land waren blijven liggen.
's Avonds laat hing de nevel bijna

ooghoogte. 's Nachts om ('('0 uur vit
de L>erstc druppen. Zo beg'on lIl.' derti
de aU).,'llstus. Zo begon ook, in {lat (
tenrijkse dal, de herfst van 1964.

lIerfst is geert weemoed, {,!.eenafs
cell, geen afscheid nemen. Dat is
rcml(lIltiscli beeld. gc..••cJlllpen clanr Ie
dichters, literatoren en schihl;.A
met de ka/encier aau de m!lu~
!lfln ramen werkten of pas lUl de ee
herfststorm het bos ingi'lgen cn dllm
Il;eke verdorclc bladeren stapten.

Les fCllille,y mort es, ondergang, dn
heid - dat 1Jeeld vau de herfst u:erd
augustus, meer dl/U twee m(/{mden t

de kalellderherf:>t, verrasscml outmf

Toen we die derti<-"lldc augustus \\
ker werden en de luifel openden,
perkte een dicht regengordijn het z
tot sleehts enkele meters. De grond 1
het al lang opgegeven het \vater or
zuigen. Het enkele pad over het kt
pecrtern'ill was al tot een onbegaan
re moddclllOci gewonlen. Het dal .
van vcr boven de toppen tot diep in
bodem één brok natte nevel.

Twee weken daarvoor was hd pre'
zo gcwl'est. TOl'n had het 24 UUf g(
gcml. Dc dag daarna was het opni(
stral('Il(1 weer gewonlcn. In het zui,
herstf'lt de zomer zich onmiddellijk.
Daarom hebben we op 13 aug'

niet zo somher gckeh'lI. Als he.
dag lIiet droog zou worden, dan zou.
we toch zeker de volgende dag weel
zwembroek over het t('rn'in lopen,

Omstreeks koffietijd ktClJm Cotth
SOlIdereIl bi; de tent. lIi; kent de berf
Lid VO/l de bergreddingsploeg, Bedil
ger nm alle toppen die OtlS dn! on
men. Op een stralende ochtend zlll
ie SOlllS afraden omhoog te gaan, om
;e 's micldügs door mist zal u:or
oeeTl:allell. E'i omgekeerd kan lli;
eell l1et:dige morgen tegen ie zeg!.
'Ca de berg 1Jltwr op, je krijgt prae}
zicht: Alti;d heeft hij geli;k. lIi; is gl
gewonleu Ol' de hellillgell. lIij 1JTI
iedere kenterillg jll de Ilicht. lUi Ij
!Vat komclI gaat uit de zindering rl
de toppen en uit de kleur van de bI
wmuJ.

Op 13 llUgustus zei hij: 'De regen
tcel duren vaFulaag. Eerst moet
Sflceuw eruit:

Zo u:el'd ow; de herfst con 1964 am
kOlllligd.



tNam de herfst

Je temlH'riltuur daahle omstn'eks het
'Idaguur sterk. \\Tt' gingen S(}{'P klaar-
lIken ell wamw ('<leao. In andere tPll-
werden Imta-strnalkacheJs aangcsto-
. Het ,vas meer dan lange-hroekf'n-
tOlienweer.
" Avonds om z{'\'cn uur kwam Gou-
d Sanderdl wt'pr op het terrein. Hij
I een grote mandfles hij 7.ieh l'l1 drie
inc glaasjes. Hij begon een gratis
-!l'ling onder de kampt'l'rders:
mapps om wann te hlijven.' Hij

_Ik ook over lawinegevaar, wanne.er
-hui over zou zijn.
JoS! steods n.."gcnde het. Nog steeds
ren wc omhuld door een ijzige nevel.
IteT en in <Iie sluier drong de hcrht

•

' J. Zonder stormen, die de hlade-
-' dt~ homen mkten. Zonder snel

t von.ll'n<1e avondl"u. Niet als een
~nsvernit:'tigcr,maar als {'('n tover-
:.oht, (lil' de wt-'Tt'ld f'en nieuw gezieht

Jat "ieuu:e gezicht zagen we de t;ol.
de morgen. In de ,wcht, precies 24
'Ul de eerste clruppen, was het

og geu;orden. Uren 1l(u/dcu wc liggen
tere"l Mar het tikken t;(1Il de regeu
het tentdoek. Toen !cas hef plotse-

('erst/' lwrfst.fJl('(fIW op ril' topI/eli

[jUf.{ stil gewordelI. Siet ('('11 lllllgZ(UI1II
afllf.:men t:lITi de lmi. In éé,l OIu/('el1}(l(/r
//IOmetlt tC(18('I' eell (/luIere droj.!e ICC-
reM.

's .\lorgclls t:roeg deden wc de lui/el
open. De ::011 sc1Jeen. Nee: schitterde.
Kaatste terug r:atl de t:ersc sneCllfC, di'.!
tot op lSOn meter {'CU l/I(/([gdeli;k u;it
Ol-er de bergkammeu luul gde1!.d. 01lIJe-
tredeli nog, zo zuiver als de natullr
mI/ar zllir:er kali ::ijll.

Gotthard SmllJerdl kle{/m IJij ons: 'Is
het nid ecu spl'Ouk;:!?' En dirt,ct erover-
hl'CII: 'lIef is ('('tl r.roe/!c I/Crlst dit
iaar:

Geeu /el/ilJ.es mortcs, "war eerse
!meeuw. Geen !cihle 8tor1lle'1, maar een
lliellwe eer/riste Iwtllllr. Geen (t,;c{'lIIocd,
IIwar e{'u lichtcnd sllrook;C.

's ~liddaJ..::s1'..•l!en de zwaluwen op de
tdefonndraad voor onze knt. Zc kwl't-
tt>nlpn heftig. Er leek verwarring te
zijn. "ras daar !liet reden voor? 14 au-
.t~llstllS('n nu al sneeuw.

Ze dbclISsit"t'rdell een kwartier, een
half tI\Ir, daar op die teldoOlltlmatl. Na
drit' kwartier :-ehelH'n de zwaluwen het
pens te zij!l. Ei'n vloog weg. Even was
het stil ell toell s('hout de ht'1c vlucht als

1:'('11 eskader duikhomm('Il\\'crpers van de
draad {'n ~('heerde luid kwetterend laag
over het pas gehooide land, \Vat {"(-'rst
een chaonsehe maIlOt,"lIVre leek, hOll\\'lle
zkh uit tot {'en exact g('v!ogell patroon.
Geen vierkante <:entimeter van het land
\venl ov{'rgl'siagen en daarna shnvde dc
vlucht omhoog, z\\,{"t'f<lc langs dc bos-
rand, kwam wet"f terug hoven llt't land.
Een kwmtit'f tlumdc het. TOt"Il hadden
Zt' zich v('rl...amdtl. Hoog ix)Vcn het: dal
.stondell ze stil: de prill~{~n van dc len-
te, de v(x}rbo<1envan dl' zomer; Gereed
voor de trek naar h(-'t zuiden. Toen, op
èén maehtige \\;ekslag, waren ze weg.

Later op de midtll/I!. zagelI we de (J(lc-
laur, die sommige ll1uJeren al ccnh'r in
de zomerse dl/geil op gfl)te/'(~ hoogten
/ullMeli waargC1IOtlu~lI. lIij vloog tilt op
/liet meer t!tm 70() meter hoven (lIIS, zijn
donkere del/gels .••c1lerp a/getekend te-
gen de witte SlleeflU", die hem lUIm IJe-
Iledell had gedret;clI. Het teas niet 01lgst-
(uHljagelld. Het IC!ISgroots,
. Prill_w:liik ah de zu;aluwell uil t:olgencl
IlIllr de lente tt,;cer komen, maar J.:o-
Ili"kliik aJs de ade1tlllr kteum de fwrfst
op 13 lIItgustu.\; 1.9(,4 in clat Oo!;tenrijkse
dl/I.
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De boppers na .twintig jaar

\"anneeT men ('('H (natuurlijk onvolledig
CII subjectief) lijstje opsklt van de mu-
sici dip op het ogenblik ('{'H helangrijb
rol spelen in de jazz-avallt-garde, ont-
denkt men dat het meren del'! van hen d('
dertig al gepasseerd was toen ze hekcnd-
Iu'id kfl'gen als vernieuwers. Coltrane
wordt dit jaar 38, Orndte Cnleman is
.'l1, ~lingus 42, Cecil Taylor 31, Dolphy
owr1cc<1 in zijn 36ste jaar, u,lfs Elvin
JOlles (ollhlt.k ik nt't tot mijn v('rhazing)
is al 3ï.
Ot' musici die het met'st bijdroegen tot
het ontstaan van de bop, kwamen in veel
gevallen op ecn hcd wat jeugdiger leef-
tijd naar voren. In 1945 was ParkeT 2.5,
CilIcspie 28, :.,ronk 25, ~1iles Davis 19,
Bud PO\\'(.Il 21, ~Iax Hoach 20, alleen
.Kenny Clarkt: was net boven de 30. Nu,
hijna twilltig jaar later, hoeven de bop~
pioniers nog: gccnszins als uitgebluste
veteranell afgeschreven te \vorden. In-
tegendeel, wanJU'l'r men mijn lijstje nog
l'ens doorleest, zal men zien dat ~lOllk,
~liles en Hoach ook nu no~ tnt de rno-
<Ieme jazztop behoren, terwijl de invloed
van Parkcr Cd Powcll nog dagelijks door-
klinkt in het spel van hun hondl'rden
(geen ownlrijving) discipelen.
Dat de oew thing-jongens pas op relatief
zover gevorderde leeftijd de top berei-
ken, hangt onmiddellijk samen met de
prestaties (toen en nu) van de boppers,
die de technische en muzikale maabt:l-
ven zo hoog stelden dat de meeste musici
tiell jaar of meer nodig hadden voor ze
deze materie voldoen dl' i)('hecrsten om
venkr te durven gaan,
Ter illustratie van dit hele wrhaal wil ik
deze keer l'en paar n'l'{'nte platen van
hoppioniers bespreken.
Tl'norist Don Byas is f'en van de musici
dit, }lUn ('erste bekendhl'id kregen in de
swingperiode, maar die lakr in staat
hlekt'lI de overgang naar de hop mt'C te
maken. !lij voelde zich in de orkesten
van Don Redman en Count Basie evcn-
Zl'er thuis als in Di7.zy Gillespies eerste
bopcom1Jo van 1944.
Na de oorlog vertrok Byas al spoedig:
naar Europa om er te blijven. Hij woont
al sinds jaren in Amsterdam, maar treedt
hijlla uitsluitend in het buitenland op,
daartoe gedwongen door de hge gages
c!i('men in ons land gewoonlijk aan jazz-
musici betaalt.
Byas' nieU\vste LP 'The Big Sound' (Fan-
tana H88 60,5 ZL) werd dan ook in het
Kopenhaagse Café )'lontm:)Ttre opgeno-
men. Hij \vardt erop begeleid door l'en
D('Cllse rihnesUlctie. Hoewel Byas qua
tOOIlnog steeds duidelijke banden md
de school van Coleman Hawkins heeft.
stcmpdt'll andere elementen jn zijn spel
Iwm loch onmiskenbaar tot C'en hopper.
Hij JlOudt ervan nu en dan passages in
dubbel tempo in te lassen, zijn gehruik
van doorgangsakkoorden zou menige
swingpurist (locn verbleken en zijn fI.~.

pertoire hestaat voor het overgrote d{'('1
uit bop-standanls (op deze plaat onder
meer Billie's hüunce, Anthropology en
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l)on't blame mt', l'ell hallatl die men nog
altijd met Charlie Parker associeert),
De l'lH'rgil,k bdangrijkstl' kemnerkt'n van
zijn spel zijn echter strikt pNsoonlijk: hf't
forse, viriele geluid, l1('t nngcn'mde
enthousi,l.~m(' waarmee hij zijJl soli naM
hun climax voert, de gespierde, onsenti-
mt-'llt(.le manit'r waarop hij d{' ballad..;
vertolkt. ~ten mal-'!:Don Byas met al zijn
,')I jart'll Ilog steeds ('eli van tlt' ener~rjek-
ste 1t'noristell ter were1(1noemeu.
Dizzy Gillespie heeft eeu av()ntuurlijk~~
carril~n' van muzikale ups en downs ach-

DON RYAS
• • . Ofl~l'rf.'/l(l f"I"lOlIsia~IIl(' •.•

tt'r zich, vaak gepaard gaande mt'l (in die
vol~onll') financii'le dO\.•..ns en ups. Tus-
Sen HJ.H en H),~50 maakte hij, mt'l combo
zowd als bi~ haud, een aantal platen die
tot de opwindendste uit de gl'schi(,denis
van de jazz horen. ])aama was de kwa_
liteit van zijn muziek aan uo~al skrke
schommelingen ond('rh('vig. met af en toe
een uitschieter \V<lnlll'l'r de trompettist
weer e('us ziju dag had, maar venier in
hoofdzaak gt>kemnerkt door een lang-
zaam maar 'l.{,kerdalend routiuenÎ\.-'('ali.
Eeu p1aat uit 1003, 'Something old,
something new' (Philips ()52 032 BL)
past IH'laas maar al te goed in dit scheIO:l.
Het is bt'slist niet plezierig OIOde on-
temhare durfal van 1945 nu te horen
worstdl-'u mt't OU7.uivl'rgeblazen thema's,
met een toon die herhaaldelijk dreigt
dicht te slaall, en met {'en bijua besdm-
mend gebrek aan ideeën dat leidt tot (--en
paar dich{,s die in banaliteit nÎct vaak
o\,('ftroffell zul!en zijn.
De andere hlazl'r is tenorist James ~loo-
dy, die in 194ï al tot Dizzy's hig balltl
hehoorde. Zijn spel maakt l'en felle, zelf-

ver'l.{'kerde indruk, met sla(;('ato-dfccten
die enigszins aall de veel jongen~ \Vaynt' \,
Short!'r doell denken. ~Ioody gehruikt
('rgem in ('('11 solo op geestige \vijzc hct-
zdfde r('Vt'illE'-motief dat GilIl'spie als
stoplap misbruikt iJl het coda van 'Hound
~lidnight' en dat geeft misschien het bes-
Ic hel verschil aan lussen deze hdele
veertigers,
De LP hevat, zoals de titel al sll~gereert,
aan {'én kant thema's uit de jaren vt'('rtig
(Be-bop, Good hait, Dizzy atmosphen'J
Pil aan de andere kant recente orig:illals
van Tom ~Iclntosh plus t'ell om ()I\dui-
delijkt' redenen ingelaste bo~sa nova. De
vl'rgelijking tlls~;('noud en nieuw valt, al-
thans op deze plaat, wel heel slerk uit in
het voordeel van oud, met de aanteke •
ning <,lat {.Ieorigint'1e vt'rsies vall dez._
thl'ma s (Uit 104.5 en 1946) met kop e
schouders hoven de nieuwe pogingen uit-
steken.
\Iilt's Dads kn'cg al heel jong grote he-
hndhdd tOl'1lParker hem medio 1945 in
zijn kwintet opnam. Over de kwaliteit
van zijn spel in dit~eerste jaren lopen de
nWnilll-'!:t'llnogal uiteen, h'dcreen is het
er ('chh'r over eens dat de trompettist
vooral simls lH,~.5een hijzonder vrucht-
bare ontwikkeling heeft doorgC'maakt, die
niet alleen muziek van zeer hoge kwali.
teit opleverde, maar ook dc deur opende
voor de experimenten van Coltnll1c c.s.

Belangrijke schakel
Een belangrijke schakel ill die evolutie
zijn de opnamen dit' Davis in lB57 maak-
te voor dt, gelllid.shalHl van de Franse
thriller 'Ascenseur pour l'échafaud' (Lift
naar het schavot), Begeleid door drum-
mer Kenny Clarke en drie Fransen op
tenor, piano en has, bewees ~Iiles met
d",z(' sessioll llat ht't mogelijk is heklem •
mende en ontroerende muziek te maken,
ook al basel'rt m(~n zijn improvisaties
slt'chts op een toonladder of enkele sim-
pele akkoorden.
~liI('s zou dit procédé op latere platell
(vooral 'Kind of Hlue') technisch Vl'rvol-
maken, maar de l)('nauwende zeggings-
kracht waarmee hij in deze filmmuziek de
menselijke penzaamheid verklankte, heeft
hij sindsdien niet vaak overtroffen. De7.c
hele session wt'rd onlangs opnieuw uitgc.
bracht op de eerste kant van de LP
'Jazz sur 1'{'cran' (Fontana 680 2.12 ~lL).
Kant tWt't-'hevat stukjes muziek gemaakt
voor {'t'Utweetal routine-produkten, 'Oes
ft'mml's disparaissent' en 'Un témoin
dans la viHc'.
De Jazz ~lesscngers (met Go1.sonen Lee
)'Iorgan) en ('eli kwintet met o.m. Kenny
Dorham, Duke Jon1;m en Kenny Clarke
passen zich aan hij dit middelmatige ni-
veau, een tweetal s('llsuele hlnesvertol-
kingen van tenorist Golson misschien uit-
j.!t'zondcn1. De hoven alle superlatieven
uitgaande muziek van ~liles op de eerste
kant maakt dezc lichte teleurstelling (voor-
treffelijke' musici dil' matige muziek ma-
ken) ('chter mel'r dan goed,

HERT "UIjS)E
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