


Christelijke onderofficieren

Ik heb ecn stuk voor me liggcll van de kCTkrl'daetic van de :-Jieuwe Haagse
Courant van Hj juni waarin enkele regels wordelI aangehaald uit een brief die
het bestuur 'van de Nationale Christen Onderofficieren Vereniging heeft ge-
shmrd Haaf de synodes \"an eell aantal kerkell. De brief is gericht tegen het
humanisme cn iJ; het hij zonder tegen de humanistische geestelijke verzorging
voor mîlitaÏrcll.

Ik geef allereerst de paar aangehaalde regels \veer:
'Gewezen zou kUlllwn \vorden op dl' sehande dat in f-"t.:'1l recent verleden ook

protestants-christelijke militaircll d;lor hun goedbedoelde solidariteit eraan heb-
bell meegewerkt, dat ecn cnquète om humanistische raadslieden in de krijgs-
maeht te krijgen slaagde, dat <Xlk leden van protestants-christelijke kcrk('11 de
humanistisdlC tehuizen voor militairen be7,.ocken en daardoor de schijn van
noodzakelijkheid van deze huizclI vergroten:

In het slot vall de brief wordt de synodale orgallcn ge\Taagd eell dringend
beroep te doen op de ouders om ook hierin getrouw te zijn, omdat 'hUil gcbc'd
voor hun kinderen ook omvat de bede om bewaring voor het kwaad van het
ililmanisme,'

Tevens willcn deze ehristen-onderofficieren dat wordt nagegaan of de mill-
derjarige dicnstplichtigen bij hun indicnsttredcll opgaven 'geen godsdienst' te
hebbcll, terwijl ûj wel als doopleden of als kinderen van leden van een kerk
moeten \vonlen aangemerkt. 'Het is,' schrijven de onderofficiercn, 'noodzakelijk
dat van de zijde der ouders wordt aangedrongen op juiste invulling van de
betreffende gegevens:

De man die ons het stuk toestuurde deed dat uit verontwaardiging. Ik begrijp
die verontwaardiging \vel maar bij mij overheerst toch een gevoel van verwon-
dering. Als je ecrlijk probl"Crt na te denken over zo'n brief dan begrijp je dat deze
christen-officicrell handelden uit wat men plecgt tc noemen 'goede bedoelingeli'.
Zij willen de zaak van Christus veilig stellen in dcze wereld. ~Iaar daar ligt dan
ook precies de oorzaak van de verwondering, dat Jezus' bedoelingen na bijna
t\veeduizend jaren prediking nog zo weinig worden verstaan.

Het resultaat van de goede bedoelingen kon trouwens \vel ecns tegellvallen
want ik bell ervan overtuigd dat een brroot deel vall de protestante mCllsell zulk
geschrijf niet waardeert.

De hrief is nahlllrlijk ook onhandig want het Humanistiseh Verbond en zijn
raadslieden kon moeilijk een mecr onverdacht getuigenis verlaugen van het feit
dat de invoering vall de humanistiseIJe geestelijke verzorging voor militairen
reeds binnen het jaar een succes is geworden.

Bedenkelijk wordt het sehrijvcll als het verlangt dat jonge mellsen die zichzelf
als ongodsdienstig beschouwen maar wier ouders lid van eelL kerk zijn toch als
godsdienstig worden genoteerd. \Ve moeten natuurlijk wel met elkaar blijven
bedenken dat wc in een democratisch land levcII,

\Vat mij vooral ook bezighoudt is de vraag: \Vat weten deze christen-onder-
officieren nu eigenlijk van het humanisme?

In hun brief merkelI ze o.a. op dat jonge christen-dienstpliehtigen te wcinig
kennis hebbcn van de doelstellingen van het humanisme. En hoe zit dat bij deze
christen-onderofficieren zelf? Uit hun formuleringen krijg ik dc indruk dat ze
nauwelijks de buitenkant van het humanisme hebben gezien.

Zouden we niet eens samen moeten praten? Het kon zijn dat het humanisme
dan meer blijkt in te houden, ook aan religieuze belangstelling, dan de heren
omlerofficieren vermoeden.

Of laat hen dat onverschillig?
Dan wordt de zaak eerst reeht bedenkelijk! H. LIPS
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Ceeil Taylor: oorspronkelijk pianist

Als men platenhoezen en advertenties
zou moelen geloven, maakt de jazz de
laatste tien jaar ('cn razendsllcllc ontwik.
keling door. i\uuwdijks wareu \Vest
CV(lst, East Coast en Coul Jazz uil de
mode geraakt, of Jlllni bop, Irwk en soul
maakten al hun upwachting, maar ook
deze 'stijlen' mot'sten vrij SIle1 het veld
ruimcll voor '''irt! stream en ncw tMllg.
In werkelijkheid zijn al deze kreten na~
tuurlijk niet veel meer dan etiketten die
door handige zakenlieden gchruikt wor-
den om hun warCIl (in dit geval dan
jazz-LP's) een aantrekkelijk image te
g('vell. Voor dl' Illusici kali deze verkoop-
taetiek ('('n tijd lang buitengewoon luc-
mtid "jjn: Cannonhall Adoericy (sou!),
Art B1akey (hard bop) {'n Ilorace Siker

•
(f\lok) hebben de laatste jaren lang niet

leeht geho('rd.
Toch is het een verontrustend ver-

schijnsel dat hun muziek zo aan de man
gebracht moet worden; de jaZZlIlode ont-
wikkelt zich (door toedoen van diezelf-
de handige zakenlieden) in snel tempo,
zodat wat vandaag nog 'in' is, volgende
maand alweer als ouderwets beschouwd
hoort te worden. Elh' jazzman die meer
vall zijn modieuze image dan van dl'
kwaliteit van zijn muziek afhankelijk is,
loopt zodoende het gevaar vau de ene
dag op de andere uitgcrang('cnl te \vor-
den, zelfs al zou hij steeds beter gaan
spelen.
SleC'hts ('lIh,len (~Iiles, :\Ionk, OsC'ar

Pekrson) kunnen het zonder etiket stel-
len; zij zijn het dan ook die door de
jaren heen succesvol hlijn'n. ~Itlsid die
niet tot die klt'ine groep heroemdhed('11
behoren en die ook niet gemakkelijk in
een vakje zijn onder te brengen, hebben
het moeilijk. Criticus Stanley Dance
lw('(t zdfs wdbewust een nieuwe term
(mainstn'am) gecrei-'erd om ('en aantal
Swingveteranen (Colelllan Hawkins, RoyeEldridge, Bl1t:k Clayton, Ben \\'ehskr,
Buddy Tate, ete,) hun eigt,u hokje (e
geven. De krm slot'g aan. het werd l'en
mode\\'oord ('1\ l'en aantal oudere muski
wa.~wecr vuor eell tijdje geholpen.
Pianist Cedl Tayior heeft ook jaren-

lang ondervonden boe moeilijk het is
met je eigell Illuziek het hrood te ver-
dienen, wanneer je niet past in een van
de simpt'!e ('ategorie{;n waarin de za-
kt'nllll'nSeli dt~ jazz wensen op te delen,
Aauvallkelijk trachtte men hem het etiket
:\fonk-imitator op te plakken, maar toen
hij met zijn muziek al te duidelijk van
dat standaardllt't'1d ging afwijken, daald(,
de ht'!angstel1ing voor hem.
Pas de laatste tijd I)t'gint hij W('er wat

in de puhlit'kt~ achting te stijgen, Illaar
nu zijn ('r dan ook de mooie termen
lleu: tllilll!, en ault/t-garde om zijn mu-
ziek handig te plaatsen.

Weinig platen

Iloewel hij al JIJ('('r dan tien jaar als
jazzman actit,f is (hij werd in 1933 ge-
horen), lll'eft hij llOgmaar weinig platen
gemaakt. Voor zover ik weet zijn ('r in

Xederland momenteel drie Taylor-LP's
te krijgell: Toltr.we Time' (Uniteu Ar-
tists) uit W58, waarop hij o.m. met Trane
('n Kcnny Dorham tt~ horen is (ironisch
detail: oorsprollkt'lijk heette deze plaat
'Hard Driving Jazz: the Cedl Taylor
Quintet', maar toen Co1tranes ster snel
begon te rijzen, w('rd hij prompt achter-
af tot leider gd>ombardeerd) en de
tW{'('platen die hieroll(lcr hesproken wor-
dt'll.
'Into the hot' (Impulse A~9) wordt op-

gesierd door de naalll {'n de foto van Gil
Evan,~ op de hoes, lllaar in werkelijkheid
heeft deze arrangeur-pianist maar bitter
weinig met de plaat uit te staan. Ceeil
Tarlor speelt hierop drie stukken met
een groep die hestaat uit Jiullny Lyuns
(altsax), Archie Shepp (tenor), Taylor
(piano), Ilenry Crimes (bas) en Sonny
~Inrray (drums), terwijl in {'én stuk bo-
vClJllit'u nog Ted Curson (trompet) ('11

HosweIl Hudd (trombone) te horell zijn.
Taylors ('nmposities zijn zeer Iu'chte

construdies. J loewel hij af en toe sterk
afwijkt van het gehmikelijke patroon
(thema-illiprovisaties-thema) met tempo-
wiS',~('lingcn,stukkeu collectieve improvi-
satie t'Tl verrassende coda's die in de
plaats konWIl voor de herhaling van het
hcgintht'llla, is elk stuk toch een logisch
gehouwde eenheid.

Taylor hedt een volstrekt oorspronke-
lijke pianostijl ontwikkeld: in de rechter-
hand speelt hij get'n ~elllakkdijke melow
dische Iijllt'lI. maar razendsnelle, ijzin~w
wekkt'nd beheerste llotellcascades. die sa-
men met de vooral ritmisch helangrijke
accenten in de linkerhand een gewel-
dige spanning opbouwt'n. Van de an-
dere solisten zit Lyons nog te veel vast
in het standaard-Parkeridioolll om in dit
milieu te knUllen boeien. Taylors agres-
sieve begeleitlillgsfiguren zijn interes,~.lIl~
ter dan het werk van de altist zelf, Shepp
is heter opgewasst'n tegen Taylors fonniw
dallt'le persoonlijkheid, lllaar ook hij is in
dit stadiulll (begin 19(-)2) nog duidelijk
ondt'rgeschikt aan de pianist.
De and('re helft \'lUl 'Into the hot'

wordt gevuld door drie composities van
Johnll}' Carisi. uitgevoerd door een df-
mansforlllatie van :\'ew-Yorkse stndio-
routiniers (o,a. Clark Terry, Phil \Voods,
~fi1t Hinton en Osie Johnsoll). Carisi is
£'en trompettist die vooral als componist

C{)[.TRANE
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bekend is geworden. In HJ49 droeg hij
{'én stuk (Israël) hij aan de befaamde
'Birth of the cool'-sessiolls van het ~liles
Davis llonet.
I lij wil zoveel mogelijk controle uit-

oefeuell over de vertolking van zijn
composities; vandaar dat hij ertoe over
is g('gaan de solisten gesdlreven par-
tijen te laten vertolken in plaats van ze
vrijdijk te laten improviseren. Dat pro-
cédé heeft zowel voor- als nadelen. Caw
risi vermijdt ernwe dat de solisten met
hun chorussen de sfeer van het stuk ge-
wdd aan doen; aan de alld(~rekaut krijgt
ceu van papier gespeelde solo nooit de
overtuiging mee die een improvisatie kan
bezitten.
In ,\loof! Ta; en Angkor '''at, twee

grillige Aziatisdle impressies, bereikt Ca-
risi een ongewone homogeniteit; de uit-
geschreven soli \'ormen natuurlijk t'en
prachtige eeniwid met de begeleidings-
figuren. Toch is H(nry's tl/ne, een tame-
lijk traditioll('c1 solostuk vnor gitarist Bar-
ry Galhraith, llaar mijn smaak het beste
van de drie. Galbraith toont zich daar-
in een voortreffelijk improvisator, die
zijn Charlie Christionachtige frasen heel
wat vrijer vertolkt dan de gewaagde fi-
guren die Carisi in de andere stukken
voor hem op papier zette.
Op 'Cecil Taylor at the Café "lont-

martre' (Fontuna 688 602 ZL) neemt de
pianist bijna onvoorstelbare risico's. Om
te Iwginnen kOIl de Kopenhaagse ~Iont-
mart re slechts drie musici betalen, zodat
Taylor voor dit engagement (november
I$)(j2) alleen Jimmy Lyolls en Sonny
"Iurray meeu:uu. Betekende de afwezig-
heid van een bassist al een belangrijke
handicap, tot overmaat van ramp was
de piallo ook nog in bijzonder slechte
staat. .l\'iettemin bevat deze LP fascine-
rende muziek.
LyoJls toont hier llleer begrip voor

Taylors muziek dan op de andere plaat,
maar vooral l\lurray zor~t ervoor (lat de
bas nauwelijks wordt gemist. Toen de
plaat w('n1 opgeil omen, was hij bezig een
sterk persoonlijke manier vau drummen
te ontwikkelen, waarbij niet alleen de
beat meer gesuggereerd dan gesp('cld
wordt (à la Elvin Jones en Tony \Vil-
liams) maar zelfs de indeling van de
maat in sterke en z\vakke delen wordt
losgelaten.
Het hoogtepunt van de LP is D trael,

tlw(s u;/wt, een 21 minuten en l() se-
cOllden durend stuk dat de hele tw('etle
kant vult. Taylor speelt hierin een su-
1lii('me solo, waarin hij eerst eell razend
ge{'umpliceenle climax opbouwt om dan,
wanneer er geen uitweg meer mogelijk
lijkt, los te harsten in verbluffend tradi-
tiolleel acc()onlenspel, dat zowaar aan
Erroll Carner doet denken, maar dan na-
tuurlijk qua overtuigingskracht, inventi-
viteit en intensiteit vele klassen beter.
I loc dan ook, het is het opwindendste
stuk llluziek dat ik in vele maanden hoor-
de.

BERT VUIJSJE
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Bij stukjes en beetjes

Als het jongetje Mkhiel, centrale fi-
guur in het boek 'Bij stukjes en beetjes'
van de jonge sduijver Jan Bernlef, naar
de plaats rijdt waar hij tot het einde van
de oorlog zal moeten verhlijven, ziet hij
van het omrin~ende landschap nauwelijks
iet.s. E"enmin dringen de woorden van
het verre familielid Jan Tulp. die naast
hem zit op de bok van de hoerenwagen,
tot hem door.
Zichtbaar en onherroepelijk duidelijk is

voor Michicl slechts: de stad waar hij
tot voor kort met zijn vader en moeder
woonde en de oorlog (he)lecfde, ligt ach-
ter hem, is verdwenen. lIij denkt terug
aan de situatie in het ziekenhuis. Gehol-
pen aan 7ijn amandelen. Daarna hel mo-
ment dat de zuster hem de deur wijst,
en hij op de gang staat. Zijn vader die
gew;leht heeft, hcm troost als hij begint
te huilen. Hij wil tegen 7.ijn vader pra-
ten, maar kan het niet. Zijn vader stelt
voor om met een pony taxi naar huis te
rijden, ~Iichiel hedt zich immers zo
flink gehouden! ~Iichiel knikt. Pas wan-
neer hij even later zijn stem weer terug-
krijgt, is hij w<-'rkelijkhlij met de pony-
taxi.
Thuis lweft zijn moeder de openge-

maakte hrief in haar hand. Ovef l\tichiels
hoofd heell, geeft ze hcm aan zijn vader.
Het is de hrief van de familie Tulp. ~Ii-
ehiel kan komen.
Eenmaal op de boerderij der Tulps

hedt Michicl met niemand wezenlijk
contact. Niet met zijn tante, de dochters
Ali en Gerie, de oude Tulp, de gekke
Stute, noch met de foute Soutenhakkef,
de foute dorpsdokter, de jongens op
school.
's Avonds in hed leest I\.lichici het

verhaal vall Ilagar en Ismaël in de woes-
tijn. liet verhaal staat in het boek 'Moe-
der leest voor', dat hij eens op 7jjn
verjaardag kreeg, 's Nadüs droomt hij
van de Amerikanen. Ze komen steeds,
maar zijn er nooit.
~Iichiel is op de boerderij, zonder wer-

kelijk aanwezig te zijn. Ilij begrijpt van
de mensen, het gebeuren om hem heen,
nog niet de helft of gewoon heelmaal
niets. Het verwart hem, drukt hem ste<-'ds
dieper in zijn eigen wereld. Een isole-
ment dat door de ondergedoken piloot,
die hij hrood brengt, evenzeer als door
het in de \veilanden gevonden zilver
papier, en de hij flitsen opduikende hlon~
de vrouw Liza, alleen maar versterkt
wordt.
Ten slotte is cr de bevrijding, met

voor "' ü:hiel de hoop dat hij nu spoedig
naar huis zal gaan, Daarnaast is er \'l'eI
lawaai. Het is van een pijnlijke scherpte.
Op dezelfde kar waarmee Michiel naar
de boerderij '\tas gekomen, wordt Liza
kaal geknipt. Gevolgd door een met rode
verf geschilderd hakenkruis op haar
hoofd. De mensen joelen.
1lk'hiel vraagt zijn oom wanneer hij nu

naar huis zal gaan. (pag, 139),

'Morgen, morgen ga ie naar huis, ie
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moet niet zo zeuren!' .\1ichie1 ztceeg.
lUi c()C'ide zich neers/ac1Jtig, zoals hij
Ziell gcroeld had tOCI! de piloot plotse-
ling tem de ;:.oider r;enllcem'II [(,-asen er
all!'e'l nog m(l(lr het stukje srlÎkerbietell-
hrood u:(/s met de afc/wk wn zij" ho-
centam/etl cri". Alles ging (Jan hem I.:oor-
bij, zelfs de Bct:rijding, en toen hij mee
had gcholpen liet 1){lard Ilil te spannen,
de 1)(I1I/(,1lomhoog te dUII.:en, restte hem
niet." (/tuIers dan een dok Mom/ haar, clie
tIlssen tll;e(' plallken lXIII de platte kar
geklemd ::::at,los te pl,.derell ell i/l z-ijn
:.ak te stekelI cn {'t:CH later hij de rest ;'1
de la te leggen: (!.ïwTlldoze SOIlcellirs die
hij dan ook cergat j'l te l)flkken toen hij
de w!gende dag afreisde: ;:,ijrl bock, het
zilcerpapier, de tandell Wil de piloot en
het MOll(lc, bijlUI gl,lc haar cml Uw
de moffcn/wer:

11ichiel gaat de voig<-'ll(ledag inder-
daad naaf huis. Jan Tulp hrengt hem
weg. Zij zitten opni<-'nwop de hok van
de boerenwagen. Gelijk in het hegin, tij-
dens tie tocht naar de hoerderij, zitten
zij ook nu weer niet bij elkaar, maar
naast elkaar. Soms een opmerking van

Jan Tulp, een reactie van '\liehiel. Con-
tact is er nieto Het is hierdoor dat het
slot van 'Bij stukjl's ('11 beetjes' identiek
is aan het begin, De cirkel is gesloten,
zonder dat cr iets \'eranderd is, laat
staan verholpen, aan of rond de hoofd-
persoon,

1\'a verhalenbundels als 'Stenen Spoe-
len', 'Onder De Bomen', en daartussen
de novelle 'De Overwinning of het ver-
slag van een nederlaag', is 'Bij Stukjes
en beetjes' de eerste roman van Bemlef.
Een boek dat qua gegeven, nl. een ge-
beuren gesitueerd in een ooriogssituatie,
afwijkt van het vroegere werk.
lIet verschil e\'Cnwcl hetreft slechts

zeer opvallend een uiterlijk \'Crst:hil. lIet
jongetje ~Iidliel is in zijn registreren der
omgeving vanaf de <-'ersteregels een ty-
pisdlC Bernlef-figullf, De mens levend in
z'n eigen wereldje, met af en toe een po-
ging eruit te breken, zichzelf even te
ontkomen. ~Iaar daarna weer het gevoel
van machteloosheid, de wetenschap niets
te kunnen doen waardoor er werkelijk
iets verandert. liet hevigst is dit voel-
baar, <-'nonaanvaardbaaf, op die momen-
ten dat er iets gebeurt met de persoon
waarvoor men sympathie voelt, v.'aar-
van men dreigt te houden.

De oorzaak der machteloosheid is veel-
al de angst zich te uiten, zich te doen
gelden. Vaak ook is het alles doodgewoon
onmogelijk. ~Ien is zozeer in zich zelf
teruggetrokken dat iedere poging (mense-
lijk) contact te leggen, of in het gunstig-
ste geval te herstellen, hij voorhaat reeds
wegvloeit, de zekerheid van mislukking
in -zich draagt. Lichtpunt in deze wat
wanhopig aandoende situatie is wel dat
men in zOngeisol<-'cniewereld toch mo-
Illenten kent die Illet 'geluk' niet te sterk
"ijn aangeduid. In 'Bij Stukjes en I)('etjes'
hijvoorlweld wanneer '\fjchiel het paard
,\Iaja mag kammen, of het feit dat hij de
enige op school is die weet waar de pi-
loot van het neergeschoten vliegtuig zich
Ix'vindt,
Hoewel dergelijke geluksmomenten ira,

het werk van Bernlef ,.eelal sicdIts kor.
en wdnig voorkomen, springen deze mo~
men ten eruit, omdat ze zo sterk COIl-
trastreren ml't de rest van het gebeurt'l\.
Situaties, gedadlten, handelingen, die
aan duidelijkhdd zelden te wensen over-
laten. 'Bij stukjes en heet jes' is cr m.L tot
op heden Bernlefs meest zuinore voor-
beeld van. Een resultaat dat hij hereikt
hedt door ~Iichiel, een kind nog in alle
opzit:hten, ook werkdijk <-'en kind te
laten.
liet is daardoor ho\'('ndk'n dat de gro-

te-mensell-oorlog, als een klap in het ge-
zidlt, opnieuw op ons af kan komen. En
dat lliet alleen wat de vernietiging, de
heerszucht de der Duitsers lX:'treft
maa; 'ook ~vat, gelijk reeds geciteerd, d~
h<-"vrijdinggaf. l\'atuurlijk kan men uit-
spattingen in de laal'ite omstandigheid
voor et'U zeer groot deel met hegrijpelijke
rancune verontschuldigen, Trekt men het
evenwel uit '40-'45, en bedenkt men dat
er zo hier en daar om ons heen vrij
gemakkelijk het een en ander aan haat,
groflleid en perversiteit is aan te stip.
pen, dan geeft de zo 'begrijpelijke' ran-.
cune van toen, nu, achteraf gezien, <--'en
\'icze smaak in de mond. Vooral watlIleer
men zich nog verder 'veilig' wil stellen,
en men zich als een (onecht) kind ver-
schuilt achter: \Vie toen niet fout was,
moet nu wel goed zijn.
In hoeverre dat indenlaad juist en

waar is moge men testen door 'Bij Stukjes
t'n beetjes' te lezen, en te kruipen in de
huid 'lau het jongetje ~lichiel. Geboren
vóór, tijdens, of na de oorlog, maakt
daarbij nauwelijks een verschil. Slaagt
men in deze vereenzelviging, en Bernlefs
strakke, veelzeggende, en tegelijk zwij-
gende nwthode van schrijven biedt daar.
toe alle gelegenheid, dan is er zeer
moeilijk aan 'Bij Stukjes en beetjes' te
ontkomen. Het 'doodgegooid \vordcn met
oorlogsliteratuur' is plotseling hernieuwd
tot een weerzimvekkende holle frase ge-
worden,

D.ZAAL

'Bi; Stukies en beetjes' ean Jan Bernlef
is ('el~ uitgave van Em, Querido's Vitge-
r;eri; N,V, te Amsterdam.



Een nieuwe Juliette Gréco
Ze is van Corskaanse afkomst, maar

gehoren te ;\Iontpellier, op 7 februari
1927. Ilaar naam is net ecn pseudoniem,
maaT is werkelijk de hare: Juliettc Gréco.
Tot haar zevende jaar leefde zij in

Dordognc en in Bordeaux. Ze had ('eli
gelukkige jeugd, wr\'Icnd en beschermd
door haar ouders. En toen, zoudt'f enige
o"('rgang, hvam ze op \ijftienjarigc Ieef-

•
tijd in de gevangenis terecht. de gevan-

genis van Fresnes. Dat was in H).n.
IIaar ouders wenlC'1l g('deporh'cnl naar

Duitsland. Juliette kwam voor dit wn.de
lot door haar leeftijd nog !liet in aan-
merking en na tien dagen in d.~ gCVIUl.

gen is gezetcu te hebhen lieten (Ic Duit-
sers haar vrij. Alles wat ze bezat was
l'cn métrokaarljc, maar dat '\',;S verlo-
pen. Geen ou<.il'rs, geen vriendt'll, ge{"n
geld.
Dit was het begin "all .I111ieth'sroem-

ruchte carrièrc, die tot op heel{'1J!log niet
is voltooid. Saint-Germain-des-Prés ,vas,
zoals bekend, Jliliettes toevluchtsoord in
die dagen . .:\'a t'erst bij haar oud,., Fran-
se Il'raar en de familienotaris gewoond te
11l'IJhclI,vond ze cen kleill hotelletje op
de QlIai des Grands Augustins, dat nu
niet meer bestaat. Ze wilde toelI, als zo-
Vell'Uvan haar leeftijd, 'aan het toneel',
Ze nam daartoe lessen hij Solange SicanI
{'n Pierre Dux, twee jaar lang. 111 die
tijd had ze allerlei kl('ine haantjes Olll in
haar le,.cnsOlHlerholHl te voorzien.
lIaar IllOt'izame en zoekende leven

1lt'{'lllt ecn goede wending, als Zt' de

hoofdrol krijgt in het stuk 'Vietor, of de
kinderen aan de macht', in 1945, Een
vrij en gelukkig leven te midden van ho-
hémiens begint dan,
In het Parijs van na de oorlog wordt

haar smalle, zwarte figuurtje met de
lallge donkerbruine haren een bekende
en vertrouwde ,.erschijning. De hele na-
oorlogse lit'Il{'r-jeugd volgt de Illode die
zij lanceert, na. 'Ik heb me daar hele-
maal uiet op toegelegd: zei ze later zelf,
'ik drol'g lange haren en zwarte broeken
l'n truien uit geldnoo(1.'
Zt' geniet van haar le"en op Je rivc

gaudU'. in de kelders van Saint-Ger-
main-des-Prl's, waar ze 's a,.omls danst
en zingt. "oor haar plezier. Overal van-
daan komt men naar haar en haar
vrienden kijken, als naar curieuze bees-
tl'll. Vooral !laar de kelder Tahou, po-
pulair dank zij nnder nH'er Roris Vian en
Juliette Grl'co, is de toeloop van nieuws-
gierigen groot. Als Juliette wat meer
werk en geld krijgt, mijdt ze de Tabou,
omdat er te veel snuhs komen.
Als Julielte hesluit ter opening van eell

nil'uwe, (de zO\'l't'!ste) club, 'Bol'uf sur Ie
toit', te zingen, vraagt ze aan haar Zl'cr
go::de \Tit.'llll en bewonderaar Jean-Paul
Sartre iets voor haar te schrijven. Het
wordt 'La rul' des hlancs manteaux',
Eeu daverend succes.
.L\"uVl"n1ringt'll zich de grootste dich-

ters en tekstschrijvers om hun werk te
dOf.'1lH'rlolken door Juliettes ongesdlOol-
(Ie, wat hese ell mysterieuze stem. Kus-

ma componeert voor haar 'Si tu t'imagi-
nes' op tekst van de dichter Raymond
Queneau, en 'Barbara' op woorden van
Jacques Pré"ert.

Interaationale faam

Zij is nu, ongeveer IUSO, ecn vedette
van internationale faam. Anderhalf jaar
trt'edt ze op in de 'Hose Houge', dan
Ilaar Brazilië, in IU52, juist terug van t"CII
Zuîdamerikaanse reis, langdurig optreden
in Bobino, En dan ook haar eerste film:
'QuaIld tu Iiras ('cUe lettre', in 1952. Haar
tegenspeler is de jonge Philippe Lemaire.
Jnliettt.' Gd'co wordt madame Lemaire,
in 1954 wordt hun dochtertje Laurellce-
.\Iarie geboren. In 19.56scheiden ze.
De film en Julictte laten elkaar niet

mel-'r los, 'La Chdtelaine du Liban', 'lie-
lena en de mallnen', 'Anastasia'. Ze leert
producer Darryl F. Zanuck kennen, die
een diepe liefde vnor haar opv:.lt, die on-
beantwoord hlijft. Ze heschouwt hem als
haar heste vriend. Ouder zijn leiding
speelt ze 'The sun also rises' van lle-
mingway, met Ave Gardner, Tyrone Po-
wer, ~leI Ferrt"r en Errol Flyn. Later vol-
gen nog de films 'Hiwr of Alligators',
'Les racines du ciel' en in 1959, naast
Orson \Velles, 'Drama in de spiegel'.
Als filmster werd ze, hoe mooi ze ook

is, nooit zo'n succes als chansonnière, Ze
laat het chanson dan ook nooit los. De
vroegere 'muze van het existentialisme'
('ik haat die benaming, ik vind het een
helediging voor de filosoof Sartre en het
existen-tialisme') keert op de Bühne terug
als l'en modieuze vrouw, met kort krul-
lend haar, een kleine (geopereerde) neus,
gekleed door de duurste Parijse coutu-
riers. 'Ik geef niet om geld: pleegt zij te
zeggen, 'maar als ik het toch heb, geef ik
Ilt't graag uit aan mooie dingen.'

Levensblijheid

Ook innerlijk onderging ze een veran-
dering. 'Varen vroeger haar geliefde
chansons 'Je hais les dimanches', 'Je suis
comme je suis' en 'L'dme dC',;pot-'tes', nu
het'ft zij een rcdtal gegeven in theater
Robiuo met, naast haar oude, een reeks
nieuwe chansons vol levensblijheid en
gevoel voor humor. Een langspeelplaat
met twaalf chansons, opgenomen tijdens
dit recital, geeft een goed beeld van de
nieuwe Gréco. Haar Leitmotiv blijft 'Si
tll t'imagines', waarmee ze haar redtal
opent en besluit. Haar verdere repertoire-
keuze is geheel nieuw,
Enkele prachtige nummers van deze

plaat: het harde en cynisch gezongen
chanson van Brei, 'Vielle', het romanti-
sche '!\Iadame Bovary', waarin Juliettes
stem op zijn mooist is, 'Olga' van Az-
navour, een chanson met {'en wat afgeslt~-
ten thema, maar prachtig gezongen.
Deze Philips.plaat is zeer aanhevelens-

waard "oor een iedl'r die kennis wil ma-
ken met de nieuwe Juliette Gréco.

IJ. ~IEERU~I TEHIVOGT-
GHOENTE~IA"
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Van Boeddha tot Sartre

Er is bij uitgeverij 1\Ioussault een hu-
manistische bloemlezing \'('cschenen van
de Engelse ~Ian,"(aret KniJ..:hl en voor
I\ederland bcwerkt cn ingeleid door drs.
11. van Praag.

lIet hoek bestaat uil een groot aantal
citaten van Illunanistischc dl'uh'fS. en de
schrijfster wil op deze wijze, zoals ze
zelf in haar voorwoord getuigt, de hu.
m:lllistische klassieken uwer toegankelijk
maken voor de ontwikkelde leek cn op
deze \vijze een imlruk geven van de rijke
traditie waar het huidige humanisme uit
voortspruit.

De bewerker, drs. Van Praag, deelt
mede dat hij de bloemlezing V:ln de
grootste hetekenis acht zowel voor hu-
manisten als bijbelgclovigcn, die hier
kUllnen leren hoe verheven gl'csten ge-
tr:H:ht hebben het wezen \'UO het mens-
zijn te doorgronden. De bloc'mlezing
houdt tevens de spiegel voor aan al die
theologen die hun vaagheid verhergen
achter frases t'n slogalls.
Verder meent drs. Van Praag dat de

gegeven teksten van bijzondere waarde
kunnen zijn in t'en open gesprek tUSSCIl
humanisten en gelovigen die ecn ont-
moeting van mens tot mens en van over-
tuiging tot overtuiging niet uit de weg
gaan.

Om een dergelijke confrontatie te he-
vorderen, heeft de hewerker de hloem-
lezing laten voorafgaan door een inlei-
ding, die, gelijk drs. Van Praag mee-
dl'CIt, de dialoog met het humanisme aan
de orde stelt als l'en zaak die ons allen
aangaat, en waaraan geen eerlijk mens
zich kan onttrekken, zonder sdHlde te
lijden aan zijn ziel.
Tot zover schrijfster en hewerker.

\Ve mogen, meen ik, uitgeverij ~Ious-
sauIt dank haar 7ijn dat zij op deze wijze
heeft getracht een bloemlezing van hu-
manistische klassieken op de .L\cderlandse
markt te brengen.
Ik kan niet anders zeggen dan dat ik

een paar gt"noeglijke avonden heh ge-
had met het doorlezen van de verschil-
lende stukken en ik zou me heel wel
kunnen \'oorstellen dat meenlere lezers
dit genoegen hebben gl'dedd.
Juist omdat er nog zo weinig huma-

nistische literatuur voor de ontwikkelde
leek (zo erg nntwikkeld behoeft IJlen
trouwens niet te zijn om deze hloem-
lezing te kunnen lezen) op de markt is,
is iedere aanvulling welkom en dan voor-
al die aanvullingen die prettig leeshaar
zijn.

Dat hetekent niet dat ik geell hezwa-
ren Iwh. In de eerste plaats is de een-
voudige bedoeling van de schrijfster mij
Iil!Ver dan de amhitieuze opzet van de
hcwl'rker. Ik geloof er niets van dat dtl
hier verzamehle stukken en de illieiding
van drs. Van Praag de dialoog tussen
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christenen en humanisten op galig zal
brengen,
\Ve moeten trouwens wat voorzichtig

zijn met woorden. 'De dialoog met het
humanisme is l'en zaak waaraan geen
eerlijk lllellS zich kan onttrekken, zOllder
sc:hade te lijden aan zijn ziel.' Kom, kom!
Van Praag is toch nogal kras in zijn

uitspraken, ik wil nid IIlt't hem twisten
o\'t'r de betekenis van Boeddha, die ik
trOll\vcns ook hoogacht, Illaar de uit-
spraak dat Boeddha vermoedelijk de
grootste humanistische denker van alle
tijden is, lijkt mij voor kritis<"hcommen-
taar vathaar.
Ik hen er dan ook niet zeker van dat

de Iwdoeling van de schrijfster en die
van de hewerker elkaar dekh'n, ~1is-
schien komt dat ook in de merkwaardige
vertaling van de titel tot uiting. De En-
gelse titel is: Hum:mist Anthology. From
ConfieÎus to Bertrand Hussel!. De i\e-
derlandse vertaling luidt dus: Van Boed-
dha tot Sartre, Is dit onder invloed van
• de he\vt'rker gt'i)curd?

Mam goed, dit alles hedt met de op-
genomen sduijvt'rsstukken niet zoveel te
doen. Daarover is troll\vens ook nog wel
een enkel woord te zeggen, Xatuurlijk
staat lllell hij ccn bloemlezing altijd voor
de mot'Ïlijkheid van de keuze, Ik erken
dat iedere bloemlezer met een persoon-
lijke lllening en voorkeur zal moeten w('r-
ken. \Vat nipt weglleemt dat het toch
vreemd lijkt dat schrijvers als: Eraslllus,
Goethe, ~Iarx, .L\ietzsche, Camus en Si-
motJe de Beauvair gehed onthreken, ter-
wijl schrijvers van ht,cl wat minder he-
lang soms vrij uitvocrig zijn opgenomen.

Het laatste dt'e1 van de hloemlt'zing,
onze t'igen tijd dus, is typisch Engels.
~Iargard Knight schijnt van de huma-
nisten op het vasteland van Europa niet
veel weet te hehhen. llier had de I'C-
derlandse hewerker nu een mooic aanvul-
ling kunnen gen'lJ.

Ook op de keuze van dt~ stukken valt
wel wat aan te merkel1- Soms zijn ze
onhegrijpelijk nUlgl'r, soms onbegrijpelijk
uitvoerig. Om één voorheeld te geven:
Als men Sartre in een dergelijke bloem-
lezing opneemt, dan is het toch wel
Illerkwaardig dat dit gt'!)(,lIft door zegge
en sdlfijve 17 regels uit het boekje: IIet
existentialisme is een humanisme.
\Vat Xederland betreft: liet gehed van

den onwdende, van ~fultatllli, en L-en
halve hladzijde uit een hundel van P. A.
Didz,
Zouden schrijfster en hewerh'r nu

werkelijk menen dat cr niets anders op
de Xederlandsc humanistische markt te
koop is?
Dl' lezer moet ondertussen wel denken

dat ik {Ic bloemlezing toch niet met zo-
n,d genoegen heh gelezen. Daarin ver-
gist hij zich, Dit waren opmerkingen die
eerst hij latere kritische ovt'"lt'nkingen
in me opkwamen. Bij het lezen zelf heb

ik allt'en maar veel plezier gehad van het
vele en goede dat wel in deze bloem-
kzing is opgenomen,
Om de lezer even te laten mee genie-

kn, volgt hier kn slotte één van de
kleinere opgeIlomen stukken, nl. van de
Ix.kendt! HOllleinse humanist LueÎus An-
n:H,'\lSSl"ueca (4 V.Chr. - 65 n.Chr.),

Gedachten over dekte en dood

.Ui;n slechte gezondheid had me eeu
!tmge cak(mtie gegund, toell zi; plotseling
de tumcal heT/lOm... Ik lced niet waar-
0/11 iJ•. mi;" ::"iekte bi; haar Griekse tlaalll
"'oet noemcn (astma), lamt ::i; laat zich
goed genoeg luwchri;cell als 'kortademig-
heir!', Haar mmcallerl zi;u Hm zeer korte
duur, zoal.>;eeu stormvlaag op zee. Ge-
UJOlJllli;kzi;/I ze birlflcn ecu uur tcee.
voorhi;. Maar [cie ziet karlS zo lang ziit
laatste adem uit te hiazefl!

Alle hillllerlagerl en ellende t:au het
dees heh ik a( meegef1ulllkt; maar /liet
éé" komt mi; ;ammerlijker wor dali deze.
Allicht, tca"t al het andere karl men ziek-
te noemen, maar dit is zo iets als ecu
coortgezette '!twlsfe ademtocht', Vtlll-
daar dat de artsen crctln zegge'l.. een
oe/eni'lg in het doodgaan, 'Vtmt 0Jl ecu
goede dag lukt het de adem wat lli; al
zo ctwk heeft geprobeerd.

De'lkt ge dat ik deze brief in eCII 01'-
gelcekte slemming schrijf, 1111 ik er Iceer
atlll hen ont.'mallt? lIet ZOIl absurd zijn
om plezier te hebben (Uw ZO'" t'ero11([er-
stelde terugkeer can de gezondheid; et:ell
ahsurd als UJa/meer een cen[achte zich
zou verbeelden dat hi; zi;n ::..aakhad ge-
lC01Ulell IL'(lIUleer het hem gefrlkt Icas
::i;1l veroordeling uitgesteld te kriigerl.
.\laar tocll: midden ollder het gezwoeg
nlll mij" adem lleb ik mij rustig gecoeld
omler opgewekte CII kordate gedachten.

"Vat?' zej!. ik tegen mezelf, 'stelt de.
dood lIIij zo diklcij[s 011de proef? Ik heb
zelf de dood lange tiid 0Jl de proef ge-
steld!' "VanneerP' zrdt ge vragen. Voor
ik geboren IL'tJS.Dood zi;n teil ::eggen
Iliet-bestattrl, ell ik [ceet al tcat dat be-
lekerlt. 'Vat vóór mi; u'as, zal Iceer Ila
mi; kOl1ll'n. Komt er in deze toestmul li;-
den voor, dan moet zich zulk lced ook in
het verlederl hebbeu cuorgedaml, vóór
we het daglicht aaw;c1lOfllCden. MtUlr
enig ongemak Ululerconden tce toe,~ 'liet,
Eu ik vraag ", zoudt ge iemand niet de
groot,>;tedlcaas t:indell, 1t-'arUlel'r hi; vol-
llield dat eelt la"ll' er lJeroerder aan loe
tCtU toen hi; Icas uitgedraaid dali coor
hi; u:as aaf/gedraaid? ""i; stervelingen
worden ook ontstoken en gedoofd; het
ti;dcak nm het lijdcl! ligt daar tflsserl
ill, maar aan elke kant lieerst dicllC vrede,
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Interview met Surinaams student

De Surinaamse studenten roeren zich.
Ze zijn ,vat je noemt iu het nieuws. On-
langs werd hun door de Surinaamse re-
gering dt>elflamc aan het negende \Vereld
Jeugd- en Stut1entcllfestivai in Algerije
door harde dreigementen vrijwel onl11o-
gelijk gemaakt. Hiertegen werd fel ge-
protesteerd. Tot nu toe tevergeefs.
Op dertig mei vond het Eerste Congres

voor Surinaam.~e Eenheid plaats. Doel:
Eenheid van alle Surinamers, voor het
tot stand brengen van ('cn vrije, dClllo.
eratische republiek Suriname. Ten .slotte
hehhen in het nahije verleden een aantal
vraaggesprekken, waarin een ietwat revo-
lutionaire toon werd aangeslagen, het
licht gezien. De emancipatiedrang is
duidelijk voclbaar.

•
Herhaaldelijk zijn onze huitenlandse

gastl'll in de krant uitgescholden voor
communisten. 'Uitsprakeu wen:len uit hun
verband gerukt om de publieke opinie te-
gen OIJS op te zetten,' klinkt het verLit.
terd,
Voorzitter van de Veft'lliging van Su.

rinaamsc Studenten is de heer L. F. ~Iar-
te. Genoemde verenigin~ staat op de bres
,"oor de belangt'u van alle in ;":ederland
\'(;'rblijvendc Surinamers. De heer 11arle
(27) is gehuwd en bewoont een fIat in de
betonnen huizenzee Buitenveldert (Am-
sterdam). lIij studeert politiek-sociale we-
tenschappen en heeft al een cursus aan
het Instituut voor Journalistiek en Pers.
wetenschappen achter de rug. Zijn he-
langstelling g"aatuit naar radio, krant en
televisie. Vijf jaar heeft hij als verslag-
gever-reporter gewerkt voor de onaf-
hankelijke Surinaamse omrlX'lwlI'Apin tie'
cn 'Avros'.
'~1ijll hartewens is de verworven ken-

nis in dienst van mijn vaderland te stel-
len.' liet komt er als een dideezin uit.
'De lmmt staat nog niet op het voetstuk,

e;vaarop een voorliehtingsmedium behoort
e staan. De radio is commerdt.'el en de
TV is er nog niet. Ons land heeft be-
hoefte aan ecn cigen persbuerau. Eerst
wil ik vier jaar praktische ervaring op.
doen bij een wereldpershureau. En dan
in Suriname aan de slag:

\Ve zitten moederziel alleen op een
terrasje en kijken uit op het ~luiderp(Jort-
station. lIet \'erkeer raast \'oorbij. De
heer ~Iarte gunt zich de tijd, Zijn ant-
woorden klinken welo\'(~rwogel1,zijn ge-
laatsuitdrukking \'erandert nauwelijks.
Als ik een teer punt aanstip, blijft de
emotie aL'hterwege. Zijn stem wordt
hoogstens doordringender. ~la('en tijdje
pratcll \\'e \'erder op ('en studentikoos
zoldervertrek in uF huurt \'an het café.
De heer ~Iarte: 'lIet Statuut, dat de

verhouding tussen :":ederland en Surina-
me weergeeft, is op het moment een sta-
in-de-weg. Voor het sluiten van huiten-
lamlse transacties moeten wij on'.' hier-
door ('erst tot :\ederland wenden. Het
Statuut, \vaaraan het Nt'derlandse belang
ten grondslag ligt, berust niet op ge1ijk-
Il('id, want toen het in werking trad was

Suriname niet soc\'erein. Er gaat een
sterk remmende \\'erking van uit. Ons
land kan ber~afwaarts gaan, omdat de
nationale helangen niet primair zijn, De
regering laat de boeren en arbeiders in
de steek. Er wordt niet aan de ontwik-
keling \'an het land gewt'rkt. Verbetering
in deze situatie treedt perst op, wanm'er
een politieke, economische en sodale her-
\'orllling baar intrede doet. De economi-
sche toestand is deplorahel. Twintig tot
dertig percent \'an de bevolking zit om
werk \'('rlegen, terwijl de economie twee
tot drie pc'rcent tolt'reert:

Morele verplichting

'Nederland Iu'eft Suriname in de acht-
tiende eeuw uitgezogen. De winsten
vl(widen af naar de andere kallt van de
oc(.'aan. Nu heeft de Xederlandse rege-
ring ue lllort'le \'erplichting daadwer-
kelijk en zonder omwegen de onhvikke-
Iing van ons land te bevorderen. De enige
vakorganisatie is de ~Ioeclerhond, waar-
van de heer Pengel nota hene voorzitter
is. De mineralen, waaraan Suriname rijk
is, \vof{len (loor buitenland",rs geëxploi-
teer(1. Uitbuiting \'rUlde arheiders wordt
niet tegengegaan. omdat er ecn weder-
zijdse afhankelijkheid bestaat hlssen de
Surinaamsc re~cring en een Amerikaanse
onderneming, de Suraleo, Kolonisatie staat
t'('nllt'id in de \\'eg. Streven naar vooruit-
gang werkt de eenheid in de hand. Een
omwenteling heeft zin, indien .\'ederland
zijn verplichtingen blijft nakomen:
'Over het algemeen komt men met te

hoge verwachtingen naar Nederland. Dat
komt omdat voorlichting ten enenmale
onthreekt. Ik had mij er niet al te veel
van voorgesteld. liet viel dus erg mee.
Amsterdam is een fijne stad. Onze ver-
eniging heeft geen lokaliteit.
\Vij willen de scheidslijn tussen stu-

dent en arheider doorhrekt'n. liet kolo-
niale svsteem heeft ons deze v(.'rdpeld-
heid ol)gedrnngen. Door deze barrière
wordt de onhvikkeliIlg van een land he-
lemmertl. .\Ien probet'rt ons nu het etiket
\'an communist op te plakken, waardoor
de huidige regering militair geweld kan
aanwenden Olll(.'cn dictatorialc macht te
consolideren.'

Discriminatie
'Onder rassendiscriminatie ,",ersta ik het
hevoonxlrdf'eld zijn ten ongunste vall een
ander ras dan waartoe men zelf behoort.
Dat vloeit voort uit een ernstige bekrom-
penheid. Als iemand zegt: "Er zit een
luchtje aan de gekleurde 'Student," dan
noem ik dat ('en v{'rontschuldigings-
meehanismc. :\u hokken mijn landgeno-
ten met z'n vijven op i,én kamer.'
Is er nid vaak sprake van voorkeur?

Een hospita kan hij voorheeld de \'oor-
keur geven aan een student van goede
komaf hoven een klerk uit een arbeiders-
milieu. Is het statuswrschil \'ergelijkbaar
met rasverschil?
De heer ~Iarte: 'Dat is ecn gevaar-

lijkt' vergelijking, dit' niet opgaat. Het

verschil in huidkleur is niet relevant. De
rmlt'nering: "Zou die man anders zijn?"
is een fout uitgangspunt. De doorsnee-
kleurling discrimineert nict, cvcnals een
hlanke mct cen verg-evorderde educatie,
Een sterk religieus besef verbiedt de
kleurling een schcpsel van God te min-
achten.'
Is discrimineren niet een zuiver men-

selijke tekortkolllinJ.{?
De heer 11arte: 'Als een kleurling een

hlanke discrimineert, moet u dat zien als
('t'n ft'adie op een adie. liet is van be-
lang de situatie van nu te beklemtonen:
Zijn er niet vele Surinamers behept

met een minderwaardigheidscomplex?
'Ja, Illaar dat heeft zijn achtergronden.

Vlak na de afschaffing van de slavernij
was de politiek systematisch op vcr-
deeldheid gericht, waardoor lichtgekleur-
den zich gingen verheffen hoven de don-
kere kleurlingen. Een licht kind werd als
heilig afgezonderd, Gelukkig beleeft deze
politiek z'n laatste stuiptrekkingen, Op
school kreeg ik indertijd stokslagen, om-
dat ik met mijn makkers mijn eigen
landstaal, (.'en symbool van eenheid,
sprak:
Is Suriname nu al in staat zelfstandig

te zijn?
Even aarzelt mijn gesprekspartner en

dan volgt een positief antwoord zonder
wrdere garanties voor die volledige on-
afhankelijkheid,

Toekomst

'Ik 'Stelmij de toekomst al••volgt voor:
Alles wijst op een tendens in de democra-
tisch-socialistische richting, die za] uit-
monden in een republikeinse staatsvorm.
\Vij zijn voor: 1. Intensieve economische
planning op brede schaal, 2. Democrati-
sering van het onderwijs en 3. Vestiging
van de democratische repuhliek Surina-
me. \Ve zijn daarbij gebonden aan inter-
nationale spelregels. Het kapitalisme
heeft in Suriname een voedingsbodem,
die sterk belemmerend werJ..i:: aldus de
heer ~Iarte,

NICO HAASBROEK

'Vij hebben dit interview met gemeng-
de ~evoele'ls gelezen. Aan de ene kant
verheugcn we ons in de ope,l1lartigheid
van de heer Marte, maar underzi;ds kUli-

UCll we niet beoordelen hoeveel u:umlleid
;d;n uitspraken beclJtten.
Nu leek het OIiS 'liet vriendelijk tegen-

over de heer Marie om t1lans zi;n uit-
spraken door een ander van kanttekenin-
gen te laten voorzien. 'Vi; zi;lI echter
VlJn plan om een Nederlamls deskumlige
dit stuk voor te Ieg/{en en diens mening
erover te vragen. Als er dan reden voor
is, kome,~ tee in EGO op de zaak terug.
De lieer .'Iarie mag dan teat de redac-
tie betreft ook nog repliceren. \Ve mc-
nen, dat. 11ft dit OIulencerp in EGO is
(J(mgesneden, de lezer recht heeft op
lIIeerzijdi/{e l,;Oorlichting.

RED.
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'Raket' Valeri Brumel

lIoe vcr reikt het atletisch vermugen
L:llll het Hussische sprillgfcll0nll'CIl Va.
leri Brulllel? ,,'aaf ligt t:,OOT hem de
grens vau hd menseliik kwmC!ll? Dat
zi;1l crageIl die de alletiekexIJcrts ;" vele
[allden bezildwl/(/cli. De Rus is hOlu/cr
nm het u;addrecord llOogsJlrillgcli met
de fenomenale hoogte t:lJfl 2.28 meter.
Dat is 43 cm meer drm ;:i;1l eigen li-
clloanlslcllg!c. Denkt 11 ::;il:h dat CCIIS fil.

Niettemin g('/ot:,cll ede experts - en
ook Hrumd ::..df - /liet, dat het daarbij
zal blib:cn.

Valeri Brumel yestig<1l'zijn record tij-
dens de in W(n in 11oskou gehouden
\\/el1strij{l Huslaud-Amerika. Hij zP}f is
hesc!l('iden in zijn verwachtingen. flij
heeft goede hoop nog eens 2 ..30 meter te
kunnen springen. Er zijn {'v{'nwc1 ken-
ners die menen dat Brulllcl nog OH" de
lat zal zeilen wunnel'r dil~op een hoogte
vun 2.35 meter ligt.
Valeri Brumel werd op 14 april H)4:2

gehoren in Tolbuzino, ('('n dorpje in Si-
herië, Hij heeft eell oudere zus Elllilia
en l'en jonger hroertje Oleg. To('n Valeri
tien jaar oud was, verhuisde het gezin
Brumel Ilaar Lllgansk in de Oekraïne {'IJ
daar, onder de hoede van trainer Pjoth
Sheill, boekte Vall'ri zijn eerste SIll'l'eSSell
als hoogspringer in schoolwedstrijdt'lL
Op zestienjarige lt'eftijd al bereikte

hij 1:'('11 hoogte vall I.U45 meter en {'pn
jaar lakr hracht hij het Hussische jeugd-
record op 2,01 m. Internationaal kreeg
de naam Brumel voor het eerst aanzien
tijdens de Olympische Spelen 1960 in
Home, waar hij met 2.1() meter de zil-
n'rell IIll'daille WOIl, achter zijn land-
I-(ellootShavlakadze, maar voor de Allle~

VALER! BRUMEL.. sl/'e(ü Il/Jger ...
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rikaansc wereldreconlhollder van dat
ogen\llik John Thomas,

liet was een opvallemlc verrichting
van de jonge Hus, omdat hij slechts op
\1('t nipPl'rtjc zijn plaats in de Russische
plocg voor Home had veroverd. Ruim een
IlHliUHIvoor de Spelen, hij dl~ Bussische
kampioenschappen, kwam hij nog !lid
verder dan lle zesdl' plaats. ~laar in de
laatste yoorol)'lllpisdlt~ sl'iediewedstrijd
schudde hij de manlll'n Yall zich af die
hem kort daarnlOl" nog de baas waren.
Om z'n kaartje naar Rome te \'l'nlie-

IJl'lI,had de Hussischl' 'teenager' dan ook
geoefend dat dl' \'onkt'll eraf vlogen, In
de zen'n maanden voor de Spelen maak-
te hij zo'n 1.500traillin~ssprongen tussen
1.80 l'n 2,10 Illeter. Ook maakte hij meer
dan 2500 sprongen met spel'iale gewidl~
teil aan yerschillende delen vall zijn
lidJaam.
~a de SPt'll'll van Home duurde het

niet lang Illt't'r of Valeri Rrumel nam
dl' 1<'i<1in.c:in het internationale wereldje
van dl' hoogspringers definitief in han-
dl'll. Op 18 juni HJGI bracht hij in !\tos-
kou met een sprong van :2,:23(;Illeter hl'!
wereldrecord op zijn llaam. Dat heeft hij
tot dmn'r niet \•...e('r afgestaan. \\'el \\'enl
hd sill(lsdien door hem vijf maal scher-
pt'r gl'stdd, zodat het nu op de hijna
olJgelofelijke hoogte van 2,28 meter is
aangeland,

Gast In Amerika
Zijn grootste hekendheid kreeg \'aleri

Brume1, toen hij in het begin van I~)61
een tijd lang ah gast in Amerika \'er~
hleef. :\Iadison Square Carden in Xew
York met zijn rokerige atmosfeer, zijn
lawaaieriw~ muziek en zijn houten spring-
afzl't was eell volkomen vreemde Olll-

J,(l'\'illl-(\'oor de Bus, maar dat verhindl'r-
de hem niet om in drie wedstrijden ti(~n
keer :2.13 of meer te springen en Jol1l1
Thomas k verslaan.
Ten slotte heroofde hij de lange Ame-

rikaan van dielIs laatste restje zelfver-
trouwen met l'en sprong van 2.22 m, die
eell nieuw indoor-re(.'ord hetl'kende. Bru-
mei en Thomas zijn in de laatste vil'r jaar
meer dan l'en dozijn kl'ren tegen elkaar
uitgekomcn ell daarbij is het de Anwri-
kaan slechts een maal gelukt de Bus te
verslaan.

Een hoogst merkwaanlig feit, omdat
Thomas met zijn 1J)(i ml'ter ('l'n stuk
langer is dan Brullll'i, die slechts 1.85
Illeet. Brulllcl had echter op zijn Ame-
rikaanse rivaal voor, dal hij in het g(~-
heel geen last van zenuwen schijnt tl'.
hebhel}, Iedere keer dat zij elkaar a,u
de springbak olltmodtt'u, schrompelde
Thomas tegenover de ijskoude Brumel
tot l'en trilll'ml hoopje mens in elkaar.
Johll Thomas heeft zich imnidtlels lIit

de atletiek teruggetrokken . .\Iaar Valeri
Brumel is doorgegaan en heeft zijn op.
lllars hekroond ml't hl'! ,,-,ereldrecord,
de Europl'se tikl in HJ62 en Iwt olym-
pisch 'goud' in 196.t in Tokio. Hij Îs
momenteel l'en klasse apart onder de
hO(lgspringers.

Ernstig
Valeri Bnlln<.'1is l'en ernstige jonge-

man, die zelden lacht. lIij weet wat hij
kan en dat dat een heleboel is. :\Iaar die
wetenschap is hem niet in zijn hol ge-
slagen. IIij is geen opschepper.
Hij neemt nooit de moeite om naar zijn

rh'alen te kijk(~n, als die springen. 'Ik
doe het liever niet,' zegt BrumeI, die zich
tussell zijn sprongen in de eenzaamheid
terugtrekt en meestal met de rug naar
de springbak zit.
De jonge Rus, die inmiddels getrouwd

is, een zoon heeft en nu in ~Ioskou.
woout, wordt tegenwoonlig getraind door
\Vladimir Dyachkov. Samen hehhen zij
de theorie geperfectioneerd, dat hoc snel-
ler een springer zijn aanloop neemt en
die snelheid in opwaarts richting ''-'eet
om te huigen, des te hoger hij boven
?jjn pigen hoofd kan uitrijzen.
Over snelheid gesproken: Brumel kan

mcer dan hoogspringen alleen, IIij is
een all-round atll'l't, die de 100 meter in
10.7 sec. loopt. Vertier stoot hij de kogel
15.24 m van zich af, springt hij 7.65 m
\'('r en heeft hij hij het polsstokhoog-
sprinl-(cn al een hoogte vall 4.52 m he-
reikt.
'''ellieht zou hij dus ook in de tien-

kamp rijn manuetje kuunen staan. 'Maar
daar hegin ik todl nid'aan,' zegt Brumel.
'Op de andere onderdelen ben ik niet
goed genoeg. Bovendien: aan mijn trai-
ning voor hoogspringen heh ik de han-
den al voL'
Hij houdt het dus hij hoogspringen.

En het zal intef('ssant zijn te weten hoc
hoog deze 'menselijke raket' nog eens zal
stijgen! GEH SCIIUUB:\IA~



Vier koperen Ko's in Vrijmans film
• Mo~en we de voorgeschiedenis bekend

veronderstdIen? \Vc mogen !llets bekend
veronderstellen - een oude journalistieke
regel en Jan Vrijman z.al de eerste '1Jjn
om het te beamen. In filmblad Skoop
zegt hij: 'Srcchts molto: !Cas dil se/ber
'licht lceisst, u:eisst dft nicht is ook mijn
motto: De voorgeschiedenis dus.

In 1957 kreeg journalist Jan Vrijman
televisienaam met het (bestreden) pro-
gramma Dag Koningilluedllg, in 1961
verhaasde hij (sonunigen negatief. velen
po,~itief) met zijn film De 'Verkelijkheid
VlllI Karel Appel en in de jaren 1962-
1964 kreeg hij (ongezien) TV-personality
in zijn serie 'Jan Vrijman ontmoet Kinde-
ren, AnderstienkeFll/en, Vrijge::.el1en, Dag-
jesmensen en Eilmulbetcotlers'. Onbe-
doeld het laatste in deze serie voor tie
V,\HA werd zijn half uur film voor tele-
visie over het werk van Johanncs :\faas-
bach (van de Volle Evangelie Zending),
Gebedsgenezing. De VARA zond het
pro~mmma niet uit.. omdat het - vol~ens

deze omroep - 'tc gevaarlijk voor het
kijkerspuhliek' was.

VrijmaIl zag zijll werk op de plank lig-
gen. Bij vatte het plau op om cr ('cn
'hioscoopfilm' van te maken, maar een
half nur film is niet rendabel - een
feature-film moet drie maal die lengte
hebben. Tóch kocht hij 'Cebedsgenezing'
(VOOf .10.000 gulden) van de VARA te-
rug. Niets zou 'eenvoudiger' geW('L'stzijn
dan er nog hvee anderc 'gekkc' sektelI
van elk een half uur aan te plakken -
hd pnhli('k zou zich vergapen en er
grif geld voor neertt'l1en: t'en soort reli-
gieus Mondo Calle in Nederland. lid
wi'nl uiteindelijk Op de Bodem WH de
Hemel; uiteindelijk - omdat <1cfilm in
première mbést - want het liefst zou
Vrijman (,faan door blijven werken, zo-
lang mogelijk.

Niet uit perfectionismc in de artistieke
hetekenis, maar omdat hij meer wil zeg-
g('n dan hij denkt dat zijn film zegt.
Daarin vergist hij zich,

\Vie de film Op de Bodem vafl de He-

mei gaat ziell als ('en lange versie van
het televisiefilmpje over gel)edsgenezing,
zit het eerste uur vt'rgecfs te wachten:
~Iaashach CI1 zijn groep komen pas de
laatste 30 minuten aan hod. \Vat ;djn
Yrijmans andere hoofdmotieven?

De film opent met het huisgezin van
'Koperen Ko' - de rondreizende muzi-
kant \Villem Verlaar (zijn naam wordt in
de film lIiet genoemd, er is geen gespro-
ken eomlllentaar). Ko vertelt erover en
we zien de armoede, de visuele ellen-
de, tef\\!ijl Ko proheert uit te leggen hoe
hij hd juist zo goed m6gelijk probeert te
doen.

De dag hegint: Ko trekt zijn downs-
kleren ell zijn muziekinstrumenten (trom
en aecordeoll) aan, schminkt zijn ge-
zicht en gaat de straat, zij n straat (in
Almelo) in. Hij maakt muziek en zingt
- de kilult'ren lachen hem toe of uit,
draven aehter hem aan, de outleren kij.
ken meewarig, vertederd, onbegrijpend
of on\'l'rschillig toe. Ko trekt verder -
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trom en aCl'ordeon achterop zijn brom.
mertjl': hij vertelt dat het l'en mooÎ vak
Îs; hij maakt een wereldreis door Xeder-
land - naar Amsterdam l'l1 andere ver
\•.'eg gelegcn plaatsen. \\'e zien hem in
Amsterdam, we horen hem door de hele
film iwen, we weten dat hij overal aan-
wezig is - ook bij 1laashach, al spreekt
de realiteit dat tegen. ~Iaar Ko is mel'r
dan een mens in Vrijmans film: Ko is
de mens; sterker nog - Ko is Vrijman.

'Hij wil zingen, maar kan het niet,'
vertelt Vrijman, 'hij wil muziek maken,
maar haalt het nét niet. Dat hen ik.. .'

\Ve zien t'en typiSl'h Hollamls binnen-
huiskmnmtje - oude portretten aaIl de
muur, porseleinen beeldjes op de s(;hoor-
steelllllantel. En het vrouwtje dat l'rdoor
loopt, hoort daar helcmaal thuis. Vrijman
heeft het gefilmd met een gdoofwaardig-
heid die de orde-cn-nt'theid in dit wo-
ninkje feilloos registreert. Zo feilloos, dat
de omgevallen fauteuil méér wordt dan
een symbool - het is een schok. De
bewoonster is dood. Ze wordt in ham
kist weggedragen. En haar kamertje
wordt ontmanteld, naar de veiling ge-
bracht. Daar begint Vrijmans eerste grote
s(;ène.

De Amsterdamse veilingmeester staat
als een tweede 'Koperen Ko' voor zijn
publiek. Hij bespeelt het. Zijn grappeu
tillen de ordinaire klokken, beeldjes, de
paradijsvogel en zl'lfs het damesonder-
goed over het voetlicht. .\laar plotseling,
l'rgens middenin, horen we het spijtig
relaas van de veiling, van de kant van de
verkoopster. \\'e zien dl' vl'ilingnll'estcr
semi.privé met zijn klanten in zijn kan.
toor. \\'e zien, we horen. Vrijman haalt
ons uit de bioscoopstoel en zet ons mid~
den in de veiling.

En even plotseling - midden op de
paardenmarkt, in Iledei. De paarden
worden aangevOl'rd en verhandeld . .\Ieer
valt cr feitelijk niet over te wrtel1en .
.\Iaar de burgemeester, die (zeer bewust)
voor de filmcamera een doos sigaren aan
l'en "jubilerende' vechamlclaar aalll>il,dt,
is wéér een Koperen Ko: zijn show is
even machteloos, en'n doorzichtig, en
sterker dan bij Ko hedácht.

En nóg:machtelozer, nóg doorziehtigl'r,
nóg sterker bedacht staat daar de derde
imitatie-Ko: Johannes .\Iaashach . .\Iaar
evenals met zijn andere 'K()~spelt'rs'toont
Vrijman hkr, dat hoe doorzichtiger,
ma<.'htl'!ozt'r en bedachter de Ko.figuur
wordt, des te ondoorgrondelijkt'r, llladi-
tigcr en natuurlijker wordt hij voor de-
genen die in hem geloven.

Bij 'Koperen Ko' 'lijn dat alleen nog
maar de kinderen. Bij de veilingmeester
zijn het de gelegenhcids-volwasst'IH'lli
niet de antiekhandelaars, maar de in-
cidentele veilingbezol,kers - llierelldeels
vrouwen. Op de paardenmarkt ziju het
de 'nuchtere' volwassen volwassenen, die
niet llwer of minder dan hun werk dot'n,
maar zich 1wet laten nemel}' door dl'
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pose van dl' hurgemeester en maar al te
graag met die pose meespelen. En hij
.\Iaasbach zijn het de nngdukkigen, dt.
gestoorden en gt'n'IlHlell, mensen met
psychosomatische lllol'ilijklll'den - een
typisch produkt van deze tijd: de \\'on-
derhaarlijke genezingen van allerlei zick-
kn zijn hier in de meeste gevalll'n al
vanaf het filmdoek te hl'rleiden tot gt'es-
tclijke spanningt'n, dil' in de rust (in
feite de herusting) van :-'Iaasbachs fatalis-
tisdw Jlfl'diking ontspanning vinden.

Daarolll is het des te tckl'ncnder voor
ons \'olk (mede voor de schrijver dezes)
dat we zonder 'n>rontwaardigillg' naar
Koperen 1\:0en zijn opvolgers, de vdling-
meester en d(~hurgellll'l'ster, kunnen zit-
teil kijkt'ni maar ~Iaasbach roept hij ons
n'rzel op: hij is de verpersoonlijking van
de succesrijke Koperen Kn. En lwt we-
zenlijke kenmerk, de essentiëll~voorwaar-
de voor de integriteit van Koperen Ko is,
dat hij g{'l'll SIlCl'CSheeft.

Op de Bodem eau de Hemel is een
film waaro\"er niet (of met lIloeite) ge-
schreven kan worden, zonder te gaall
interpreteren. Des te heter. Ook al z...l
Vrijman missl'hien later zeggen: 'Ze heb-
hen er meer uit~ehaald dan ik er inge-
legd heb .. .'. \Vant de film-met-de-pas-
klare-boodschap is een Vt'nl(IIAltc film.
Voor geen enkl'1 prohleem bestaat l'en
pasklare oplossing. Dat toont - hier en
l)(/sscmt \'eTllll'1d- el'n andere film, die
(('venaIs die van Vrijman) in de Arnhelll-
se filmwel'k in première ging: FaiL Safe.

Een jaar geleden iwsprak ik in EGO
Stanley I\:ubricks film Dr. Strallgefove.
Kubrick toont in deze satirische film wel-

Kopt:rl'n Ko op zijll werl'1(lrl'Ïs door .veder/mul

kc gl'varen de ver doorgl'\'{)enle auto-
Ill<ltiseringvan het Alllerikaans~Hltssische
verdedigings- (in feite vergeldings)~mc-
chanisme meebrengt. llij geeft geen pas-
klare oplossing, en kan daaronder uit,
door zijn ironie. Sidney Lumet heeft uu
onlang's door zijn Fail Safe, waarin wc-
('ies del,elfde prohlematiek wordt aange-
sneden, aangetoond hoe t'en dergelijke
film mét een pasklare oplossing zich zelf
dc)(ltdijkserit'USde bodem in hoort en zich
zelf ontmaskert als een zoeken-naar-sen-
satie-om-de-sensatie. Faif Safe is de film
die Stanley Kubrick niet heeft willen ma-
ken met het onderwerp dat hij \vl'l Ilt'cft
gekozen.

Vrijmail dus - geen oplossing. Zijn
film is in zijn vorm daarvoor ook hijZon.
der ongeschikt. Van een verslaggever,
een journalist, el'n tc1evisiereportcr, \'er-
wacht men geen oplossing - die oplos-
sing schuilt misschien in de dingen waar-
6Vl'r hij verslag uitbrengt. Duidelijk is
op hepaalde momenten d(~hewust geko-
zen rl'portagestijl in de film zichthaar.
\Vaar de camera statisch alleen het ge-
l>t'uren registreert, zonder dat Vrijman
de hehoefte heeft gehad "Illooie plaatjes'
of 'interessante rijers' of 'intelligeute
montage-cuts' te maken.

lierhaaide malen is in hl'sprekingen
van en gesprekken over Vrijmans film
de llaam VUil111lanstragevallcn. De ver-
gelijking met Alleman sehijnt voor dl'
hand te liggeIl. .\Iaar in wezen is Vrij-
mans film eell heel ándere. Hij heeft nii,t
geprobeerd te filmen, wat liaanstra ver.
geten had: de slechte, nare, navrante
kanteIl V<lnl'\ederland. Vérre van dat -



wenst deel te nemen aan een Vo'rmings- en Bezinningsbijeenkomst van het
Humanistisch Thuisfront in het Coornherthurs te Driebergen in de maand

HUMANISTISCH VORMINGSCENTRUM
'HET COORNHERTHUIS'

......... (maand van deelname). ~

Hancllekening:

,----

Hoofdstraat 84 - Driebergen

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

(volledig militair adres)

(naam, voorleHers, rang)

(landmacht/luchtmacht)

deze rij van Koperen Ko's zo J.!ocdpast.
.:\'il't omgekeerd.
\Vant dan zijn we \veer met de voor-

geschiedenis. met het TV-programma be-
zig. \Vat hiermee. met 011de Bodem van
de Hemel, niets meer te maken heeft.

lIEI\K J. ~IEIEH

Onderdeel

Gelegerd te

Registratienummer

Ondergetekende

zolang Vrijman in film vertelt. Ook niet
als hij het heeft on~r Johannes ~Iaasbadl
en zijn Volle Evangelie Zending, die op
de gn'ns van de hysterie halan<:eert.
\Vie daar naar kijkt, mud niet ~Iaas-

bach geloH'n, maar Vrijman. En probe-
n'n h' ontdekken, waarom "-Iaa<;bachin

En wie de film gaat zien - voor
iedereel~ sterk aanbevolen - moet dit
alles vergeten, zo gauw het licht uitgaat
voor de hoofdfilm. Misschien zijn het
overwegingen om achteraf nog eens te
herlezen. Maar niét om over te denken

Vrijmans film is au fond aanzienlijk po-
sitiever dan die van Bert liaanstra: in
die zin, dat Vrijlllan met'T zegt en het
positil'v<-'r zegt.
Vergeten wordt ook, dat Vrijman het

grootste deel van zijn film gedraaid heeft,
terwijl de mcnsen dîé hij filmde, hewust
wisten dat hij ze filmde: geell cmlllid
camera dus. Sterker - Vrijman heeft op
IlCpaalde punten niet alleen cameraregie,
lllaar ook spelregie gedaan. i\ict in de
mime-aanwijzingen, de tekst-uitwerking
of de handeling I-,(.'hter. lIij heeft zijn
acteurs SOlIlS iets gunstiger neergezet, ze
gevraagd uiterst kleine dingen (die het
beeld, de totaalindruk ten goede zouden

•
komen) wit) of juist uii,t te docn. Dat al-

es heeft aan de overgebrachte realiteit
van de film alleen maar hijgt.dragen: in
{lil" zin blijft Iwt puur sang shot voor
shot ('CII documentaire.
Zoals Vrijman zich zelf 'een do(;umen-

taidst' noemt: hij Iweft zijn kijk op de
din~en, lllaar dic dingen blij\"Cnzich zelf
en wonlcll onder Vrijmans regiehand niet
vervormd.
~raar hij is niet zó 'documentair', dat

hij de w(-'rkclijkheidonveranderd laat, er
niets mee doet, er niets mln toe voegt.
Duidelijk komt uit .djn hegcleidende mu-
ziek alleen al de ondertoon van de hele
film naar voren: een lekker swingende
be-bop-\'crsie, woordeloos, vau een oud
\'olksliedje, g£,zong(-'Ildoor sopraan Chris-
tiam~ (zuster van componist j\Hchel) Le-
grand.
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MARKEN I
Siel a/tiic/ ZIL'Cr{t fotograaf TOII/

\FI'l'T/wiim n'r nm huis. Som.,'
gaat hij 1IIel' md dl' grote stroom
Imite"imu/sl' tocr;";!("1 dil' ow. lmul
"doell'. Doel!: dat leil ;:.('j!g('ll;
rollc!caart clour de Amsterdamse
/!.rlIcht('II. mul/wllands eethuisje,
\'OlCll(itltll cu ,\larken .• \larken -
fYJ1ical DI/teil. Eli de meeste
eilalldbclI,'OI11'rs ldl/cu eh' r:rCl'lII-

clditlgcli dat typisch l1011cllldsc
u:cl la/eli zien. Ze :::.ettCII eT - Ie-
gCIl bdalhlj! uiterallni - de derl-
TCII t:llll h'lll Jlfli;:.l'll voor open 0/11

de kleine bed.••tl't!CII, alle details
Ca/i de klerh'rdracht ('11 de bruid.'>-
iallOlIlll'1l uit croeger ('eUICl'" j'l de
slIIal/e kamertjes te (;{'rtolll'lI.

Symbool Cim dit toeristische /)('-
driif 0l' '\/arkell is Si;t;e Boes.
oeer de ge/wIe In'relt! hekem/. Ol'
Ilcee t:all de drie foto's die Tom
\\'eerlu:iilll 0l' deze pagina publi-
("('ert, IUN,(Trt ze, 'Vallt Sijtie Bo('s
lool't lIiet zoals sommige andere
t:rOlHL'i'll Ul1l .\Il1rki'11 krcuad tn',!!
IHumeer ('('It futo1t'n'i Ol) Jw{/r

tcortit gericht. flOSi'rell hoort tl'lI
slotte ook bii de r;rcemt!elillgf'll-
illllllstrie .
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