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Eindelijk: de vlag uit

Als de lezers dit artikeltje onder ogen komt is de feeststemming, ook bij ons, \vel
geweken. :\laa1' wc waren zeer verheugd!

Op 1 () C:1 11 december 1963 is in de Tweede Kamer der Staten-Generaal de
Begroting van Defensie behandeld en daarbij was ter discussie gesteld dt,
bekende nota van minister ir. S. Visser inhoudende de beslissing tot instelling
',lil humanistische geestelijke verzorging in de Strijdkrachten.

Op de tweede dag vall de begrotillgsb(~handeling mocht minister P. J. S. de
JO!'l.gvaststellen dat, gezien de gevoerde IwsDrekin?:cn, de gedachten van deze
nota door de meerderheid van de: Tweede Kamer werden aanvaard. Er kwam
geen tegenspraak.

Daarmede is de kogel door de kerk, de invoering vall de hllmanistisdlc gees-
telijke verzorging in de Strijdkrachten is nu zekerheid geworden. Vamlaar onze
feeststemming. •

Het is tensldttc een grote meerderheid geworden. Uit de gevoerde besprekit~
gen kon worden opgemaakt dat de gehele linkerzijde (PvdA, VVD, PSP en
CPN) vó{,r was terwijl van de rechterzijde de gehele KVP-fractie vóór was, de
meerderllt'id van de AH-fractie en wellicht enkele leden van de CHU-fractie.

Ook door deze grote meerderheid wordt onze feeststelllming bepaald. Deze
uitslag van de besprekingen betekeIlt voor alles eell overwinning van de demo-
t'l"atie. De godsdienstige meerderheid van de Tweede Kamer heeft welbewust
en wcloverwogcll gekozen voor het recht van een niet-godsdienstige verzorging
ook in eell instituut dat wordt beheerd door de overheid en met financiële steun
van de overheid, indien daaraan bij hen die werkzaam zijn binnen zulk (ell
instituut een werkelijke behoefte bestaat .

.:\Li. kan met deze uitslag eigenlijk het gehele Nederlandse volk worden
gefeliciteerd. Ook diegellcn die tenslotte niet blij zijn met het feit dM er be-
hoefte blijkt te bestaan aan huma.nistische geestelijke verzorging. \Ve mogen nu
wel aannemcll dat de raadslieden van het Humanistisch Verbond (voorlopig
gaat het om één hoofdraadsman en vier raadslieden) in de loop van het komende
half jaar zullen worden aangesteld.

\Ve zullen in de komende nummers van Ego nog vele malen op deze zaak
terugkomen. \Ve bepalen ons nu, tot slot, tot de beantwoording van twee
opmerkingen die tijdens genoemde begrotingsbehandeling zijn gemaakt.

De heer :\Ioorman (k.v.p.) gaf aan het slot van zijn uet'Üog aan de humanister~-
de eerlijke raad te bedenken, dat de eventuele samcllwerking tussen de gecste~
lijke verzorgers van de kerken en die van het Humanistisch Verbond slechts
dan verantwoord en vruchtbaar zal kunnen zijn als het niveau van hUil
opleiding niet te veel zal verschillen.

\Vij hebben deze opmerking goed begrepen. Het Humanistisch Opleidings
Instituut dat thans sinds bijna twee jaar haar werk verricht zal alle krachten
inspannen om onze mensen, boven de opleiding die zij reeds ontvangen moeten
hebben voor zij tot het Instituut ' ••...orden toegelaten, goed op hun taak voor te
bereiden.

De heer :\loorman kan er verder van verzekerd zijn dat wij ons uiterste best
zullen doen om werkelijk geschikte mensen voor dit werk aan te trekkeil.

De heer Kikkert (CHU) tenslotte sprak de wens uit dat de a.s. humanistische
geestelijke verzorgers de waarde van 'de godsdienst zouden willen erkennen.

\Vij zullen in de naaste toekomst in Ego ook op deze opmerking nader terug.
komen. Thans wil ik volstaan met te verzekeren dat wij altijd doordrongen zijn
geweest van de grote waarde die de godsdienst, in het bijzonder in \Vest-
Europa, heeft gehad voor de vorming van de individuele mells en voor het
beschavingsniveau van de gemeenschap. Dat erkennen wij graag, ook straks in
de kazerne, ondanks het feit dat het ons onmogelijk is het geloof in God met de
heer Kikkert te delen.

Ik neem aan dat de heer Kikkert bereid zou zijn een soortgelijke verklaring
La.v. het humanisme af te leggen.

Red.



Sportpaleis niet langer luchtkasteel?

Enkele weken terug heeft men in de
dagbladen kunnen lezen, dat mils
Den Haag de bouwvergunning zal vcrw
.~trckkcn - Nl'clerland dan toch einde-
lijk zijn Sportpaleis met ccn wielerbaan
z..'11krijgen. lloe\'.'cl een dergelijk
Sportpaleis uiteraard niet uitsluitend
ten diemtc van de wielersport
staat. maar aan verschillende takken
van indoorsport huisvesting zal hieden,
is dit bericht toch wel speciaal in de
wielersportkrillgen met lid ~"rootst 010.
gelijke enthousiasme ontvangen. liet is
namelijk vooral de wielersport geweest,
die bij de houw van sporthallen e.d. in

•
:"lcderland tol dusver steeds in de vcr-

~ctl'nhoek heeft verkeerd.

De plannen voor dc houw \'nll l'cn

Sportpaleis met wielerhaan in ~'h.d(.'rlatld
zijn bcp:wld Idct nieuw te noemen. De
eerste d:ltcren al van zo'n dertig jaar
tenlg. Dat was in een periode waarin
de wielersport - ook de baansport -

Injectie
voor
de

baansport
in 1\ederland een periode van OIIgckcn~
de bloei doonnaa).;1e.Ver~l)reid oycr ons
gehde land lagen toen tientallen op('n
wielerbanen, die in de zomcnn~land€n
naar hartelust 'draaiden'.
Het op die banen gehveekte talent

moest echter \'oor hd winkrseizoen dl'
landsgrenzen overschrijden om emplooi
te klm'len \inden. Dat is ook nu nog ]wt
ge\'al. Het grote verschil is echter, dat
l\'('<1erland toen dank zij zijn vde zo~
merbancn over L'enongekend groot aan-
tal renners beschikte, die ook op de hui-
tenlandse winterbanen ee'1 eerste viool
speelden. W{l hebben het over de perio-
de van grootheden als Jan Pijnenburg,
dl' gebroeders Van Kempen, Cor \Va1s,
Frans staats, Kees Pellenaars en nog
vele anderen.

Ge legenheldsbaantje

~let uitzondering van {'nkele jaren,
waarin op een spet,.'iaalhiervoor aangc~
legd gelegenheidsbaantje in het Amster-

darll--.eRAI-gehollw (viermaal) of in de
Rotterdam~(; l\'enijtohal (hwc keer) een
zesdaagse werd verreden, lag de wielcr-
~vort ook toen ge<inre'lcie de winter~
maanden in Nederland geheel stil. Dat
er in die tijd al plannen \'oor een Sport~
paleis met een winterbaan k-wamen,was
l'en logisch uitvloeisel van de overigens
zo ,I.,'llllstigeoJnsta'ldight.-"t!enwaarin de
:\L"{lPrlant!scwieler!'>l)()rtzich toen bc-
\"Oud,

Voor mij ligt een numlller van het
toenmalige sportweekblad Sport in Beeld,
gedateerd 31 januari 193.3, waarin van
de hand van mijn geachte confrater J.
Hoven een artikel voorkomt met uitvoe-
rige bijzo':l.derhe.den over en zelfs een
fraaie tekening van een Sportpaleis, zo~
als dat - naar een ollhverp van de :lrw
ehHed J. van Erven Dorens - in okto-
her 1934 aan de Amstelveenseweg in
Amsterdam had moeten verrijzen. Het
is {'r nex)it gekomc'1!
.\Ien kan er lang en breed over pra~

ten, wat de redenen zijn gL'\VL'Cst,dat
(le Sportpaleis-planm.'11 in Nederland
steeds weer in (Ic doofpot zijn v(.'rdwe-
Ilen. Er wordt - en nid helemaal ten on~
recht{, - gt'H'gd, dat de heroepsrenners
uit dl' jaren dt'rtil-{door hun gekonkde~
fnes in de zesdaagsen hun zaak zélf geen
goed hehben gt,daan. Verder heef( na-
tuurlijk ook de Tweede \\'ereldoor1og
{X"nl.angdurige stagnatie veroorzaakt in
de verwezenlijking van de plannen, zo
die er toen nog waren.
I\lissehien echter ging het de wieler-

sport in de jaren dertig ook wel te
goed . .\lissehien is die periode van bloei
de oOD';aak gewee~t van een zekere
laksheid, welke (en krachtige aanpak
van de Sportpaleis~plannen in de \n'g
heeft gesLlall. Het gmg immers alle~
maal goed. \Vaarom zou men zkh dan
het hoofd hreken over een zo duur pro-
ject als de IX)llWvan een Sportpaleis?
Hoe het ook zij, het Sportpaleis hl{,{,f

een diepgeko{'sterde wensdroom van de
wielersporhnan. Toen hd (X)rlogsgeweld
eenmaal was ver~tomd, kon me!l hi{~ren
daar de kreel o\'l.'r het gemis van een
winterbaan weer horen. Eu naannate
de jaren voorhijgingen md steeds meer
klem. Dit had wel {'etl heel andere oor-
zaak dan in die vooroorlogse periode.

Verdwenen

Nu \vas er gCC:Isprake van '-'Cnhloei~
periode \"{x)rde :\'ecleriand."Cbaansport.
De zomerbanen zijn in de oorlog vrij-
wel allemaal verdwenen. Slechts de lw~
tonnen wielerhanen van Amsterdam,
Vtreeht cu Xijmegen en de kleinere
'kuipjes' van \Vageningen en Apeldoorn
oV{'r!eefdendie donkere jaren.
Van die banen 'draait' echter alleen

die van het Olympisch Stadion nog re-
gelmatig: in het zotlwrseizoen. De praeh-
tige banen van Utrecht en Nijmegen zijn
zelfs helemaal stil komen te liggen. lIet
feit, dat de Gooise wielerbaan in lIil-

v('rsum, dankzij een lofwaardig initiatief
van de wielerdub De Adelaar herrees
en in hel zomerseizoen nu ook regel-
matig zijn programma's 'voor onze j()n~
gere renners geeft, kon ond{'r die om-
standigheden de malaise sleehts voor
e{'tl zeer gering deel opheffen.
Thans staat er geen leger van Ncder~

landse rt'nners aan het front in de wie-
lerveldslagen, die er gt.-'{iurendede \vin~
krmaanden in de huitenlandse Sportpa-
leizen worden geleverd. Peter Pmt is
onze enige vedette en dat hij het als een-
ling in het buitenland nog tot een
machblJOsitie heeft gebracht, mag een
wonder heten. Onder onze amateurs
.~cllUilt wel talent, maar dit heeft te
wehig gelegenheid om zich te ontwik-
kelen.

Noodkreet

De kreet om een \vinterhaan, zoals
men die v(x)ral gedurende de laabte ja~
rt'n kon horen, is zo hn!-,"Z.'unerhandeen
noodkreet geworden, Boven de wieler-
sport beiert namelijk de doodsklok. Het
toenemende weggehruik met al zijn pro-
hlt'men maakt het steeds moeilijker
voor de widersport om op de wegen zijn
expansie te vinden, zodat verwacht mag
worden, dat in de toekomst deze tak
van sport We{'r meer en meer op de
wiclerb;mcll zal zij:1 aangewe7.e1l. En
waar moet men naar toe als er geen
banen - en dus ook geen baanrenners,
want de baansport is een sport van spe~
cialistC'n- meer zijn?

Zonder spechllbten trekt dl' baan-
sport geen publiek, Op de baan wil men
sprint{'rs zien. en achtervolgers, en
ploegkoersers, en stnyers of de duiVels-
kunstenaars achter de dernymotor.
.\Iaar om deze speciatistt'n te kweken,
moeten er wielerbanen zijn, .Men ziet
dus. dat men md deze zaak in een
hoogst bedeukelijke "iciellzc cirkel
dreigt te geraken,

Daarom is {Ic lxmw van een Sportpa~
leis md ('en wielerbaan V(Xlrde :\'eder-
landsc \\/ielersport {'en zaak V.In het
lux)gste helang geworden. \Vas in de
dertiger jaren ,-'en winterba:r:l op eigen
bodem nog slechts gewenst, nu is de
lxlllw daarvan L'en dringende noodza~
kelijkhcid. De verdere toekomst van de
wielersport in ;-':ooerland is ervan af-
hankelijk.
Om deze rL"'(lenjuich ik met alle wie-

lersportmense:1 de plannen voor dl'
bouw \'an een Sportpaleis met wieler-
haan, zoals die nu - en wederom in
Amsterdam, terwijl (X)k Hotterdam en
Eindhoven geluiden in die richting heh-
hen laten horen - zijn gerezen, va'1
harte toe. Om de-l:c reden ook meen ik
te mogen verwaehten, dat de plannen
nu eens niét in de doofpot zullen l)Cw
lamle'1 maar met ijzeren vub1 zullen
worden verwezenlijkt!

GEIl SCHUUIl~IAl'I
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Hernieuwde kennismaking

lIet ~sop een druilerige vriit1llj.!,avemd, dat ik de Ihwj.!,se lJillllcI"udad inrij op zoek
nallT ecn - wettelijk geoorloofde - p/flats voor m'n teugentje. Dat het tCff,efl ncgclt uur
loopt, is duidelijk door de menigte die bioscooflu:aarts gaat of de film net ver/(llcli
heeft. Het laatste levert me, lIa een kwartiertje vruchteloos rolldriiden, m'n parkeer-
plaats 01' en vanuit de grote kerk - dit voor wie Den Haag kent - is het door de
Prinses/raaf 111([(lr ecn kort nat stukie 1lllllTde MolenstnUlt. '::::0"1 smal straatje u:aarin
men de grote hotels niet verwacht, m(/ar wel cafés cn eetlwis;c's. Beide zijn er - dit
voor tcie Den lIaag niet keut.

De t:oordeur heeft geen slot, m(/aT als ik ;n het gangetje sta, moet ik leeer terug om
te hellen, wllnt de voigeru:le deur ICOS dicht. Zo kom ik bij de ll(wgse schilder lIll;é
Smith.

- Ja, de laatste keer, dat was drie jaar
terug, verkeerde ik ''''at het sehilderen
betreft in een overgangsstadium. Sinds-
dien is er veel gebeurd. Zelfs fijne din-
gen.
Elke dag is voor mij nog l'en dag vol

vl'rrassingen. Ved onaangename, maar
die zou ik niet meer willen missen.
Ik hen nog steeds weg van Breughel,

Jerot.'n Bosch en Seghers. Kan je ook
altijd noemen. Valt weinig (lP aan te
merken. Zeg Picasso en het wordt al
moeilijker. \Veet je wit' ik wel ontdekt
het? de Lautrec. Had ik vroeg{>r al,
maar nu op een andere manil'T.

lUi is nic.'Tuleli;k, negeerde het wat
stamelende van ",'n begin, f;croor::aakt
door de dubbele reden van mi;" komst:
Ego en mi;n behoefte (Jan hernieuwd
contact .. \li;n vragt'lI naar de gang l:Ofl

zaken, mi;lI belangstelling voor zi;n re-
cent tcerk en zi;n mening over lwpllal-
de dingen, moeten l.:oor hem tvel l'en
c!ubbc1e-interesse-lwdem Ilebben. .\l([ar
hj; is vriendeli;k en 1I(lm het gesprek
over.

- Ik led nog altijd ongeregeld. Dat
voorkomt sleur. \Vord nooit gewoonte-
mens, Het gevaar hi{'rvarl is uI. dat je
gaat denken dat anderen gelijk hebbell.
Dat is nipt zo. Zij zijn cr naast. Anders
zouden zij zich niet zo matl'loos Vt>rvt.-
kn achtl'r het TV-kastje of over aIUll'-
ren praten, die l'en groter of kleinl'r
bl'eld hebben.

Ik mompel wat lwlt:e zinnen, losse
tcoordcn, efl l,robeer te begri;llcn tvat
er achter zi;n wat hortend praten (UW

gedachten leeft.

- Slaap l,(,USstaande of f'et liggende,
Begin de dag met e{'n Ixmlje soep.
Doorbrcl,k het juk der gewoonte. :":iets
is onmensdijker dan automatisch de
krant te pakkt'n om zes uur 's avonds,
Automatisch ga je anderen de schuld
gen"n van je eigen echecs. Automatisch
ga je je zelf serieus nemen of de één
of alldt'rc idl'olo~rje,die je aan gaat han~
gen om uit dl' sleur te komen. Iemand
die geen gewoonten lwf'ft, hanf.{t niets
aan. Hangt hoogstens zich zelf aan, zon-
der cnthousiasme. Het is weinif.{,maar
waarachtig. -
l'\t'em de verhouding man-vrouw, Ge-

woonte en tahoes maken de ml'este hu~
welijken tot l"enpoel van ellende.

4

Uit f.{e,\'oontl'worden de gcwoonten
van ouders voortgezd.

Eten stipt op tijd: uit gewoonte
Samen slapen: uit gewoonte
KinderelI krijgen: uit gewoonte
Ter kerke gaan: uit gc\'/oonte.

Een muur van gew()()Il1t'nopgetrokkl'n
hlSSl"nman tOnvrouw, held, dat zij el-
kaar ontdekken.

Ik probeer u:at directer te wonleu ('ll
poneer iets over klimt aLç typisch mell-
sc1i;ke uiting cmderdeel-1lOogfepullt

l.:QfI cultuur en besc1ll1vÎ111!- illiar in.
doed ... u:aarop hi; tameli;k scepti,<,'ch
Îngaat.

- )'Iet andere woorden, je wilt Wl'ten
waarom ik schilder zoals ik schilder en
waarom niet wat gezellig{'r.

Ik heh el'lI lu,kel aan gezelligheid, ge-
symbolisl'enl door thee met sprits, t'În-
deloze televisil':lvollc1ent'n hand in hand
voor tle kachel. Ik houd van bier in l'en
zieke kroeg, misdaadfilms en een \'TOUW

met groene ogen ondt'r l'en douche,
maar vooral van afwisseling. Elke o(,'h-
tend ei op il' brood wordt e•.n gewoon-

1t'; wil jc voelen dat je leeft, verander
je ontbijt, onregdmatig.

Dt" wereld waarin ik led, waarin wie
leven is vrij ongezellig. Atoomdreiging,
toent'llwnd aantal verkl'l'rsOllgt'!ukken,
siuipschllttl'rs, loonsverhoging, {'IlZ.{'nz.
Ik geniet {'l"van l'Il probeer het te

schil,lerf'n. i\oteTl'Il(l. Soms mt"dedogell
ophn'ngend voor heil die {'raan trachten
te ontkomen. Dil' trachtl'n tl' ontkomen
aan die w{'reld, waar algebra nuttig, te-
kenen vrij overlxHlig, trouwen l'CII uit.
zet, de vrouw l'ell mot::'(!er,dl' droom
zinloos en een kUllst!'llaar l'en viespl'uk

I~éll t:/In lIaié Smilll'$ $c1lildcrikJl

is, ~rn vrouwvogel-moti{,f, dat zes
jaar terug in m'n werk opdook is mis-
sehi{>n daarvan l'('n symlxlO1. Ik hOl1l1
van haar zonder passie, maar met tra-
nen in de ogen.
Da! je als schilder de wereld zou kun-

nen vl'rhet{'Tl'n, is een Iadll'rtjt-. Zij is
l)llverhetl'rlijk.

)'lijn buurman, {'('n ht'krompen klets-
kous, is onverheterlijk. AI slnt"cr ik hem
van ondt'r tot boven in tIe verf en knijp
drie tuhes Engf'ls rootl uit in Ileus en



met Hajé Smith

oorgateo; hij hlijft ('('11 bekrompen klets-
kous. Tl' dl'lJkpll, dat hij door deze ar-
tistieke manipulatie ("('n diepzinnig zwij-
g('r zou wordelI, is een misV('Tstaml.
Dergelijke misverstanden prikkt.lt'll mij
tot schildcrt'n.
Daarbuiten deze pikanterie: mijn

hllurman heeft ('eli oordeel 0\'('( schil-
derkunst!! Dit heeft hij gemeen met al-
le rnmlsell. Is dat nid heerlijk? Leen ml'
til'll gulden voor ('Pil fles \Vitkamp Pil

ik kan daar ('('n hele avond over door
mijmen'n.
Je kunt wcl zeggen, dat ik meeT (l()ór

dan vóór dl' mensen schilder. Dit heeft

•
jin voorddell. Ik kan schilderen zoals
11: hd wil en ik word niet rijk.
\\'at ik nog ml'l'T doe dan schilder('n?

(ollttci;kt Mi mijll (;f(lug /laar ltJa! hem
zo (11 be::;glwudt) Dat is l'en heleboel.
Ik zal t'en keuze maken: In de ('erslt~
plaats geroosterd hrood eten. ~ld kaas.
Ik kan ('norme hoew'c1hedetl geroosterd
hrood op. Overigens is deze lwhodte

Jla;é SlIIitll ill ûill atelier

moeilijkl'r te vervullen dan je zou den-
kL'll. lIet gaat namelijk om de kaas. De
jubte soort kaa.~ k vinden voor geroos-
ten! hrood is een welhaast onoplosbaar
prohleem, waar ik nid ow'r uit wil wei-
den, Trek nu niet de l'(mciusie, dat ik
dagelijks geroosterd brood ('d. ~laak
van zo iets geen gewoonte. Voordat je
hd wl'et, heh je de Ilaam een g<'f(}OS-
tt'nl broocl-etpr te zijn, Ik heh pas een
niem>,.' hroodrooster g(,kocht, dat de
kwaliteit van het gefOost('rdc brood tot
ongekende hoogte opvoert. Ik zou zeg-
gen, kom nog e('ns een avond langs. Ik
zal je geroosterd brood met kaas la-
ten eten, zoals je je leven nog nid ge-
geten he1Jt.
Lezen doe ik ook. Ik vind er helaas

niet veei tijd mper voor. Als ik wil la-
ellen, It'es ik d(, Eva, in alle andere gl'-
vallen Karka, II('rmans of Biilse.
En dan natuurlijk gdd verdienen,

maar dat is het.'! vervelend. Ik heh ('r
geen natuurlijke aanleg voor. leb doen
waar je niet goed in bent is naar. Ik
hen ook altijd hlij als het weer uitge-
geVl'n is, dat doe ik zo vlug mogelijk.

Op een t('rras ziU(>n in de zon vind
ik ook hed prettig, Zodra er zon is,
zoek ik (,l'n terras. Een terras het'ft iet••
van een aquarium. ~Iet honderd ande-
re vissen sta je stil in 't water ('u kijkt
met open hek naar buiten, naar de over-
matig-e aetiviteit. Je laat je geregeld
vot'deren. ;\fet bier. ~Iensen denkt'n dan
dat je niets doet. Dat is ('('n misver-
stand. Ik werk. ~1'1l levt'n is mijn werk
('n omgekeerd. Anders dan voor, gel(x>f
ik, t'en musieu.~, is er bij (,<-'nsehilder
geen grens tussen zijn werkelijkheid
hinlll'n en buiten zijn werk.
o ja, muziek. Jazz. Om wat namen

te nOt'men: Co1trane, Thelouiolls 11onk•
Sarah Vaughan. Van de klassieken bL'-
grijp ik alleen Eaeh en wat daar voor
was. Daarna wordt het wat pretentieus,

Onder het PrtltOll heeft hi; een p1twt
opgezet. Ik herinner me /log tXIII noe-
ger dat dit (;(111 hem een t(,keu is (;011

zich wettig voelen en in no time ligt de
grOllClbezaaid met IJ/aten CII hoezen en
laat hi; ziin laatste schetseu zien, meest
droomachtige {.~.'l fascineremie, ietwat
gedeformeerde pcrsouen Cll situaties,
"iet naar oorsl>ronkeliik natuurgetwutL'C
studies, mam direct ontstaat!.

Ha, je wilt ('('n woordje hoft'u vallen,
als Ilt'oft'alismc of ahsun1realisme of
hot, de hokjes ook mog('n heten.
Je kunt hoogstt'ns achteraf zegg('n wat

je hebt gedaan, bovendien dOl'll anderen
dat, die daarvoor hetaald worden. Het
merkwaardige is, dat je zat kunt zijn
van goede bedoelingen, onr1l?rhet schil-
deren vprall<!('rt dat ('n lwt resultaat
Iwdt vaak weinig JlH'er te maken met
je oorspronkelijke intenties. Zelf denk
ik er ook niet over na. Ik (.'oncentreer
mij nU('en op het zuivt'r ambachtelijke
(voor mij dus de tt'(.,hniek van schilders
als Van Eyck en Breughel) de fl'st komt
als het ware mee. In in,~piratic geloof
ik nid. 'Vel in stemming.
Om in stemming te komen verkll'ed

ik mij dikwijls, zet een hoed op, of trek
een OIHlt'rwets pak aan. Dit alles speelt
zich af in mijn atelier. Naar hui ten toe
traeht ik een normale indmk tt' vl'sti-
gt'n. IIt.'t is met een zekere s{"hroom, dat
ik (1t.-zcintimiteiten onthul.
Vt>nler hangt natuurlijk ve(,1 af van

het model dat je op ('en J..:"l'g<'Vl'nmo-
ment tot je heschikking llt'ht. Vaak, ('n
dit gddt vooral voor vrouwelijkt.' m(xld-
Jen, doet de sfeer van het atelier hen
uitstijgen hoven hun saaie alledaags-
Iwiel. Dit is jammer. Ik wil ze schild(,-
[('n zoals ze zijn ('n niet alleen hun heste
momenten.

llet regent nog steeds, zi; het niet
meer druilerig, en het is geen t;riidflg-
avond meer als ik richtillg grote kerk
(;ertrek, in tenminste één I,;an mi;n bei-
de intenties gesltwgd.

w. J. STUYVER
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Humanistisch Credo

KENNISMAKING
De lezer wet't het re(,ds uit de aan-

kondi}.,":ing- in het: decemlX"r-~llImm('r;
Ego gaat met de ingang van het nieuwe
jaar het blad worden van de Illlmanis-
tische geestelijke verl.:orging voor mili-
tairen. .\tell behoeft daarvan nipt te
schrikken. liet blad blijft gericht op d(~
jonge lezer en zih hclang:- ..I:clling.
Dat betekent niet dat we die jongeren

ll.;'lar de mond willen praten (daarvan
heeft Ego trouwens nimm(~rblijk gege-
ven) maar wel dat we ons eerlijk wil-
len verdiepen in de problematiek van de
jonge mens van deze tijd. liet hehoeft
geen hetoog dat dat voor een <1e('1de
problematiek van alle mensen is. Het
valt echter niet te ontk('nnen dat Cf ook
aparte jongeren-problemen zijn en dat
hovendien bij de beschouwing van alge-
mene problemen het aeeent bij de jon.
geren soms anders valt.
\Vij hopen vooral ook de jongeren zelf

aan het woord te laten. Daarom \'cr.
heugt het ons bijzonder dat alle jon.
geren die tot nu toe rnedew('rkten aan
EJ.,ro ~lls va~te nwdewerkers zijn aange.

IK BEN GEEl-: OITnIISTISCH HU-
~IANIST.
Dat zinnetje staat zo ee,:woudig op

mijn papier maar ik hesef dat hct heel
wat toeliehting naahrt. Daarvoor is het
nodig tenminste twee vragen onder ogen
te zien die dire(,,'1:met de kwe~tie opti-
misme/pessimisme te maken hebben
ol.
a. \Vat is de menselijke ~ihlatie?
b. \Vat is de mens?

Absurd

Over beide Hagen valt niets met ze-
kerheid te zeggen maar ik beantwoord
ze vanuit mijn humanistische visie.
De menselijke ~ihlatie is voor mij ab-

surd. Ik zal proberen dat duidelijk te
maken (het woord absunI is ontleend
aan de tenninologie van Albert CamliS).
Ik geloof, als humanist, nÎL'1:in het

he~taan van God. Ik zal uiteraard de
consequenties va;) dat ongeloof onder
ogen moeten zien.
Als God nid he~taat is er dus ook

ge:n Goddelijke Openbaring. Dat bete-
kent dat wij ~taan tegenover een zwij-
gende wereld. Toch vraagt de mens.
Hij vraagt naar de zin van de wereld,
~aar de betekenis van zijn eigen plaats
daarin.
De mens vraagt, de wereld zwijgt!

Dat is de ab~1.mliteit van de situatie
waarin de mens verkeert.
Ik moot de lezer wel vragen dit punt

eeht op ZÎch te laten inwerken, het is
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bleven ('n dat dat aantal zelfs nog is
uitgehreid. l\ten vindt hun namen op de
L'er~tepagina van dit blad.
Maar ook de lezers kunnen gebruik

maken van de ruimte van ons blad. 'Vij
nodigen hij deze ~aarne iedere('n die
wat te zeggen heeft en dat kan zeggen
uit om zijn pennevruchten in Ego te pu-
bliceren. Op deze manier kan Ego blij-
ven wat het tot nu toe was: een leven-
dig jongeren-blad.
Dat neemt niet weg dat er wat meer

ruimte 7..<11 worden he~teed aan de be-
handeling van typisch geestelijke proble-
men. Laat men niet dC!lken dat dat dus
de saaie afdeling van Ego wordt! \Vij
hopen dat deze lulommen niet uit de
toon zullen vallen. \Vij willen vlotte en
to the point geschreven artikelen met
diepgang, wij \\;llcn djscus~ies uitlok-
ken juist o"er die geestelijke problemen
waarvoor jonge Illensen helang~telling
hebben, wij willen vooral ook de jonge
mensen daar zelf in l>etrekken. Ook de-
ze kololllmen staan dus voor onze IC'Lers

voor mij namelijk vcd meer dan een
nuchter constateren van feiten.
\Vij zijn g'eplaah-t in L'envoor ons on-

metelijke wereld, onmetelijk naar het
kleine en naar het grote, en weten niets
omtrent de zin daarvan, ja wc weten
zelfs niet of er wel ('en zin aanwezig
is.

Daar gaat het om: we weten niet eens
of er wel een zin aanwezig is! Ook als
God wel bestaat weet de mens nog niet
wat de zin van de wereld is maar hij
mag cr dan tenminste op vertrouwen
dat zulk een zin aanwezig is.

\Vc staan tegenover een zwijgende,
koude, vreemde wereld. Er is een
breuk tussen de mc':1S en de wereld
\\!aaTin hij moet leven. Die wereld is
\Teemd voor hem of beter: hij staat
als 'een vreemdeling' in die wereld.
r'o:atllllrlijkheeft de mens zich niet

neergelegd bij de'"Lesituatie. Op allerlei
wijzen heeft hij getracht die wereld te
interpreteren. De mens heeft een hem
anhvoordende wereld geschapen! )'Ien
sprak over God, het Al-Ene, de Zijns.
eenheid enz.
De ontdekking van het athei~,ne is (lat

dat allemaal illusies zijn. \Ve weten niets
omtrent een e('nheid van de wereld; in.
tegendeel de wereld doet zich aan ons
\1X}rals een onci~dige verscheidenheid.
In die verscheidenheid ontdekken wc
onszelf! Dat is het uitgangspunt van ie-
der humanisme.

wagenwijd opt'n! \Vij zullen ons best wt,1
doen maar het hangt ook van de Ic.
zers af of het nieuwe Ego wat wordt!
Ondertussen is het dus zo dat oe re-

dactie van Egn met ingang van dit
nummer in handen is gekomen van (Ic
sehrijver van dit artikel. \Vaar ik dus in
den vervolge leiding zal moeten geven
aan de discuS-"ie~in Ego leek het me
dat de k"Zerscr recht op hebhen om te.
weten hoc ik zelf denk. Het zal nieman(
verl>''lzen als ik beweer dat ik huma-
nht hen. ).Iaar wat zeJ.,ttdat eigenlijk?
Er zijn zoveel humanisten en ze den.
ken soms zo verschillend. In het on-
derstaande vindt men dus een verder-
gaande uiteenzetting van een leven~.••"i-
~"ie,een persoonlijk, humanhtisch t.Te-
do als men wil.
lIet is niet geschreven om anderen te
ov;rtuigen. Dit is mijn humanisme,
daar hehodt verder niemand zich wat
\'an 'aan te trekken maar de lezers heb.
hen er recht op te weten wat ze aan
hun redacteur hebben. \Vie lwt bijgaand
artikel leest w('ct dat dus.

Eenzaam

In deze vi~ie is de eenzaamheid van
de mens vanzeIf....l'rekend. \Vij ~taan
ee~zaam in de ons vreemde wereld. Om
<-!ieeenzaamheid te ont1.,-ull1cnheeft de
mens de wereld hevolkt met goden. Het
was onget\vijfeld een grandioze POgin.
maar hij was tot mislukking gedoemd
toen de mens door kreeg wat hij lx'Zig
was te doen. Toen kon ;'\Jietzsche ver-
klaren: G<xl is doOO.Hij kondigde daar-
mctle uiteraani niet het ()verlijde~ van
God aan maar het einde van menselijke
illusies. \Vat bleef was de eenzaamheid.
Ik \\!eet dat er lezers zullen zijn die

worden gdrriteenl door dat woonl een-
zaamheid. Ik deel hun gevoelens. Er is
niets irriterender dan een onontkoomba-
re eenzaamheid. Ik wil edtter deze wel".
kelijkhcid, deze ijskoude werkelijkheid.
onder ogen zien. Ik hecht niet aan de
illusie van de b'l'Ote zomernat."hten als
we ons één vnelen met het fonkelend
firmament dat zich boven onze hoofden
verheft.
Dat fonkelend firmament is een vcr-

zameling wereldjes van ~teen, ~10f en
water. l\fd misschien hier en daar wat
mossoort n. En als we hed veel geluk
hebben op millioenen lichtjaren van ons
verwijdenl nog een planeet met op ons
gelijke':1de we'".lens, even eenzaam als
wij.
Onze eenzaamheid wordt absoluut te-

genover de dood. De zinloosheid van ons
be~taan wordt het be~t gekenmerkt door



het feit dat wc op een \\;11-keurig mo-
ment zonder meer in het niets verdwij-
nen.

De dood is het mee.'>t verachtelijke
verschijnsel dat we kenne~. \Vil' .'>preekt
over 'de heerlijkheid van de <lood'
koestert hlijkbaar ilIm;Ïcs 0\'( r een hier-
namaals of is niet zo geschikt \"OOr het
leven.

De d(xxl beve.'>tig-t de abqmlite1t van
dl' Illenselijke situatie. ,Ve g-aan ten on-
der in een OOj.{ steeds zwijg-cndc wereld.
De dood is de nedt-'rlaag van het men-
selijke, ook van alle mcnselijk-c illusies,
het is: de ondergang in het nids!

•
Teg-enovcrde dood is onze eenzaam-
cid ahsohmt.

De mens
\Vat is de mens?
De mens ontdekt zichzelf in deze si-

tuatie. Een situatie die niet zo roos-
klcuri~ is maar dat wordt de mens zich
CCf.'>t vcel later hcwu:.t.

Vooreerst ontdekt hij zich zelf als le-
ven. En dus, v:.mzclfsprekend inh~erent
aan het levensverschijnsel, met een on-
uitroeihare lew'nswil in zich. De mens
bn niet anders dan het lev<-'nbeamen,
hij wil het lc\"en behouden, zijn gehele
hescha ving is één grote poging tot le-
vensbehoud en levensvermeenlering.

•

Lcn'nsvenneerdering is h<-,t prote~'t
tegen de wrachtelijke d()(xl. Dat weet
de mens zelfs onbewlls't en hij handelt
<-'rnaar,

Het menselijk leven is in al zijn on-
bewustc en h<-'wustevomwn de opstand
van <1emens tegt.'n de ahsurditeÎt en de
{!lxxi,
:\atuurlijk heeft de mens wel gepoogd

aan de dood te ontkomen. Hij hedt de
illusic van het ('cllwigc leven geschapen
maar i'JietzsdlC heeft n,'t....ds \'Crkondi~'\1
dat het niet om hct ecuwige leven mam
om de eeuwige Icv('Jl(iiglwid gaat.
De mens heeft ges'taan voor {Ie ge-

daehtc \"an de zelfmoord. Albert CamlIs
~tc1t dat er in w('rkclijkheid slechts a'n
fi\osufis(;h prohleem is nl. dat van de
zelfmoord. .\Iaar hij verwerpt die zelf-
moord, Immers zelfmoord is ontrouw
arm je zelf, is de nederlaag crh'llIwn
voor die er is,
Er is de vlucht voor de <lood.
.\lisschien wordt in de westelijke sa-

menleving ons streYcn nog het he~'t ge-
kenl1l('rkt door vlucht V()(lrde eenzaam-
heid, ducht voor dl' dood. 'Ve s11reken
~lict o\"er de d(x)(l, we ,'cr<:lring<-'nhelll
naar de rand van ons leven en wc ho-

De Il1'er 11. Ups, schrijver t'a" dit artikel, ill

:ij,. werkkamer ill het Coomherthuis

pen dat als die dood toch eenmaal komt
hd vooral snel <-'nonverhfX"ls lllag zijn.

Opstand

Als humanist verwerp ik al {ieze we-
gen. Er is voor mij slechts (Ol'nIllogelijk-
heid nl. de op~1:andtegen de dood.

In deze opstand voltrekt zich het eni-
ge werkelijke in ons leven nl. onze mens-
wording. En daarom gaat het in hd
humanisme, Ik \'(.'rkies de opstaml tegen
de dood bon'u de opstanding in het
eeuwige leven omdat ik alleen zó mens
kan zijn. Opstanding betekent afstand
doen van menselijkheid en dat ligt bui-
ten mijn gezichtsvermogen, Opstand be-
tekcnt volledige aanvaarding van de
menselijkheid met alle consequenties
daarvan. Ook de COnSC(llIcnticvan de
nederlaag,

'''ant het is duidelijk: t'Cnmaal vol-
trekt zich die nederlaag in de doo(1.
.\Iaar daarvóór heeft zich het wonder
van mijn mens-wordh.g voltrokkcn. En
dat was sl<-'t..'!Jtsmogelijk omdat ik me
van tevoren van de np<1erlaag,de d(xx.I,
hewllst was.
De Illens-wonling van de mens in het

aangezicht van de dood, dat is in cen
nlltsllcllmijn le\'{'llso\"crtlliging.
liet is een levensovertuiging die de

volledige grondslag voor een menselijke
moraal in zich draa~rt, Imlllers in die
mens-wording ontdt,kken wc {Ic allder
als mede-mens d.w.z. als mede-eenza-
me, als Ilwdeabsurde en het is duide-
lijk {lat ,ve de L'C•.•za:lInhe~d tussell die
ander en OIlSzelf ninuner kunnen door-
breken, di(~ ander hlijft 'vrccmdeling'
voor ons. maar tegelijkertijd hebhen we
hem nodig als ons zelve. Die ander is
onontbeerlijk V{loronze ml'nsw()f{ling en
voor het hehoud van het leven maar
tegelijkertijd :-.1:aathij ons daar hij in de
weg, hij is de opperste vervulling "an
ons len'll ('11 tegelijk{'rtijd een aanslag
daarop.

In de gem('enschap der Ilwnscn, in
de ,"crlorenhekl \'an de <-'Cllzaamheid,
()()k hinnen die geme<.'llschap. in de sa.
Illt'nleving met de ander, met alle kwel-
ling cn lid:lc daaraan n'r1x)'.ldell, '"01-
tr",kt zich onze mens-wording. Tot de
dood er op \'Oihrt .
.\Iaar wal hetekent de d(}{)(1n()~ als

wc juist d{x)r hd w('t(Onvan die dood
de kans hehben gekregen het enige te
wonl<-"n dat we kunnen won1en nl.
mens?
Ik hesef dat het nodig zal zijn som-

mige punten van deze levensovertuiging
in volgende nummers van Ego nog na-
der toe te lichlt'n.
Ik hen dit artikt'! h('gonnen met de

opmerking dat ik geen optimistisch hu-
manist ben, .\tag ik het n\l aan de in-
telligentie van de lezer overlaten om
uit le maken hoc optimb'tisch of pess;-
mistisch ik ben?

H. UPS
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In de kamer was een kleine nis, waarin hi; onopge-
merkt door het televisie-oog kon zitten schri;ven;
daar hield hij zijn (h,~lJOek bi;. ,\laar alle overige
handelingen itl zi;n kamer leerden tUlIIwleHencl ge-
observeerd. Eli hi; lcas lIid de enige: het oog u:a~ in
alle kamers in alle hl/i;::.en. Dag of nacht, hi; kon
niets doelt zonder gezielt - en dus beoordeeld - te
wortlell; als een eencellig we;::.ellollder de lelL~van
een microscoop. Big brother was watching.

Big lnothrT is I(:atclliflg

Visie op 'Candid Camera'.
DL"ZC essentie van beklemming in Geor-
ge Orwell.•• boek '1984' is hard op weg
r<>aliteitte worden. ;'\'og kennen we in
l':ederland de 'Big Brother' niet, maar
er zijn landen waar hij wél is. Zijn
controll'-apparatuur wordt angstwek-
kend geperfectioneerd en 'al.••er ooit t"'l'n
'Big Brother' in :-.:'ederlandzou komen,
zou t't"n eontrolesvsteem zt"'l'reenvoudig
technisch rcaliseérbaar zijn. Vanwaar
dit pes.••imisme?

Naar aanleiding van Bert Ha,Ulstra's
nieuwste film 'Alleman' - of !it.'ver:
naar aanleiding van de techniek waar-
mee deze film is gt'maakt.

'Alleman' is (na 'Zoo') Haanstra's
tWl'("(1ecandid-('amt'I,.l-film.Dat wil kort-
weg zeggen, dat er géén acteurs in
voorkomen t'n dat de mensen die ge-
fîlmd werden, nooit wisten dat ze ge-
filmd \verden. Ruim zesendertig kilo-
meter film hl"'l,ft Haanstra met zijn
'verlx)rgen' camcra opgenomen. Daar-
van is ongevecr anderhalve kilometer
film (ll.i. OIlgeveer HO minuten) na de
einc.1montagcovergeblevl'n.
liet is allemaal niet nieuw: candid ea-
mera is - ook in Nederland vaker
toegl'past; maar hij het gebruik van de
'verborgen' camera t.'n vooral op een
zo grotc schaal als hit'r hij 'Alleman'
dient men zkh af te vragen wat de
consequenties van 'verhorgt.'n' filmen
zijn. Dat is geen filmisch probleem en
zelfs geen artistiek - d.lt raakt alltl
geledingen van onze .••;unenleving.

Twintig jaar geleden was ons massa-
eommunicatk""ysteem afgt.-"Zienvan
de verstorende wt.'rking van dl' Tweede
\Vereldoorlog - bij lange na niet zo uit-
gebreid al... momenh,d. Levendtl en
zichth..'ue agenten waaktt.'n over onze
vl~rkeersveiliglwid en het fil.mjoun1.'1al
ging in die dagen niet de straat op. En
óVt."rtwintig jaar - als we Orwell ma-
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gen geloven - zal men ons wat per-
soonlijke vrijheid betreft missehien be-
nijden, maar men wéét tenminste dat
m(~ncontinu g("()bserveerdwordt l"n past
7.kh daaraan aan.
Xu - in 19G4 zitten we in een over-
gangsperiode en dat brengt onvl'rnlijde-
lijk prnblt.'men met zich mee: verkt'ers-
eontrole door middel van televisiecame-
ra's, hedrijfscontrole d{x)r TV-monitors,
joumaalfilmt.'rs z\".,erven d(x)r het hele
land l"n duikl'n op de ml't.---'Stonwaar-
sehijnlijke plaatsen (soms 'candid') op.
Dl! film- en televisiecamera is overal
en kan mét hct Amerikaanse detective-
hureau Pinkerton als ]eu7.c ondl'r het
'open-oog-emblt.t'm' zetten: '\Ve Nevl'r
Slt'('p'.
Het is duidelijk: naarmate de massa-
communicatiemiddelen groeien, verlie-
zen we stt."f.oQsmeer van onze 'privacy'.
Niet alleen dat we de kans lopen ge-
filmd of gefotot.'Tafeenl tt~ worden: wc
worden - of wc het willen of niet -
gL'l'tmfronteerd met mensen en dingen
van vlorover onze landsj:tTenzen.Zij drin-
gen in onze (gedachten)wereld hinnen
en sommigen verwervt'n zich er een
hlijVl'nde plaats.

De 'cmulid camera' is voor dncasten
heerli;k speelgoed. neacties die de bes-
te acteur niet voor de lens kan tove-
ren, liggen in de realiteit maar voor
het oprapen, mits de persoon die
men filmt, het zich niet betcfMt is. Zegt
Hamlstra daarovcr: 'Als ze ziéll dat ze
gefilnHI worelell, dcnken de mellserl:
"dat is voor het jourIlaal. Ik ga zwaai-
en en gek docn, dan kan mi;n familie
vanavond ol' de teledsie zien hoe gék
ik kali doe'l . " ,

Dat is - zei hij erhij - een nahtur-
lijke ml'uselijke reactie, die zl,kl'r niet
gebonden is aan .i\"('(h.r1and.~Iaar de
c;lll(lid-camera-man zOl,ktandere dingt'll.

Hij wil de mens observt'T('n 7.oal.~hij
zich gedraagt als hij zich niét geobser-
veerd waant. Dat is in feite een tegen-
natuurlijk procédé, maar film wordt nu
t't"JUl1aalte vaak gt."Zil'nal.<;een tWl't'-
de realiteit, Z(xIat tegen candid-fiImt'n
gt.'en enkel hl"F.\\'aarzou zijn, maar ..

Er zijn twee manieren v,Ol candid-
fihnl'n: óf men verher,!!t de camera
voor de mensen die men wil filmen, óf
men laat ze aan dl~ camera wennen.
Dat Iaabte proci'llé is onder meer met
veel SUCL"t'Sgdmlikt in dt~ Engelse kor-
te film ')'Iornma don't a!low', die el~n
impressie geeft van een dansavond in
een Londt.'nse jaukelder.

De mah'rs hebben - en dat wa..•••
niet eenvoudig de camera weken-
lang zonder edluloid erin laten draai-
en, tot alle habituL'S aan het h)(-'stelen
de camt'raman gewend waren, Je kunt
nu eenmaal niet wt.-"'l,k-in-week-uitvan
aeht tot h\"ölalfvoor de lens hlijven staan
en zwa.aien. Op het laatst hadden de
jazzt.nthousia..••tell lak aan die camera.
man mt't zijn tOlostden gingen gewoon
hun gang. Toen pas ht'l.ft men film in
de camera W_o.daan.Het resultaat was
vt.'rrassend en locht, spontaan. Bovt.'n-
dil'n, dit is l'l"l1et'rlijk rt.'suitaat en de
mensen die gefilmd werden, kunnen 1l-
tt'r IUX)itboos wordelI om een vennt"'l'n-
de 'inhreuk op hun privacy'. Immers,
als ze niet gefilmd h.u/<Ien \\illen wor-
df'n, konden ze naar et.'n andere jazz-
kelder gaan. De camera stond hier dus
open en bloot - het publiek voor de
lens was eraan gewend.

Dat is ('t'n hanteerhare methode als
je als cineast te maken hebt met een
dlliddijk groepspatroon, maar in een wa-
renhuis kun je dtoze meth{xle niet tOl'-
paSSt"ll,omdat de diverse kopl'rs even
zwaaien en dan hunsweegs gaan. Daar
is dus de filmer aangewezen op zijn



'verborgen' camera. Dat wordt pas
echt 'candid'.

Van beide manieren krijgen we deze
maanden een Nederlands voorlx--eld te
zien: Haanstra's 'Alleman' is opgeno-
men in verborgen.candid. terwijl Kees
Brosse in zijn '1.lensen van .\Jorgen'
(een serie vraaggesprekken met jonge
mensen, waarvan alleen de antwoorden
worden vertoond en als één geheel wor-
den gemonteerd) zijn jongens en meis-
jes voor de camera zette en ze aan de
camera en de filmploeg eromheen liet
wennen.

.'erborgen hoeft bij can<lid overigens
niet steeds te betekenen 'weggemoffeld':
het gaat er alleen om, dat de gefilm-
de zich niet bewust is dát hij wordt ge-
filmd. Op momenten van hevige span-
ning, als de aandacht van het publiek
ergens anders op gericht is, hoeft de
candid-filmer zijn toestel niet weg te
stoppen.

Bij de uitverkoop kon lIaanstra onge-
hinderd door een warenhuis wandelen
en filmen: de huisvrouwen hadden meer
oog voor de koopjes dan voor de ca.
mera. Een nog duidelijker voorbeeld is
de film van de moord op president
Kenn<.-"<ly.Tot op het moment van het
schot was deze film een documentaire.
Toen het schot eenmaal gevallen was.
werd het 'candid', omdat niemand in
de presidentiële auto's nog oog had voor
filmers en fotobwen.

Daardoor zijn in het dagblad ook
juist dié foto's het meest gebruikt, die
een 'candid view' van een bepaalde

.a.~ituatie geven: niet minister Luns die
~)p S<.-ohipholposeert met een andere

diplomaat. maar die zelfde minister in
de Tweede Kamer in fluistergesprek met

Beeld uit 'Alleman': Zonnend bi; het Nationaal
•\fOllUment 01' de Dam.
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zijn collega's - met een telelens geno-
men vanaf de tribune.

Is het gebruik van de "candid-camera'
voor ons allen toelaatbaar? Het gaat
er niet om, dát de candid-camera ge-
hruikt wordt, muar wie hem gebruikt en
waarvoor. Jacopetti heeft met '.\Iondo
eane' laten zien hoe het niét moet. On-
der het mom misstanden te willen eta-
leren, heeft hij allerlei individuen en
toestanden te kijk, voor gek gezet.

Peter Staugaard - om een Neder-
lands voorbeeld te noemen heeft het
in zijn filmpje 'Amstellarie' zeer be-
schaafd, maar daarmee nietszeggend ge-
daan. Zijn verborgen camera registreert
mensen en gebeurtenissen •.lie zó wei-
nig te betekenen hebben. dat ze door
hun betekenisloosheid al beledigend wor-
den voor de geportretteerden.

Duidelijk: het is moeilijk om de can-
did camera goed te gebruiken. Goed -
dat wil in dit geval zeggen: niet be-
ledigend of anderszins kwetsend vex)r
de gefilmden en tegelijkertijd toch niet
nietszeggend. Haanstra heeft dat gepro-
beerd met "Alleman', waarin hij een
beeld \•..il geven van 'de' Nederlanders.
Een zeer heterogene en losse groep,
maar altijd nog concreter dan Staugaards
mensen aan de Amstel, die werkelijk
niéts met elkaar gemeen hebben.

In deze tweede helft van de twintig-
ste eeuw zijn wij continu aangewezen
op de discretie van degenen die werken
in de massacommunicatiesector: pers-
fotografen, journalisten, cineasten en
joumaalfilmers - om een paar te noe-
men. Bij de gratie van ht'tn discretie
houden wij onze privacy. \Vant - zegt
Haanstra - hoe makkelijk is het niet
om bij voorbeeld een dik mens aan het
strand belachelijk te maken. Je wacht
maftr tot ze opstaat en wegwaggelt en
je hebt een lacher; maar een heel ge>t..."<l-
kope lacher.

StraudlopeT gevangen door lltuJIlst:ra', 'Allemon'-
camera.

Zolang filmers dit weten en er zich
van bewust zijn dat ze zich eraan moe-
ten houden, is er geen enkele reden tot
paniek à la Orwen. Hoe verleidelijk zou
het voor de redacteur van het televi-
siejournaal niet zijn een verborgen op-
genomen film van een inbraak (of: meer
plausibel - een winkeldiefstal) uit te
zenden. En als deJ"oumaaJploeg er met
dat vooropgezette oeI op uit zou trek-
ken, zouden ze héél wat kunnen filmen
zonder zelf gezien te worden. Gelukkig
kent het grootste deel van onze filmers
de maatstaven waaraan men wat in dit
geval 'kan of niet km' kan toetsen.

IIENK J. MEIER
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Oponthoud
in langer

Op een terras in de sclladllw drink ik
r11l1tlttllce, het is zoet en wel lekker;
~n ieder J.,:cva[ L<; het water gekookt,
zodat ie er geen dysenterie can over
zult !wllden. Ik verplicht mi; tot tcat
corvee: het schri;vcn Vlln an"ichtkaor-
ten. 'Sollt:cllir of Tange,' staat erop.

Ik kijk naar mijn souvenir van één
nacht ovcmachten in de jeugdherberg:
éém'ntwintig nxle vlekken op mijn lin-
ker- en negentien op mijn ft."Chtcrhand.
Tijd om over de rode vlekken van het
één of ander Arabisch huisdier na te
denken, heh ik niet, want er stoot mij
weer iemand aan die iets wil verko-
pen. Nu zijn het Ieren muiltjes.

Overal achtervolgen je hier zorJf.••.u-
me mannen die je graag aan alles wil.

Jen helpen en die je alles willen laten
zien.

'Hallo hoy, how arc you: beginnen
ze altijd, Ze lopen met je mee en pro.
beren in alle talen aan de wect te ko-
men waar je vandaan komt. Tweehon.
denl meter verder weten ze dat nog
nid en w(.'et ik, dat hij een 'nice hotel'
voor mij weet, dat hij een typisch Ara~
bische ' •...inkel kent met goedkope spul-
len. Of ik wil twisten, vrouwen zoek, dan
wel mijn geluk in de hasjiesj wil zoeken.

Wanlll't-'r ze eindelijk de moed opgc.
V(.'Il, zt'gg('n ze meestal: 'Goodhye, auf
\Vicdersehn' en gev('n er een paar Ara-
bische vloeken achteraan, •

Op lwt terras laat men je ook niet md
rust. ;'\In komt een schoenpoetser, die tot
mijn verhazing direct ' •...eggaat als ik
'nee' knik. Nadat ik nog ecn kaart met
'de hartelijke groeten' heb geschreven,
volgt een verwilderde Arabier, die vindt
dat ik ecn geweven deken kan gebrui.
k('n. Hij noemt een prijs in dollars en
ik zeg 'n('(', m<..'t'ci.'Hij zakt met de
prijs en komt g<"'Zl'lligbij mij zitten.
lloevt.."C1ik er dan wel voor gel'£. Pas
wanneer ik met hem ruzie maak over
het feit, dat ik het ding niet mooi vindt,
gaat hij mopperend weg.
Een Ix,<lelaarneemt het van hem over.

\Vanneer eindelijk de kaarten geschre-
ven zijn, kijk ik wrmÛ<-'idnaar de mm.
sen die hier voorbijgaan. Je ziel jonge
Arabieren die meestal Europees geklt'ed
gaan en oude Arahieren met tot aan de
grond reikende gewadt'n.

~Ien i.~ hier na de d('rti~ een oude
man met een verweerd gelaat. Dl~mees-
ten zijn lopende 'voddenbalen'. De
vrouwen gaan ~ekleed in donkere kle- .
din~ of lxmtgl'kleurde gewaden, die z~,
,vl,ct.ik-hoe om zich hl't-'n gedrapeer~
hebhen. Bijna allen gaan gesluierd, zo-
dat men ze alleen aan de ogen kan tax('.
ren, ogen, waarmee ze je indringend aan
kunnen kijken.

Minachting

Een jongen Vl.'11 een jaar of veertien
komt langs en groet mi; vrolijk. Ik
groet hem terug. Even later staat hij
'uw.<;t mij, In goed EngeM craagt hij of
ik (Jl een hotel heb. lIij weet vrouwen
voor mi;. ','lee, c!tmk ie: logiçch I,;olgt
daarop: 'wil ie jOlIgemP' 'Nee, dank
ie.' 'Maar teat teil ;e dûnf' roept hi;
vragend uit. 'Ik u:il slapen,' zeg ik af-
werend. 'ja, dat is goed voor ie: en
een minachtend ge/mar makend, loopt
hij weg.

Onwillekeurig denk ik weer aan de
joehies die vanmiddag bij een water-
pomp in de ml."(lina(het oude Arabische
stadsgedeelte) eondooms uitwasten en
ze op \vate'1Jroof controleerden,.,

Een jonge Amerikaan schiet mij aan
om de koers van het ~larokkaanse
geItI te vragen. Iemand wil geld voor
hem whsclen. Hij blijft gelukkig maar



('ven pratt'lJ, wanl straks gaat zijn hoot
\\'('('1' !t'rll,~, \ïer uur i" hij dan ill Tall.
ger geweest. Ik vraa,ll: Iwm hOl' Afrika
hO:11 \lt'v"lkn is, ':\'if't slecht' is zijn
opinie, \\'il' \'('1'1'1'n'iz('11 dot'!, klH vcd
vt'rllall'l1 ..

Zwarte markt

Ab ik \\'{'{'r in dt' i{'llgdht'ril{'rg kom,
l>egnX't til' jl'ugdlH'rherghl'hl'ertiel' mij
vrolijk. Bij is l'en I('uk Arailit'rtje, dat
als j(' 1H'1ll wat vraagt, tt'nmillsh' 111-'-
taald antwoord gl'eft. Hij hedt maar
l'l'n handt'l: hij wisselt geld voor ('eB

\'oonlt,ligt' koers, iIf)(' hij zovI'l,1 kau gc-"~/.l,vn.l{,g ik. 'B!ack markt'!: !acht{,

~l dl' stinkl'ndt, slaapkamcr lig:t nog
sk(,ds I'dl gnwpjl' Ellgl'lst'n op l)('d. lid
sh,1 1J('l'ft het haar tot op dl' Sc!lOlltil'rs
la!t'n gWf'iell en rookt de hele dag kiev,
t\icv is hl'l nation"lt' \larokkaauw Vt'r-
dovl'lItie rok('rtil', waarvall lwt rok('1J lIid
vl'rbodt'l1 is, w('1 het vt'riJoU\\'l'n of hl'!
vI'rkopt'll.

DI' Engl,isl' jongeJlS gl'\'eJl dl' Iangl' pij.
IJ{'l1 dl' krill,!.!;Wild . .\Id dl' ogl'1I half-
j..!;l'slotell llPml'll ze er ('en tn,k van en
iatl'n al.; schooijollj..!;l'1lSdit, stiekulil l'cn
.siJ.,!;ard rokt'll, til' rook lau).!"/.aam uit
hun mondcJl walnwll. Een \Iarokkaan-
SI' sLudent \'t'rzt,kl'nle mij, dat \wt ('en
slecht soort kit,\' is, IlW! vl,t,l onkruid
I'nlno!", lid stinkt wcl.

Ik loop naar huiten, in de tuin zit ecn
Duitsl'r. lIij laat mij {'l'll zakj(' md kit'\'
zielt, '\'oor thuis,' zegt hij, Ik zl'g hem
dat hij dau wel voor dl' doualw mag
oppass('n, '\\'aarom: zegt hij llait'f,
'Iwt is slt'chts t't'lt sOll\"t'llir.'

Morgen weer

-. Eindl'lijk is hd tijd om lIaal" dl' hll."
...-r-t' gaan tiil' mij naar Fl'z zal l)ft'lIgt'Il,

Ciskren wilde ik al, maaT t01:'1lwas dl'
hus vol. lIot' ik t'r dan kon koml'l!. vrol't(
ik d(~ kaartjes\"t, •.kopl'r. '\\'el niets aan
dl' hand, morj..!;1'1Igaat t'r imn1{'rs toch
weer pen hlls~'

Bij dt' IHl" stondt'll <11'hamlt-laartjt's
ml't van-alll's-\.()(lr-mHlt'f\\"t".(", al tt' wach.
kil. Ze hadden g:een SUCCI:'S.\lijn tas
wt'rcl hOV(,1lop til' hu..; 111"S('1Idl' kakt,-
I('lldl' kiPPt'll van dl' llw<!l'rt'izigl'rs gl'-
hondt'IL D,' mail dil' mijn las vastbond,
\'('rlang-de ('1'11gulden \'an nH',

.:\'atuurlijk \"('(,1 te laat ft'l'd dt, hus
weg. Bij t"Cll cafeetje Ondl'f\\"l'g hield dl'
hus stil. Toell ik, na {-'("Ildrankjl' ).(1:'-

dronken It, lu-hlwll, hij d(, hus tt'flIJ.,!;-
kwam, ."toml 1'1'11jonge ha\'elt)(lS g('_
klt'de bedelaar bij hl't portier van dl'
hus. Op huili'ndt, toon hegon hij luid tt.'
klagl'll. ZI,lfs dl' Arahit,ft11, dit, toch \\1,1
wat J.,!;{'wl'lldzijn, gavell hem wal.

,\,Iadat dt' bus wegreed, werd de l){'dl'-
laar door t'{'n gOt'tl gt,kll'd{, Arabier
\\"('ggdl'id. Dl' hl,til,laar gaf ht'm al zijn
opgehaalde geld. Zo heeft iedereelI hier
zijn handdtje", 1'0\1 \\'EEHIIF:I}\I

l-:r'/l ,\larokk/l/lll~" IHlkn("rkO:'t'r.

11



GEEN KUNSTENMAKER, MAAR KUNSTENAAR

Roland Kirk:
\"l..' hehbcn in dl.' jazz dl.' laahtc paar

jaar niet te klaj.tcll o\"er ('(.'11 j.t(.'brck
aan "crra ••sendc nicuwi~hcdcn. Er wor-
den .'itcc<ls meer instrumenten toege-
voegd lIllII dc /.tchruikelijke bezetting
van trmnpl'ttcn. trombones, saxen en
ritme. In bet begin \"all de jaren vijftig
k."W'amcn hoorn, tuba, fluit cn hobo cr al
in, terwijl dl.' laatste jaren d(~ cornet
(opnieuw), de bugel en de ba:;klarinct in
jazzkrillj.tl'1l wl'rden in~c\'oerd.

Dit alles valt t'chkr in het 'liet hij
de prt"statics van dl' hlindt, multi-instru-
mentalist Roland Kirk. Kirk bespcel!
t'cn bijna onaf-/.ienhaar arsenaal aan in-
strulll{'ntcll: tenorsax, manzcllo (een
verhastt'rde sopraans;lx), strkh ken lan-
ge, rcchte, donderlm:,>.H:htige altsax),
dwar ..•fluit, ocarina, n('n ..•f1uit, sin'nt' en
t'en soort snpraanhobo.

Hij blaast soms op twe~' of drie saxen
tegelijk, hij hedl ('t"n heel oorspronl-"l'"lij-
ke growl-"tl'chnick op fluit ontwikkeld,
en hij ht"Spt'eh dl' tenor af t'll toe zonder
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riet met een trompdcmhoudlllfl.', wal
('cn klank tussen die van de troJllhOlw
('Il die \.lIl de hoorn oplen.'rL

AnJ('rs (lall nwo ZOII denken is er
g~cll sprake vall 41<11Kirk zkh als een
soort Tohi Hix-achtigc down zon gedra-
gen. Hij is in dc eerste plaats lIlusicus,
en de trucs die hij gehruikt zijn <hm
ook \,(lOf een ~root (k--el ..•vontaan onder
hd spelt'll nnhtaan.

Zo gaat het verhaal dat hij eens on-
der het "'lwlen toevallig buiteIl de sirenc
van een politieauto hoonlr. Dat geluid
~af tcK'n samen met de Illuziek zo'n
mooi dfekt, dat Kirk niet rustte voor
hij zelf t'cn kleÏlw sirene had bemach-
tigd, die hij sindsdic!l vooral gd>rllikt
om na een solo aan te gevell dat hij op
een ander instrument overgaat.

Ilocwel Kirk zijn eer ..•te plaat al in
WGO opnam, hedt h~ t tcx.h tot eind 1962
gt.duunl, voor hij mime hekt'ndhcid
kn'eg. SillClsdien wor<!t'n cr in s!1C1tl-m-
po steeds nit,uw(' platt'n V;lll 11I.:'"1lluitgt,-
bracht.

'Ikturn Visit!' Wontillla 687 302 TL)
werd op 2.'3 juni 1962 opgenomen door
t'cn gro(.'p ondcr nominale leiding va'}
de Engelse knorist-vihrafollist Tuhby
Hayes. Uit llt-, session hlijkt echter wel
dat in wt'rkelijkheid side~mall Holand
Kirk de hdan~rijkste man was: hij
droeg hw't' eigcn t"OJnposities hij, en zet-
te voor l'en groot d(,el de (hoofd)arran-
gemc':Iten in elkaar.

llayes is t-en felle tenorisl uwt z(cr
\"(.eI techniek, die er helaas niet altijd
in slaagt zijn soli t~\'en\\'iehtig op te bOIl-
W('Il. De d('nl(, blaz('r ln't'dt op onder
het pseudoniem JimlllY Gloomy, wc
hebhen hi~r waarschijnlijk te make.
met tenorist-fluitist Jamcs ~Ioody. di
hij een andere platenmaatschappij Oll-

der eO'llract stond.
In de IHlc.stekst komt Tubhy Hayes

er nmd \'oor uit dat \Ie .scssion nauwe-
lijks was voorbereid: sOlllJnige musici
daehte"n dal ze een rock ,md roll.zanger
gingen hegeleiden, en er was nog geen
S(,COlHll'ovt'r iH't n'lwrtoire nagedacht.
D.lt allcs is dan ook wel te horen op dt~
plaat; er wordt'':I \"(.'e1 hel(' langt" soli
gesvecld om de zaak cen beetjc op te
vullen, cn de musici hebben zelfs hun
tt)('vlucht moeten nt;'men tot het belegen
prne. IIU, van de lullad-me.dley,

Kirk zdf speelt ('eh ter zeer behoorlijk
op dezc plaat; l1('t is vooral aanlig om
tijdens de cclJeelic\'en zijn sax-'s('cti("
gecontrash'('H) te horen mt'! dt, t\n'('
andere tcnoren.

Vlekkeloos

'Heeds a"ld De('(l.s' (~It'reury 125 313
.\leL) dat('Crt van 2'5 en 2G fehruari
19fi.3. Kirk leidt op dC"l:eplaat een twee-
tal grocp~n die beide bestaan uit 1l('1ll~
zelf, trompet, tromhone en rihne. Dez\ --
scssion is kClllwlijk wd dc~elijk voorbc- .•••••.
rekl; de leuke arrang('ml'nÏt'n van B('Il-
ny Golson en Kirk ,v(Jrde~} hijna \'It,k-
kdoo.s llitgevoerd.

Dit valt zekt'r op hij de gccomplicccr-
de Ix"werking die Kirk maalde van een
tht 'ma van dl' Braziliaanse komponist
Heitor Villa Lohos; in dit Song of tht'
l"ountrymen wordt t'cn suggestieve .~fet'r
gesdmpen die sterk aan )'ling:us doet
deIlkc~l. Kirk is vooral op fluit goed op
dn't.,f; hij delllonstn'ert op overhligemle
wijze dat hij als l'erst(' werkelijk jazz
op dit instrumcnt kan spelen, zond('r
zich to bekommeren Olll de klassiekt'
technick, die hij overigens wel hehl't.'rst.
J Il't is januner dat de andere hlazers so-
listisch ver onder Kirks peil hlijven; pi-
anist lIarold ~laht.'fIl laat daarentegen
wel voortreffelijk spel h{)re~}.

Uit beide platen blijkt tenslotte dat
Kirk ondanks zijn ,.ele nieuwighedt'n
t(x.h ht'sli~t buÎten de huidige a\"anH~ar-
de staat. Qua temperament en muzikale
opvattingen staat hij vt'd dkhter bij
felle, skrk door dc blues geïnspin'cr.
de hlowers als Eddie D,l\i.", Dt'xlt'r
Conloll pn Jolmny Griffi;l.

BEBT VUIJSJE
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