


Op 31 december

Dit stukje wordt gcsehrCYCll enkele Ufcn voor de jaarwisseling. Als de lezers
het onder ogen krijgen is het gelukkig allemaal achter dl' rug. \Vat moet je
eigenlijk met die jaarwisseling?
Oliebollen, voetzoekers, uren, dagen,' maanden, jaren ... ja, ja. Geen \Vim

Kan trouwens dit jaar.
Stilstaan, omzien, gedenken? Och, het is allemaal zo willekeurig. Appelflap-

peil, pUIl<,-'h? Brrr ...
\Vat gebeurt er?
Straks ontsteken de huurtjO!lgens op het pleintje voor onze deur hun

nieuwjaarsvuur van verdroogde kerstbomen. Dan stromen alle huren even
naar buiten om elkaar rond het vuur de hand te drukken. Veel heil CH zegelI.
Er zal "vat vUIlr\vcrk zijn, dOllderlmssl'll. vuurpijlen, gillende keukenmeiden.
Als \ve wat geluk hebben gebeuren cr van het jaar geen ongelukken mee.
Jk zou, denk ik, heidenser moeten zijn om dit allemaal te waarderen. liet

regent trouwens. Nare motregen! Dat vindelI de mensell. Ik niet, ik hOll van
regen. Nou enfin, veel heil en zegen!
Er was trouwens nog een pracht van eeH voetzoeker vlak voor het einde

van het jaar: G 3, onze dierbare katholieke zuster, van de leestafels verwijderd
in de Jan van Sehaffelaar.kazernc te Ermelo. ~laar door de minister weer
spoedig gcredeponeenll
Ja, ja het is wat, ik hen blij dat het EGO niet is gebeurd, stel je voor ...

de sehamle voor de buren.
En het was toeh zo'n gezellig flop-stuk over het pacifisme, dat G 3 had

gepubliceerd. Gelukkig; dat er bij slond dat het 'positief' was!
\Ve hebhen in onze schrik nog eellS nagelezen wat kardinaal Alfrink om-

trent deze kwestie op het cOlleilie heeft gezegd. Sterk aanbevolell literatuur
voor de publieisten van G 3.
~laar toch. , . zo maar de laan uitgeshlllrdl Dat doe je toeh niet met een

net meisje! Gelnkkig dat de minister het lieve kind wecr terughracht.
Lieve G 3, veel heil en zegcll cn heel veel wijsheid vnor als je weer over

het pacifisme gaat sehrijven. \Vant dat hehoef je niet te latei!.
liet regent trouwens nog steeds op deze oudejaarsdag.
\\Tc kennen {'ell oud verhaal van een mau die kerstfeest m{)l'st vieren. Het

is al een paar jaar geleden maar het is, denk ik, echt geheurd.
De man was wel ongodsdienstig maar hij moest. liet was in de tijd dat

kerstfeest nog dienst was en of Ilij maar \vou komen.
Nu had de aalmoezenier op dat feest niet zo'n gelukkige hallel vall zeggen.

Hij vcrgeleek dc Sowjet-stcr, de drie sterren van ecu bekende dranksoort CIl
de filmster Brigitte Bardot met de ster van de humanistische geestelijke
verzorging (lic, zoals bekend, ook al naar het uiets verwijst.
Al eerder had de aalmoezeuier een treffende vergelijking gemaakt tussen

ongelovigen en straathonden dit' over de straat zwalken.
Er viel dus veel te lachen op dat kerstfeest . .\Iaar die ongodsdienstige man

7..at zich te ergeren. Verschrikkelijk onverdraagzaam natullflijk van hem maar
hij deed het toch maar. Het was wel jammer vall de stille cn heilige nacht!
Gelukkig is dat tegenwoordig allemaal anders. Sinds het optredell van

frater Venantius gaat het allemaal veel gezelliger ('H gemoedelijkt>r toe .
.\laar toch ... die verplichting en hct kerstfeest. Het blijft L"'eU merkwaardige
cn subtiele comhinatie En overigens regent het nog steeds.
Op 4 januari is het vijf jaar geledt,u dat Allwrt Cam us bij eCII auto-

ongeluk om het leven kwam. \Vij hel)ben in dit nummer van EGO aandacht
aan hem gewijd.
Dus toch een stilstaan? Of is het verwijlen bij Albert Cam us mepr een in

spanning voortgaan dan e('n stilstaan?
Hij was één van die zeldzamen in wie de menselijkheid hoog oplaaide.

Daarbij kan men stilstaan en voortgaan. En wat doet de regen er dan toe?
De redactie van EGO wenst àl!t'll veel heil en zegt'll! HED.
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Miles Davis: succes en respect

Jazz en zakelijk SHeel'S gaan sl{,{,hts
:I.(,](len samen. ))llizt'llt1ell jazzlllllsi<.,j
overal teT wereld ondervinden l1('t dage-
lijks aan den lijve, wanncer ze hun
brood moden v('nlit'Hell md Iwt spelt'u
vall pop-nlUsie of, in het ergste geval,
wanneer ze helt'maal zonder werk zitten.
Er zijn natuurlijk uitzonderingen: top-
attnu::ties als Erroll CarneT, Dave Brt!.
1wck en Oscar Pderson (ik laat de
vocalisten nu maar ('ven buiten he-
schouwing) ontvangell duiz('IHlell dollars
voor hun l'Ollc('rtl'lI, ter.vijl <1evt'rkoop-
cijfers van hun platen ,soms in de
J-Joll{lerddllizenden lopen (van Garnf'rs
'Collcert hy tiJe Se;t'.LP \\'l'rdell zt'lfs
2! miljoen exemplaren over de toonbank
gereikt).

~ lId jazzpuhliek houdt {'f !lid val! 7ijn
.•••• idolen met {h, grok massa te moekn

delen; wanneer jazzman X met een
plaat de hitparade b('feikt, duurt het
mt'estai niet lang voor {'en aantal jazz-
fans tot de eondusic komt dat X toch
eigt'nlijk maar waardeloze, eommt'(-
di;lt, muzk'k product'ert.

Sleehts enkt'len zijn in staat gebleken
zO\vel het grote publiek als de jazzfans
hlijvt'nd te hoeit'n. ~Iiles Davis is t'r
('eli van. Sinds HJ55 hoort hij tot de
populairste jazzmusici, ('n de diepgaande
ontwikkeling die zijn spel nadit'n door-
maaktt', lwt,ft zijn positie in lwt jazz-
kamp alleen maar versterkt, krwijl ook
het grote publiek zijn platen trouw is
hlijven kop('n,

Een paar maanden geleden heb ik in
EGO al eens een plaat van :\lilt'S Davis
hesproken, Dat was 'Jazz SUf ri'cran',
waarop o.m. de filmmuziek van 'Lift
naar het schavot' voorbvam. ~lijn be-
zwaar was toen dat de keerzijde van
{h'ze LP wel hl'el erg middelmatige
filmmuziek door {'{'n paar andt'f{' eOI11-

_ bo's bevatte.

Inmiddels is 'Jazz Track' (CBS 62.124)
op de markt g{'komen, {'{'n LP die
Davis' filmmuziek koppelt aan een drie-
tal opnamen van :\[i1<-,s'sextet uit 19,')8.
:\Il't de sound-track van 'Lift naar het
sehatvot' zette Davis indertijd (d{'cemb<-'r
'57) de eerste stappen op weg naar een
totaal vemit'uwde sp{'(,lwijze. Hij liet
horen dat je ook zOlld{'r hecht akkoor-
denschema, alleen uitgaande van toon-
ladders, boeiende muzil,k kon maken.
Zoals sindsdien door vele midddmatige
musid is gedemonstreerd, kan dl'ze
vrijt'fe vorm van improvisatie tot cliché-
matige, {'entonige rt'su1talt-n Iddt'n.
~Iill's Davis zdf was {'chtl'f wd dl'ge-
lijk zijn vrijheid waard; deze opnamen
hebben na u'ven jaar nog niets van
hun I)('kl{'mnwnde kraeht w'rlofl'll.

Kort na deze Parijse st'ssion kct'Hlt,
:\Iiles terug naar de VS. In mei
1958 nam hij kant tW{'Cvan'Jazz Track'
op met het sextct waarmee hij toen
werkte: Cannonball Adderley alt, John
Co1tranc h'nor, Hili Evans piano, Paul
ChambeTs has en Jimmy Coh!> drums.
'On Grcen Dolphin Strecl', 'Fran-Dalll.'("

ell 'Stdia by Starlight' laten :\liles op
gestople trompet horcll, maar de zoele-
lijke braafheid dil' zijn vroegere hal-
ladvertolkingen nog wel eens kenmerkte,
ma;lktc hier plaats voor l'en schrijnende
inlt'nsitL-it,
Cannonball verviel in dit gezdschap geen
moment in dp gemakkelijke soul-effpc.
tjes waannpc bij later furore zou maken;
zijn spd was int{'lligl'nt, geacheveerd
maar toeh hartstochtelijk. Coitrane stond
in '58 ll('t als ~IiI{'Saan lwt hegin van
{'eli revoluticlllairc onhvikkeling. Zijn
spel hangt in deze stukken nog net in
tnss('n de nogal simplistische stijl dil'
hij in zijn {'t'rste jaren hanteerde en
het razende manipuleren met akkoorden
dat hij hij voorbeeld op 'Giant Steps'
zou laten horcll .

Evalls is iemand die in dkc omgeving
dezelfde blijft: smaakvol, gevoelig en
oorspronkelijk, vooral in harmonisch up-
zidlt. Chamh('rs {'n Cobh tn'tiell weinig
op de voorgrond, maar hegeldden voor-
treffelijk.

Newport

In dl' zomer van 19P58 trad hetzelfde
sextet op tijdens het festival van Xew-
port. Dl' opnamelI van deze session vul-
len de l'erst(' kant van ':\.Iiles & :\Ionk
at ;-"'ewport' (CBS 62389). Er wordt hij-
zOlHlt'r fel g{'musi<:{'('nl,vooral Coltralw
demonstreert dat hij in die p{'riode tij-
dens eonccrten vl't"l meer risico's durfde
Hemen dan in de studio, maar (lok
}'liles slwelt heftiger clan mell et.'Hpaar
jaar cerder voor mogelijk zou hebben
gehou(len. D(, slechte geluidsbabns
lweft he1aas tot gevolg dat bas ell
piano bijna vollcdig overstemd wordell
door het gedreven spt'1 van Jimmy Cohb.

Kant hn'(' bevat opnamen van het
Tlwlonious ~l()nk kwartet, gt.'maakt tij.
dt'ns het f~tival van 1963. De groep
wt'rd voor dil' gt,I{"gcnht'id uitge1m'id
met Pee \\'('P Hussel, die <Ioorsommigen
als de grootste jazzklarinettist wordt
heschouwd, l'n door anderen als {'en se-
niel{', van all{, h'eill1it,k en muzikalit('it
gespel'IHle dilettant.

Vaststaat in elk geval dat de (.'ombi-
natie :\IOllk-HllSS{,ll\veinig gesiaag(1 Îs.
In ('('11 inti{'m(', hl'zadigd{~ omgevilig
komt Pee \V<-'e's ,<;pel soms wel tot
zijn recht, maar dl' agrl'ssievc, gl'1adeTl
~Ionk-sf{'(.'r kOIl Ill'm iH'lt'maal nid sti-
muit'n'll. Tl'norist Charlie HOIIS<-'vOl,l(le
zich misschien wel gesterkt door het
falen van dl" andere blaz{'r, hij was
tenmimte g{)('t! op dreef. :\I(lllk zelf
speelde behoorlijk, zonder tot toppresta-
ties tI" komen.

~li1cs' s{'xtd uit '58 werd ('Pil jaar
lalt'r t'l~n kwintd door het vertrek van
Cannonhall. In april '60 traden ze (lok
op in (\{,deriand, hij wplkl' ge1egenlH'iti
C!)1tralll's tOOll{'xpcrimenten v{,Ii.' falls
nogal rauw op het lijf vielen.

Een paar maanden later verliet Trane
dl' grOt'p om ziju eigell kwarkt te gaau
vormen. ~fi!l's 11I:,[,[thet simlsdi{'n met

('{'n groot aantal :.mden~ saxofonisten
geprobeerd (o.a. Sonny Stift, I (ank
},Iohley, Ceorge Colt'man en \Vaync
Shorter), maar gl"t"n van allen ".'aren
7:(' zoals Tranc en Cannonball een
volwaardige tegenhanger van de trom-
pettist.

Eind 1962 vormde Davis een totaal
nieuw kwintet met tenorist Coleman,
pianist Herhie Hancock, bassist Bon
Carter en drummer Tony \\'illiam<;. In
juli '63 cOIl(.'{'rlt'("nle <1ez(' groep in
Juan-Ies PillS tijdens lwt festival van
Antibes (Franse Rivièra), ':\Iiles Davis
in Europe' (CBS 62390) bevat meer
dan {'eli lIllr van de muziek die ze toen
uitvoerden,

1\aast ~liles is de jonge Tony \Villiams
(hij was to{'n 17) veruit de ht'Iangrijkste
van de gmep, Op die prille lceftijd
had hij al een volkomen persoonlijke
stijl gevonden. Hij gaat pen stuk verder
dan bij voorbeeld Elvill Jon('s, die in
zijn complexe spel altijd nog wel ele-
menten van de beat laat horen. \VilIiams
eist van zijn medt'musid dat .ze, ook
zonder dat hij het ze Îllham{'rt, het
tempo blijven voelen. Hij zelf neemt de
vrijheid er allerlei rilmen tegenin te
.~laall, zodat iwt lijkt of hij v('rtraagt,
v{'rsne1t, overgaat op een andere maat.
soort of soms zelfs het tempo volledig
stillegt. In ,,,-erkelijklwid hlijft het tempo
{'chter onverand('rd; het nicuwe is allet.'n
dat de musici het voelen zonder het
voortdurend cxplidet te laten horen.

Niet alle musid kunnen dit opbrengen,
Gp deze LP lijkt Coleman zich af en
toe slpcht op zijn gemak te voelen.
~1iI('S zdf wordt dtx)r dezc ritmische
vrijheid gl'weldig gestimuleerd. De tijd
dat men hem de leider van de 'cool'.
school IlOl'mt1e,is wel dl'finitil,f voorhij.
In 7:ijn zdfverz{,kerde, heftige uitbars-
tingen durft hij nu ook de hog<-'Il\)ten
aan, if'ls dat hij vroeg{'r zorgvu1dif.:
wrrnt'{'(1. (,)l1a tt'c!mit'k is hij de 1aatsh'
jarl'n dan ook aanmerkdijk v{)lJrnitge-
gaan. Bij al deze vemieuwingen is zijn
t'motiollele zqigingskraeht er allel'n
maar grot<'r op ,..(l'wonlen. De vormgt'-
ving is verandl'rd, ill't vermogen te
hnt':Pll en t(' ontroeren is gl'bl{,vl'n,

HEBT VUIJSJE
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Allez France

Europa wordt stf'('ds kleiner, stecds
meeT {'én: EEG, KSG, Euratom, :\":\\.0,
Eurovisie en g:l. zo maar door. Douane-
hdcmnwriJlgl'1I wordell uit (Ie weg ,gt'.
ruimcl, visa afgeschaft en paspoorten ko-
men steeds minder in gehruik. De Costa
Brava, de Ri"ii'ra en de Italiaanse ~fid-
dcllandsL,.Zeekust liggen als vakantieoord
hinnen vrijwd h'<1efs llt'rt~ik. ~Iaar Iwtc-
keilt cIat ook dat de onderlinge kg(,llsh.l~
iingcll milH\eT sdH'rp worden? Hoe gaat
het met de prototypes van de di\'l'rsl'
Europeun(,ll, zoals wij ons die voorstellen?
Ze zijn eT nog aJ1ema,ll - misschien

juist uit persoonlijke ervaringeJl nÎl WL')
..,-terkerdan ooit !enlrell: de dikke, hief-

<1rinkf'lHle Duitsef.' in leren hroek; de
kleine Fransman met alpinopet, snor-
rdje PIl wijnglas; dl' tanige zwaar bc-
kllt'VI,l(ll' whiskYI!rink('Il(h, Engelsman
:11 hn'c,d.kostlluTll, En (lilUlat wC' ze
betc'r leren kennen, vennakell wc ons
,;teeJs ml'l'r met die karikaturale por-
tretten van onze huurlandgenoten.
In ecn opinie-onderzoek mn de U:\ES-
CO w('fd dl' i\ederiander ~evraagd naar
.l.ijn opvattingen over hd karakter van
('eH aantal nationaliteiten. Van zich zdf
vond 68 pd, der ondervraagden de
;\pt1crianc1er 'wedelievend', tt'rwijl 62
pet. daar ll()~ 'hanhn'rk{'ll(r aan tOt'
V()I'WII'. i\ic'lllaTHl van (lt, ()ll(il'rvraagtlen

voud de :-\{,derialltlec 'wceed' - {Til

aardig hewijs van gebrek aan zelfken-
nis, dat wocdt geïllustn'cm door het feit
dat 2: pd. vaJl c1i(v/.C'1fcl(~olltlC'Cvcaagth'lI
(Ic Amecikallt'l\ wce(,d VOII(1.lt'rwijlmaar
liefst 53 pet. van de l\'l.-deriandcrs de
Hus~cn het etiket 'wreed' m('egaf.
In v('chand met de nieuwe film van

Hohert Dhl'ry (naar aanl~'ic1ing waar~
van we dit alles ~ehrijven) is bet in-
tt'ressant ('('liS te kijkeJl naar onze kijk
op de Engt>lsell Pil cle Fr:msl.'n, Dan
hebhen we zeer uitgesproken meningen
ow'r onze Engebe vriC'llt1en: ze zijn
hdwecst (,1.l pd.) vcetielieH'lId (26 pet.)
praktisch Pil wcwaalld (ht-ide 24 peL),

FrallS(' ru~b!l •.WI'J}()rters i" wlld,'II. El'1I SC(,II(, lIil 'Alle;: Frrl1lcl" md o.a. /ac'Jucs L('fi'u" (md al,Jillol'dj,

-.,. ,,
'., .'., Jr.-
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hardwerkend (23 pct.), intelligent (22-
pct.) en overheersend (21 pet.). Slechts
22 pct. van de ondernaagden vond het
onmogelijk de Britten te karakteriseren.

De Franst'n hehben in ons land een
veel minder vast omlijnd beeld achter-
~elaten: ze zijn dapper (20 pct.), vrij~e-
vi~ (I6 pd.), vredelievend (15 pct.), ver-
waand en vooruitstrevend (beide 10 pct,).
46 pct. van de ~ ederlandse ondervraag ~
dcn vond dat de Fransen niet onder te
brcng('11zijn in (~ènvan de gegeven cate-
gorieën.

Tegell deze achtergrond moeten wc
de nieuwe film van Robert Dhéry

.-. (' 11ez Frnnce) zien. Dhéry maakte
.- ons land naam met zijn film 'La

Belle Amérkaine', maar heeft in Frank-
rijk al jaren (veel meer) naam, dank
zij zijn voortreffelijke luchtige theater-
stukken.

Dhéry en zijn vrouw Collette Brosset
putten voor al dit werk uit een vier
kilo wegend manuscript ('Les Gaufret-
tes'), waarin Dhéry dagelijks zijn vond-
st('11 en invallen noteert. Dat leverde
voor 'La Belle Amérieaine' een' ver-
haal op dat speelde rond een grote
Amerikaanse slee van een wagen in
typisch Franse om~eving.

Ook ditmaal heeft Dhéry het weer in
tegenstellingen gezocht, zij het minder
subtiel dan die van zijn vorige film,
'Allez Francc' doet het verhaal van
een groep Franse rughy-supporters, die
naar Londen komen voor de interland
Engeland-Frankrijk.

Tijdpns Iwt vurige 'flnp-Frankrijk' en
'Vooruit-Engdand' krijgt één van de
supporters (Dhéry zelf, als acteur) per

_ on~eluk e('n rechtse hoek van de elle-
boog van ('en Engelse rugby-enthousiast
te inca'iseren. Dat kost hem twee voor-
tanden. Op zieh zelf se('n ramp, maar
ecn catastrofc voor de Fransman, die
de volgende dag zal gaan trouwen. Zijn
vrienden zorgen ervoor dat hij in Lon-
den bij een tandarts terechtkomt en
in de wachtkamer hcgint alles.

Henri (hoofdrolspeler Dhéry) V('rYeeit
zich in de wachtkamer. Hij moet ecn
paar uur met gesloten mond }wt re-
sultaat van de operatie-stifttand afwach-
ten. Ondertussen wordt een Engel'óe
politieagent in de spn.."Ckkamer gehol-
pen. Henri trekt uit verveling en
speelsheid de jas van de 'bobby' aan
(-'n z<'t zijn helm op, In dat tuni(-'k
f('tlt hij de overhuurvroU\\' van de
tandarts, filmster Diana Dors, uit de
handen van een ál te vurige minnaar.
Hij wordt luid gepf('zen door zijn
'superieur', een Engelse politie-inspec-
teur, maar durft niets terug te zeggen,
omdat hij a) zijn mond dicht moet
houden en h) geen Engels spreekt. Hij

ontsnapt aan de huldiging en b('gint
zijn zwerftoc-htdoor Londen - opgejaagd
door de politie, die hem wil huldigen
en door allerlei gure en ongure ele-
menten, die hem als agent op de
hielen zitten. En terwijl Henri ('{'n goed
heenkomen zoekt (maar niet vindt),
paraderen de Franse en Engelse rughy-
supporters door de stad.

Extra-verwarrend werkt het optreden
van Lady Brishum, die van ori~rjne
française is (stripdanseres Vé\'('tte)
en ("Cnaantal Franse supporters (her)-
kent. Bovendien is zij (Col1ctte Bros-
set) do toekomstige schoonzuster van
Henri, die haar echter ~1(."Cdsmoet ont-
lopen, omdat hij aan zijn verloofde
iJ(,eft wrteld dat hij naar zijn zit'kc
grootmoed('r in Bordeaux moest.

Enfin, verwarring ten top en op zijn
hest. In de slechtste momenft'n doet
de film denken aan de Engebe politie-
komC"dies van komieken als ;'\onnan
\Visdom, maar md zijn 'Franse sla~'
weet Dhi'ry de film vrijwel owral uit
te tillen boven het onwijze \Visdom-gooi-
en-smijt-\\'{>rk.

Van het Engelse fle!"llnablijft onder
invloed van Dhéry's verwarrende avon-
turen weini~ heel. maar de film als
geheel is een mooi afgerond stuk werk
dat nérgem zijn grappen te ver uitrekt.
\Vi,1 toont Dhéry in zijn aanloop en
afsluiting van de film, dat hij op film-
gebied heel wat meer in zijn mars heeft
dan 'Allez France'.

In zijn beste momenten is de film
l'en aanloop voor een (nieuwe) aller-
charmantste komedie; en in zijn slechtste
altijd nog WO pd. beter dan het gros
van de zogenaamde 'humoristisehe'
films. Dat heeft Dhéry voor een deel te
danken aan de voortreffelijke 'cast' die
hij voor de film samenstelde: Engelsen
én Fransen spelen er voortreffelijk hun
rollen in : HOIJaldFraser als de politie-
sergcant, Henri Gene,>;al>; 'Cros ~tax'
en vooral Jean Lefévre als een van
de supportl'rs.

Dhéry dt.."'edons met deze film denken
aan de Fransman uit het bekende kwar-
tet olifant('njagers dat uit Afrika te-
rugkwam en hun avonturen op schrift
ging stellen. De Fransman publiceerde
een hock onder de titel TEléphant
ct rAmour'; de Brit schreef een
hoek onder de titel 'Hunting Ele-
phants'; de Amerikaan noemde zijn
verhaal 'The Price of Ivory' en de
Duitser schreef ('en standaardwerk
onder de titel 'Schicksal und Psycho-
logie dl's Elefantelljagds im Zwanzig-
steil Jahrhund('rl gesehen durch cinc
deutsehe Brille Îm Gegenwart - Erster
Band',
Als ti h('grijpt wat ik hedot'!.

HEN" J. ~IEIEH

Beginselverklaring
Humanisme
Van versehillende zijden bereikte
oe redactie de vraag: Hoe luidt nu
precies de beginselverklaring van
het Humanistisch Verbond?
Omdat wij deze vraag gaarne

willen heantwoorden, publieen'n
we hieronder deze beginselver-
klaring, zoals deze - voor het
laatst - is vastgesteld op het con-
gres van het Humanistisch Ver-
hond in I~},55te Arnhem.
lIet is mogelijk dat er na het

I('zen van deze verklaring bij som-
migen toch nog vragen overblij-
\'cn - ter verduidelijking, ter
nadere infnmlatie, wellicht ook in
kritische zin.
De lezers doen ons dan een ge-

not'gen deze vragen _op te sturen
aan de redaetie. \Ve komen daar
dan in EGO op terug.

!i;j'll-*
00
o

Beginsel
De humanistische lel,;ellsovertui-
ging tcordt gekenmerkt cloor het
pagc/I 0111 leven en u;erdd te r;cr-
staan met een beren'p op mellse-
li;ke l,;emlOgens en zonder lIit te
g(l{m I,;an bi;zoll(/ere openbaring.
Bi; alle sc1wkering die bitl1lell deze
or;ertuiging mogelijk is, u;orden
dlwr1Jii de volgende grondsiageIl
crkcll(/:
1. Ilet IlIwl(lIIisme acht een
lc(/ardebcsef dat niet /laar !eille-
kellr kmi WOTC/i'U getl.:ijzigd, ICC.
zculi;k I,;(}Of de me1ls.

2. llulllclllisme eist de r;(}ortdll-
rC'IIde bereidheid zich in dCIlkclI
ell doen redelijk te verantlcrJOrden.

3, Het luml(wisme eerbicdi/!,t de
mem aL•• etlkeli/lg cu als lid r;an
de samenleving in zijn menselijke
waarde.

4. Het IlIImauisme erkent d(/t de
mens deel heeft aan natuurliike,
maatsc1W1Jlleli;ke en kosmische
verbrllldcn.

5. Het humanisme stelt vrij/leid
én gerechtigheid als eis wor het
persoonlijk en 11uwtsclwP1Jeliik
klJ'cn.
lIet Jllimanisme vraagt om bele-
ving en vencczelilijking van zijn
beginselen in de 1JTaktiik 1:(111 hd
leven.
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Albert Camu.s gaf nieuwe inhoud aan solidariteit

Op 4 januari 196,'5 is het vijf ja.ar ~clcden, dat hij een aulo.ouge!uk bij het dorpje
Vi~!ch~c\'ill, in de huurt van. de Fnmsc stad Sens, de beroemde schrijver t'n :\,phel-
pnJSWIIUlllar Alhcrt Camus IS omgekomen. Ter gelegenheid van dat trieste Imtrum
willl'n wij aan zijn betekenis en invloed dit artikel wijden.

Proletarisch milieu

Anx'rl Canms is g'ehoren op ï no-
vemher HJl3 te ~I()ndovi., Algerië. Zijn
vacll..'1"was een landarheider, die, in 1914
onder de wapenen geroepen, fft-"{Isin
datzelfde jaar hij de Slag aan de ;..I.trnc
als een van de Cl'rstc slachtoffers
van de Eerste \Ven-ldoorlog" sneuvelde.
!\'"ade <lood van zijn vader trekt zijn
1I10('(1cr, Cathi'rinc Camus, naar de s1:au
Algiers, waar zij met haar twee zoon-
tjes, h,1.'1.fhroer en haar moeder in een
schamel appartement in ("('n '"'lil de
{lmkste volkswijken, Ik,lcourt, dieht hij
de Alge'rijnse kasha, woont. De IlHK-,der
verdient {Ic l..''O:-.tals werkster. Zij is
nijwel d<x)f en heeft ~])raakm()eilijkhe-
den, terwijl haar hrOC'r, Camm' oom
Etienne, doofstom is. Alle \'Olwassenell
uit Camus' jl."llgd zijn analfabeet.
\Vij \'<.'rnll..lden dC'"/.Cbijzond<,'r1l<."den,

omdat het juist nogal merk"'waardig is,
dat Camus voortgekomen is uit het pro-
letarische milieu \'an de blanke Alg<.'-
rijnen, die Alg<.'rW als hun vaderland
}ms<:houwden CII die in de Algerijnse
(X)rlog zo kraehtdadig van zkh hebben
doen horen.
Camus hesehollwde zieh zelf nid als

Europeaan, ook al was hij geheel ge-
vormd door de Franse cultuur. Als
:-':oordafrikaan zag hij Allgustinus en
Plotilltts als zijn voorvaderen, zag hij
zich ab erfgenaam van de Griekse ge-
dachte, terwijl Europa voor hem het
sombere, regenachtige slagveld was van
de g{'sehied<'ltis, \vaar het J)llibe idealis.
me en het Angelsaksische rationalisme
hun eellw<"lliangc \'eten hadden liitge-
nx.hten.
Algerië daarentegen was het land van
de zon, van de natuur, van de len'lls-
\Teugde. In confrontatie ilH't het hete
7,and van de woestijn, de gloeicnde ste-
llen, de hoge cipressen en de koele
stranden leert een mens zkh zelf in
zijn sterfelijke lichamelijkheid verstaan,
liet leven is kort, maar he\ig.
De Algerijnen, of zij nu \'an (x)rsprong

EllmpOatH.'1l of Arabieren zijn, zijn steeds
explosieve mensen, die met grote fel-
heid het leven heamen. Zij helijden een
simpel geloof in goed en kwaad en Ca.
mus heschrijft zelf lx>ksmate!t<.'s. zwelll-
men en voet hallen als h(X)gt<"Pllllt('1l
van zijn j<'ugd, Zwcmm<'nd le<.'Ttin J)e
vree",delillg ~Ieursault zijn meisje .\Ia-
rie kennen en zwemmend hekTacbtigen
in De pest Ricux en Tarrou hun vrk'nd-
schap,

ZwlJgz:aam

V(X)}" de jonge CanHls is het menszijn
H)()ral een lichamelijk hö1aan, \Voor-
den als ge-ost:of liefd{, zijn hegrippen die
hem \'all llt't grootst mO,l.wlijk(,W:lJltrOil-
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w{'n v1.-'r\'11l1el1,Als nwnsen mel elkaar
L,()llllllllflÎ<.'erell, dan moeten zij lief:-.1
zo weinig mogelijk spreken, Bijna alle
helden uit CamlIs' werk zijn zwijgz,ame
mellsen, zoals ook de mensen uit Camus'
eig{'n jeugd zwijgzaam :zijn.
De nll'est volmaakte eOllllllllnie is de

seksuele relatie Vall man {'n vrouw.
Bij Camus is er integendecl tot Sartre
een zeer positieve henadering van de
seksualiteit. Bij Sartrt' valt er wel na-
druk op de gdnlstreerd1.-' seksuele rela.
ties. Bij Call1lls is er een ollgecolllplic<.'{'r-
de H'rrukking: 1u'-'1:huwelijk met de
\TOUW en het huwelijk met de aarde
lopen parallel en in een van zijn eer:-.1:e
boeken, Snees, wordt dat hesehrt'ven,
In het Ahrerië vail \'óór de 1\v(><."(lc\Ve-
reldooriog wonlt Call1lts groot. Op 17-
jarige le(>ftijd ondergaat bij ('('n hevige
aanval van t.1>.<,., een ziekte {!ie hem
nooit meer heeft losge-1atL'n en die lwm
met tussenpoZ{'n van twee of drie jaar
stl"{'{ls is hlij\'en tdslerCll" Daanl(x)r
maald hij al \Toeg kennis met dc af-
hraak van het mcnselijk bestaan, de
dood, Zijn werk kan nwn beschouwen
als een st('{.'(ls op de een of andere ma-
nier hezig zijn md de dood, <Ic moord,
de m(,(kpliehtigheid aan moord,
D(x)r <.'('1\heurs wordt CatllllS in de

gelegenheid gesteld het lyceum van
Algiers te bezneken" Dan volgt (Ie uni-
\'ersiteit. Als werkstudent {loet hij al.
lerlei <.'rvaringell op, di<.' ht'm hij Il<.'t
schrijn'n van zijn b()ck<.'n te pas zullen
komell. llij rieht samen met anderen
een t()necl~'T()(,p op, die 7jch bezig"lumdt
mt't e:qwrimt'nteel toneel, l'en kleine
a\ ..•.l.I1t-gardc-~'Toep van arheiders en iu-
telleduelen, die in {'en prm;IJ(:iestad als
Algiers in e('11 behoefte \"o(mdet. V(XIT
dez.e !-,'l'Oep schrijft Camus zijn eerste
theaterstllkken, \'oorlopig nog meest
a<.hptaties \'an andere stukh'n of van
bestaande romans,

Communisme

In die tijd \"alt (x)k Camus' kennis-
making met het ('onununisme, Hij blijft
niet lang lid \'an dc ('OlIlmunistis('he par-
tij, want als er ("{'n unl('r komt voor
de <',()llUlltltlisten, <lat zij in rui.! v<x~rhe-
paalde toe'l.egginl-{en die de Franse pre-
mier Laval aall Stal in heeft gedaan,
nu hun propaganda onder de inlwem-
sc bevolking van Algerii5 modc!) sta-
ken, dan loopt Camus prompt uit de par-
tij, woedend (ln'r de7'(' politieke ko{'han-
<ld, In w('Zt'n zal hij lakr niet anders
handde.n. Van het j,,'Tootste helang is
het natuurlijk, dat Camus zijn politieke
eommllnistis(,he a\'Onhlllr al a('htt'r <Ie
rug heeft, als de 11I('('st<."FranS{' intel1ec-
tue!t'n er nog aan llloeten he,l.dnncn.
Daardoor is !ad hem lllogdijk om als

eetl \'an de weinige figuren van f()rmaat
in het naoorlogse Frankrijk lllc't g<."-/.ag
zijn stl'tll tü/.t('ll het {'OlllllHlnisll1{'te kl1n-
1ll'1I \'{'r1ll'ff{'n,
In W3R tre<..'dtCall1lls toe tot de redac-

tie van een linkse krant, w:l<\r hij zich
al spoedig als jouOlali:-.t enige faam \'<.>1"-

werft, dl.X>r de ha.rt.siocht waannee hij
:zÎ<.'hopwerpt \'Oor onsehllldig venxmleel-
den, In één jaar tijd lukt het hom drie-
lllaal de onsehuld van ("Cn \,lIl moord
beschuldigde aan te tonen. Dat zijn
g-mte successen in het Algiers van VOOT

de oorlo,g, waar d~ rassen tegenstellingen
onder een <.'nigszins fascistisch georWn-
h.'{'rd koloniaal gOll\'emc'lllent welig tie-
ren .
. Als .de oor!()g .':I,itbreekt,. bevindt C~mlls,-,
zlch l~ ~:ankTlJ", In (he eerste Jaren_
\'Olt()()lt 11lJde werken w;'lanioor hij he-
roemd zal worden: De t:reemdelillg {'n
IJl' ",ythe (;(111 SisypJlllS, Bt'ide werken
plaatSt.>1lhem in de b1tltrt van het Fran-
s<.' existentialismf:', waarvan hij na de
oorlog samen met Jean-Paul Sartre tot
de onhdwi:-.1e leider zal worden llitg(~-
rt)elJ<.'n,
Tijdens de (X)rioj.! tre('(1t hij toc tot

hd Franse \'erE.et, \"{x)r zo\'er zijn ge-
zolltlheid, die in de-/.e tijd zeer sk'{'ht is,
d~t toelaat. Al<; in 1944 voor Frankrijk
de oorlog is afgelopen, hl ijkt hij de
h<x)hlredadellr te zijn van ('en van dl'
grootste Frall"t' \'{'o:etskranten, Comhat,



Hoofdstraat 84 - Driehergen

wenst deel te nemen aan een Vonnings. en Bezinningshijeenkom;;t van het
Humanistisch Thuisfront in het Coornherthurs te Driebergen in dc maand

. .. (maand van dl'Clname).

Handtekening:

HUMANISTISCH VORMINGSCENTRUM
'HET COORNHERTHUIS'

F, O. VAl\' GE~:\EP

(volledig militair adres)

(lamlmacht/lnch hnacht)

(naam, voorletters, rang)

Bijna it'dt'r mntief dat hem in zijn leven
heeft beheerst, komt daarin temg. Zon-
der dat lwtals afsluiting is bedoeld,
h<-'CftCamus daarin toch een soort
finale geg-e,'en van zijn werk en zijn
denken .. Hij staat hier op het toppunt
van zijn artistiek vcrmogcn. :tlin of meer
als readie op dit boek komt dan ook in
19.57 de intt-mationale erkenning van de
Nobelprijs.
Op 46-jarige leeftijd is volkomen onver.
wacht <üt leven afgesneden. Er werd
nog heel veel van hem verwadlt. Zelf
,",athij nog vol plannen. Zijn werk blijft
onvoltooid, maar ook zoals het nu voor
ons ligt, is het het getuigenis van <-'cu
zt.-"Crintelligent, zeer levend <-.uet-rlijk
man, die aan de idealen van vrijheid
en gerechtigheid en die vooral aan de
opdracht tot solidariteit nicuwe inhoud
heeft gegevt'n. \Vij kunnen hem niet he-
ter eren dan door zijn werk tot ons te
laten .'>l'rekcn.

Omlf'rdct'l

I\egistriltielltimmer

Gelegerd te

Ondergctekell(le

gesproken moordenaars. leder partij kie-
zen zou een partij kiezen v(x)r l1loonlc-
naars zijn. De {lcrde lIlogelijkheid, om
toeh in alle gematigdheid te blijven
pleiten voor rechtvaanlige llt'handding
van zowel de ene als de andere par-
tij. kan hij niet kiezen, omdat hij meent
dat men zijn woor<lcn t(x:h verkeerd zal
uitleggen. Soms :t,al men van handden
moeten afzien, om nid aan het lijden
van deze wereld nog meer lijden toc te
,'oegen, zo m£X'nt hij. Juist d(x)r (lezl'
houding, die nil~Jllalldgoed hej..,rrijpt,ver-
eenzaamt Camus sterk in de laatste jan'n
van zijn lt'vell.

Finale

Jlli~t in die tijd S(,.-hrijfthij <-'<.-'htertwe<-'
van zijn mooiste hoekl'u: De (;a/. l'ell ro~
man, en KoUillkrijk cn lml1illgscllap,
t't'n bundel korte verhalen. De nl! is
een bllrten~ewoon moeilijk lxx..k,maar dl'
verhall'nhllnd('1 is ('tm prachtige intro-
dudie op lit' totaliteit \'an Call1llS'werk.

In het Coornherthu..isworden regelmatig hezinningsbij<-'cnkolllstcngehouden
\"001' militairen.
Er wordt daarbij gesproken O\,<-'}"allerlei levensvragen. Daarnaast zijn cr
hoeiende prog'ramma's over hedendaagse kunst.
Iedere militair kan hiervoor uitzonderingsV('r1ofkrijgen.
\Vie iets gevoelt \'00.1' deelname aan zo'n bijeenkomst vuile het onderstaande
formulil'r in cn sillre het op naar het Coomherthuis.

een onafhankelijk sodalisti."<.'hdaghlad,
dat hij ons met Het Parool te \'crgelij.
ken zou zijn.
Zijn naam als romansehrij\"er ell als

essayist is dan n't.."(l" gemaald, maar
nu blijl..-thij ook een \l,."("('I1"galoosknap.
pe journalist te zijn. In 1944 en 19.!.!)
worden hovendien zijn eersic t(}nt'e1stuk-
ken gespeeld. Die zijn weliswaar niet
zo indringend als die "an Sartrc, maar
zij zijn toeh ook huitengew(xm belang-
rijk, v(xlral het stuk Caligu/a, Jat in 194.5
bijna t'en jaar lang voor uitverkochte zalen
wordt gespeeld.

Verzet
In 194ï verschijnt zijn grot<'oorlogsroman

~r flest, waarin Camus dl' gedachte
.,., .Ic menselijke solidariteit tegenover

de dood nader uitwerkt. De-;;c roman
ademt na de enigszins indi\"iduali:-"tisehe
sfeer van De creemcieli'lg de geest
\"all het verzet. In de oorlog is er een
wending in Camus' instelling gekomelI.
Vóór (Ic (x)rlog is hij vooral gc!-O'epen
door l'en zekere vitalistische natuuraan.
hidding; zijn ,vcrk is één ~tc lofzang
op de 7..on,(le Zt."een het leveJl. Na de
oorlog wordt zijn wereld <-'cnmenselij-
ke werkelijkheid. Camus, die vóór de
oorlog maar één waarde kende: het le-
ven, gaat in en na de oorlog zien, dat
dat leven alleen tot ontplooiing: komt,
als er aan de elementaire voorwaan.lcn
van vrijheid t'n g"('fl'chtigheidis voldaan.
In die .!!"f't'stzijn ook de dan volgende

tOllcelstukken, Staat t..'(/U he/eg l'n De
rec1Jtl,;(larl1igerl, gesciJrevt'lI, ell in ilO.!!"
sterkl'r mate gdllt dat van De lIIens iu
opstand, het grote werk tbt hem in 19.52
in een scherpe polemiek hrenj..,rtmet
Je•.m.Paul Sartre over de houding die
wij tegenover het communisme dienen
in te nemen. Teg"enovcr Sartres aan-

..=::r::..yaardingvan lwt communisme laat Ca-
_mils een fd protc:-t horl'n. Daarentegen

verwijt Sartrc Camus een idealistisdH',
wereldvreemde levenshouding. ~a die
tijd verwijderen de beide schrijvers zich
van cll....aar.
Het merkwaardige is, dat ZOW(,J

Sartre als Camus in hun J...Titickop (Ic
ander L'en zeker gelijk had. Sartres
uwolopen met het communi:-,nc komt
vooral in W56 hopeloos in de knoei,
als de Bussen Hongarije Ondl"r de voet
lopen. Daarentegen komt Camus, die
ste(."(lsgL'Cnenkel compromis met de
politiek heeft willen sluiten, tijdc'lls de
Algcrijnse oorlog in <-><-"nstet-xls groter
is()lement te staan.
Camus, die :-it.'<.-.dstegen k.dere ,-nrm

van moord of medeplkhtigheid aan
moord heeft geprotesteerd, kan zich
met geen van beide partijen verenigen
en besluit tot volsrrel..-tc afzijdigheid,
Juist waar Algcrii; zijn grote liefde heeft,
moet dit besluit hem \'t."clhebhen ge.
kost. Hij kan <-><-'hkrniet anders: zowd
de Algerijnse natiollalh.ten als de Fran.
se- parachutisten, wier rol later door dl'
OAS zal wOI"(~ellovt'rgt"nomen, zijn lIit.
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AGURZANE
Het is eigenlijk al een temgverlangell

naar jeugdpijnen, om te denken aan
('cn tijd waarin mijn hart het verstand
volledi~ overspoelde. Helder maar ('mo~
tieloos ligt deze geschiedenis in mijn
gelwugen. Als ('en geraamte.
Ik was nauwelijks achttien jaar. te

lui en te ijdel om me te scheren en
te onrustig om thuis te hlij\'t'n. Omdat
ik vnn de eenzaamheid of misschien
was het ook wel ('cn gevoel van
onafbankelijkhcid - genoot, zwierf ik
liftend, dichtend en vaak hongerlijdend
door Europa. Ik hield van de uitge-
putte lichamelijke toestand waarin ik
meennalen Vl'fkl'l'r<1c en lachtt, in me
zelf wanneer ik bezorgde of verhaasde
gezichten ontdekte, want ik voelde me
dan een held, een avonturier, die aan
zijn zintuigen genoeg heeft om het
h'ven de mocite waard te makcn. Voor-
al dat gt~vod is overigens afhankdijk
van de ontmot'ting met de kracht-
loosheid van materieel geluk, wat ik 7.0

dihvijls in bleke onderkinnen vermoed.
't Cebeurde in een kleine vissers-

pLaats aan de Spaanse noordkust. In
Ondarroa. Er levell eu skrven daar
Basken. Hier maakte ik zo iets merk-
\vaardigs mee, dat mijn hart er voor
kort nog altijd een beetje schuwen
vt'rdrietig van was.
Ifd was olJgevet'r (,lf uur 's avonds

tot-'n ik er arrivecrde, Daarvoor had ik
('('n dikke acht kilometer gelopen, om-
dat ik door de guardia civil uit !\Iot-
rieo, een ander vissersplaats je, waar ik
eigenlijk mijn tent op had willen zet-
ten, dringend was 'aangemoedigd' om
verder te gaan naar Ondarroa.
lid eerste waar ik aan dacht toen

ik daar aankwam, was om eindelijk
eens wat te eten. 11aar ogen.~chijnlijk
viel er niets IllC('r te et('u. Ik vond
dt-~ restaurantjes potdicht ('Il krceg
daardoor nog meer hong(!r. Toch sprak
ik nid dia'ct iemand aau, omdat de
mensen die ik zag, me er in hun
zwarte kleren en met hun grauwe en
henauwde gezichten daarvoor te ramp-
zalig uitzagell. 11ijn ('('npcrs()onsholl,l.;er-
rampje wt-'rd door hun (:01l('dief hdeden
ellende belachelijk gemaakt en geiso-
leerd.
Ik \vas ge\H'nd dat men mij nieuws-

gierig en ginnegappend opnam in der-
gelijke dOflWU,\••..aar huitenlandse olJver-
zorgdheid nog wel degelijk als aange-
naam buitenissig wordt beleefd. Deze
blikken hebben me altijd wel enigszins
gestreeld en hun nieuwsgierigheid maak-
te het me gemakh,lijk met ht'n in
contact te komell. r\'u pas v(wlde ik
me voor het eerst echt vreemdeling.
Er moest minstens i('mand gestorven
zijn.
Terwijl ik verder het dorp inlu'p,
maakte mijn verhazmg I.mgzamelhand
plaats voor geïrriteerdhdd eu krC('g ik
zin om te protcsh'ren tegen tic moe-
schuifelende stilte die me om~af. Ik
dacht er bij vooriwe-1tl aan om languit

8

Schrijvers gevraagd
Onze oproep om schrijvers in Iwt
oktobernummer \'an EGO heeft
veel succes gehad, We hebben 30
à 40 \'Crhalen binnengekrcgen.
Natuurlijk kunnen we piet al die
,'crhalen plaat .••en, \VC beginnen

op de stoffige straat te ga.1n liggen
C'Il luidkeels te schreeuwen dat ik
kapot ging van de honger.
Waarschijnlijk hall ik ook wel ids

t1t-'rgelijks uitgevoerd, als ik niet plot-
seling een grote rode vlek laugs de
huizen had zien bewegen, I\'ét een
geweldige bloedende vleermuis dit' niet
meer kan vli('gen ('n tegen de muur
bescherming zoekt.
liet hleek ('('n jonge vrouw te zijn,

die over haar schouders een felrode
wijde cape droeg. Er zaten scheuren in,
dat zag ik direet. Ongelovig bleef ik
stilstaan toen ik haar ontdekte. Even
was ik mijn tegenwoonlighl'id van
geest kwijt, maar ik herstelde me snel
en hegreep dat deze vrouw, zo anders
dan de anderen, me misschien aan \Vat
eten ZOII kunnen helpen.
Zij 1i('P me haastig voorhij en was

- zo Jl'(.k het tenminste - in gedach-
kn V('r.r.olJkt'll.Duidelijk kon ik haar
gezicht niet zien, maar wat me toch
op••..iel, was dat haar gelaat iets vlaks
had. Onder de ogen zaten geen kOllen;
nd nh hij ('en paard, Ik rende baar
sm,l na elJ tikte haar op de schond('r;
ze draaide zieh om en keek me trots.
ja zelfs lachwekkend hoogmoedig. aan.
Een ogenblik maar. TOt-'I\ scheen ze
enorm te schrikken; haar ogen, die
niet z\.•...art maar hlauwgroen wan'n.
staardell me mt'! ontzetting aan.
Ik had zondt-'r meer willen vragen

of ze een restaurant wist dat nog
open was, maar werd dusdanig van
mijn stuk gebracht door haar ang-
stige ge!ant, dat ik haar alleen maar
aanh't-,k.
'\Vat is er?' vrot-!g ik teil slotte.

Ze bracht hees enkele woorden uit, die
ik niet verstond. t-'n vouwde haar
handen, liet leek of ze me smeekte
haar hd é{~n of ander te vergev('n.
'\Vaanzillnig', schoot het door mijn
hoofd. Ik wilde me omdraak'n en terug-
gaan, maar op het laatste ogenblik be-
dacht ik me en zt-'Ï botweg: 'Ik heb
hong('r, kan ik hier nog ergens eten?'
't Is verhazt"nd wat dit aardse zin-

netje haar dl'l.'t1. liet was alsof ze
wakkt-'r schrok uit een nachtmerrie,
ha.1r krampachtig vertrokken gezicht
ontspande zich en nadat ze me enige
tijd zwijgend, maar nu met !l('el andere
ogpn dan kOlt tl'VOf{'Il, had hpkcken,
zei ze zacht: '0, heh je nog niet ge-
gekn. Kom maar mee:
Ze liep direct hierna door en ik

volgde haar; wc liepen de weg terug
die ik al kende t-'n nt't toen ik dacht
dat we het dorp al uit waren, slol'gen
wc rechtsaf ('n ik zag: een hlok wit-
geverfde huizen. Langs een buikntrap
ging ze me voor naar hoven. Ik was
haar steeds gedwee gevolgd zonder nog
iets te vragen, Boven gekomen d(,('d ze
een deur 0IW:--. ('11 draaide het licht
hilllwn aall, Ik stond in t-'t-'nklein voor-
portaal, waar het fris rook en waar
d(, muren ook aan de hinnenkant g('wit

in dit nummer met de publikatie
van het verhanl van P, \V, Hoelof-
sen. In de hUlI) van 196,~ hopen
wij in totaal een tiental van de
inzendingen te publiceren. De in-
zenders krijgen uiteraard bericht
of hun verhaal geplaatst wordt of
niet. nED,

waren. ~Iijn plunjezak gleed van mijn
schouder op de grond en ik voelde me
thuis; ik moet wel erg moe gewt-'est
zijn.
Een half uur Iakr zat ik acht('r l'en

vi'ischoteI, water, oud brood en wijn,
~Iijn \\'e1doenster ging recht tegenover
me zitten en ik zag dat ze ouder moest
zijn dan ik t'('rst gedacht had. Dertig
jaar was Z(' toch wel.
Ze kt'ek vriendelijk en ('t'n beetje

nieuwsgierig naar m{' terwijl ik de vis
uit elkaar peuterde en hem daarna
veel te vlug opat. De saus droop
bngs mijn kin. Ik vroeg haar met
de moml vol het l'en ell ander. ~It-'cstal
verstond ze me niet direct t-'n dan
wachtte ik tot ik llitgekamvd was
stelde opnieuw dezelfde vraag.
Ze lachte voor het eerst tot-'n

haar vrot'g hoc ze heette. Een ver-
legen Iachjp. 'Agurzane,' zei ze l~(~n.
Ik proht'erde haar deze naam na k
zeggen. maar het hled bij een poging.
Een papegaai zou zich er rot om ge-
lachen hebben. Steeds \veer echter
tradlttc ze me de juiste uitspraak van
haar naam hij te brengen (hoe ik met
mijn tong mo('st doen en zo) en uit.
eindelijk Iwh ik hierdoor toch aardig
goed geleerd hoe ik 'Agurzane' uit moet
spreken,
Tot-'n ik klaar was met eten. schoof ik

mijn stoel naar achteren en zCÎ gellCe1
overbodig dat alles op was. Finito,
Hierna wilde ik haar bedanken en weg-
gaan, want hoewel ik helemaal geen zin
had om nog ergens mijn tent op te
zetten, haar eigenaardige op mij gerichte
hlik vt-'rontrusttc me. l'\iet dat ik me
opgesloten voelde tussen de dreigende
muren van het geweten, welk gevoel
men kan krijgen wanneer er ogen op
je rusten die iets van je weten of je
zelfs schijnen te doorgronden, __
Nee. het was in dit geval iets andt-'rs._

maar ik kan niet uitleggen wat. Haar
ge'L.icht\\'ekte zo nu en dan medelijden
van tederheid en droefheid; direct daar-
na echter moest ik soms bijna lachen
om haar \'ogelachtigc nieuwsgierigheid.
Dat ze getikt zou zijn, probeerde ik
van me af te zetten; wellicht werd ze
door aanvallen van dwaasheid overval-
len. Ze maakte echter een te sympa-
thit'ke indruk op me om waanzinnig te
zijn.
Tocn ik opstond, versomberde haar

gezicht, ze sloeg haar ogen neer, draai-
de zich om en ging bij een glazen
stolp staan, waarin een witte mnis zat.
't Beest was vast ziek, want Agurzane
had tiidells mijn schrampartij al ('nige
malen h('zorgd in dl' stolp gekeken.
"Vaar ga je hcen?' vroeg ze
'Ik weet het niet, waar zou ik mijn

tcnt op kunnen zetten?'
Ze draaide zich met ecn ruk om eTl

rit'P verrast: 'Ecu teut opzetk'n? Dat
kan nipt. lIet is nacht en j(' zou eerst
helemaal naar Satturaran moeten. Dat
kan niet. Slaap hier maar:



)nmiddellijk na dpz(' uitnodiging ging
e naar de deur, we liepen door de
:or1c gang en ze leidde me naar een
uimc kamer, ''''aarin ('{'n opgemaakt
)('d stond. De loge.erkamef, dat zag je
!in'ct.

Ik schrok vun de helderheid vall het
ussen ..-;Ioop en de omgeslagen rand vall
I('t bovenste laken.

'Ik OCII wcl te vuil,' protesteerde ik.
)at was b{'paaJd get._'n leugen en ze
:lneJde even toen n', terwijl ik nog
leeds nnar het heldere !)('dd('goed
taarde, mijn voeten beket..k (hlote
'oetell in sandalen).

'Kom maar: zei ze toen vrolijk en
'('11 ogcnblik later kon ik me wassen
n de kcukt'u. Mijn protest had ze.
~\~ ~opgevat als een beleefd tegen-
~)t..,('n. In w('Zen was ik eigenlijk
Jok hed gdukkig met haar bijzondere
~astvrijheid, en daarom besloot ik om
.iet nog een poging te doen om te
JIltsnappen.

Zo gebeurde het dat mijn gewassen
'Oeten diep in de nacht tll~sen de
akens gleden. Agllrzane keek aandach-
ig toe hoc dat ging. Ik ging op mijn
echterzij liggen {'II vond haar plat-
ing overweldigend lief.

't\gurzane: riep ik zacht, 'waarom
Jen je zo lief voor me?'

Ze had zich reeds omgedraaid en wil.
.Ic juist de deur uitgaan; het schccn
lf ze me nid had verstaan, maar op
-Ic drempel aarzelde ze pen ogpnblik
m nadat ze toch de kamt'r uit was
~egaan, sloot tll~ deur zich bijna pijn-
ijk zacht.
",'all vermoeidheid had ik die nacht
'igenlijk als een bewusteloze moeten
Japen en in het begin 7.al ik ook wcl
\Cd ver weg geweest zijn; later echter
s hd danig gaan rommelen in mijn
-.lerhewllste (wilde ik dan zo graag
__ oplossing vinden voor de raadsel-
lehtigheid van Agurzane?) en heb ik
~edro()md. J Id was een droom die in
larden werd gescheurd door zo nu en

-lan ontwaken en oge:lblikken waarin
nijn slaap zo zwaar was dat de droom-
)ee1den crin smoorden, Tussen de vcr-
:chilJende droombecld{'n ontdekte ik
wel duidelijk relaties; zij vormden
;amen l'én geheuren ('n ik moet lH't
I vcrtelien, omdat het wezenlijk heeft
)ijgl'dragen tot mijn gevodens en ge-
Jragillgen hil~rna.

'Vdnn, Agur.lane bleek getrouwd. Ze
iep met haar man, t'{'n groot en lenig
:ll'an-shavl'n type, door de smalle
;traatjes van het dorp. Ik zag hen
weral, op de vismarkt, op het plein
,vaar de muziekkapel speelde, hij het
:ll'ine massieve kathedraaltje en voor
bijna alle winkeltjes, llij gebaarde veel,
Jat viel me onmiddellijk op.

Uitdndelijk stapten ze ecn winkel in
en kwamen' er weer uit met een stolp die
ik in de woonkamer had gezien. De
muis :lat er al in en hij knipoogde
.gemeen en uitdagend naar me, Stceds

weer, toltiat ik ten slott<-,aan dl' neiging
toegaf om als l't'n kat te gaan blazen.
Behalve de muis sehrok ook Agurzane
daar zichtbaar van en ze siste me iets
heel lelijks toe.

:\Iaar ik bied hen tegenkomen; soms
was ik hen weliswaar een aanlig tijdje
kwijt, maar dan eensklaps, bij het
rechtsom slaan van de hoeken vooral,
stonden ze weer panlocs voor me. En
hij gdmanle maar.

Uiteindelijk zag ik hen stil,;taan bij
de kathedraal. lIij wecs naar boven en
attendeerde Agurzanc op de werk-
lieden die daar hezig waren de toren
te restaurca'll. Hij schreeuwde later
ook naar boven en direct hiema galm-
de er dan een krankzinnig hol geluid
terug. Dat was het wt'rkliedenkoor. Ze
beantwoordden il,dere schreeuw van
hem md: 'Kijk maar uit, vallend ge-
steente hóór!' Hij moest daar onbedaar-
lijk om lachen.

Toen gebeurde het. Ilij draaide zich
om om toch maar venier te gaan, toen ik
het bet'!d van de hest'hermheilige van
het dorp, dat recht beven de hoge in~ang
zat vastgemetseld, zag trillen en daarna
met el'n z\vaai naar beneden komen.
De armen gekruist voor de horst vit'!
lH't m(>t een verschrikkelijkt' klap op
de man van Agurzane,

DOOD ... DOOD ... DOOD ..
galmden (zongen ze?) de wt'rkliedcn.
Ik liep haastig naar het verbrijzdde
lichaam van de man toe. Hij lag op
zijn buik en dwars OVerhem heen lag,
l'v(,Il('('ns met de rug naar hoven ge-
keerd, de beschermheilige. Ik prohl'l'r-
dl~het beeld van de dode af te tn'kken
en draaide hem hierdoor met veel
moeite l'en halve slag om, waan1<x)r
ik plo~scling van aangezicht tot aange-
zicht met het heeld kwam. Het was
alsof ik in een spiegd h,(,k en met
('Pilschrt,l'uWschrok ik wakker.

liet was al klaarlkhte dag. Ik wa.,;
panisch vall angst ('11 wilde zo snel
mogelijk weg zien te komen, lied ver
weg. Ik ~l'h(l()tin mijn kll'ren en rende
de kamer uit; in het portaal greep ik
mijn plunjezak en wilde daannec net
de lmitl'ntrap afstonr.en, tocn ik al.~het
ware tegen l'en mum op liep, '''ant onder
aan de trap stond Agur;:anc. De huid van
haar gezicht stond strak als ef:n snaar en
haar Ogl'lJkpken me mateloos verdrietig
aan.

Ik w('et niet hod:mg ik daar hoven
aan di(' trap gestaan heh; uiteindelijk
raakte ik, geloof ik, enigszins uit de
han van de troosteloze aanblik die ze
bood t'n ik ben toen langzaam de trap
afgedaald. lkned('n gekomen heb ik
haar koele gezicht hl'eI kort en stil-
zwijg('nd omhelsd. 't Ging helemaal
impulsief t'n alsof ik .lIog droomde,
'''ant tUSSl'Uous in lag op de grond
roerloos eel1witte muis.

Diezdfde dag nog begon mijn l'en.
z<un('vlueht \l('t hinnenland in.

PAUL HOELOFSEN

'AMARE'

Zoals ccn cirkel rond is, een steen ul-
tiic/ 'Jaar IJellcden valt, een v1icJ;tuig
omhoog stijgt, zo is een marl anders ge-
bOflwd dan een vrouw, hun IJeider sa-
mengaan daardoor lIlogeli;k, en doet
ecn dergelijke gemeenschap kinderen
ontstaan. Dit allemaal te weten, geeft
;'l z'n bijna absurde eetwoud een gevoel
van zekerheid, dat men ::ich vaak te zei.
den realiseert.

Zou men evenwel, ab volwassene, de
juistheid van bij voorbeeld die der ge-
no('m<1e,vaarheden beh"'ijfelen, dan zou
men zich onhandig, angstig, en letterlijk
beklemd voelen. Temggeworpcn op zich
zelf, doet men daarbij denken aan wie
men was: het kind, geïsoleerd, en vol
onbegrip owr alles wat zich aan ge-
lJl'lIrtenisscn, mensen en verhoudingen
volta,kt. Daad, gebaar, woord, maar
vooral (de) stilte worden door het
kind omgebogen tot eell gesprek, ook al
is t'r veelal van niet meer sprake dan
van langs elkaar heengaande monolo.
gen.

lIet resultaat daarvan is, mede door
de angst voor het onbekende, dat wat
niet bega'pen wordt, buitengewone pro-
porties gaat aanneml'n. IIonvast bij een
volwassene is in zo'n situatie voor het
kind een dringende noodzaak. ~lislukt
dat, en stuit ook het contnct met een
I('('ftijdgenoot op onbegrip af, dan ont.
\'itaat cr ecn gevoel van eenzaamheid
dat kind zowel als volwassene raakt, en
hun beider isolement duidelijk onder-
sta'cpt.

DOllald Tamminga, hoofdpersoon in
'Amare', (Latijn voor liefhebben), ecn
nieuw hoek van Vietor Sp(xJr, is twaalf
jaar, {'n leerling op de school waar zijn
vader rector is. Een vader, Titus ge-
naamd, die door de let,r1ingell tot de
Tiet is g('doopt. :\Ien heeft ontzag voor
de Tiet, Nid uit oprechte bewondering,
maar gewoon omdat hd de rector is.

J)ollald weet dit, kan er ('Chkr met
zijn school-buurman en enige 'vriend',
Ivo Takkc, noch met zijn vader over
praten. Het laatste is te meer ook uitge-
sloten, omdat de school niet ophoudt bij
het sluitell van de schooldeur of het ver.
hteu van het schoolplein, maar door- cn
overloopt tot in huis, alwaar niet Do.
nalds vader woont en leeft, maar rec-
tor Tamminga. De man die zijn zoon
Dona1d ten voorbeeld wil stellen aan al-
le am1t-re leerlingen.

Vrije tijd heeft Donaid nal1\velijks,
vriendjes zijn hij voorbaat slecht. Bui.
ten spell'n zal altijd in de schaduw blij-
ven staan van het vervoegen der Latijn-
se \verkwoorden. ,. liet leven van Do-
nald is star, en onder de straffe hand
van zijn fijn.christelijke vader slechts
een vruchthare bron voor het kweken
van allerlei schlildcomplcxjcs.

De enige die Donaid soms uit zijn
spanningssleur trekt, is zijn moeder.
Kan deze vrouw, 1lartha, van boerenaf-
komst, die ondanks het verzet van haar
katholil'ke familie toch de dominl'l's-
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zoon trouw<1p, Pil die in haar Holh'rdam-
st-' huiknwijklaan via dl' dicht opeen ge-
parkeerde :luto's aan grPelll.-' (Limhurg-
se) hl'uvds ('n paarden moet denken,
kan zelfs deze vrouw Donaid niet ml'l'T

helpen, omdat ook zij doen moet wat Ti-
tus zegt, dan grijpt DonaId zijn fantasie
aan om de werkelijkheid te outvluehten.

In d{'ze t'igen wereld SPl'C1t, behalVt'
hij zelf, juffrouw E. ~lartins, ieraTf'S
I\'attehis, ('en hoofdrol. Zij is nipt zo-
maar een lerares waar hij contact ml'C

,vil hehben. Zij is l'en vrouw, ('('n schrik-
aanjagende mooie vrouw, die je h' allt,u
tijde ('ddmol't1ig kgl'moet rood treden.

(... ) Hii drollg met ;;;;11 troep ruige
!Jam/ieten de 1m/zoal binnen. Hij !Vas

I;(lll zi;n ]uUlrd dlCllTS door lid glas in
lood 1l(UlThitlllCll gesprongen (:'11 h/eet
uitdagend, t:reesaon;agend op de (;ell-
.'iter/nwk s/mm. Hi; ICtJShi;II(1geheel ge-
hu/d in zijll zwarte 1/uwtel en zi;n trou-
lce adjll(/ant, ('en zielige stakker met
ee'l 1/lllllk /)('('11 die hij 'lipf txm de lIi;n-
batik ('1\ het rad had gered, .'if{md hij
hem, uier hoger reikclld dan de schacht
nm zij" Jaars, maar bereid om het le-
n'" um de !!.eliefde IIlccst('r tot hd ui-
terste te (;erdedigen (... )

Onder de 'steenrijke' gasten ontdt,kt
ridder DonaId juffrouw E. E('n van zijn
traw;ltIkn zid de schon(' vrouw ook, en
wil haar glinstL'rf'IHI diadl'('m pakken,
maar ridder DOllalcl v('rbiedt Iwt }l('rn.
Hij ziet hoe juffrouw E, door IWIn md
~Iy Lady aangl'sproken, hem vergi'lijkt
met dl' and('rpn om hem }wen. llij voelt
dat zij trots op hem is. En zijn verkla-
ring, bijlla ('t'n verontschuldiging, heeft
SUcces.
(... ) Ze glimlachte begrijpend, trok

eell kostbare riug Vllll haar vitlger eu
reikte hem die toe, maar hi; stapte ach-
teruit ('11 hief zijn luwden aflcerend op.
Uij tCml juist lceer Ïl't", tegen haar zeg-
gen loeIt hij ccn ve'liinige klap op zij"
."chol/tler kreeg ("1 Ivo Takke Iwast zich
zag fietscli (... )

De fantasieën keren hij Donaid tenlg,
('n gaan naarmate 'Amare' vordprt
zplfs l'en steed.~ stl'rk('n~ behoefte vor-
men. Zo is hij o.m. gl'heim agent, lw-
roemd violist, met een vol bewonde-
ring "maitn', maître' st:lIndcnd(, Edith
Piaf, ('11 ('en onder po1itie~l'scorh' naar
hpt Dijkzight-ziekt'nhuis razl'nde chi-
rurg. Ondanks hun 'qnmogdijk' karak-
kr, zijn het rollen die J)onald wel mod
spelen, omdat dL' wprkelijkheid afzicht(,~
Iijke vomwll gaat aanneml'll.

Daar is ('en Ivo Takke, met zijn vieze
plaatje - vrouwelijk naakt, halflig-
j.!t'IHl op zwart pluche ondergrond - ('n
m('t zijn sl('chh' opmt'l"killgen over kin-
<Ieren krijg('n, ('('11 ongt'sklde jnffrollw
E., ell met zijn glurologie in hpt hra-
lingsc Bos. Daar is ('('n juffrouw E., die
(loor J)onald wordt opgl'zocht, en aan
wil' hij over zijn vader vt'rtelt. Daar is
t'('U Titus, die verlit'fd is op juffrouw E.,
L'n gelooft, dat hij vóór haar nooit ge-
leefd heeft, nooit hepft li(,fgt'had. E('n
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Titus, dit, Zijll zoon vraagt om ('('rlijk te
zijn als hij zkh eenzaam voelt. Hij kent
die situatie te go('{l van vrot'ger, toen
hij geen vriendjes ha(1 en hij daarvoor
in de plaats altijd de be;ste wilde zijn.

Daar is ook de Titus die denkt te ver
te zijn gegaan tegenover zijn zoon, en
zich t'rvoor schaamt. Daar is juffrouw
Eo, die ('en tweedl' maal wordt opge-
zocht. Xu door ~Iartha, dil' haar vraagt
Donaid voor tp lichten. juffrouw E. 1)(-'-
heerst zich, geeft :\Iartha ('l'll hOl'kjp
'erovL'r'. BUÎt('11 wacht Titus, dil' naar
juffrouw E. kwam, maar ~Iartha wijs.
maakt voor haar gpkom('n te zijn. Tt'n
slotte rijdt Titus ah e("n bezetene, al-
leen, in zijn auto rond, krijgt ('('n hpkt'u-
ring alsof hij dronken is. juffrouw E.
verlaat voorgoed de schooi.

Van Ivo Takke restl'n voor DonaId
nog slt'chts wat inktspattt'n en een in de
hank gekerfd poppetje. En ~Iartha is d(,
vrouw die a,lIlw("/.iC is als Titus als ('('n
geslagen hond thuiskomt.

De dagt'n gaan verder. J)ona}d krijgt
hd hoekje van juffrouw E. te lezl'n.
~Iartha laat DonaId md Titus naar zijn
opa gaan, opdat Titus onderweg nog
wat ()v('r h('t hoekje kan praten. Ot' opa
vraagt of J)ollald hlijft. !\taar DonaId
gaat md zijn vader mt'e terug, wordt
nid voorgelicht, maar nntdl,kt, terwijl
hij afscheid van zijn opa neemt, lang-
zaam maar zeh'r juffrouw E.

( ... ) De Ol/cic man wuifde achter hef
raam tlWII ze tcegliepen. llii Meef heel
lallg stlUlfl e'l clat is ellendig als ie u;eg-
glwt van iemand. want ie hebt dllll al-
tijd het gewei clat ie hem in de steek
la(d. Hij was er stil t:cm, zo stil dat zi;"
cm/er verwlJtl(lerd luwr hem keek.
"VlJt loop ie te peinzen, jongen?'
'Ik crtJag me af hOl! ze heette, Pap,

met /war (;00nl(/(/11I,'

'WieP'
"juf/roUII; ,\farti"s, Pap.'
Zijn c(J(ll'TZ.ll;('eg heel lang terrcijl z.e

latl{.!.s !tet Icater t:(wrtliepl'1l en keek
.••.trak Vf/or zich !lito

'Eca,' zei hi; toelI.
"[Jat is '" mooie I/(UII1I:zei Dmwltl

ulchtief.i, ""1 verrekte mooie Illwm' (.. .)

Titus W('t't niet wat het 'Eva' kunnl'n
;wggell voor DonaId h<-'tekent. Zijn hllg-
durig zoeken naar de naam achter de
E. heeft L'inddijk SllCCl'Sgehad. En dat
nog wel dank zij zijn vader, dit, Eva
liefhad L'1l haar gl'mis nauwdijks aan-
kon. ~laar dat weet Donaid weer nid
pn't'Î('s. Toch behoort het, ('venals Vell>
and('re gf'llm'mde geiJl'urtenissen, tot
zijn werkelijklwid. Ook al heeft hij dan
nÎl,t alles geziell of gehoord, IH't leeft
voor Iwm. Om hcm heeu w('<-'t hij it,ts
dat ln'staat, juist omdat hd nid duide-
lijk ('11 tastbaar bestaat. lId is hierdoor,
dat DonaId, te mitiden van zijn st(-'('ds
~c1wrp('r groeiend onbegrip, allt,cu
staat, en de misverstanden zich opsta-
pelen.

Il'ts wat l'V('lIzet'r gt,ldt voor ~Iartha

ell Titll.~. Deze groft-' mell."t'll tast('ll
voortdllTclld naast dkaar. Zij vl'r\)(-'rgen
zich achter zich zdf, gaan op mom('n-
ten beiden door de knieën. '\Iartha als zij
haar ouderlijk huis opbelt, maar nit'1s
durft te Zeggen. Titus, als hij teil geho-
re van Douald en Martll<l l'en verkeerde
hijlwltt,kst kiest. Tot t'ell gL'sprek tussen
~Iartha en Titus, ('Il eventueel md Do.
nald komt het niet. ~len leeft verdl'r.
Titus aan zijn hoek werkend, waarvan
~Iartha niets begrijpt. '\lartha, voor het
I'ti'n van de man zorgt'ud die zij on-
(bnks hd familit'Vl'r/.d trouwde. juf-
frouw E. vertrokk('n naar e1dL'rs, omdat
haar werk, Titus, dat eist. En Donahl,
scholier op de school waar zijn vader
r('dor is, cn hij moeilijk vriendjes kan
maken. De school waar l'en lerar.
Nattehis was die Eva Ilt'dtc ...

Vidor Spoor gl'eft DonaId in zijn
'Amarc' l'en littt,kt'll mee. (Een gril-
lig haakvormig littpken over z'n H'ch-
terwang, het overblijfsel van l'en \'al
in eCII scherf glas op hl'! strand,
h\'('t~ jaar gelpden'). Donaid lijdt hit'r-
onder, hij schaamt zich ('rvoor, zich
van het littt'k('n ontdoen is evenwl'1 Oll-
mogelijk. Dit '1lt'littekend' zijn doet
sterk aau hij voorbeeld ('('Il \\'olkers of
('('U '\il'mbTl'cht denkelI. Opni('uw dus
Wt'l~r ('('n hot,k over ('('U rot jeugd. En
van de schrijver uit, \veer een spug:t'U
op wat g(-,W('(-'stis ('11 t'en zich ],evrt,di-
gen aan wat diell1engt'volg(' van hem
gewonlt11 is.

Afgezien nog van Ill't h'it, dat men
werk van 'Volkers t'n ~lt'mbTl'cht of au-
deren zo nooit kan afdoen, dient teil
aanzien van "Amare' van Victor Spoor
onmiddellijk opg('merkt, dat zijn hoek
in ge('n cnkd opzicht met andere he-
d('ndaagse romans te \'('rgl'lijken is.
Dat hij dat hedt wden te berpiken,
komt door zijn wijz(' vall w(-'rken md dt,.-
hoof(lpersOIH'II. Ilnnfdpersonen die (,1
kaar :leCcntlwrell, zonder <laanloor tot-
hijfigurt'n k worden.

Vidor Spoor laat ht'n hun gang gaan,
handden, gt:'haren. Langzaam lopen zij
naar het eind, lopen zij vast. 'Vil' daar-
bij de schuldige h, doet wt'inig tcrz<lke.
Een uitspraak omtrent één persoon zou
ná lezing van "Amare', de lezer sterk
Ilt'perk('n. Hij zou hoofdp('TSoon dreigen
te worden. 'Vaarschijnlijk in de zin van
zich zelf helangrijk voelen. En hij zou
DonaId 'miswn', die in 'Amare' ('v("n.
ZL'('r slt'chts hoofdpersoon is in contrast
md zijn omgeving.

Een oplossing g('('ft Victnr Spoor in
'Amare' b('SIi.~t nid. In wezen veran-
dert er, ondanks de hde geschi('th'nis,
niets. AlI(, fi,-!uren zijn nog st('l,ds in
zich zdf iJt,klemd. Zij wrschillen hitc'rin
wdnig nwt de personen uit de andere
hoeken van Victor Spoor, zoals "De Ta-
fd van Twee', en 'D(' Vogels'. Ook
daarin overh('l'rst de eenzaamhl'id, t'n
de ontkoom!>aarilt'id ervan. En ook in
"Amare', gdijk (-'en ~Ianfred Vogd in
'Dl' Vogt,ls", weer ('eJl figuur, ol. Do-



Tiemens Tokio

In sportkringen is men nog steeds
niet uitgepraat over hl't f"Jen - voor
zover mcn dat woord hier lIlag ge-
bruiken - \'l1l1 onze wielrenner Ticmen
Groen in Tokio. Zo cr ooit op een
gouden olympische medaille was gere-
kend, dan was het bij deze jonge
Fries, die in 1964 als een komeet aan
het firmanent van de intcrI1lltionale wicl-
lenvcrcld verscheen.

.\fen w('ct IW'I: in luttele weken tijds
wen} Tiemen Groen Yall ('('u '\Tijwel
0I1hckende ni('llWeling een l'c~tl'rallgs
ernek in dl' aelitcn"olging, die achter-
eenvolgens het nationale kampioenschap
('11 daarna met ~rrote o\'L'Tmaeht (x)k het

••

. .ldkampi(K'nschap hij de amateurs
'erde.

0('0 kwamen de Olympische Spell'll
en niemand twijfelde eraan of Groen
zou ook daar zijn supcriorit('it hewijzen.
Inderdaad was hij in de voorrit1<:11en
dl' hvartnnales duidelijk de snelste van
hL-t:hele stel. :\Iaar - eenmaal bij de
laatste ,ier aangeland - ging cr eeos-
klaps iets mis.

In de halve finale werd de jonge
renner uit Folk'ga met ruim verschil
verslagen door de ltalia;1ll Ursi. En
zelfs zijn grn'p naar Iwt brons misluhe,

VERVOLG - AMARE
nald, die aan de werkelijkheid tracht te
olltsnapp('n via de fantasie.

Van een s!o[l>nd(, lwrhaling in dit
verhaml kan men moeilijk spr('kt'n,
Daarvoor is het zich verstoppen achkr
eig(~n halHliglwidjes te menselijk. Bo-
vendien W('l't Victor Spoor in 'Amare'

-!Id doon'enlopen van fantasie en Wt~r-
:elijkllt'id zo st('rk te suggereren, dat

-men iedere keer, hij It'rugkomst in de
realikit, ('en schok krijgt. Een gewaar-
wonling die leert, dat de grens moeilijk
te trekken is.

Dat Victor Spoor dit in ('en 'kinder-
boek' als 'Amare' heeft "'",k'n te herei-
ken, is een bewijs dat hij met zijn inge-
togen stijl van uit 'De Tafel van T,vee'
('n 'De \'ogds', ook in een kwantitatief
grokr hOl,k, erin slaagt de problemen,
de (grote) waarheden achter het zeer
g('wonc te onthullen.

De situatie waarin dit geschiedt, zou
men, zeker tegen het einde van 'Ama-
re', gezodlt kunnen nOemen. lIet aan-
pn afgaan van Donaid, 11artha Pil Titus
hij jllffrotl\v E. m'igt wel wat naar het
zeer t(Jev<llli~e, 'Toevallig' evenwel af
te doen met onbestaand zou hierbij af-
leidell, en hijna verbergen hoc in Iwt
hoek van Vidor Spoor grote mensen
'Amare' denken te vervoegen, maar
Ill't werkwoord in ,vezen nog en;:t'r dan
kinderen vertroebC'1en. D. Z.

'Amar(" van Victor Spoor \"('rsrh('('11hij uit-
gcverij COllta[:t 1(' Amst('rdam.

want in de strijd om de denle en vicnle
plaats ,vas de Dlx'n Isaksson hem dl'
haas. Groen kwam met lege handen
uit 1'oldo lemg. Dat was wel het
laatste waarop was g"erekend.

Doping

Hoe zijn deze nederlagen van 1'if'tnen
Groen mogelijk ge,vl"Cst?Er zijn hij de
experts duidelijk twee stromingen als
het om dit \Taagstuk ~a.at. Er is dan
l'en minderheid, die onbevreesd hd
woord 'dopinf.(:' in de mond neemt.
\Iaar l'en ander d(,(,l wil - missciJÎen
deels tef.(:enlXlter wetcn in - van tlat
,'ennaleclijde woord nil"tshoren.

Onze oud-sprintkampiocll Jan Derksen,
die de cO;leh was van 'de haan ploeg hij
de OlympisdlC Spelen, behoort tot die
laatste groep. Deze groep wenst het
'echec' van Groen te v<'rklaren "an-
lIit het geziehts1111Tltdat Groell ttl snel
aan de top is gekomen, nog nooit zover
van huis was geweest ('n derhalve moei-
lijk kon acclimatiseren en voorts de
dOlk van het favoriet-zijn te zwaar op
zijn jonge schouders heeft voelen druk-
ken.

\Vaar ligt nll predes de waarheid?
\Velnll, de waarl\('id 'is ,v':.wrschijnlijk
wel, dat heide groeperingen het hij het
juiste eind hebhen. En dat dus zowel
het L"C1lals het amlor van invlol."ll is
geweest op de ollverwaehte dehiele van
onze Friese renner. Het ('ne echter dan
wd mt'('r dan Iwt andere.

De feiten wijz('n duidelijk in die rich-
ting. In het oog ~l1ringend hlijft name-
lijk, dat Ursi - \'oordien een [('IIIH'r
die hoo!-.,'llitl-!oedwas \'oor l-"Cntijd ..•.all
rond de 5 min, 2 S("l'.O\'l"rdl' 4 km. -
in zijn rit tegen Groen plotseling ('cn
formidahele tijd van 4 min. ,56.6 see,
uit zijn henen kon 11t'rsen.Dat betekent
dat Ursi eensklaps zo'n 65 tot 70 mt'tf'r
sndler was dan zijn normale zelf.

Enkele uren laten kwam (1iezclfdcUrsi
in de finalerit tegen de TsjC'{.hDaler
nid venIer dan 5.05.9 Da.armee kwam
hij aan het goud niet toe, maar het
ziker kon hem door zijn overwinning op
Croen niet meer ont~aan.

Dit aHos geeft te denken. TWL"Cmaal
eerder in Ill't recente verleden hebben
wij L"Cnsoortgelijk j.!eval 1Ill.'ûgemaakt,
h('ide malen met de Deen :\log('1lSFre}'
jL'men. Dat was op de ,\'ereldkampioen-
schappen 19f13 in Hocollrt en op de
were1dtitclstrijd 1964 in Parijs. Ook die
hleek in beide gC\-alIen tot één sliper-
prestatie in staat, om ver..•.olgens vol-
ledig in elkaar te klappeil. De Deen
w("rd na de strijd om de wereldtitels
in Parijs van dL"Clnt"mingaan de Olym-
pische Spelen uitgüslokn, omdat is
komen vast te staan dat hij zieh vóór
zijn hcvliegi..ng van Parijs door ("l."11

(Italia..1.nsc)arts een injectie heeft laten
toedienen.

Duistere dingen

Het feit, dat de pr<.'sidentvan de UeI,

de (Italiaanse) signnr Hn(\oni, na afloop
vall de rit Ursi-Groen de staf van
neutrale artsen de pas ah-necd, toen die
Ursi op grond V:ln zijn 'opvallendc'
verrichting aan ("CII doping.onderl:oek
wilden onderwe11.1en,versterI...1:nog het
ge..•.oel, dat er op de Haehioji-wi.cler-
haan dllbtere dingen rijn gehellnl.

Tc bewijzen valt w iets Iltl natuur-
lijk nid II1l"(1r,maar personlijk zijn wij
er wel vast vall overtuigd, dat hij die
plotselinge superprc~tatie van Ursi de
injLx-t:iespuiteen helangri.jke rol Ill'cft
gespeeld, Eli als dan Jan Derhen en
anderen het op dit punt met ons niet
("('ns zoggen te zijn, da.n lX"h'Tijpenwij
dat best. Dan zien wij dit als ('('IJ

ongetwijfeld wwd !)('doddt" maar daar-
om nog niet juiste poging om de wie-
lersport in bescherming te nemen tegl'n
de buitel1\v,wht, die te pas en te onpas
mf'l het woord 'doping' schermt als
de wielersport weer ('{'liSmoL'! worden
aang'evaIIL"n.

Zeer waarschijnlijk hehhen ook zij
wd gelijk, wannl-X'1' zij zeggen dat
Tiemen Croen in Japan niet in zijn
gew()ne doen was en onder een morde
dmk reetl En ook 7..al 1\('t de 18-jarige
Fries moreel wel geen goed hehhcn ge-
daan, toen hij zich voor de eerste Illaal
gel-xmfronteenl wist md een renner die
voor hem niet door de kni(~ëll ging,
die da<lrl'II!t'gen plotseling zelfs tot on-
gedachte dingen in staat hh'ek.

:\fen kan ziL'h :zo ongc\'('("[ wel in-
denken door welke gevoelens Groen op
dat ogenhlik moet zijn bekropen, :\Iaar
dan blijft er het feit, dat Groen op
do IIachioji-wielerlJaall zijn \VaterltX)
vond, tenvijl hij ("'('n tijd van 5.01.3
liet .afdmkkcn. Als we daar nog eens
zo ids als twee seconden van 'aftrek-
ken, die Groen opliep door tempover-
lies in de laatste ronden, toen hij zag
dat het t&..11uiL'! m("('r I-Png, dan be-
tekent dat, dat Groen toeh maar Weer
zo ongeveer 4.59 7.011hebben gereden,
als die Ursi ('cnsklaps lIid zo onwaar-
~chijnlijk snel zou zijn gl."'V(X~t.Onder
normale om....tandigheden 70011dat nlÎlll-
sch(x)!s ,nldoende zijn geweest voor de
zege.

Ja, misschien ZOIIde l'Chte 1'ietnen
Groen, missehien ZOIIdie stugge, onver-
zettelijke Fri(ls W<lIllll.,,('1'hij helernaaI
zich zelf was ge,,,eest, (lIld('r deze on-
,"envaehtc oll1.standighedL"nde tanden
nog ('ens extra op elkaar hebben ge-
kiemd. ~1issehien 1'.011 hij Ursi dan tóch
nog klein hebben gekTegen, ook al zou
hij er desnoods alle wereldnx'ords voor
hebben mOeten \'l'rhrijzelen, :\Iaar ...

:\Iaar daarmee is het raadsel van
Ursi's plotselinge 'duivelsrit' nog nid
",lIl de baan, \Vat wij "an dit raadsel
denken, weet u nu. Gij moogt ook weten,
dat wij (barin de ()()~l>rong zien van
de reden waarom Tiemen Groen niet de
gouden olympische lIledaille !..Teeg,die
hem anders niet had kunnen ontl-!.wn.

GER SCIIUUH~IA"
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Hydepark
lJet Lom/cme Ilydepark is de
plaats, soms ook de klankbodem
voor getuigenissen die geen kaus
kri;gen op de officiële spreekge-
stoelten van politieke biieellkom~
ste'~. kerken en 1Jur1cmelltefl. In
llyc1epark zijn vele opvallende
typen te vinden: de man die op
eigen tei;::,ezijn geloof in psalmen
van ('en rol papier uitzingt; de
.<>triidbare l>'Jlreker die met 'lac1ruk
('n ollder eelt 0I1bc,kent!ballier zijn
ideeën op lJllcierefl tracht over te
l)rengefl; de gdJaurde bezeten fi-

12

gUUT, die met een vreemde gloed
i" zijn ogen het ;:.iotIL'lI1le predikt.

Tussen lIL (!ie individuele mellÏll-

gen, uitgesproken van ce". zeepkist
of een geïmproviseerde l>'lelloge,
ook het officiële woord Vlln een
t:icari.-; op een officie"ze kansel.

Fotograaf Tom \Veerhei;m dwaal-
de in dit onJmoetingspar.k van de
getlligeni'isen. Enkele Vall de vele
plaatjes die hi; in Hyclel'ark maak-
te, staarl DIJdeze pagina.
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