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lIet wordt haast traditie in Nederland, het oude jaar is in regen ten
onder gegaan en het nieuwe meldt zich met een paar haast lente-achtige
dagen. \fogc het een voorhode zijn van wat levensgeluk in 1966.

\Vij wensen, zij het wat laat, onze lezers een voorspoedig jaar.
I Iet oude is overigens voor de humanistische geestelijke verzorging in

de strijdkrachten niet slecht geëindigd. ~atliurIijk warell wc heel nieuws-
gierig hoe groot het aantal deelnemers aan onze ,'crzorging zon zijn aan
het eind van het eerste volle jaar dat wij in de strijdkrachten hadden ge-
werkt. \Vel dat aantal bedroeg, precies op 31 december: 2850!

\Vil' zich herinnert dat wij van de minister drie jaren als proef-periode
hebben gekregen, om aan te tonen dat de 2215 deelncmers die zich in
lU61 bij een steekproef hadden gemeld ook nu inderdaad nog aanwezig
zijn, die begrijpt dat wc met het gelJ()(..~mde aantal nogal in ons sas zijn.
De proefperiode zal eerst in de loop van 1967 ten einde zijn.

Ook welvaart brengt moeilijkheden, De lezers weten het en het is ons
bij de overgang van oud naar nieuw van alle kanten voorgehouden, Dat
geldt ook voor de raadslieden in de strijdkrachten, \Vie weet dat een
geestelijke ver.mrger in de strijdkrachten als regel ongeveer 500 deel-

\Vie zich herinnert dat wij van minister dire jaren als proef-periode
dat het werk voor ons heel moeilijk is geworden, Daar komt dan nog als
verzwarende factor bij dat een dominee of aalmoezenier die 500 deel-
nemers meestal in één, soms twee kazemes heeft, terwijl de raadslieden
hun deelnemers over 20 à 2.5 kazernes hebben verdeeld, Een bijna on-
mogelijke situatie!

De minister is er niet ongevoelig voor. Hij heeft ons ecn uitbreiding
van het aantal raadslieden in het vooruitzicht gesteld per, ., 1 juli 1966,
Als de groei van het deelnemersaantal doorgaat als in 1965 het geval is
geweest dan zullen we op die dahull echter de 3500 deelnemers wel zijn
gepasseerd.

Ik hcgrijp wel dat ook l'ell minister van Defensie geen ijzer met handen
kan breken, Toch vraag ik me met grote zorg af wat cr op deze wijze van
de humanistische geestelijke verzorging in de strijdkrachten terecht moet
komen . .\fijn wensen voor 1966 gaan dan ook vooral uit naar de vier
raadslieden, ik \\'{'ns hun de kracht toe om cr ondanks alle moeiijlkheden
wat van te maken. Zeveel graag, dat zijzelf en hun deelnemers het werk
zinvol blijven vinden,

Foto's en cartoons
\Vij willen aan het begin \'an het jaar ook eell beroep doen op dc lezers,

\Vij hebben indertijd eens gevraagd om korte vcrhalcn en hebben er toen
zoveel hinnen gekregen dat we er nog lang niet door zijn, Geen verhalen
dus op dit ogenhlik!

~faar wel graag foto's die gcschikt zijn als voorplaat voor Ego en
verder cartoons die nu en dan ons blad op gecstige wijze kunnen opsie-
ren, Gegadigden beuenken dat we wel eisen stellen, Onduidelijke of saaie
foto's krijgen ze zonder meer tertIg,

\Vat de cartoons hetreft, die mogen natuurlijk wel op het militaire
levcn betrekking hebben, maar nodig is dat helemaal niet.

Betaling hangt af van de grootte. De vulling van een bladzijde wordt
met f 40,- betaald, een halve bladzijde f 20,-, een kwart bladzijde
f 10,-, Inzending aan de redactie van Ego, waarvan het adres in dit
nummer. Red.
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Armstrongs grote jaren; 1924-1929

Sinds het hegin van de jaren dertig is
Louis Armstrong veel meer dan alleen
een groot jazzmuzikant. De sensationele
hoge notenblazer (series van honderd
hoge C's 1><'Sloten met ('t'1l hog-e F,
uniek V(X>f die dagen) en gevierde re-
VUE'Ster van 1930 ging zkh in de jaren
daarna stc-eds Int'er toeleggen Dp hitpa-
rade-werk (van rou rascal !JOU via C'est
si hOll:, Mack the knile en High society
tot HeUo Dolly, de grootste hit van 1964
in de VS), terwijl hij tus.sen de hedrij-
Ven door aan tientallen films meewerk.
te. AI dat lucratieve \\leek kwam zijn

•

iaz"zrCPtltatie natuurlijk niet t<-'n goc'de;
~merhvaardige wehnatige relatie rus-
H stijgende verdiensten van een jazz-

muzikant en daling van zijn prestige
in jazzkringell ging ook in dit geval OIJ.

Ve,kee,d beeld

De tegenwoordige kritiek op Satchmo
lwperkt zich niet tot zijn muzikale pres-
blUes, die uiteraard mel het klimmen
der jaren wat minder zijn geworden. Er
wordt vooral bezwaar g{'maakt tegen de
show die hij gewoonlijk op het podium
wt'gget,ft. De negt'rs hebbt'1l zich jaren-
lang moeten eonformL"fenaan het kari-
katurale beeld (de onbedaarlijk lachen-
de, ogenrollende, dansende en springen-
de zwarte pias) dat de blanken van ze
hadden. Annstrong, zo zegt men dan,
zou er bekr aan doen zich radicaal
daarvan te onderscheiden: met zijn grol-
len en grimassen houdt hij dit verkeer-
de beeld alleen maar in stamt In die
vef\vijten zit natuurlijk een kenl van
waarheid, maar je kunt er toc.h begrip
voor hebbf"n dat i{'mand die tientallen

~lfCIl in die sf{'Cr heeft moeten optrc-
.••••••.en, niet van de ene dag op de andere
zijn podiumpersoonlijkheid kan verande-
ren. Bovcndien zitten er naa!'it de na-
tuurlijke of geacteerde vreugde recht-
uit-het-eenvoudigc-hart zoveel subtiele,
het publiek op de hak nemell{le trL'kjes
in Stachmo's optreden, dat het niet fair
is Iwm et'nvoudig als {'en Oom Tom af
te schilderen.
De platen die ik deze keer wil b{'spre-

keil, llateren uit de tijd dat Armstrongs
meesterschap als jazzmusicus nog al
zijn andere capaciteiten ()vl~rschadllwde.
In 1924 vertrok Satt'hmo uit Chicago,

waar hij als hvecde kornettist van de
King Oliver band beroemd was gewor-
den, naar Xew York voor een engage-
ment bij Flekher lIenderson. Kornettist
Hex Stewart, zelf geen kleine jazzjon-
gen, vertelt over die dagen: 'Then Louis
Annstrong hit townl Ik werd met de
rest van de stad helemaal gek. Ik pro-
ht.-'Crdenet zoals hij te lopen, te praten,
te eten en te slapen. Ik kocht zelfs ('t'U
paar grote politiescho(,llen zoals hij droeg
en ik stond voor zijn deur te wachten
tot hij naar buiten kwam, zodat ik naar
hem kon kijken:
Zulke reacties, die toen helemaal niet
ongewoon waren, worden begrijpelijker

als je de 0pllamen beluistert die Louis
eind 1924 met de Fleteher lIenderson
band Inaakte. 'Fletd1er Iieliderson 1024-
1927' (Hiversidc H~18813) bevat zestien
stukken; op twee daarvan is Armstrong
te horen. De Hemlerson hand was in
die dagen l'en nogal houterig musÎCe-
rem! dansorkest, dat buitengewoon fan-
tasidoze, saaie arrangementen gebruik-
tI:'. Zdfs tenorsaxofonist Co!eman IIaw-
kins - toen net h\'i.lltig jaar oud - fra-
set'nle onbeholpen en zeker niet swin-
gend. In die omgeving leek het ontspan-
nen, ritmisch subtiele spel van Armstrong
uit een heel andere wereld te komen. Zijn
uni{'kl', stralende toon kan zelfs op de-
ze gdllidste(.hni.~eh uitcnnatc primitieve
opnamen nog bekoren. De vijf stukken
uit 1927 op deze lp demonstreren hoe
diepgaand Annstrong in de tussl'lltijd tie
jazz had heïnvloed. "lmid als Joe Smith
(kornet) en Jimmy HarrÎson (trombo-
ne) hadden toen net ontdekt hoe je
swingende muziek kon maken; daarv(xlr
moest je proberen net zoals Armstrong
te spelen. Smith en IIarrison wisten
daarhij hun eig"enpersoonlijkheid te he~
waren; honderden mindere musici be-
perkten zich tot het slaafs kopiëren van
ll{'t spel van the Kin€!, zoals Satchmo in
die tijd werd genoem(1.

Terug naar Chicago

Eind 1925 kcerde Annstrong terug naar
Chicago, waar zijn vrouw Lil IIardin
inmiddels pt'n pig"enorkest had gevonnd.
ln novl'lllher van dat jaar nam Satchmo
zijn eerste platen op als leider van de
al spoedig lwfaamde Ilot Fit:e. Twee
jaar later werd d(~J:estudiocom1Jinatie
uitgehreid tot de Ilot Sevell; ook de op-
namen van die groep werden al spo(,dig

klassiek. Hoe goed Armstrong op deze
platen ook speelde, de anderen stonden
zover benl'(lt'n zijn niveau, dat men nau-
welijks tot homogeen, eensgezind samen-
spel kon komen. Pas in 1928 vond Sateh-
ma 'si<1e-mell'die zijn peil althans he-
naderdl'll. Hij spedde dat hele jaar in de
Savoy Ballroom in Chicago met lwt
,l.,rrote(df m.ans) orkest van ('t'n zekere
Carroll Dickerson. 11et musici van dil'
band vormde Armstrong voor plaatses-
sions zijn Saw!! Hal/room Firc.
'Annstrong V,S.O.P. volume 4' (CBS

62473) bevat zestien vertolkingen uit
1928. Annstrong heeft zich hier hele-
maal losgemaakt van het Ne\v Orleans-
idi()om met zijn collectieve improvisa-
ties. liet gaat hij deze opnamen om de
soli, die d(x)r simpele stukjes arrange-
ment wonlen afgewisseld. ;'\aast Ann-
strong is pianist Earl Hines de grote
man, voortreffdijk hegeleidend met voor
die dagt'n bllitengewlxm geraffineerde
akkoorden en krachtige solerend met
bekoorlijke melodische figuren en \'er-
rassende goocheltoeren met het kmpo.
Klarinettist Jimmy Strong en trombo-
nist Fred Robinson spelen primitief en
monotoon, maar in de collectieve pas-
sagt's tonen ze tenminste enig gevocl
voor s\\ing. Annstrong blijft nahmrlijk
een klasse apart. Of hij nu simpele, bij-
na helemaal op één toon gebaseerde soli
blaast (Don't ;ive me), virhloos met
snelle loopjes jongleert (de intro van
\Vest End blues), zÎl'h met zijn ontwa-
pende stemgeluid vrolijk maakt om een
banale tekst (A M01UhlY date), of zon-
der woorden met diezelfde stem ('t'n
cnOlme expressie bereikt (Squeezc me),
het is allemaal even s\\ingend, even blij-
moedig en even meeslepend.
Deel 5 van deze serie (CRS 62474) be-

vat IX'halve nog l'nkele stukken van de
Savoy Ballroom Five een aantal opna-
men uit 1929, waarin Annstrong door
grote orkestelI wordt begeleid. De stuk-
ken met de Carroll Dickerson band he-
wijzen hoezeer Armstrongs taIenten in-
middels wawn erkend. Sakhmo was l'en
solo-attradie geworden; het orkest mocht
begeleiden en alleen als Annstrong van
trompet naar zang (Jf olllg(.keenl mot'!'it
ovt'fsehakell'n. Vit'1t'Il('f L'Cnpaar solo-
maten voor de andere musici af.
De beste stukken van deze lp zijn ech-

ter de vier kantjes md de Luis Husseli
hand, ('en zwaar onderschat orkest, dat
in 1929 al ge\veldig swingende muziC'k
maakte. De voortreffelijke rimesectie,
md als grote man de fantastisch stu-
wende bassist Pops Forster, stimuleert
Satchmo tot nog enthousiaster spel dan
anders. Bovendien hewijzen musici als
J. C. lligginlx)tham (tromhone) en
Charlie Halmes (alts;'lx) dat Annstrong
in 1929 nog wel veruit de beste, maar
lang niet meer dc eBige volwaardige
jazzsolist was. Door Satchmo's baan-
brekende werk was de jazz volwasst'n
gL'\vordell.

BEIlT VU ijSJE

3



RI/(' St. Deuk De pro,~tiIUl'é mct liet vcrgllrdc hart.

FI LMBESPREKING
Pllris Vu Par ... is ('cn filmische
korte-verhalenhundel, waarin de
schrijvers in opdracht van de uit~
gever één centraal thema hebben
gekozen. Of zo 11 wilt: {,én centraIe
lob tic. Daardoor is 'Paris vu
par .. : misschien schijnbaar mak-
kelijker te 'hegrijpen'. In wezen
heeft Schroeder er de zaken alleen
maar door gecompliceerd.
11aar ook w('cr mede door de ge-
complicecrdheid en de verschillen
În aanpak en uitwerking is 'Paris
vu par .. : een boeiende film ge-
worden.
Als zes filmers, schrijvers, hardlo-
pers, pianisten of stratenmakers
dezelfde opdracht en hetzelfde uit-
gangspunt krijgen, is men geneigd
er een examen in te zien - een
vergelijkend examen.
Voor ons was Eric RolmleT (Etolle)
nummer ('i'n, op (Ic vopt gevolgd
door Jf':m Houch (Gl/re cl" Nonl).
Drie werd Co(iard (i\lOlipartlas8c),
vier Chabrol (La Jlflctie) en vijf
Pollet (St, Denis). Als allerlaahie
dan Douehet (St. Germain).

Over het algemeen vinden wc zijn naam
in (Ie kleine lettertjes van de ad\'er-
ten ties terug: e"enals het grote publiek
vinden nok de ml'('ste pllhlieiteiblm~
reaus dc filmregisseur een qlllwtité lIé-
gligable. En vanuit reclam(.•..oo~'1)lmt
hebben ze meestal gelijk. Sleehts enkele
regisseursnamen trekken even sterk als
Sex-Bommen en I Iij~~lenercn; of ster~
ker. Ingmar Berb'1l1an is zo'n naam.
Van de Franse regisseurs onder andere
François Truffau, Claude Chahrol en
Jean~Luc Codard.
De laabtc twee vinden we terug in de
film Paris VII JUlr,.. (Parijs gezien
door, .. ). Chahml zelfs in de duhhelt'
functie van regisseur én actcur,
\Vél acteur maar geen regissl'lIr in de.
ze film is ook Barbet Sehroeder, die
ml't zijn 'Films de Losange' het meest
creatieve talent vaJl de Franse film-
industrie hoopt te I)llJl(l<'!('n.Dat is hem
in 'Paris vu par .. , , gelukt.

In 'Paris vu par' zien wc Z(''S regis~
M'urs aan- hl't werk £lP t'en manier die
zij vrijwel allen kellllCJl nit hun begin~
periode; de beweeglijke Illanil'r van de
zestien milimeter camera. Vooral Jean~
Luc Godard, Jean-Oaniel Pallet (POUrt)lt

qu'OH ait l'ivresse - 195ï) en Je~'l11
Houch (etnografische filmstildies, .\loi
1111 IIn;r - H).'56) maakten naam met
dl' 'kleine broer' van de nonnale 35.mil-
limcter spceJfilmcanwra,
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Paris VU par ...

Tf'recilt wijst producl'I1t en stimulator
Barbet Schroeder erop, dat de televisie
in feite de: W~millinwterfilm ecn prn~
fessiOlU'le status lH'eft I4cgevl'lI. l'OI-:
steeds draaielI in de meeste filmstudio's
de 35-, 70_ of Cinerama-camera's, maar
alle televisiereportages worden opgen(l~
111('11op '1'.('Stit'n'.
lIet verschil (lISSl~1lW- en 35-millinw-
ter fihnen, is vergelijkhaar md het v('r~
schil tussen kleinheeld l'n 6 x 6-fotogra-
fei (Leica en Rolleiflex). En cVl"nals de
kll'inheddcnuwra's 'sneller' zijn dan hun
grotere hroers, zo zijn de Arrillex en {Ie
Paillarcl.Holcx ved makkelijker te hanh'-
ren dan de logge, meestal in studio's
opgestelde ('11 vastgl'Schroefde 35.milli-
meters.
Vrijwd elke artistieke vernieuwing, Vl'r-
jonging na de oorlog heeft het gezoeht
in spolltant'"itPit kn koste van tC'dmi.
sc1wkwaliteit. Dat gold voor de gestencil-
de blaadjes van de Vijftigers, dat geldt
vonr de beat~mlll'.iek, voor Pop~ cn Op~
art, vnor Fluxus, voor... noem maar
op. Dat gold cn geldt ook voor film.
De 'Nouvdle Vague' h('(,ft lwt - in
tegenstelling met de routiniers van IIol.
1ywood - nooit erg g{"",lochtin kchni-
sche vcrvolmaking door middel van
(h.v.) de montage. In vijf minuten Hol~
lywo(){t-film zit soms ml'er montage dan
in een heil' spl'elfilm uit de ;\ouvellt'
Vague.

Jean Rouch (48)

Tl'rugkl'rclltl Ilaar zijn oudt' 'liefde', de
lfi-millimekr. IweEt lC{1II HOllch (48)
deze 'afkl'er' van mOIltage het IlH'('st
cOIlsequent gehanteenl. Zijn Iletl:ltit'ring
van {.én deel van Parijs (Gare cl" Nonl)
is bijna één ongcsneden film; het ver~
haal van {'('H jonge vrouw die uit verve-
ling bij haar mail (l'eu kalltoorll{'dÎ<'n~
de) wegloopt en op straat onmitlddlijk

de mali tegenkomt die haar hie(lt wat ze
bij haar man mist: avontuur, geld, zor-
geloosheid. liet schijnt een sprookje,
maar Houch wekt ons met één klap
uit de droom als hij bbk die sprookjes-
prins terugl)reng"t tot nonnale verhou.
dingen. Ook hij is - znnder dat we hd
weten - kn einde raad en de wdg('-
ring van het jonge vrouwtje om op zijIl
voorstellelI in te gaan, drijft hem (wc
zieu het iu ('{'n paar s('(ündt'n gehell~
n'n) tot z{,lfmoonl.
Een studie van ml'nSl'n: dl' kautoorhe-
dit'nde ZOIIevengoed hankdirecteur hd)~
ll<'ll kunnen zijn en dl' sprookjesprins
('el1 kunstschilder. Houch situeert Zij.
verhaal om het Care dn :\nnl, maar Îl
w("/.('n is l1('t alom kg('nwoonlig in Pa.
rijs - overal.

Claude Chabrol (35)

Cll/ll<lc Clwbrol (35 - 'Les Cousins',
Ï .•alldru') plaatst ons ('V('IlC('nSin ('eli
gC"".linwaarin mali e1l vrollw het lIid
met elkaar klImwIl vindelI. ~Iaar hoc
tntaal anders is zijn benadering. De Oll~
<iers zijn rijk - het is een milieu dat
Chabrol vertrouwd is. Zijn deel heet dan
ook l..a Muetfe, ecn beterc middenstamls-
\\;jk. ~[aar gecn wijk om over te
dromen, zoals de jonge vrouw in HOIlc:hs
d('el doet (over ,\flte"il). ~Ian t'n vrom ••-
vechtelI als kat en hond (het zijn Cha-
hrol.zdf ('11 zijll real-file vrouw); danr-
tussl'n - of eigenlijk: daarnaast - staat
hun zoontje van ('('11 jaar of v('erti('n.
Ilij vernielt het portret van Knnrad
Adpllauer op de werkkamer van zijn va-
der, laat de lotions van zijn moeder
door tic gootsti't'1l lopen pn hetrapt de
diensthode als n' met zijn vatler aan Iwt
'stoeien' is. En om zich af tt' zonden'] .•••.
van het eeuwige gekijf, stopt hij watjc~~
in zijn oren. ~rt'('r niet. ~Iaar wat Cha~
hrol ervan maakt, is ('en iw,angstigende



Retrapt door dc ZOOII, ClwlJrol rechts.

laeh."piegel van d{, dit'plcpul1tt'TI in dit
gezin uit de Parijse uPlwr.middle-class,

Jean.Daniel Pollet (29)

jeall-Dallie1 Pollet (29) maakte naam
met de rt'portagefilm 'POllrvU qn'on aH
l'ivrL"Sse',Hij wa_~tOt'lJ 21 jaar, !\u -
acht jaar en vijf films bter - heeft hij
md ('('n jong{'man die sprekend lijkt op
dc hoofdfiguur uit zijn ('crskling, ('cn
imprt~."sil'willl'n g('V('1lvan {,CIIvan de
facetten vall de rosse huurt Hue Saillt-
Delli .••.lid is de prostitu('e met Iwt Vt'r-
gulde hart, die haar jOlige kl:mt op zijn
gemak pro1>c('rt te stellen, zich zelf op
haar gelllak gaat voelen en gednf('Jl(h~
de hele t'pisode vt'rged waarmn hij ei-
genlijk md haar naar haar kamer is
gegaan. Z(~ ('1(>n,prakn en le'I:t'1lsa-

~ell, Dan valt het Jicht uit. \\'('inig
~('ggend - noch over de hllllrt, noch

over de nwnSt'n dit' {'r wonen. Pollet
hedt kt'IlIH'lijk het gemak waarnwe
1)ollrvu .. " destijds ".ichzt'lf lid fil-
men, als uitgangspunt gCllolllen voor
zijn aalHh'c1in 'Vu par. , . '

Eric Rohmer (45)

Eric Ho/",u', (45) maakte sedert HJ49
tien films, Zijn bijdrage aan 'VII par, , , '
is op 't eerste gezicht cven onhetekenend
van verhaal als het deel van Polld,
~Iaar hij weet zijn quartier, l'ltlce de
l'Etoile. trefzeker neer te zetten in de
figuur van de winkelier - t'en nog jon-
ge man - die dagelijks zijn wandt'iing
van de métro naar zijn zaak maakt. Op
t;'{'n morgen krijgt hij het 1euprlijk aan
dc stok (aan de parapluie) met een
agressieve dronkeman. Dl' man hlijft -
na een korte worsteling - getroffen
door de parapillie liggen en de winke-
lier zet hpt up een lopen. !\og \\'(,kell-
lang durft hij niet voorhij dl' plaats waar
hij (mfX'nt hij) (,"t.'nman heeft gedood.
Tot hij hem - weer éven agressief -
lt'rugziet in de métro.

Jean Douchet (36)

JC(/fl DOlle/lCt (36) maakte slechts een
filmpjt' - in 1962 - en is hoofdzakdijk
hekend als mt"(l('\\'{'rk('r aan de 'Ca-
hkrs llu Cim'ma', Douchet hield op de
Aeademisehe Filmstudiedagen in 1960 l'l'n
inleiding over de Xouvellc Vague, waar-
in hij ondt'r meer stelde: '~Ien zou de
1\ol1vt,lll' Vague kunnen hesehOilwen als
('('n nl'oromantisdlC stroming l'B dit zo-
wel naar vorm als inhoud .. , \Villen de
n'gis.s('urs van de ~ouvelle Vague op
tlJlgere termijn ids hereikt'Jl, dan zul-
1(-'nzij meer rt,keninl.(mo("1l'ngaan hou-
dell met het grote publiek.'
Dje nt'ofOmantiek komt in Douchds hij-
drage over St. GemUlili-des-P,és heel
duidelijk naar von'll. ~taar het is L"t.'1lin
\\'I'Zl'n kille, ongeïnteresseerde romantit,k
van eell theoreticus, die zijn ide('i.:n \vil
neerzl'tten. lId Amerikaanse meisje dat
md ('en Fr:mse jongen meegaat naar
tTIl lu.'\eflat en later ontdekt dat het
,slt'chts een geleend apparlt'lIl('llt is Pil
dat zijll verhalen 'gelet'mr zijn van de
echtc eigellaar van de flat (een overigen.s
evell knappe jongen, moet kellllelijk lH't
symbool zijn van de toeristieke verwor-
ding van het quartier. Alle elem("nh'n
zittt'll ('r keurig in. \\'at er uitkomt, is
echtcr een dood din,;, {'t'Utheorie. ~Iaar
wél volgens Douchets eigen theorie -
het 11I('t'Stgericht op 'het grote pll-
!)Iiek', dit artiestenmelodrama,

Jean-luc Godard (35)

Jctlll-LIIC God(lfd (35 heeft van deze
zes het grootstt' aantal films op zijn naam
staan. Dat hij ook tIe meest begnafdc
uit dit zestal is, dnnkt hij ('chter nid
aan de kwantiteit van zijn filmproduktie.
Godani ht,t,f! originele idt'ei.;1l en {-'en
pittige - zij het 7:elden mellselijke -
aanpak. 'A Bout de SOllffle' (19.59,
waarmt'e hij llaam maakte, moge dan
nog een vall de mt't-'st 'menselijke' films
zijn ('Une Femme ),Iari(>c' is de twee-
de, in zijn ant1('re films SP('l'lt hij met

m('nsell; et'n neiging die heel slt'rk na<.u
voren komt in de opzd van zijn Bardot-
film 'Le ),I('pris'.
~teu krijgt de indruk dnt hij mellSt'n h{I{Ü
('n film liefheeft. In zijn hde/l{l.stc films
zet hij dan hoveudiell st('evast zijn vrou-
wenfigllur tussell twee mannen, lldg('('n
lIid noodzakelijk tot ('en drÏt,IHll'ksv{'r-
houding leidt (al wordt het dat wel
vaak: Mépris. Une Femmc est IIne Fem-
lIle, Hallde cl Wlrt, liet is dan ook nid
vel\\'olldt'rlijk, dat Godani in zijn quar-
tier, ,\[onfpor1w .••.••e. waarin hij volkomen
vrij w{'nl g(,latt'n, wél'r het heprm,fdc
H't'ept hanteert. Zijn virtuositeit schuilt in
zijn hewerking. \Vl'('r ('('11 t1riehoeksv('r-
houdiul.(, maar w('t'r ander,~: een meis-
je dat meent de brieven en enveloppen
aan haar twee minnaars te IH,hhen ver-
wisseld, ontdekt uit('Înddijk dat dat niet
zo was, maar zit dan zonder minnaars.
Een flitsend gefihnd, sprankel('ll(l {kei
- natuurlijk ml't de nodige citaten (in
de meest letftorlijke zin: Dur.;iviel' op een
Illilur gesl,hil(lf'rde reclame).

Film is 1'('11 nauwelijks ontdt'kt medium,
Er wordt nog volop mee geë:q)erimen-
teen!. De tijd dat l,lkc hoofdfilm {'('n
speelfilm van lIegeIltig minuten was,
gemaakt door één regissellr, is voorhij.

Clwllrol ('u ::ij'l vrouw ill La :llucttc.

De documentaire {'n de reportage ('Al-
leman', '~loll(lo Cane' hebhen hun
avondvullende plaats gekregen naast de
spet"lfilm. De duur rekt zich soms tot het
dubbele van eell normale lengte. En dric-
of meer-luiken, 'geschilder(f' door v('r-
schillende kunstt'naars wonkn tot nog
toe steeds onderling gei.>omlendoor één
thellla. 'Boccaccio '70', 'La Franç:aise
et l'Amour', enz., enz.
Ook hier heeft producer Sehroeder (zelf
een rolletje als de echtgenoot in hd deel
vall Houch) een kunstmatig verband ge-
suggereerd. :\Iaar tussen de visies van
COllcht'! pn Hohmer op Parijs zit een
even groot verschil als tussen de op-
vattingen van Goya CII Picasso over de
oorlog in Spanje. HEl\'K J. ~IEIER
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Vrijheid en gehoorzaamheid

vraagt per 1 juli 1966:

beheerdersechtpaar

HUMANISTISCH
VORMINGSCENTRUM VOOR

MILITAIREN

Bij voorkeur zonder kinderen.

\Verkzaamlll'c1cn man: admillistratie, l)llffctbeheer (klein, I)cperkt l>llffct)
hllishoudelijke karwcitje:s.
\Vcrkzaamhcdell vrouw: Lciding keuken- en schoonmaal.:werkzaamheden.

Sal:lris: bruto f 760 p.m. (zonder verhogingen van 1966) + toelage van
ong. f 125 p.m. in de \'orm van vrij verwarming, verlichting en andere
emOlllllll'llten.

r-

Vrijheid en gemeenschap

Ik kies in vrijlll'id de gel111'enseiJap
met anderen. ))0 geïsoleerde mens 1)('-
staat niet. De mens is hlijkbaar aange-
legd op vrijheid en gl'llwenschap tege-
lijkertijd cn mijn lf'vl'n moet daarvan
de uitdrukking zijn. Dat hekh'nt dat
ook voor mijn vrijheid de mensdijke sa.
menlevingsvorm{'n nomlzakelijk zijn. Ik
heil vrij, niet ondanks maar dank zij
(iie samenlevingsvormen.
Ik kies in vrijheid de gemeenschap.

En dat hekkent wonderlijko tegenstel-
ling, ik kies in vrijheid de gehIXJrZ:lam-
heid aan de voorschriften die het voort-
bl'staan van de gemeenschap \vaarbor-

daarom sommige mellsen hell'maal niet
zo gesteld zijn op de vrijheid. Ik draag
verantw(}(lnh.lijkheid voor mijn heslissin-
gen en hovenal voor de wijze waarop
ik door mijn heslissen en handelen {Ie
situatie waarin ik met anderen, Vl'r-
k('('r, heïnvlOl'd. Dat geldt zelfs als ik
besluit van ieder handelen af te zien,
want ook dat beïnvloedt de situatie. Nu
is er één dement dat ik op grond van
dio vcrant\V(xmldijkheid niet uit mijn
beslissen en handell'Tl kan elimineren,
n1. het dement van de saamhorigheid.
\Vij horcn bij elkaar, zonder de andf'r
kunnen \\'0 niet le\'en. \VeI zijn die ande-
reu vaak een aanslag op mijn vrijheid,
maar tegelijkertijd zijn ze onmisha,.r.
een apart, geïsok'l'rd mem komt no
aan dl" vrijheid noch aall JH't leven to .
Ik wil dus, inhli1ief of weldlxmlacht, zo
handelen dat ik do saamhorigheid met
do amlerell nid volledig en definitief
verbreek.

derwerpen aan beslissingen van ande-
reil. Ik laat in het vnlgende de gehoor-
zaamheid op grond van eigen onvolwas-
senlwid, dus b.V. de gehoorzaamheid van
kinderen aan hun ouders, builen lw-
schouwing, het gaat mij om het gedrag
Van volwassenen.
Xu hd)ben sommige \.•..oonlen van

zit:h zelf ('{'n gunstige klank, b.v. het
woord liefde. l\atuurlijk zijn er merk-
\vaardige uitdrukkingen als 'Liefde tot
de misdaad,' maaT in het algemeell
hehhen w(Klrden als liefde, eerlijkheid
en vriendschap in OIlS taalgebruik een
gUllstige klank.
Is dat ook zo met <gehoorJ:.aamheid?'
Ik IH'h wd eens de indruk dat {'I'

mensen zijn die dat inderdaad zo vin-
den. lIet gehoorzamen, het zich schik.
ken onder de heslhsingell van anderen,
is in hun ogf'n een verdiensh'. Ik zou,
vanuit mijn humanisti<;che levensvisie.
de gehoor/,aamhcid niet zonder nH't'r
als een deugd wil1l'n zien. En als ml'lJ
het gehoorzamell dan hovl'ndiell nog 011-
derstreept door te gaan sprl,ken van
'hlindelings' gehoorzamen, dan is mijn,
humanistisch, protest \\"d gewl,kt l'n
keer ik me md fdJH'id tegen de men-
sen die zulk 'hlimlelings' gehoorzamen
tot grondslag van normaal maatschap-
lll'lijk verkeer willen mahll. ~faar toehl

Verantwoordelijkheid

Vrijheid hetekent verantwoordelijk_
Iwid. \Vie in vrijlwil1 heslist, zal de ver-
antwoordelijkheid voor dt'ze heslissin-
/.!t'n op zijn sehouders moP1l'n m'ml'n.
'Vie dat nid wil, is hlijkbaar arm de
vrijheid nog- nid tOt'. ~lisschien dal

I[et is nodig oll(1<--rschcidte maken
tussl'n vrijheid en willekeur, Beslissin-
gen voltn'kken zich altijd in l'en he-
paalde situatie, een mens is lIimml'r
apart en ge'isok't'nl, hij is altijd in rela-
tie met anderelI. Deze relaties kunnen
variëren van persoonlijke contacten tot
mondiale verbanden, maar ze zijn altijd
aanwezig. Door deze relaties is ons han-
delen zinvol, mell behoeft e{'11milil'u
om tot handden te kunnen komen. \ViI.
ll.keur nu is een hamIeteIl waarbij men
zich van al dC"J:.crc1atil's niets aantrekt,
waarhij men doet of men alleen op dl'
wereld is. \Villckeur berust uiteindelijk
op onv"'rs,,.hilligheid, het is de levens-
houding van de gt'Ïsoleerde mens. Vrij-
heid berust zeker niet op onverschillig-
heid, het is het toegewijd aanvaarden
vall de mogelijkheid tot zelf.heslissing
en do erkenning dat dat ook voor ande-
ren geldt. \Vie nl. zieh zdf aanvaardt
al..•vrij men.". aanvaardt daarmede ook
de ander als zodanig. Vrijheid is uitein.
(h'lijk een gezamenlijk(~ poging van
mensen om zieh als vrije mensen te ge-
drageil.

Geen willekeur

~lilitain'n Vn1!-:"en ons de laatste tijd
nogal eens: '1100 dt.'nkcn de humanisten
over het prohleem V:ln de gehoor.laam-
hcitl? In de humanistische geschriften
wordt voortdurend ('cn heroep ge<laan
op dl' drang tot vrijheid en zelfstandig-
heid die mell in de ml'ns aanwezig aeht.
Komt daardoor niet de bereidheid tot
gehoorzaamheid aan het gezag in het
gt."llrang, die de grondslag vormt van
dc militaire samenleving?'
De vraag zou natuurlijk ook aau ande-

reIl gesteld kunilcil worden, maar ik wil
in het onderstaande pogen er een hu-
manistisch antwoord op te geven. Ka-
tuurlijk zullen nid alle humanisten op
de gestelde vraag hdzelfdc antwoord
geven, ik wil echter trachten duidelijk
te maken dat Cl"U redelijk antwoord
vanuit t."ell humanistische gezindheid
mogelijk is.
Inder<laad is het kenmerkend voor

het humanisme dat het de m('ns voert
uaar zijn vrijheid.
Vrijheid is de mogelijkheid van h",t in-

dividu om over zich zdf te beslissen.
Humanisten men,,'n dat in deze moge-

lijkheid de grondslag ligt voor w{'rkelijk
menselijk gedrag. 'Vil' in vrijheid heslist
over zich zelf, is ('erst in de volle zin des
\\"ooa1-;: nlt'lI.~. Daarom is humanisme
inderdaad een heroep op de vrijheid,
d.w.z. op het zelfheslissellde moment in
lle melis.

Gehoorzaamheid

\Vat betekent g"ehoorz.wmheid?
Cehoor,wamheid is de hercidhl'id af

te zien van het zelf-be"slissende mo-
ment, het is dl~ bereidheid zieh te on-

Leeftijd: hlssen 27 ('n ,'5.'5jaar.

Sollicitaties met uitvoeri!-:l'inlichtingen voor 15 fehruari 1966 a3:!: Directie
Coornhcrthuis, Hoofdstraat tH, Drie1x-rgen (op en\'elop het woord 'solli-
citatie' Vl'rmelden).
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HUMANISTISCH VORMINGSCENTRUM
'HET COORNHERTHUIS'
Hoofdstraat 84 - Driebergen

\venst deel te nemen aan een Vormings- en Bezinningsbijeenkornst van het
Humanistisch Thuisfront in het Coornherthuis te Driebergen in de maand

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

Handtekening:

In het Coomherthuis worden regelmatig bezinningsbijeenkomsten gehouden
voor militairen.
Er wordt daarbij gesproken over allerlei levensvragen. Daarnaast zijn eI
boeiende programma's over hedendaagse kunst.
Iedere militair kan hiervoor uitzonderingsverlof krijgen.
\Vie iets gevoelt vour deelname aan zo'n bijeenkomst vuHe hel onderstaande
fonnulier in en sture het op naar het Coornherthuis.

gen. Ik kan in vrijheid niet zo kiezen
dat de gemeenschap ten onder gaat. Of
liever, ik kan wel zodanig kiezen., maar
zolang is wens te leven, doe ik dat niet.
Slecht•.• onverschilligheid t.a.v. het le-
ven ?.ou tot de ongebreidelde vrijheid,
tot de \\ilk-keur, tot de zelfmoord kun-
nen besluiten, Ik kies mij zelf in gehoor-
zaamheid.
11aar dat is niet de 'blindelingse' ge-

hoorl:aamhcid, <bt is de gdlOorl:aam-
Iwid die voortdurend \veet heeft van de
vrijheid, het is de gehoor.o:aamheiddie
het uiteindelijk om de vrijheid begonneu
is, liet is de gehoorzaamheid die voort-
durend het protest van de vrijheid in

• zich dmagt.

Voorwaardelijke gehoorzaamheid

Zulk een zelf-gekozen gehoorzaamheid
is no<-.hblindelings noch onvoorwaarde-
lijk. Zij is een gehoorzaamheid van overi-
gens vrije men.sen en zij i... gericht op
het V(x)rt1>cstaanvan de vrijlwid in de
gemeenschap. Het is dus een gehoor-
zaamheid die slechts op grond van ern-
stige overwegingen kan \vordl'n ge-
vraagd en gegeven. En voorwaarde is
vooral dat degene die de gehoorzaam-
heid vraagt, het inderdaad uiteindelijk
om de vrijheid gaat.
Zo is in deze gedachtengang gehoor-

zaamheid aan een zelf-gekozen rege-
ring, die op haar beurt gehoorzaamt
aan de wetten des lan<h, aanvaardbaar,
maar is gehoorr.aamheid aan een regt~-
ring die gewelddadig de macht heeft ge-
grepen en deze op dictatoriale wijze uit-
oefent, bepaald onaanvaardbaar, Een
twet._""<.levoorwaarde is dat de gdlonrza.
mende mens beschermd wordt tegen
willekeur. In een democratische staats-

.••••..ontwikkeling is het de rt"Chterlijke
.." macht die de burger heschennt tegen

willC'kcur van de kant van de regering
t'll van medeburgers. Het protest van
de vrijheid kan z.ich in zo'n staatsollt-
wikkeling, en met garanties omkleed,
laten horen. Een derde voorwaarde is,
samenhangend met de tweede, dat de
vrijheid niet meer wordt bept.'rkt dan
strikt J1(xxl:l<tkelijkis. Een regering die
meer gehoorzaamheid vraagt dan de
situatie vereist, i... op weg naar wijk....
keur en dictatuur. Het zou niet moeilijk
zijn meer voorwaarden op te sommen,
maar samenvattend kan het best wor-
den gezegd dat gehoorr.aamhl'id slechts
dan mogeUjk is at... de gehoorzamende
mens de overtuiging lweft dat het in de
gehoor/.aamlwid gaat om zijn vrijheid.

Gehoorzaamheid in de strijdkrachten

In sommige situaties mOl't de over-
heid ecn extra-beroep doen op haar bur-
gws. Dat 7jjn ab regel momenten of pe-
rioden als werkelijk het voorthest:um
van de gemeenschap in gevaar i'i. Het
duidelijkst is in dit wrband het (x)r-

Ondergetekende

Hegistratienummer

Onderdeel

Gelegerd te

logsgevaar. Dl' strijdkrachten dienen
om dat oorlogsgevaar te voorkomen of
om, als toch oorlo~ uithrl'l,kt, het voort-
hestaan van (Ie j.temt'l'llsehap te waar-
bor~ell. Ik laat deze keer de vraag of
dat met de huidige techniek nog moge-
lijk is in het midden,
De eis van gehoorzaamheid krijgt nu

ecn hijzondere kleur, want de voorOO-
rt"Îding op een mogelijke oor!ogssitua-
tie vraagt j.t(.hoorl:amnheidaan de mili-
taire wetten ('11 voorsehrifkn dit' in al-
lerlei opzichten af,,"ijken van de bur-
j.tl'rlijke wetgeving, Kortom, de militai-
re discipline. \Vie ooit heeft nagedacht
ov('r dit soort zaken, zal moeten toege-
Vl'n dat in een oor\ogssituatie de ('('n-
hoofdige leiding van de militaire com-
mandant, en dus <Xlkde gdux)r/.aam-
heid daaraan, noodzakelijk is.
Is (xlk dt'ze g(,hoorr.aamheid nog aan-

vaardbaar?
Ik meen van wel. 'Zo ooit, dan gaat

het in deze ogenblikken om het voortlx.•..
staan van de gemeenschap en om de
vrijheid in dlY.legemeenschap. Jubt om-
dat dit de inzet is, kan (xJk vanuit een
humanistische visie de ds van ge1ux)r-
zaamlwid hier won1en gebillijkt.
~Iaar zeker niet onvoorwaanleUjk!
Er zal voor gewaakt moeten wonlen

dat de strijdkrachten niet worden inge-
zet voor doeleinden die hun oorspronke-
lijke taak te buiten gaan, 'In een demo-
cnlti••che staatsinstelling behoort de bl.....
sli.'isingover oorlog en vr('de dan ook te
liggen bij regering ('I) volksvertegen.
woorcli,ging.Er zal bovendien de moei-
lijkheid voor gewetensbezwaarden moe-
ten zijn om zich van deelname aan de
strijdkrachten te onttrekken. En boven-
al zal er in de strijdkrachten zelf voor

(naam, voorletters, rang)

(Iandmaeht/luchtm acht)

(volledig militair adres)

gezorgd llloekll worden dat het vorde-
ren van gl'ilOort...-1amlll'ülniet omslaat
in willekeur. De militair die bereid is te
gehoorzamen, zal daartegen 1x."Schermd
moeten worden. De heste hestrijding
van \\'iIIekeur is een opll'iding van mili-
taire commandantl'n zodanig dat zij
diep doordrongen worden van iwt feit
dat de gdlOor;;aamlH'id dil' zij vragen,
gevraagd wordt om dt'r wille van (1<-
vrijheid ell dat dl' militairen die aan
hun hevel zijn toevertrouwd, vrije men-
sen z.ijn,d.W.z.mensen die in hun bereid.
heid tot gehoorzamell gericht zijn op t1e
vrijheid .

Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid

\Vat is dan nog onv(xJn.,'aardt,lijkege-
}l(lorr.aamheid?

Deze kan niet schuilen in de gedaeh-
te dat militairen 'blimlt'lings' zouden
hehhen te gehoor/,amen. 'Vaar we dan
terecht kunnl'n komen, hebben voor-
beelden uit de Tweede \V('feldo0l1og
aangetoond. De onvoorwaardelijkheid
Sdlltilt in het feit dat mensen, eenmaal
hesloten heblwllc1e zich zelf in g'l'hoor-
zaamheid te geven, bereid zijn daanne-
de tot het hittere einde door te gaan. De
soldaat en de Verl:l~tsmallstaan wat dit
betreft in dezelfde pnsitie, zij welen dat
wie in vrijheid tot gehoor?.•1amheid
komt, niet halven.vege lenig kan. ~I('n
kan niet als v(x)rwaarde stellcn dat dl'
zaken ('('H gunstige afloop zulll'11heb-
l)('n. Dat betekent dat men soms zal
moeten doorgaan tot de dood erop
voI~. Een v(xJrwaarcielijkeonvoon.vaar-
(h'lijke gehoorzaamheid dus? Ja, om
der wille vall de vrijheid.

H. L.
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Kunstenaars
zijn
in
verwarring

Foto rechts lJOI:t'n: De uieuter fi~u,atic dreigt
/)ij gebrek {lan a1t('rIllltief een arm'al
_ r:oorrwmelijk lIoul>:se - schilders alln de
u"J,wtel1lCid te OIltrukkfm.
Is dit er ('en coorhcc/tl I,;flU?
.\"('en. UI'! is Uil MOflig,lialli lIit 1918 ...

Fota Ei/lks: Vdc schilders bliil:t'1I film dgcli
I(.'('~I:olgell. llet zijll Ilid de slechtsten.
l~en doek I:all de A"ntert1amse schilder
['rUlu rml BOllllllf'l (2.5).

Foto IltJg. 9. Op-urt? Nee'l. I'/'II
a/iccerjsc1lilfieri; nlll
Piet MOlldriCllHl .•. 1917.

8



Wat is de kunstvorm van vandaag?

Eigen weg

Belangrijker zijn de sehilders die e('n
eigen weg zijn hlijven volgen, Ook zij
vOnll('n ('('n dam tc/!en de anti-kunst.

I

-
I

•

-

Trouw gebleven aan hun eigen opvat-
Ungen hehhen zij, figuratief of nOn-fil-,'1.1-
ratief, hun geloof in de kunst behouden,
Hot'wel in sommige gevallen finaneÎt't,l
op ('t'n dwaalspoor genlllgt'enI, dienen
zij de muze en zich zeIf.
En toch,., Dl' vraag rijst wat er

j.{aat j.{e!)('Urt'lJals de afhrokkeling van
de '('onvt'ntionele' kunst zich voortzet.
Is er in de moderne, jadltig;(' tijd gt'en
plaats m('t'r voor het sehilderij? Haakt
het kijken naar en het beleven van schil-
derwerken uit de mode?
De handen tussen ht't,ldt'llde kUIlst,

an.'hift'duur, mnzit,k, prOl'.aen poëzie zijn
!lauwer aangehaald . .\Iaar de toegepas-
te kUIlst, de industriële vOnllgeving. de
practical joke zijn evenmin nauwelijks
Illt'('r weg ft' denken uit de anti-kunst
van deze tijd. Krijgen we in een zake-
lijke, gemechaniseerde wereld een zakc~
lijke, gemeehanicserdc sehilderkunst, die
geen kunst meer is?
Dit aIlC'Sbenauwt et'n it,der die hkr-

mee te maken ht,t'ft. De vragen zijn
nid te heantwoorden. ze werJwn ('en
schaduw. Pus als hlijkt dat dl' anti-
kunst een ('pis(xle is, zoals het dadaï ...•me
i.~ geweest, zal de schaduw optrekken;
duistemis heerst - voorahnog - alom.

BOB VAN OlY.lEELAl'o:D

•••

I

-

-

-
•

I

I

nielll. liet l'.'qwrimellt is in wezen niel
meer ,~chokkend. \Vd is steeds mf'er de
richting inges1<lgt'n van dc anti-kullst.
De waarde van de op-art-proeven zijn
waarsc:hijnlijk van meer helang voor dl..'
redame en het bedrijfslev('n dan voor
{Ie schilderkunst.
De 'pop-art', de populaire kunst, is

van Amerika overgewaaid naar Europa,
"laar al te grif werd door vde kUJlstt'\-
naars et'n g(xli gedaan Ilaar het 'pop-
art'-.~chap. De mislukking van Karel Ap-
pel als 'pop'-artiest is evident. ~Iaar
hoevelen zijn er mt"t 1l('1lluit modit'uze
oveC\vt'gingen toe overgegaan zieh te
vt'ramerikanisert'n en hOl'velen zijn er
in verstikt geraakt?
Ook de 'pop-art'lH'dt - duor zijn com-

binatie van artistieke en onarti.~tieke
elementen (gebruiksvooC\verpen) {"en
sterk anti-klln.~t'.linnigaccent.
De groep - veelal weinig oor.~prollke-

lijke - schilders die zich heeft gewor-
pen op de nieuwf: figuratie, ht>f:'ft,dat
moet gezt'j.{d, he\',/llst gekozen voor de
schiI(lerkunstigheid.

Verschil

Ilet w'rschil tmS('1lde proefllt'mingt'n
van ~Ioll{lriaan met kleur en vorm en de
voortzetting daarvan heden ten dage
door de 'op-art'-kunstenaars is mi-

Duisll'rnis h<.'t.-'rst alom. Paniekerig
vraagt de ~ederlanclse - maar ook de
buitenlandse - schilder zkh af: '\Vaar
gaat dat naar toc?' ~Iet de critici is
het al eender gesteld. \Vat is de kunst-
vorm van vandaag? liet antwoord op
de-..•.e vraag: is nipt te gevell.
De oude zekerheden als 'wat op c()~

bra-kunst lijkt is goed Pil kan ver-
kocht worden' ('n 'non.figurati.sme hedt
de heslissende slag gewOIlIlt'J1' zijn ver-
dW{'IH'Il.

De schilderkunstig'c ontwikkeling is in
de mist verzeild geraakt. Paradoxaal

Lgenoeg gd)('urc1e dit in L'en tijd dat drie
.Hieuwe' stromingenzich aandiendell.

• <De nieuwe figuratie', Als een klap
op de Ileus kondi,wle dco;:c zich aan.
• 'De pop-art': ('en dreun op het linker-
oog Van de kUllstenaar.
• 'De op-art': een voltreffer op het
rechteroog.
Resultaat? Een grote chaos. Kunste-

naars die niet achter wilden blijven bij
de ontwikkeling - en dat zijn cr nogal
was - pasten zich aan, In vele gevallen
was hiervan het gevolg, dat er werken
ontstonden met dementen erin die \ve-
zcnsvreemtl waren aan de stijl van dl'
kunstenaar.
Do vcC\varring" van het ogenblik is

mi..'ischicnnog het meest te \\ijten aan
de ontwikkeling in de richting van de
anti-kunst. De groep Zl.."I'O heeft een IXlnl
ondpr de schilderkunst gelegd, De ge-
volgen van de ontploffing zijn nog nid
allemaal hekend, :\Iaar dat de aanslag
op de kunst (door kunstenaars) invlo(,d
heeft gehad en nog steeds heeft, is zeker,
De desintegratie hrak zieh haan.

'Protest
De als nieuw aangeprezen kunshIitin-

gl'n als nieuwe fil-,ruratieen op-art, opti-
SdlC kunst, zijn niet nieuw, Dat geldt
nog het m('CStvoor de niellwe figuratit',
Deze grijpt vaak zonder vt'Cl origin.."1li-
teit tt'nlg op realisme en surrealismt',
In zekere zin is de'/.e stroming eell pro-
test tegen de abstrade en niet aan
vonn geholHlen expressionistische
kunst. Et'lJ antwoord daarop i_~ze t'(,h-
ter niet - daarvoor mist ze de kracht.
De optische kunst is, anders gezegd,

lal)oratoriumkunst. De ooghedriegertjes
van mensen als de Fransman Vasar<'ly
zijn ontstaan als vrHeht van wden-
sehappe!ijke Ollderwekingen. Overigens
zijn de 'op-art' -produktffi ('v('nmin als
('xpont~nten van t'en nieuwe stroming
te beschouwen. In de jaren twintig be-
paalde Piet ~Iolldriaan de wcg, Hij volg-
de hem tot - volgens vt,lell - ht't dood-
lopende punt.
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Cabaret in Rotterdam

I.GVIS I.f;.\fAIHE. ,.•.•'ee, geen berocl1S'.
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De kleinkunst ~r{lt'itwelig. Overal ste-
ken caharets dl' kop op. De Hotter-
damse bodem - in 1x.'Siaggt'llomell door
hav('IlS, fahriekt'J1 en betonblokh'n -
maakt echter l'en onvruchtbare indruk.
Er is daar wl'lgdel(1 ('('11 amatellrcalJa-
ret: 'In dpn twijfelaar'. Louis Lcmairc
(23), zoon van adeur Jan Lemairl' (82)
voert de regie. 'liet caharet "Kwa.~t"
is ter ziele en 't \Vinkeltje (Steije van
Brandl'Jllmrg) is met'r café-chantant.
In 1n deB Twijft'laar' wordt opge-

voerd 'In den Lantaarn', De zaal is kil
en sfeerloos en leent zich l'ig('nlijk Ilid
voor kleinkunst. Louis: 'Dl' zaal waar-
in wij optreden is get:'n kroeg. Voor-
waarde is dat de cabaretier juist door
de intieme rclatit, met ht't publiek deel
uibnaakt van datzelfde publiek. Op het
ogenhlik heblx'u we hier nog !lid gl'1l0t'g
kleinkunstliefhebbers. Stuk voor stuk hin-
dl'rpalen om aan uitbreiding te denken
maar de geJlH'l'nte is zo l'nthousiast dat
ze heeft toegcZ('gd uit te kijken naar een
kJ<.intheatertje,'

Tekstleverancier

Aan het cabaret doen mee; Annelies
llil1chn'gt, Chris Ehbe t'n Louis Lemai-
re. Zij zitku in {Ie vierde klas van de
kweekschool. eet'rt-Jau Laall, de voor-
naamste tpkstleveranc:Î<.'r,is verslagge-
V<'rbij liet Vrije Volk. lIennan Frank
wprkt op (>('nkantoor en lIugh den Ou-
den maakt Pil sl1t'dt de muziek. In het
ensemhle hevinden zich geen uitgespro-
ken talenten. ~fen Iwft pIkaars tpkort-
komiugen op. De kwaliteit is wiss(,lval-
lig, maar aan dat euvel ontkomt gp{'n
cllkel caharet. Korte, actuele items ver-
ienen het programma de nodige dyna-
miek. De pn'st'ntatic is aall de stati-
sche kant.
De onderwerpen bestrijkt'IJ e('11groot

t('rr('Ïn: Hott('rdam, James Bond, 11<'t
meisjp in de literatuur, Verstandig 'Kin-
der'schap, de Indonesisc:1wkwestie, enz.,
enz. Er zijn flauwe ('n afgezaagde on-
derwerpen als de kritiek op 'Van lIar-
te' (VARA-uitzending') CI1 ('{'n grap over
de schriftelijke cursus. .\Iaar de sterke
nummers voeren toch wel de bovt'n-
tOOI1.Zo is 'SnriIJamer' een protestsong
op niveau. '.\Ierck toch h()(~sterk' he-
kelt de confessiOll('lepartijell die allemaal
('('n eigen God lijkpIl te representeren.
De Ilummers over Rotterdam zijn zon-
der meer go(."{len ontlokken terecht veel
applaus. Hierin ,\'or£1t de leefbaarheid
vooral op de korrel genomen.
Louis lancet'rl zelfkritiek: 'Onze to-

n(,dtcehnit'k laat nog veel te wensen
over. \\'e hehhen in verband hit'rmt'{'
tic hulp ingeroepen van Eric Schud-
der, die verbondt'n is aan het Nieuw
Hotterdams T()lleel. Ook komt onze po-
litieke visie nog niet voldoende naar vo-
ren. liet criterium is of iemand ov('r
het voetlicht kan komen. De techniek
kun je I(>reu.\\'e zijn cr heslist nog niet
van overtuigd dat we het kunnen. De
perskritieken War('11daarentegell ollver-

deeld h'lillstig: "Groot sue('es", "GoN}
to('wmbij, enz." en "Vedhelovend:'

Geen beroeps

Ik 7.()\l g('('1lherCK'ps\\'iIIt~nzijn. AL"j('
oven lag ('en haantje hebt - ik ,,;1 in de
tOt:"komstcultuurkennis op eell handels-
school gaan geven - dan 1)('11je beerlijk
onaOlankdijk. Bovendien mag je contact
mt'! de geWOJlemensen niet verlie-Len.
Als je je intn,k IH'emt in een ivoren
toren, kun je geen kleinkunstenaar wor-
den. Cabaret is van oudsher hortleel-
kunst, maar tegenwoordig komen de
cabaretiers sk'eds meer uit het intcllec- ...••..
tudc kringetje. Kijk maar naar Kan,.
Ferc1inandusse, Van Vliet en Caaikema.
Ik doe aan cabaret, omdat het ('en vorm
van leven voor mij is. Dat klinkt mis-
schien gek, maar ik heb het <,('ns l'{'11
half jaar niet gedaan en toen voelde ik
mij diep ongelukkig. Toneelkunst vind
ik iets st('ril,Is hebben. Bij caharet moet
je je zelf geV('n. Je lIit datgt'ne dat je
h,ijt wil. Daarom is het ook nit,t al-
tijd cven leuk. lIet is tijdge!>ollden.
Je mCK'tcr ,,,el progressief voor zijn.
\Vim Kan is nog:de heste, ofschoon "oud
worden" ecn nadcd is. Toon Hermans is
een gewddig knappe down, geen klein-
kunstenaar. Hij n(){'mt "jjn programmn
zelf een show, Ik bewonder de "Sta-
eheJschweine" in Berlijn en ik heh ook
genoten van de oude gropp van het En-
gelse "Zo is het" in "Private Eye".
\Ve praten urenlang md elkaar over ons
cabaret. \Ve staan hl,t'1 scherp teht'll-
owr elkaar. De vriendschapsband garan-
d('(,rt verdraagzaamheid,

De gL'dwvenll<'id om het te doen,
houdt je op de \x.'ell. Als je iets waan.. ,.
zinnigs doodserieus op het tOll<'el1>r('ngt,••••.
dan ontstaat cabaret. :\eem Van Dis,
dat is trx:h ecn giller. Hij zcÎ in Vrij
I\'("{leriand:"Zij zullen hun tongen kau-
wt.'u in het bijzijn van de duivefgeschei-
den van God:' Eell heerlijke uitspraak.
Ik ben sterk in hem ge'interess('('nl. Ik
hen blij met zoveel partijen. IIoe mt'('r,
hoe leuker. Dat hevordert de folklore.
In dat nummer vall ""f{'rck toch hOL'
sterck" hebben wc een nogal ingewik-
kelde materie g"esimillific('{'ni.)'fijn hroN
noemt cabaret de muze vau de scherpe
tong. \Vij comprimeren de \wrkclijkllt'id
en verhevigen haar. (Je moet de reali-
teit niet v('rdraaien). En het mag vooral
niet loodzwaar zijn. De lach moet de bij
de ,~ens aanwezige s('mi-(,fIlst v('mic-
len.
In ').felief' praten we verdt'r. lId is

('r stampvol. "'e zitten op het biljart en
Lnuis get.ft t'('11\l<'knopt ovenicht van
de cafebezo(,kcr: 'llier zie je ('en men-
gelmoes van ons publiek. Afgedankte
zeelui, journalisten, studenten, kunste-
naars ('n ratten. Van hen zijn er Ilog hd
lll('Cst. Ze lopen met de kunstenaars
!lUX'. .\Iaar nu is het genoeg. ~foct je
nog L'{'11 pit..?'

XICO IIAASnHOEK



De militllire ploeg tijdens ('en hczock aan de ,\CTO/'olis ÎlI AtJ"mc.

Militaire voetbalploeg ronde verder
Hellas. ,. Hc.:lIas." Hellas, 20.000

wild enthousiaste Griekse militairen
moedigden hun team furieus aan. lIet
~ederlandse militaire elftal verdedigde
krampachtig zijn kleine 2-1-voorsprong.
De gelijkmaker hing in de lucht. 0:ee,
Nederland. zou deze lawine van onstuimi.
ge GrÎ(,kse aanvall('n nid kunnen ver-
werken. Plotseling... ('en snelle ocr-
degelijke J lollandse contra-attack. Ben-
jamin GraauJllans - hij was nog maar
zeer kort in dienst - sloeg ongenadig
toe (1-3), De overwinning was een feit.
Gejoel, gefluit en gehoon van de

Grieken voor hun militaire team. Zitkus-
...-.,sentjes ,l.,r1ngenin hrand. liet Karaskai-
"":iiIIJI'"ki-stadion,teljen de heuvels van Piraeus

aan,s:rehomnl,Il'ck één vuUrLt'C.liet was
opnieuw niet gelukt. Grif'kenhmd uitge-
schakeld: het Xederlands militaire elf.
tal had de tweede ronde hereikt Villl het
NAVO.kampiocnschap. België of ,Vest-
Duitsland wordt de volgende tegellstan-
der.

Die ov('rwinning in de maand decem-
ber in het zomers aandoende Athene is
voor de leiders van de militaire voet-
balploeg een groot Slleecs. ~Iaandelliang
hebben zij gedokterd om de juiste spe-
lers bij elkaar te krijgen, I1t'('l lang is
er in Zeist geodeJl(l, onder leiding van
sergeant-majoor Zwartkntis.'
'Die overwinning hadden we nodig.

Op die manier komen we een beetje in
de puhlieke bt~langslelling. '''ant ei-
genlijk hangen wc er in .Kederland maar
{'en bedje hij met onze militaire ploeg.
Je heht het zelf gezien. Hier in Grieken-
Jano hetekent zo'n wedstrijd heel wat.
liet hindelt daar echt nid of het nu het
nationale A-team is of een militaim voet-
halploeg. De Grieken komen altijd. Ze
worden wild wanneer ze de nationale
kleuren op het veld zien. Bij ons ma-

h'n ze echt geen luchtsprong meer voor
het Oranje.'
Dokter Abarhanel, in zijn burgerrol

cluharts hij Feijenoonl eTl medisch be-
geleider van het militaire dftal han,l.,rt
kahnpjes achtf'ruit in zijn stoel. D(~
Friendship van de :\ederlalHls Lucht-
macht zoemt hoven Italië, Vrijdag 17 de-
c('mber. De ploeg is op \\"l'gnaar huis.

'In de perimie dat Elek Schwartz nog
bondscoach was, heu ik gekomen. ~ten
vond het nipt langer verantwoord, dat
de militaireu gt"l'n vaste arts hadden,
De sedic prcvennl've geneeskunde wees
mij aan \'oor de voetballerij. Dokter Van
\Vin heeft de hoksers eu schermers on-
der zijn hoede cn dokter Koeman de wa.
terpolo(';rs en beoefenaars van de mili-
taire vijfkmup. J [ct zou toch al te dwaas
zijn, wanneer je de mensen wel toppres-
tatie:-;laat leveren, maar nid borg staat
voor het weI ('ll wee van cIc atleet. Ge-
lukkig zijn de ml'l'ste wrenigingen die
spelers voor onze ploeg leveren, wdwil-
iPll(len ht'hulpzaam.
Ook met de artsen heb ik voortdurend

contact over de gezondheid en trainings-
toestand van de jongens. Tot nu toc
stuit ik slechts bij een paar clubs op eni-
ge tegenwerldng. Ik begrijp daar niets
van. Ze moeten goed ht'seffen dat hun
spelers in dil'nst 7jjn. \Vanllccr wij kwaad
willen, zitten z{' om de veertien dagen
hinnen. ~[aar dat ~dleurt niet. Ze heb-
bell lichte diensten en krijgen vaak in het
sehema pa,-;sl'nde haantjes toebedeeld.
lId is dan toch logisch dat ook \"ij op
gezette tijden over ze willen IlL'Sehik-
ken. In tic thuiswed.strijd tegen Grieken-
land, in Eindhovl'n 2-0, hehben we i'én
speler die zich nid zo voor de zaak gaf,
emaast laten staan. In AtJlf'ne speelde
hij wel. IJij was de heste van de ploeg,
We willen dat iedereen, (lf hij nu in de

eredivisie of Jager spt,(,lt, zich volko-
men inzet. .\Iensen die de kantjes ervau
af 101)en, wonit'I) nid opgesteld. 'Ve
hebhen niets aan nukkige natuurtalen-
ten. ~Ie dunkt dat wc met dat soort in
het verledt'n al last genoeg hebben ge-
had.'

Voorbereiding mislukt
Trainer Zwartkntis was nauwelijks te

verstaan. liet geronk van de motoren
overstemde zijn stemgeluid helemaal.
'Ik heb van il('t schreeuwen langs de lijn
geen stem meer over, I\lan, man, wat
ben ik gelukkig. Een overwinning nog
wel. "'ic had dat gedacht van ons, 11('t
een gelijkspel was ik al dik tf'vrec1en
geweest. Onze voorbereiding na de thuis-
wedstrijd mblukte helemaal. De oefen-
wedstrijd tegen ADO die wc gepland
hadden, liep in duigen. lIet ADO-tl'rrein
stond helemaal hlank. Toch had ik die
fonnatie in mijn hoofd. Ik hoopte dat de
jongens elkaar toch zouden vinden. Ex-
perimenteren in Grieke'llland had geen
zin meer, daarvoor was het te laat. :\Iaar
ze hehben mijn vertrouwen niet be-
schaamc1. lIet is olltzettt'nd jammer dat
we voor de volgende interland enkele
spelers moden missen. Dodman Stuy
(Tdstar) en vex)rspeit-r ),Iares (Sittar-
dia) gaan de dienst uil. Je moet elan
maar zorgen dat er capahe1f' vervan-
gers klaarstaan. Dat wordt dl' komende
maanden weer nauwkeurig selecteren.'
Het zal voor het duo Zwartkrnis-Ahar-

band geen al te zware opgaaf zijn. AI
te vaak zijn zij erin geslaagu om de
militaire ploeg op peil te houden, Of
zoal<; majoor Venneulell, chef d'équi-
pc, zei: "Ve hebben nog nooit zo'n goed
stel bij elkaar gehad. ~Iajoor Stonn en
ik hebhen in die twee het \'olste ver-
trouwen.'

wnl JESSE
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Het strand is zijn charme kwijt. De zee is grauw. De grote massa heeft geen interesse

meer. ~Iaar toch, ook in de koudere jaargetijden zijn er mensen die de zilte zeelucht en het

eeuwig durende geruis van de branding niet kunnen vergeten. De oude jutter, de eenzame

wandelaar en de dame met het hondje heeft Wijndel Jongens in deze plaat vereeuwigd.

Een fraai stemmingsbeeld; vandaar dat we ditmaal deze plaat kozen, om de achterpagina

van Ego te sieren.
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