


Gerucht en misverstand

Er duiken de laatste maalHlcn nogal wat geruchten cn misverstanden op omtrent de
humanistische ge{"stelijke \'t'Tzorging. Ik ga ze in het onderstaande weerleggen. Eehtt'r
niet in de hoop dat ze daardoor ook y('rdwellen zullen zijn. Ze zijn meestal har<1l1"kkig:
- de gt'rtIchten en misvt'rstanden - ('n hun versprt"ideTs!

Daar gaan we dan:

1. De hoofdraadsman tdl de dt'ehlt'mers aan dt, vormillgshij(,l'llkmnstell in het huma-
nistisch vonningsccntrum het Coornherthuis ow(' als deelnemers aan de humanistische
verzorging in de kazernes.
De waar1wid is: \Vie aan de humanisti.~l'hc gCL'stelijke verzorging in (h. bzernt's wil
deelnemen moet daarvoor ('(:'11 verklaring inleveren hij zijn ('ommalHlant. De comman-
danten zijn verplkht <1ehoofdra;Hbman schriftplijk m(x' k delen wie in hun onderdeel
een verklaring he('ft illgdl'verd. Op het hureau van <1ehoofdraadsman wordt uitslui-
tend aan dl' hand van dez(' schriftelijke ml,dcddingen (-en kartothpek van d('elnl'mers
hij~ehotldcll, Er wordt dus niemand medegetl'ltl op grond van het feit dat hij Jwt
Co{)mherthuis bezoekt. ~11 zijn er natuurlijk militairen dip het Coornlwrthuis hezoe-
ken en bovendien pen verklaring voor de humanistische ge('stdijke v('r/.orging hebben
ingeleverd. Die wnrdell dan vanzt,Ifsprekend mct'gekld, nipt om{lat ze het Coornhert-
huis bezoeken maar omdat ze ('en verklaring Iwhlll'n illgelt'v{'nl.

2. \Vit~het Coornhcrthuis wil bezoeken moet {'crst ren verklaring inlcVl'ren om ded
h~ nemen aan de humanistische geestelijke verJ:orging in de kazt'flws.
De waarheid is: iedere militair kan hd Coornherthuis h('zo(,ken, hij behoeft daarvoor
niet deel te nemen aan tic humanistische grestelijke ••..erzorging in de kazt'fTles.
V(Xl( pcn bezoek aan hd Coornherthuis gddt ov('rigens rpeds sinds 1952 de lwpalillg
dat minc1('rjarigcll ('en briefje bij hun commandant mOt,ten inlevpren vau hUl! ouders
waarin d('ze mededden geen hezwaar lt' hehben tegen dat Iwzot,k. ~Ieerd{'rjarigen
h(,),1>enzo'n briefje niet notlig.

3. Omgekeerd: ,vie ecn hijeenkomst in het Coornllerthuis heeft bijgewoond mod
daarna in de kaz('J"llc(tt'dnemen aan de humanistische g('estelijke verzorging.
De waarheid is: alleen \\;e ren verklaring inlevert (die verklaring is dus ecn. ;\l1(ler
stuk papier dan het briefje van geen bezwaar voor het Coornlwrthuis) Il('('mt aan de
humanistische g('('stelijke vt'rzorging: deel. Een hezoek aan hd CtJornlwrthllis hepft
t1aarnp geen enkele inv!(lt'd,

4. "'ie cen verklaring inlevert voor de hllmani~tisc1l(' geestclijke vermrging wordt
daarna in de Strijdkrachten gerekend humanist te zijn.
Dl' waarheid is: wie een \'('rklaring inlevert geeft daarmede niets anders te kennen
dan (lat hij wil <lcelnemen aan dc geestelijke verzorging van de humanistische raads-
man, \Velke motieven hij daarvoor heeft gaat niemand aau! Hij behoeft in het gt'1led
geen humanist tt' zijn, Xoch de minister, noch de raadsman, noch de dominee of aal-
moezenier noch (1('('ommandant maakt tlit of iemand humanist is, dat is ('en zaak dit,
it"<lere('n7.('lfuitmaakt.
\Vit, t-en v('rklaring voor de humanistische ••..erzorging in1evprt lwll(xlrt natuurlijk wd
te welen wat voor verzorging dat is. lIet zij hier nog ('('ns kort g(,formu!cerd: het is
een niet-godsdienstige verJ:orging die uitgaat van de mens cn tie menselijke moge-
lijkheden.

,5. \Vie ('('n v('rklaring voor de humani-itisc1lCJwestelijke verzorging inlevert kan daar
tijtl('lls zijn diensttijd niet me('r van af.
De waarheid is: wie een verklaring h('IC,ftingeleverd kan daar ic{1ermoment dat hij
dat wenst van af. Een hriefje aan zijn commandant (hij minderjarigheid weer te
tekenen door ouders of v{X)gd)dat hij niet langer wenst deel te nemen aan tI(, huma-
nistische gccstelijk(, verLOrging is ••..oldoentle.
lId is correct dat een militair als hij zijn v(~rklaring intrekt daan'an tx)k tIe bdrokken
raadsman bericht geeft maar fonnL'f,1is dat niet nodig. \Vie later toeh we('r wenst
(kei te nemen kan opnieuw ecn verklaring inleveren,
Om nu mijnerzijds misvcrstanden te voorkomen: hd is nid de iJ('doeling tIat mcn dat
iedere v('t,rtien dagen d(){"t.Daarom: d(~nkna vót"Jrk hegint!

H. \\'ie in de hegintijd van zijn militaire dienst niet direct een verklaring heeft inge-
leverd kan dat later niet meer {Ioen,
De waarheid is: men kan op il'der moment van zijn militaire diensttijd een verklarinJ,!;
inlew'ren om dt"f,1te lH'men aan de humanistisdw ,geestelijke verzorging, <1l'snoo(!s
nog op de laatste dag voor men met groot of klt'in verlof gaat.
Dat is hd dan -voorlopig! CL'ruchtell en misverstanden zijn moeilijk uit de wereld te
helpelI, maar \\;e het hovemlaande aandachtig heeft Jwlt'z{'n\\"('('t IlU, waar bij aan toe
is. Hed.

2

ego
MaulldlJlud vlm Ih' IllHlUHli$tische

~el'stf'1i;kc verz()r~illJ,! {'oor militairen

.\"(1. 3.5 - Mal/rt I.965 -

.Jele ;(Wrgmlg

Rl"daelt'ur: H. Ups, Hoofdraadsmnn

Adres redaetie en ,Hlmillistratie:

Bureau I/oofdraadsman,
Coorllhl.rl/lIlis, lloofdslrao.t 84, Drie-
Ilcrgcn

telc/oon 03438 - 2878

:\Iw. A. C. \V. B. v. d. lIag('-Hens

Jan Brouwer

TOIl lIartsuiKl'r

R, v. Kamp

H('nk J. ~Ieier
G. Sehunrman

B. Vuysie

Dick Zaal

Abollnt'mentspriis: f .5,- pt'r jaar, t"
slorten op l'ustl!irnrt'K,'nill~.180414
t.n.v. Iloofdraat1snHln Hmnani,tiseh(,
G,.('stdijk •. V('r,wr~in~ te
Drit'l ••.r~cn,

~Iilitairen ontvnngen het blad op
aanvraag zonder hl;'talillg.

Hii d,. vuurplaat:
,\lf/(lrl - lentcmlumd. Dllawtll a/,I'
(.Oo'I'[tlaf hd ,ltrtwt1,('dd, {/f,t foto-
gr(wf Lecl/lo,d I'"'I'('t/ ,~dwot. n.t'
zouden lId 'Ik /,'"100('1' nm dl'
~tlld' ldl/en IIIWUlI'II .•• llf'! .~ig'laa[
om d(' .I'tmlf'll OlJ('n te b,('ken. tl.allt

.11' 1/.mm/ is I(',.(.r kn(,l'dbml'.



Eric Dolphy . verering na verguizing

\Vijlen Eric Dolphy wenl een half
jaar nu zijn dood door de lezers van het
Amerikaanse blad Down Beat verkozen
in de hall of lome, de ere-galerij van
jazzgrolen. 1\og geen drie jaar daarvoor,
in april 1962, was het blad zo vrien-
delijk }011l1 Coltranc en Eric Dolphy de
gelegenheid te geven oe kritici te ant-
woorden, die voor hun muziek de term
anti-jazz hadden bedacht.

Beide musici toonden zich in dat in-
terview weliswaar vastbesloten hun eigen
weg te blijven zoeken, Illuur 7.e wilden
ook best toegeven dat ze cr met hun
muziek IlOg- lang niet waren. Tranc:
'~1isschiell swingt het niet: DoJphy: 'Ik
kan niet zeggen dat ze ongelijk hebben:

~ane: 'liet is hest mogdijk dat er aan
band nog heel wat gedaan llloet

~Jrdcn ... Maar op dit ogenhlik weet ik
nog nid hoc ik het zou willcn uoen.'
Dolphy: 'lId is nogal ontstellend voor
l'en muzikant wanneer iemand iets slel:hts
schrijft over wat de muzikant speelt,
maar de muzikant er nooit iets O\.er
vraagt.'

Die laatste \Tces zou Dolphy nu niet
meer hocycu koesteren en heider be-
scheidenheid ten aanzien van hun eigen
prestaties steekt scherp af bij de vrijwel
unanieme juichkreten die men tegen-
woonlig in al hun kritieh'lI tegenkomt.
lIet gaat snel in de jazz en menig kriti-
cus deinst er niet voor terug een reuze-
zwaai te maken, \vanneer de ontwikke-
ling van de jazz niet in de door hem
voorspelde rkhting gaat, liet is allecli
jammer dat de algemene aanvaarding
voor zoveel musici pas na hun dood een
feit wordt.

Ik geloof ovcrigens niet dat Eric Dol-
phy tijdens zijn leven erg gehukt is ge-
gaan onder de scheldwoorden wnarmee
eell deel van het jazzpubliek zijn on-

~~grip formuleerde. Dolphy leefde vol-
_ :lig voor :tijn muziek en hij Ham ge-

lloegen met hescheiden honoraria op
voorwaarde dat hij zond('r concessies
zijn eigen muziek kon spelen.

In 1960 kn'eg de op (hIt ogenhlik
32-jarige Eric Dolphy zijn eerste inter-
natiOllólle h<-'kendheid, Clwrles :\fingus
nam hem die zomer mee naar het fes.
tival van Antibes aan de Franse Hivièra.
IIij had toen al vele jaren van studie en
onregelmatig werk in Californië achter
zich.

Dolphy's naam werd in de VS zowel
als in Europa pas goed gevestigd toen
in 1961 zijn eerste platen onder eigen
naam uitkwamen. Ilij liet zich daarop
horen als een vooral in harmonisch op-
zicht bijzoluler geavanceerd musicus, in
de eerste plaats op altsax, maar ook op
fluit en hasklarinet, tWt'C instmmen1en
die hij later veel vollediger zou leren
l)eheersen. \Velk instmment hij ook he-
speelde, zijn nooit aflatende felheid
voerde altijd de boventooll.

Vrijere vormen
In 1961 kwam Dolphy voor het eerst

Ilaar Xed~,rland, als lid van Coltranes
groep. Bij die gelegenheid bleek hij
evenals Trane zelf doorgebroken te zijn
naar vrijere vormen van improvisatie,
gebaseerd op toonreeksen of op een paar
eenvoudige basisakkoorden.

Voorjaar HJ64 kwam hij opnieuw naar
Europa nu Wt'er met de Charles ~tingus
\Vorkshop, '\fijn verwachtingen voor dat
concert waren, tellminste wat Dolphy
hetrof, lIiet al te hoog gespannen. De
vele platen waaraan hij in '62 en '63
mee\verktc, lieten eeu geleidelijke ver-
starring horen. Vooral in melodisch op-
zicht werden zijn soli steeds meer ont-
sierd door een paar hijzonder irritante
dkh{'s, terwijl :ûjn felheid ook groten-
deels vcrdwenen leek. Toeu ik Dolphy
augustus '1963 in l'ew York bij '\lingus
hoorde, had hij zich nog steeds niet
hevrijd uit deze malaise.

Tijdens het Nederlandse ~Iingus-con-
eert van april '()4 hleek hij echter her-
horen . .Na de tournee blt'ef Dolphy in
Europa achter om als solist te gaan
werken. Begin juni maakte hij samen
met het Misja '\fengelberg trio een korte
I\(,d('rlandse tournee die besloten werd
met een opnamesession voor het VARA-
programma jazz :\Iagazine. Daarna ver-
trok Dolphy Jlaar Parijs.

Op 27 juni zou hij in Berlijn een
nieuwe dub gaan openen. Bij :tjjn aan.
komst was hij al ernstig ziek, maar hij
speelde die avond toch nog twee sets.
Twee dagen later overleed hij. De dok-
toren verklaarden dat hij aan suikerziek-
te leed, iets dat hij waarschijnlijk nooit
gewekn had, De jazz Magazine-opna.
llIen werden kortgeleden op de plaat uit.
gebracht. 'Eric Dolphy/Last Date' (Fon.
tana 6Hl 008 ZL) bevat dus zijn laatste
opnamen.

De LP bevat zes stukken: drie Dol.
phy-origillals, één stuk van Misja Men-
gclherg, 110nks ETlislrollhy en de haJlad
Ycm dOIl't k,lOw what love is. Dolphy
gebruikte voor deze s('ssion fluit, altsax
en basklarinet; op elk instrument ver-
tolkte hij tw('e stukken.

Op vroegere opnamen deed zijn has-
klarinetspc1 wel eells \\o'at simplistisch
aan; op deze plaat is dat wel heel an-
ders. Dolphy had zkh een bijna grieze.
Iige beheersing van dit Illoeilijke in-
strument verworven. In hd lage register
ontlokte hij er knorrende beestengcluiden
aan, om dan plotseling over te springen
naar het hoogste register met heftige,
angstaanjag<-'nde kreten.

Dolphy beheerste de klassieke fluit.
techniek, maar hij wist zich cr zonodig
volledig van los te maken, In 7jjn gril.
lige fluit'ioli wrwerkte hij kwarttoons-
afstanden, dubbeltoIlen en vogelgeluiden.
Al deze yerschillende, op het eerste
gehoor misschien wat gezochte t'ffed<-'n
wist hij echter samen te smeden tot eeH
hijzonder homogeen geheel, getuige bij-
voorbeeld zijn ontroerende balladvertol-
king.

Zijn altspel \'ms minder geacheveerd

Illaar expr<-'ssieH'r dan op vroegere op-
namen,

Instrument spreekt
Hier valt, net als bij zijn basklarinet-

spel, op hoez(,Cc'rDolphy het vermogen
hezat zijn instrument te laten spreken,
Bij hem was het instrument geen zelf-
standige grootheid, maar slechts een on-
vermijdelijk stadiulll tussen zijn emoties
en de harten van de luisteraars die hij
wilde bereiken.

Het trio van ~Iisja ~Iengelberg met
jacques Schols, has {'n Han Bennink,
drums vold<-'ed op een bewonderens-
waardige manier aan Dolphy's verlan-
gens. The mlUlrig .speaks. the panthcr
u:alks is een gecompliceerde original,
deels in %., deels in 4/4 maat, maar de
ritmesektie kweet zich feilloos van zijn
taak.

Mengelherg werd kennelijk hevig door
Dolphy geïnspireerd. Hij is geen man
die gewend is zijn soli met routineloopjes
te vullen. Zijn chorussell docn dan ook
wel eens wat armelijk aan, Tijdens deze
session was daar echter geen sprake van,
l.Iengelberg speelde uithundige soli, met
snelle, bijzonder verrassende rechter-
handfiguren afgewisseld met volstrekt
persoonlijk akkoordenspel.

Schols begeleidde soepel en solide,
maar zijn llogal simplistische soli vielen
af en toe wat uit de toon. Bennink was
zichzelf, dat wil zeggen dat hij een
krachtig, zelfbewust, felswingend fun-
dament legde.

RERT VUIjSIE.

ERIC DOLPIll'
• .. J{riczcligc 1Je1ICcrSi,,~.
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Paul en Pepijn • humaan en intiem

lIet ('n~('mlJ/(' in sil1louet: (cl,/I,r.) F('rtl Ilugm~, l.isdorl! GerTits(,1I'''I Peul l'an Vlid,

A<:htcr het statige Lange Voorhout
n'rsdmilt zich <-'cn \crvallt'1l stukje Den
Ilaag. Daar is Panl vun Vliet na einde-
loos zot'ken met z'n splinternieuwe ca-
haret Pepijn neergestreken. Om precies
te zijn: ~ieuwe Schoolstmat 21-23, in
de schatluw vun het Leger des Heiis.
Een oud pakhuis is door noeste vlijt

herschapen in een smaakvol vestzak-
theater. De aJllllst'1l1cnl-annc residentie
kan na lange tijd weer bogen op klein-
kunst waar je eerbiedig 'u' tt'gen zegt.
De advertenties zegg<-'n: 'lIet cabaret,
dat met de snelheid van (Ic posttarien>n
omhoog schiet.' De helangstelling is
overstelpend. BCzol,kcrs moeten min-
stens veertien dagen \'all tevoren hun
oudhollandse stoel bespreken.
De hcncdcll\T'rdiepillg van het pand

vult in twee delen uitpen: ecn har met
gc"zelligezitjes en het theatertje. Het ge-
zdschap hangt f()togellic'~kaan de witte
IlIUur. lIet puhlic"k: nl-t niet upper-ten,
lIet zal wel op tot','al herustpll, dat van
twee jassen het 'pure-woot' embleem
juist zichthaar was, Een hejaartle dame,
die zich danig geneert wanllt'er ze merkt
dat haar rode avondtoilet vloekt bij een
iets minder rood gekalkte wand, ver~
trouwt mij loc: 'Ik heb m'n vriendin
uit Enschede de kaarten laten bestellen.
Dan hebhen ,ve die sneller, begrijpt u?'
In die coulem locale verbleekte het

zaallicht en hegon het programma,
,vaarvan Iwt hegin uadrukkelijk op het
Haagse was afgt'stemd. lIet cnsemble,
gevormd door Paul van Vliet, Liselore
GcrritsclI t'n Fenl lIugas, stelde de
Haagse trekken aan de kaak. Moraal:
'Blijf je masker llIaar dragen, Hier is ue

waarht.'itl nid in tel.' De sU:H'kbarn'r-
{l()(~zcl{lc(Ie opgeschrocf(\e hlufsfeer.
Er ontspon zich ('CII doldwaze dialoog

tusst'n Paul van Vliet en Fenl lIugas,
waarin de traml'uitus en'n werd aange-
stipt. Judith Bosch, een sterk van het
{'IlSc,'Jllll1eafwijkende vcrsehijning, zetle
hit'r en daar in het programma de trait
d'unions, J.,fet trippelpasjes verscheen zij
voor het doek om vaak subtiel en laco-
niek een liedje te n'rtolken: een vin-
dingrijke doorhraak van de veelkleurige
regelmaat.

In 'theatertje' moet de ambtenarij met
z'n vergunningen het ontgelden. '\\'ij zijn
het volk van de aardappeleters' kwam
eerder op de heeldbuis. De doorsnce :"Je-
derland('r wordt hier raak getekend. Het
nUlllmcr wordt met vaart gehracht,
Xa de pauze eCII luchtige kijk op

'kwartett{'n(\' I'\c(I{'riaml, overgaand in
een heerlijkc kibhelpartij in het jeugd-
herbergmilieu. 'Gewoon' is een knap
liedje, waarin het veelal opp('rvlakkige ka-
rakter van de mens door Paul van Vliet
hezongen wordt. Liselore kruipt in de
huid van Roscmarie en geraakt in lm'h-
tige Ot'Clltllellische verwikkelillgell.
I let schaakspel werd aangegrepen om

de v{'rhouding tussen hlauk en bruin
visueel suggestief onder de aUIHlachtvan
het publiek te brengen. Liselore Ger~
ritsen schred <-'('11 fel realistisch zeden-
drama, 'Deutschland hei Xacht' geheten.
I let is ('t'n verrukkelijke persiflage ge-
worden met emotioneel geladen elemen-
ten. De dubbelzinnige 'uitsmijter' bete-
kende t'en gave afronding van het pro-
graullna.

Speels
Vrijwel nergens zijn de teksten zwaar

ironisch, Hoewel de inhoud geen grote
diepgang vertoont, zijn de speelse eor-
redies op de onvl.'rmijdelijke menselijke
tekortkomingen cen lust voor oog en oor.
De handding is nauwkenrig afgemeten,
tt'rwijl vooral Ferd Hugas over mimi-
sche kwaliteiten beschikt. De muziek is
zonder meer voortreffelijk. De entourage
en costumering is betrekkelijk sober ge-
houden, ,,'aardoor showeffecteli (terecht)
ontbreken.
Paul van Vliet wt'nl in Den Haag

geboren. Hij doorliep het Christelijk
Gymnasium, waar hij samen met de ac-
teur Dolf de Vries op klasseavalIden
skt:'tehes bracht. Ook tijdens zijn dien;.j..
tijd wijdde hij zich aan (Ic kleinkur
Vervolgens ving hij in Leiden Z1~

rechtenstudie aan. In de studententijd
ontstond het zo vermaarde 'Leidseh Stu-
denten Caharet', dat tot in de Ver-
enig(le Staten succes oogstte, Korte tijd
prt'senteerde Paul van Vliet het AVRO~
magazine 'Flits',
In een nauw kleedhokje sprak ik na

(Ie voorstelling met de jonge cabaretier:
TIet eaharet liet mij op een gegeven
moment niet meer los. Ik zocht naar
Illogelijkheden om mijn liefhebberijen
uit te leven, Xu heL ik de kans. \Ve
hebben het pakhuis voor vijf jaar ge-
huurd, Dan ga ik in de 'revisie', Consta-
teer ik bij een terugblik geen vruchtbaar
resultaat, dan ga ik misschien heel wat
anders doen,

Geen politiek

Ik houd niet van politiek. liet moet
je liggen. In \Vim Kan hewonder ik
het. Mijn liedjes en conferences zijn op
de mensen ingesteld. De Illenselijke ver-
houdingen - somher, lachwekkend enz.
- zijn boeielHl genoeg om er iets 0\''--
te zeggeil. Kritit,k mag niet ontbrekt-.c
liet schaakuummer spreekt mij zeer
sterk aan, IIet rassenvraagstuk moet je
nid c"vangelisefl.'IHIaan de orde stellen,
Illa<lr t'enler mild ironisch.'
'lh'acties? .\It'ns{'n zeggen fijne din-

gen en ze zwamlllen. lIet is verrassend
dat t't'lI helel)Qcl bezoekt'rs tot twee
maal toe hier kOUWIl.Ze vinden het dan
nog beter. Daar heli ik blij mee, Ze ha-
len er steeds meer uit, Bij cabaret treedt
de persoonlijkheid op de voorgroll(l.
L\atllurlijk zijn er altijd mensen, die

mijn persoonlijke benadering niet waar-
deren, liet is machtig wat de 'Grote
Drie' presteren, Illaar het ensemble,verk
mis ik, Ik hen sterk voor een groepje,
dat samen iets denkt en voelt, waaruit
de persoonlijkheid naar VOft'n springt.
De comhinatie van stem, l11uzieken sa-
menwerking vind ik van helang.
Cabaret is een ('fl.'atievc llitdrukkings-

mogelijkheid, waarin je een deel van je
persoonlijkheid kwijt kan. 'Vat je vot.,lt
gooi je er, al of nid via je Illedespelers,
uit. ~ft'er nog dan hij t'{'n adeur draait
alles om {'en directe spontane reactie,
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Ik houd Illeer van toneel dan van de
spelers, als je mij begrijpt.

I let 'menselijke' is geloof ik de OOf-

zaak van ons succes. En je moet niet
vergeten, dat \!'!ij het enige werkelijke
caharet in Den I laag 7jjn, hovcndien
nog kersvers',

Aan de Illuur van het kleedhokje hing
ecn kolderiek masker: 'Een bt-zoeker, die
ons had gezien, kwam dit ecns bn'llgen.
IJij zei: 'Dat is echt icts voor H. Kun je
dat gebruiken?' Ik ontvang ook zo nu en
dan artikeltjes, voorzien van de aan-
tekening: 'Daar zit ecn nummer in:

Over Judith Bosch zegt Panl: 'Zij is
het bloemetje, dat je de zaal in gooit,
bedoeld als een argeloze afleiding met

~n .."iprankje kwasiewijsheid. De finale
~t: vaan fijn om te doen. Daar heb ik
""'Tl"JJ lh. Ik heb mijn leerschool er op zit-
ten. 'Pepijn' beschouw ik als een serieus
begin. De heginopzet is breed en zon-
der veel risico's. Langzamerhand ga ik
mijzelf \'oOfziehtig aftasten en iets nwer
wagen {'n experimenteren. ~lijn teksten
zijn niet wrang, omdat ik dOlllweg niet
wrang ben,

Er zit toekomst in Ill't intieme ca-
haret. De lllt'IISen snakken naar warm-
te, Alles is kolossaal, alles groeit, alles
is uitg('strt,kt. Zie de wide scn'Cn in de
bios. Ook de terugslag van de televisie
is van invloed op de vooruitgang in de
kleinkullStse<:tor. Ik hen hang voor ca-
baret op de t.v" omdat je het meestal
voor de zaal schrijft, 'Vel wil ik eens l'en
programma voor het t.v,-puhliek schrij~
\'ell, mits het samenspel met de regisseur
goed is.'

:\aar aanleiding van lll't op de oecu-
mene zinspelende nUlllmer 'H.osemarie',
vroeg ik, wat Paul van dl' oecumene
vond: 'Daar wil ik niks mee zeggen, Het
is gewoon een gek \'erhaaitje, waarin

..•••••vee nndersdenkenden via het woordje
__ tJleluja hij elbar komen, De sfeer van
{'en liedje, daar gaat het om. Ik hen
een hedje van de Kerk afgedwaald. liet
is Illihdd. Ik .~luit mij voor het geloof
af. Ik heh gl'en zin 0111 er over te den-
ken. En dan hedt geloven geen enkele
waarde, Op het ogenhlik heheerst het
caharet mijn hele levell. Liselorc (zijn
vrouw) en ik praten er voortdurend over.
Ik heb mij proberen los te weken van
de Leidse sfeer. Ik zou het vervelend
vinden, als IJlen mij nog studentikoos
vindt. Hoewel de afkomst zich natuurlijk
niet verloochent.

Ook wil ik niet specifil'k Haags ;ûjn.
In de provincie hehhen \ve l'ell heel
ander hegin. De aanvragen stromen
binnen,' aldus Paul van Vliet.

Terug van de bran<l bij het gebouw
voor K. en \V. spnlk Imrgemceskr Van
Kolfschoten onlangs hij dl' opening vall
'Pepijn': 'La grande reine est mork', vive
Ic pdit princc:

I'ICO IIAASBI\OEK

Pa,,! can Vliet l'lJ C'c1ltgerltJtc Lisdort. foor 111/11
pakllui.l'cabarct.
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De mens in de diepvrieskast

;\a de strenge winter van 1962-63
heh ik met wrhazing gezien, hoe de
peterselie in mijn kruit1entuintjc zich
langzaam ,\'eer hoven de grond worstel.
de. liet kruid had de stfL'ngste winter
sinds ongeveer 200 jaar doorgdmlcht in
de stijfhevrorcn grom} op ('('n plek, die
geen enkele heschutting hood tegen de
snij<ll'mlc lloonloostcl1\\'ind. 11aar het
IC\"{~JlWilS ('rin hlijven zitten. - mijn
v('rbazing gold vooral de overweging
dat ikzelf dat avontuur niet zou hebben
overleefd; wij mensen vriezen dood in
zulke omstandigheden.

ECll sterker ,,!;'rhaal: noord- en zuid.
poolrdzigcrs hebhen de gewoonte (o\'er-
genomen van de Eskimo's), hun voorra-
den voedsel te hcwarC'1l in holen die
zij in het ijs hakken. Enkele jaren ge-
le.den vond men in Antarctica een dt'r-
~elijk v(wdseldt'pot, dat daar was ach-
tergelaten in HJll. lIet had toehehoord
aan de expeditie vall Scott, die in dat
jaar md Eskimohonden op wc~ is ge-
weest naar de zui<!t'lijke pool van onze
planeet.

Tot de voct1selvoorraad behoorde on-
der nWl'r een Hollands kaasje, dat na
de ll(Jdi~e omzwervingen tenslotte bijna
{'en halve eeuw later is op~epeuzeld
door de zoons van de man die het in-
dertijd h.ul gd<-'venl. En het bleek, dat
de kaas uit Wil nog altijd 'jon~' was,

Een Il()g sterker verhaal: Een Ru,<;si-
sc11e expeditie olltcJt.kt itl 1901 aan de
Beresou:ka-rivier ee'l voor1Jistorisc1lC
mammoet. 1J"iu?flriell en duizenden ja-
ren zijn voorbijgegaan silllis deze reu-
;::.ellOlifallt011 een gegeven ogellblik door
het iis is verrast en de dood heeft ge-
w,ltlen, Eell groot blok iis heeft het dier
al die tijd geconserveerd - zo deugdelijk,
dat ziin ede celltimeters dikke leeraeh-
tif.{e lwicl, de r;.etlaag daaronder en ook
de dichte bruinrode IlelS ill dezelfde staat
gebleven zij", al die ceu!Vell door,

De ontdekkers meldden, dat de hon-
den van hun expf'ditie er nog wel degf'-
lijk 'hrood' van lustten: het snel diep-
gekoelde dees van de pr.u'historische
olifant was zo goed J':Wl'onsl'rvel'rddat
het de honden l'cn uitstekende maaltijd
opleverde.

Dat het koc!proccs zich met grote
slwlhl'id had voltrokken was af te leidcn
uit het feit, dat tussen de geweldige
kiezen van de malllmoet <-'nook in zijn
Illaag nog jonge scheuten werden aan-
getroffen vall naaldhomen, wilgen, ber-
ken en j{'neverstruiken. Voor het inslik-
keil, resp. verteren ervan, had deze reus
lIit tIe oertijd geen gelegenheid meer ge-
ha(l.

En nu het sft'rkste nrhaal: ook de
mens kan wellicht door {'etl soortgelijk
clit'lwriesprocédé eeuwen en eeuwen
trotseR'n - niet dood, Illaar levend, wel
te verstaan.

*Vriezen wij dan niet dood?
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Het woord 'doodniezen' komt wel in
onze woordenboeken voor, maar dit he-
t<-'kent niet dat een levemiorganisme
onder alle omstandigheden ten dode ge-
doemd zou zijn in geval van daling van
de temperatuur tot extreem-lage waar-
den.
(I Iet is misschien nuttig, er even aan

te herinneren dat de lnagstc temperatu~
ren waarbij wij mensen ons nog (min of
meer) behaaglijk \'oelen, lang niet de
laagste zijn die in de natuur kunnen
voorkomcn. De laagste temperatuur die
ooit op onze planeet is gemeten (in de
huurt van de 90 graden onder nul,
waargenomen op ecn Sowjet russische
wetenschappelijke hasis in het zuid-
poolgehied) ligt nog bijna 200 graden
Celsius bo\'en het zg. 'absolute nulpunt'.
Dit absolute nulpunt ligt bij mÎllUs 273
graden Celsius; een lagere temperatuur
komt in de natuur niet voor.)

\Vil men I1U een levend organisme
lange tijd hewaren, clan is het ten eerste
niet voldoende, dat men de tempera-
tuur laat dalen tot 'onder nul'. Er zijn
scheikundige en natuurkundige processen
die ook 'onder nul' nog kunnen door-
gaan. Om dit te voorkomen is nodig dat
er md zeer lage temperaturen wordt
gewerkt.

~Iaar er moet ook nog aan een tweede
voorwaarde worden \'oldaan. Elk levend
or~anisme bevat water - wij mensen be-
staan zelfs voor ongeveer tachtig percent
uit water, liet hevindt zich tussen de
cellen van het lichaam en bevriest uiter-
aard, wanneer de temperatuur daalt tot
0I1der nul.

Gaat nu dit invriezen langzaam in
zijn werk, dan vormen cr zich ijskris-
tallen, die hij het ontdooien later de cel-
wandel I gaan doorboren: onherstcllKlre
schade aan het \veefsel is het gevolg,
Deze grote ijskristallen vonnen zich
vooral hij temlwraturen tussen 0 en -5
graden en het is tlus gehoden, die ge-
varenzone vrij snel te passeren.

Vandaar deze ttcee eise'l: de tem pc-
ratrwr moet zeer laag zijn CII deze lage
temperatuur moet lJOvcmliClt j'l korte
tiid (met grote ,melJwid) lcortielt be-
reikt.

*I\u is het een hekend feit, dat bij
lagere temperatuur allerlei sdlCikundige
processen langzamer verlopell dan bij
h()~ere. Een voorheeld dat iedereen kent
is het oplossen \',111 de suiker in het kopje
thee of koffie: in {'en warme drank gaat
dat aanzienlijk sneller dan in een koude.

Ook de scheikunde die zich afspeelt
in le\'ende organismen gehoorzaamt aan
deze natuurwet; ook de fysiologische
processen in het lichaam van mens, dier
Pil plant verlopen bij lagere licha.uns.
temperatuur trager dan hij een hogere.

Bij experimenten in laboratoria is al
meermalen aan~etooild dat men levende
organismen zeer lage temperaturen kan
laten doorstaan zonder dat ze dood-
gaan. De Franse natuurkundigc Becquc-

rel heeft ontdekt, dat laag-ontwikkelde
diertjes die bestaml "Jjn tegen dehydratie
(de onttrekking van HX'ht, die nodig is
om dat vormen van ijskristallen te ver-
mijden) na deze uitdrogingsprocedure
kunnen worden afgekoeld tot minder
dan ('t'n graad boven het ahsolute nul~
punt. Daarna konden ze weer tot lcven
worden gewekt.

),Iaar wat betekent dit voor ons men-
sen?

Niets meer of minder dan dat 'de
meesten van de thans le\'cnde generatie
een redelijke kans hehben op persoon-
lijke, lichamelijke ollsterfelijkheid: De
aanhaling \'ormt de eerste zin van een
hoek dat dl" Amerikaanse natuurkundige
Hohert C. \V, Ettinger heeft gcschrev~

In de Nederlandse vertaling heet h~
'De Diepvriesmens', met als ondertitl'!'l""
'Kunnen wij langer leven?'. De schrijver
zelf titelde zijn werk aldus: 'The pros-
p<-'cfof immortality' (lIet uitzicht op on-
sterfelijkheid),

Dil' onsterfelijkheid komt vol~cns hem
in zicht door één vaststaand feit te ver-
hinden met (,én alleszins redelijke ver-
onderstelling - ik citeer Ettinger:

'Het feit: bij zeer lage temperaturen
is het mogelijk - reeds thans - gestclf-
\'en personen voor onhepaalde tijtl te
conser\'l'ren zonder dat ontbinding op-
treedt (., ,):

'De veronderstelling: indien de he~
schaving zich verder ontwikkelt, kan de
medische wetenschap uiteindelijk waar-
schijnlijk bijna iedere schade aan het
lichaam genezen, met inbegrip van
vriesletsel en ouderdomszwakte of een
aJldere domIsoorzaak (... ).'

*\Vie zich wil verdiepen in de heschrij-
ving van de technkkell en de laborato-
rium-experimenten, leze het boek zelf.
~faar in zekere zin boeiender nog d"'-
dit sp<-'uf\\'erk is wat er zich naar aa",--
leiding hiervan in de menselijke geest
:t.al gaan voltrekken.

lIet hoek is namelijk vooral fascine-
rend door het~('ell er (in onze eigen
geest) geheurt als we gaan nadenken
over de consequenties. Het persoonlijke
voortbestaan na de dood zou hinnen be-
reik van de wetenschap komen.

~Iaar hoe zal hierdoor - \.oor mensen
die in een persoonlijke God geloven -
d{~hedtcllis van God veranderen?

Iloc groot zal het aanpassingsvermo-
gcn \'an de diverse godsdiensten blijken
te zijn?

Ontstaat cr eell cOllflk't met de Open-
baring?

\Vat zijn de \vettelijke consequenties?
\Vordt een tijdelijk diepgevroren mens

- in de hoop op latere herleving - door
de levensverzekeringsmaatschappij als
dood beschouwt in die zin tlat de maat~
schappij de nahestaanden hun pennin-
gen uitkeert?

Kan de weduwe van ecn overleden
man deze echtgenoot na diens herleving
- gesteld dat zijzelf die ook beleeft -
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Droomgezicht

De vorige maand bracht ik een be-
zoek aan ecn kennis, die in L'en zenuw-
inrichting moet bijkomen van een Je-
vcnscrisis. Het was een somber grijs ge-
bouw, doortrokken van de naargeestige
sfeer, die men van zo'n instelling ver-
wacht, en die toch zo volkomen onge-
schikt lijkt als klimaat "oor herstellenden
van geestelijke inzinkingen.
Ik zat een kwartiertje aan 't msthcd

van de kennis en praatte met haar, zo-
als je dat doet aan een ziekbed en in
't bijzijn van vH-'clmlen; een nietszeg-
gend debat, maar welmenend. In 't bed
naast het hare lag ('en vrouw die niet
babbelde; ze h'ck wezenloos voor zich,
nu Pil dan schokte ze door t,(,Jl soort
"çicrkramp. Aan haar !led zat een prics-
~r, die haar hand vasthield.
\Ve gingen tegelijk weg, en stapten

buiten in dezelfde bus; er waren nog
Illaar twee plaa tsen in vrij, naast elkaar.
\Ve zaten daar ('en poosje zwijgend en
keken naar elkaars weerspiegeling in 't
zwarte glas; het was donker buiten. Na
een poosje draaide hij zijn gezicht naar
mij toe en glimlachte; hij had ('en bleek,
zachtmoedig gezicht en donkere ogen
achter dikke brilleglazen. Zijn gro'"e
zwarte haar stond borstelig ovcreind om
de tonsuur heen. 't \Vas nog een jonge
man; nid vcel ouder dan dertig.
'~fijn patii.;nt leek me er niet 7.0 slecht

aan toe als dc uwe', zei ik in de loop
van 't gesprek.
'Dat staat nog te hezicn', zei dc pries-

Demens in de diepvrieskast (vervolg)

van bigamie heschl1ldigen als hij daarna
een andere vronw trouwt?
Er staat teceel in dit boek om zelfs

maar ecu 0lJsomming can de aspecten
wlledig te kWUlCll maken. Er staat ook
ceel 11 iet in dit bock. Tenslotte is
momenteci de dood lIog steeds een <on-
geueeslijke ziekte'; dat de medische we-
tell.'lchap eens ::::011 leren, hoc zii die
'ziekte' w è 1 :::011 kUllllcn gene;;;en, he-
rilst vooriopilZ nog maar Ol' een veron-
derstelli'ig; Ettiuf.!,er houdt hier jll de
lumhef ;;;elfduidelijk een pallr slagen om
de arm.
~raar ''''at het hoek zo de moeite van

hd lczen waard maakt (en ach - mo('ite
is het eigenlijk niet eens: het leest bij-
zonder vlot!) is dat het die eigen activi-
teit stimuleert die de oude Griekcn om-
schreven als filosoferen: het voortdurend
kritisch toetsen van 'gevestigde' over-
tuigingen.

GERTO;': VAN \VAGENIi\'GEN

Robert C. w. EtUnger: De DiepvrIes-
mens. Nederlandse vertaling C. Ao Lan-
kester-van der Linden. Ultga\'e: Agon
Bibliotheek.

ter, 'haar 'verstand is verduisterd, maar
haar ziel is gelukkig.'
'Hoe w('et u dat?' vroeg ik.
'Ik ken h:tar al heel lang; ze is mijn

tante', zei de priester, 'haar dochter heeft
me lIaU\vkeurig verteld hoe ze in deze
toestand gekomen is. 't Is een tamelijk
lange geschiedenis; als u cr bij de vol-
gende h:tlte uit moet, kom ik er niet
mee kla:tr.'
'Ik moct naar 't eindpunt', zei ik.
'Coed', zei de pri('ster, 'ik ook. Het

verha:tl hegint cn <-'indigtmet de duivel.
Zoals u weet, kan die allcrlei gedaan-
ten aannemcn; bij deze vrouw mani-
festccrde hij zich als ('cn vogeltje, dat
in een boom voor haar raam zat. lIet
zat daar elke avond en keek naar binnen;
de vrouw interesseerde hem, want ze
was een krachtige persoonlijkheid. god-
vruchtig en e,'ell\\'ichtig. Ilaar dochter
kwam haar dikwijls 's avonds opzoeken;
dat is een kleurloos meisje zonder posi-
tieve eigenschappen; niet goed en niet
slecht, zoals de meeste mensen. Zulke
mensen hebhen geen belang voor de
duivel; cr is weinig eer aan te behalen.
De dochter interesseerde hem helemaal
niet.
~Iaar de moeder kwam hem tenslotte

zo begecrlijk voor, dat hij op ecn avond
bij haar binllenkwam, geklced in een
pyama en ceu kamerjas van haar over-
leden man.
De vrouw h'ek er van op. zoals u

zult begrijpen: ze vroeg wat hij wenste,
en hij zei dat hij met haar naar bed WOll.
De vrouw laehte hem uit - ze werd
niet hoos, dat lag niet in haar aard -
en zei dat hij haar hijzondcr onwerkelijk
voorkwam,
'Ik hen er toch heus', zei de duivel,

'hier in uw stoel, met de pyama van
uw man aan: Ze voelde aan zijn wanJ:!:;
inderdaad was hij tasthaar. Inmiddels
kwam de dochter hinnen; ze was ver-
wOIHlerd,een be70ekcr aan te treffen en
bekeek hem met wantrouwen. Hij nam
gc('n notitie van haar.
'Er zijn grote voordelen aan verbon-

den', zei hij tegen de moeder, <opgoede
vod met mij te blijven; en ik kan er
wel mcteen hij zeggen dat 't bepaald
gevaarlijk is. me te dwarshomen.'
'0,' zei de vrouw, <denkt ti dat? Ik

geloof er niets \'an. Naar menselijke op-
vatting is er geen z\vaardere straf dan
de doodstraf, en ik ben niet hang voor
de dood; dus wat kan me geheuren?'
'Er lijn vele manieren \'an sterven',

zei de duivel, 'in sommige gevallen
kan de dood een verlossing zijn, waar-
om mensen bi(lden en smeken, in plaats
van een straf. Zal ik je latcn zien wat ik
bedoel? Je dochter is heel geschikt de-
monstra tie-ma teriaa I.'
De vrouw begon te vermoeden met

wie ze te doen had.
'Je heht gelijk', zei :ze, 'sterven is niet

de ergste straf; het eeuwige leven is de
ergste. Is 't niet zo? Alleen wie kan
slt'rven, kan soms gelukkig zijn; en jij

kunt dat niet. Daarom dreig je met pijn,
angst en dood; je wilt wraak nemen op
de sterfelijkheid'.
De duivel werd zwave1ged van woede

en verplaatste zijn hoofd naar de bin-
Ilenkant van een broekspijp; maar de
vrouw sloeg de onderrand er van om, tot
ze hem weer in zijn gezicht kon zien.
'Binnenstebuiten en ondersteboven',

zei ze verachtelijk, 'wat een slordig ge-
doe; maar 't zal je niet helpen, ik vind
je toch terug:
Daarop greep de duivel de dochter

hij een nier en kneep tot ze gilde en
over de grond kronkelde van de pijn.
Zodra hij haar losliet, kroop ze op haar
knieën naar hem toc en vroeg hem,
haar in genade aan te nemen.
'Je ziet wat ik kan doen', zei de dui-

\Oel,<maar ik stel geen prijs op dit meis-
je; jou wil ik hebben, en daarom zal
ik haar pijnigen tot ze wilde dat ze
dood was.'
De dochter begon te weeklagen en

te jammeren; de moeder werd lijkbleek,
maar haar wil brak niet. Ze kneep haar
handen ineen en zei:
'Alles gaat voorbij; ook dat, :Maar

jouw bestaan gaat nooit voorbij. liet
gaat voort en voort in de eeuwigheid, en
alles wat je kunt doen, is anderen uit-
eindelijk gevcn wat je zelf verlangt en
nooit krijgen kunt: rust.'
Daarop krijste de duivel van woede,

greep de vrouw bij haar hart en smeet
haar tegen de grond. Daarna verdween
hij. Toen ze uit haar onmacht bijkwam.
was ze zoals ze nu is:
'Eindpuntl' riep de wagenbestuurder.
\Ve stapten uit en groetten elkaar; de

priester ging lIaar lillks, ik naar rechts,
Toen ik na tien p:tssell over mijn schou-
der keek, had het donker hem al op-
geslokt. Ik heh hem Goddank nooit te-
rug gezien,

J. B. MEYEI\.

naar mijn woorden
u;i1dc ie niet luis,teren.
miin handen blecen ongezien en
de ogen mochten in
de ogen het afscheid niet herhalen.

je hent door straten gegaan.
;e held veei!lflizen bezocht.
ie !wbt een grote reis gemaakt.

als je langs mij komt
Iwrken je mij niet !Vlmt
het is een ander die voorbi; I{aat.
1/.:ij ::.ijll slechts twee vreemdell
en hehhen elkaar lief.

\VESSEL BROUWER
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Wie doodde Salvatore Giuliano?

Twintig jaar geleden was HCllito '11
Duce' ~fussolini Zek('f !lid dc meest
geliefde mam onomstreden wèl dc be-
kendste Italiaan. ToeH hij op 28 april
1945 - nu zijn executie door zijn land.
.l!:t'llolcn - met zijn voeten omhoog: aan
('en tankstation in ;\Iilaan werd opgehan-
gen, waren er \\'cinig Italianen die de
ambitie hadden zijn voetsporen te druk-
ken. Voor het prcdicaat 'bekendste Ita-
liaan' kwamen in die tijd twee mannen
in aanmerking, die beiden voor dl' ,,'cr
hedankten, omdat ze zich geen Italiaan
\'oelden. Sedert 1943 hadden ze naam
gemaakt. Heiden I)('schollwden de Ver-
('nigde Statell als hUil \'uderland. De
l'en k'rl'clit. de ander ten onrechte.

Frank 'Thc Vnice' Sillalra werd in
1917 in Hoboken (.;\'cw Jersey) geboren,
Salvatore 'Turridu' Giuliano werd vijf
jaar later verwekt in ~ew York en ge.
horen in ~Iontelepre (Sicilië). Ciulianu
was twintig toen hij ;rijn carrière hegon.
zeven-en.twintig tm'n een groot aantal
kogels er een einde aan maakten.
Tocn de dag hl aden zijn dood 5 juli

1950 meldden, was hij mÈ't Sinatra <1{l
held \'an honderdduizenden Rohhy-
Soxcrs (dl' toenmalige tcenagers), Zijll
foto (zwart cnllll'rtjasje, open werk-
overhemd, duimell in de gordelriem ge-
haakt, groot polshorloge, ring om zijn
linkerring\'illger, golvend zwart haar, een
hijna verlegen glimlach, leunelld tegen
l'en verweerde hoomstam) hing hoven
menig: bed en 'sierde' vele plak- ('11 dag-
hoeken,

Ilondenlduizl'ndcn, nee miljol'nen, lwh.
hen het hericht van zijn lloml ('ll de daar.
op volgende reportages over zijll leven ge-
boeid gevolgd. Hij was een held in de
oude traditie. Een Bohin Hood, die van
de rijken stal wat hij aan de armen
gaf. Een Davy Crockett, die vocht voor
lle vrijheid van zijn gekolonialisl'cnle en
onderdrukte land. Een Lillcolll, die een
volk uit de slavernij van armoede en ver-
drukking wilde Ilt'vrijden.
Of hadden de journalisten - vanach-

ter hUil veilige redactiebureaus - dat
ervan gemaakt?

Natuurlijk \vas Giuliano een 'held', Er
bestaan geen ohjl,ctie\"c maatstaven voor
heldendom en de hobhy-soxers, de in-
woners van 1\lontelepre, Castl,lvetrallo
en San ~larghcrita en de Sicilianen el-
ders beschouwden Ciuliallo als een held,
Dat was genoeg. Of w(' hl't er mee eens
zijn? Danrvoor Illol'tcn we niet naar de
held, maar naar zijn daden kijkell.
In HJl4 was vader Cittliano in de

Verenigde Staten aangekomen. Achttien
jaar later vertrok hij !laar Sicilii..; - zijn
gehoorteland, 1\let heUl gingen zijn zoon
Giuseppe, zijn dochters Giuseppina en
~Iariannilla eH 7ijn zwangere vrouw 1\la.
ria. In 1022 vestigden ze zich in 1\lon-
tclepre en daar werd Gittliano gehoren.

In de schaduw van de ~rollte d'Oro, de
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gouden berg, groeide hij op met de
geïdealisel'nle \'erhah'n o\'er de "gouden
hergcll" en de \'fijhl'id in de Verenigde
Staten. Hij was negentien toen de Ame-
rikanen op 10 juni IB4.'3 op Sicilië land.
den. I lij kende nil,ts anders dan het -
op Sicilii5 in het hij zonder - gehate fas-
cistische bewind. Voor heUl (als voor
zon~lc andere Sicilianen) waren de geal-
lii.;enlell de bevrijders. Eindelijk zou Si.
cilië het gehate Italiaanse juk kunnen af-
schudden,

De geallii.:l'r<1en waren aanvankelijk
vl'rhaasd over de enthousiaste ontvangst
die hun op Sicilië ten deel vid. Later
hegrepen ze dat de llledewerking van
de ~Iafia in de strijd tegen de Duitsers
('n Italiaanse fasdsten gebaseerd was op
tie hoop dat de Allwrikanen na de over.
wÎTlIlillg Sicilië zelfhestuur zouden geven,
1\laar op 2 september 1943 kwam een

Italiaanse missie naar Sieilië om te on-
derhandelen OH'r de wapenstilstands-
Voof\\'uarden, De hl'\'rijding van 1\lus-
solini door de SS onder leiding van Skor-
I'env rukte Italië weer in tw{'e stukken:
h<'t' Il()()nlelijke deel zette de strijd aan
de kant van Duits1a1l(1 voort, lll't zui-
llelijke \"erklaanle Duitsland op 13 okto-
her 1B43 de oorlog en werd daardoor
een gdijkwaanli~e partner in de geal~
lii.;enle oorlogvoering. Dat betekende
{'('n streep door de Siciliaanse (en mafia.)
idealen, wallt de Amerikanen lieten nu
het burgerlijk hestllur van Sicilië gro-
ten<kds aan de Italianen ou'r.
Op 2 septl'mh('r '43 geheurde er Il()g

ieb. Aanvanh'lijk schcen }1Pt \'('('1 min-
(Ier hl'lallgrijk dan de wapenstilstalHls-
besprekingen, maar uitl'Ïlllleiijk hleek het
verder strekkende gevtllgen te hehben.
Salvatore Ciuliano, twintig jaar oud, was
op \"l'g van San Giuseppe Jato naar
r..lolltdepw met twee zakken graan, On.
(lerwl'g werd hij aangehouden door twee
carabinieri en twee huip.agellten, Zijn
identiteitskaart werd opgevraagd en de
twee zakken (zwart gl'koeht) graan in
lwslag g('nOlll('ll.
Salvatore wist dat hij de earahinieri

zou kuunen omkopen, maar weigerde dit
koppig. Een tweede zwarthandelaar ver-
scheen. Ook hij wl'rd aangehouden, maar
de carabinieri wilden hem na betaling
van de omkoopsom al weer laten gaan,
toen Ciuliano woedend werd. De cara.
hinieri die hem met een tOllllny-gUIi be.
waakte werd overme{'stenl {'n Giuliano
dook het stmikgewas in, Te laat echter,
want achtl'r hem knalden schoten. Zwaar
gewond trok Giuliano 7jjn revolver uit
zijn rechtersok en vuurde. liet kan nau-
welijks scherpschutterij zijn geweest. Bij
toeval trof hij een der carabinieri do-
llelijk.
De andere drie besloten Ciuliano te

laten waar hij was, namen zijn identi-
teitskaart mee en gingen wcg. Ze dach-
ten dat hij binnen een paar dagl'n zon-
der die kaart wel gepakt zou worden.
Een noodlottige \"l'rgissing, die Italië en
Sicilië zeven jaar intensief \"echten, mil.

joellen lires en duizenden mensen kostte,

Ciuliano vluchtte, werd geholpell door
een arts die zijn wond (dl' kogel had
de lever op ('nh,le milimeters gemist)
\"f"rzorgde eH verdween de bergen in.
Dl' Siciliaanse Omèrtà, de zwijgplicht,
deed ook hier zijn werk, Giuliano had
frequent contact met zijn ouders en
andere familieleden en vrienden, maar
niemand zei l'l'n woord. En zo begon
zijn carrière als bandiet, out-Iaw, vogel~
vrij \'l'rklaanle.
Zijn naam zou nooit de voorpagina's

van de kranten hebhen bereikt, als de
situatie in Sicilii.' in die tijd niet zo ge.
spannen ZOIl zijll geweest. Toen de ge-
allii.'l'ftll'1I op Sicilii.> landden, zochten zij
contact met degenen die hCfl'id wart~1l
de Italianen en Duitsers te bevechten.
Zo ontstond onder goedkeuring van de
geallii.ienlen in het algemeen en het
gcallWerd bestuur, de A~ICOT, in het
hijzolHler, de EVIS (Esercizio Volonta-
rio Indipendenza Sicili<ma - het Vrij-
willige Siciliaanse Be\'rij(lillgsleger). i'o-
tlcloos te vermelden in welke mate de
1\lafia ook hicrill de IlalHl had.
Toen de EVIS na 13 oktoher '43 over.

hmlig werd voor de geallii.~nle oorlog.
voering, poogde men het leger te ont.
hinden, maar de oogmerh'n van de
~fafia wareil IlOg: lang niet gerealiseerd,
Er hestond {"(,II Separalistenpartij, die
legaal prollt't'ftle Sicilië los te maken van
Italië. De leiders van die heweging
(waarvan men vermoedde dat ze con.
tact hadden met de EVIS) \!,'erden ge-
vangen gezl't en geïntl'rneerd op een
eilandje voor de kust van Xapels. Dat
stijfde de EVIS aJll'en maar in de over.
tuiging dat de Siciliaanse vrijheid slechts
illegaal kon worden hevochten.

Giuliano was iJl tIe E\'IS l'l'n van de
erkellde leidcrs geworden. Hij kreeg het
hevel over westelijk Sicilië - de minst
controleerbare streek voor de Italiaanse
overhl'iu. Een aantal mannen \Trlil't zijn
legertje, tocn l'en alllllt'stie voor oud-
EVIS.strijdcrs werd afgl'kolHligd, maar
het mcrentll'c1 hleef Giuli •.lno trouw, Ze
voerden l'en complete guerrilla; plotse-
linge aanvallen op de posten van de
carabinieri, overvallen op cOllvooicn, ont.
voeringen van hekelH1t, personell,
'\-faar Ciuliano wl'rkte ook aan zijn

'image' van vrijlmiter, Rohin Hood,
vrijheidsstrijdl'r, Op de muren van dl'
stedl'll verschenen plakkakll (door Gi\!-
liano zelf gehrekkig getekend), waarop
een man de kl'ttillg tussen Italië en Si-
cilië doorknipt, h'rwijl {'cn andere man
in de Verenigde Staten Sicilië naar zich
toe trekt.

I lij schreef een hrid aan Pn'sidcnt
Truman, waarin hij Sicilii.' aanhood als
4$Jstc staat van de USA. EVIl "an zijn
bE'll(lc1eden, die l'l'n paar liter \\lijn van
oude, arme mensen had gestolen, \\lcrd
H'rmoonl millden op straat gevonden met
l'l'n kaart op zijn borst: 'Ciuliallo steelt

--
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niet van de armen'. Pogingen om Giu-
Hano's bende te infiltreren, lil'pen op
niets uit, I let slachtoffer werd tegen de
muur gezet, mocht 7jjn geheden docn,
werd na het uitspreken van de rituc1e
zin 'Ik, Gillliano, dood je in de naam
van God en Sicilië' neergeschoten en op
zijn lichaam vond men een hrief: 'Zo
sterven de vl'rraders van Ciuliano' (Cosi
mlloiono i tratlitori contro Giuliano),
1\'a de amnestie voor EVIS-Iedcn, die

niet beschuldigd kOllllen worden van
typisch misdadige activitcÎten werden
ook de Separatistenleiders vrijgelaten. Ze
verklaarden niets met Giuliano te maken
te hehhen en wilden slechts regionale
autonomie voor Sicilië. Giuliano beant-
\voonle dit door de oprichting van de
)'IASCA, de 'Bewl'ging voor Aansluiting
van Sicilii.;hij de Amerikaanse federatie'.
),faar 7jjn acties werden stel,ds minder

politiek. De ltaliaansll regering zond een
speciale task-forcc naar Sieilië, omdat de
carahinieri het niet meer aankonden:
het Commando tot onderdrukking van
Siciliaanse Bandietl'n onder commando
van kolonel Ugo Luca. De rivaliteit tus-
sen de carabinieri en de eommandoploeg
was niet gerillg en ook dit speelde Giu-
liano in 7jjn \'oonled uit.

Sicilië is een broeinest van intrigues
en (:omplotkn, waarOVl'rzelden iets ('on-
creets te \'('rtellen valt, want overal heerst
de wet van de Omèrtà. De ~Iafja heeft
7.ijn vertakkingen over de hele wereld
(en in het hij7.0nder in de Verenigde
Staten), maar Sicilië is en blijft de basis.
Zo lang Giuliano binnen de ongeschre-

ven wetten van de ~Iafia opereerde, kon
hem weinig gebeuren. Maar toen hij zelfs

.\"o~ steeds u;orllt Giuljrml) OIJ SicilW verccrd ...

de ),Iafioso tartte en de leidl'rs hem
nk,t goed meer de baas konden, werd
hij via allerlei nog steeds onopgehelderde
wegen in handen van de politie gespeeld.
Daarbij zou Ciuliano's luitenant en neef
Gaspare PisCÎotta een dubieuse rol heb-
hen gespeeld; maar ook leden van de ca-
rahinieri en van de ('OIllIlHuulogroep.
Tijdens het proces dat op Giuliano's

dood volgde, dreigde Pisciotta (na zijn
veroordeling tot k'venslang) de waarheid
te onthul1l'n. Hij wl'rd in zijn el'! ver-
giftigd. Ook alldere leden van Giuliano's
hende kregen vergif in hun cel: één er-
van overleed cr aall, De waarscilltwing
was duidelijk genoeg geweest en wéér
heerste de Omèrtà,

~Iaar het grootste Illysterie is dc dood
van Ciuliano zeIf. Op 5 juli 1950 toon-
den de carabinieri aan de internationale
pers het lichaam van Salvatore Giuliano.
IIet lag voorover op de binnenplaats vall
een huis in Castelvetrano. Bij zijn rech-
terhand lag eell revolver, even venIer
weg een Berf{'Ua-geweer. Uit zijn vele
wonden vloeide het bloed o\.er een paar
meter over de droge, zanderige vloer van
de binnl'llplaats.
\Vie had Ciuliano gedood? De eerste

versie was, dat hij omsin~eld was en
zich schietend een uitweg had willell
hallen. Oe tweede versie, dat zijn neef
Pis<:ÎoUahem had verraden en dat hij
door de carahinieri verrast was. Beide
verklaringen hel<1erl'n de zaak Ilid op,
maar vl'rtroebeldcn hem alleen maar.
Journalisten stelden een - niet ge-

waardeenl - onderzock in en merkten
dat eeu aantal vun Giuliano's wonden in
het geheel Iliet gebloed had en dus pas

,..~
;.;

~•.•.•, \

n;l zijn dood zou moeten zijn toe-
gebracht. Andere journalisten constateer-
dl'n, dat de stroom bloed hij zijn li-
chaam kunstmatig mocst zijn aange-
bracht, want de grond op de binnen-
plaats was zo poreus als vloeipapier en
zou onmiddellijk dk druppeltje hloed op
de plaats waar het viel opgezogen heb-
hen.
De verklaringcn van CÎuliano's moe-

der, van Pis<:Îotta, van kolonel Luca en
audercn maaktcn dc zaak alleen nog
maar mysterieuzer, Er is nooit een passen-
de, juiste verklaring gcvonden. En ook
(hh droeg hij tol de legendevorming
rond Giuliano.
Zo lag hij daar op 5 juli 1950 en de

Italiaansc regering, die dacht dat de
zaak.Giuliano daarmce afgehandeld zou
7jjn, had nog der jaar lang de handen
ermee Hl!. Eindelijk is de zaak 'afge-
rond' en de knUlten vonden anllere
ondef\\'crpen. ~raar het bleef een intri-
gerende zaak voor velen. Journalisten
die hem gekend hadllen, gingen op on-
derzoek uit en brachten in diverse boe-
ken verslag van hun bevindingen uit,
<:Îneastcn namen zijn plaats in de Sici-
liaansc salllCnleving als maatgevend
voor de invloed die )'fafia, Omèrtà en
vrijheidsdrang nog steeds up de maat-
schappij hehhen.

De jonge Italiaansc dneast Franccseo
Hosi heeft nu een film gl'maakt onder
de titel 'Salvatore Giuliauo', die in Ne-
derland heet "Vie doodde Salvatore
Gillliano?', Hosi suggereert ecn oplossing,
maar het is nid zozeer zijn visie op het
probleem van de moord, alswel zijn
\'onllgeving aan de hele Giuliano-Iegende
die de film het zien dubbel en dwars
waard maakt. Hosi heeft een film ge-
maakt, die zowel filmis<:hals maatsdmp-
pelijk, zowt'1 qua actil~ als qua intentie
alle aalHlacht verdient. El'n film waarin
hij toont een bijzondere heheersing van
de filmisC'he en de historische materic
te hl'zitten.
'\Vie dood{le Salvatore Giuliano?' is

al herhaaldelijk in de ;\ederIandsc dag-,
w('ek- {'Il maandhladen op zijn filmische
ml-ri!t's hesproken. Het leek ons nuttig
hij eetl dergelijke film, die het zien ten
vone waard is, wat achtergrond-mate-
riaal te geven, Immers, Hosi springt met
de lIlontage van zijn scene's heen en
weer. \\'e moeten - om de film des te
bell'r te hegrijpen - wi'tell waarover hij
het heeft.
Als hij begint met het lichaam op de

binnenplaats in Castelvetrano \Vlotenwe
IlUdat daar Iliet alleen l'cn handiet ligt,
die na velt: jaren strijd gevangen is,
maar dat zijn lichaam het symhool is
vall het mysterieuze. zwijgzame en vaak
sociaal zo ollverkwikkdijk Sicilië, Een
Sidlië dat hij lIlee heeft helpen houwen,
Een Sicili~ waarover nog V('l'1 7.al wor-
den gesdnevell eer men l'r iets van zal
gaan begrijpen.

IlEl\K J. MEIER.
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Het boek Lielje

Stelt 1I zich voor: lId is (lric uur in
de nacht. Ecn ieder slaapt. Zo niet, uall
cioet u slapen. lets wat kan, want u bent
wakker, vun ('('H onhepaalde leeftijd, u
heeft cen rank figuur, u bent lichtvoc-
tig, in staat te lopen, te liggen, te zwe.
ven, te vallen, cn natuurlijk op te staan.
liet laatste hew{'cs ti vlak na het wak-
ker worden.
Oe huizen zijn gesloten, nlilnisbakken

ervoor eveneens. Dat wil zeggen op het
eerste gezicht, want eenmaal huiten in
de straten, wilt Il niet alleen alles ver-
anderen, Illaar ti doet het ook. 1kt zorg-
vuldig aan d(~ stot'pralld gezette hakje
met ctcns- cn andere resten maakt II

leeg, is (dan ook) leeg. Zonder moeite
loopt u gearmd met al die grijze geumll-
menIe hlikh'n. Vederlicht. En'll duurt
dit, dan 'springt' 11 van de stoep op de
lramdradcll. Van de tramdralll'1I op de
voorhijgamHle auto. Van de auto in de
auto. U klaxonneert, groet de chauffeur,
neemt plaats achtl'r l1('t stuur, rijdt llaar
het centrum van de stad.
U koopt ijs m<'t dllhhd slagrooJll, Ix.•

\vaart het hoorlltjl~ \"(lor uw \"erz;unding,
steekt uw handen klapwiekend omhoog,
leeft bO\"L'Ilde stad, hent een helikop-
ter. lIet dorp waar ti landt ligt aan de
zee, en wordt hewoond door pen juf.
frouw van liehte ll'cftijd. U gmd haar
korrekt. Zij kust U hckcJl(l, vraagt u
me(~naar huis te gaau.
Samen Jrinkt tI een slokje md he-

teken is. Samen ook, gaat u Haaf het
strand. de zee. dl~ herillnering. U tWllrt
cvenwel niet, want hl-,t zalld is steenvrij,
ligt lekker, l'll is op gl'CII elll:l na. nauw.
keurig te tellen. De maan licht bij, geeft
een pad langs het strand. Uw voet-
stappen zijn te lellen, wat de liehte-
leeftijd-juffrouw dan ook doet. Bij drie.
hOJldenldllizl-'IJllacllten\'l'ertig en ecn
half keert 11 Olll. U tdt nll. komt tot
driehondenhluiz:eIHiachtenvl'ertig en {'('IJ
haJf. Eris nid vals gespeeld. Toch voelt 11

zich wat draaiïerig "all hd vcle geteI.
De drank nH.'pt.
Samell ml'l dl~ tiorpshcwollers nccmt

11 ()puil'llw ('('It slokje. Evcn maar. Het
hcrstel trl'cdt in. I\a <1ekater ruikt de
lucht, de zedlleht. Vanaf het duin
s('heert ti Haar de rantl \'::tll de zee, U
stapt iJl dl' dj, klauk!"l omhoog, ziet
0111, mist tie llIl tot slokjes-juffrouw ge-
word('1J l'l'IJlilJg, wacht een moment, ziet
dan ('chter niet \\'l~er om. l'n komt aan
het einde ":1II de eh. Ill't is niet de
vloed die II dan hillllt'ngaat, maar ,'ccl
meer. Aan de omgt'VÎng te zien is het
aartJe, lIo<.:hhemd. lid lIloct l'en satel-
liet zijII. Hoger llan op de trauH.1raden,
schOlier dan de lege vuilnisbakken, heer-
lijker dan het genoten slokje, zeldzamer
dan het gespaarde ijshoorntj(" voelt 11
zich.
lid is geell H'r1wdding. Eenmaal ge.

weml aan het planclodorado keert u
weer, lIet geschiedt \'ederlicht, want
het is niet een slot, l'en tcrug\'al, maar
l'en opnÎeuw. \\T::ttkan, dc stad immers
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slaapt. U kunt lapelI, zwc,'cn, liggen,
kruipeIl l'l} opstaan. DaarU:l tramdraden,
nieuwe zijsprongen, maar ook ijs, dorp,
zce, etc ....
Tc bedenken dat iIJ deze rubriek in

het algelileclI ('l'lI hoek hesproken wordt,
zal Ill't hovellStaande u waarschijnlijk
ietwat \'erhaasd hehben. Een verbazing
die vermoedelijk in een medelijdende
ahaa-ahaaa.reaktie zal overgaan, wan.
neer het allemaal toch om ecn hock
hlijkt te gaall, ('I' zl'lfs ('CII inleiding, een
inzet tot l'CIl hoekenrecensie. op vonnL

ItAMSES SllAFFY
.•. gewooll Silot.l'

Titel vall Ilct hoek: 'h",t boek LlELJE'.
Auteur: Halllses Shaffy. lII11straties: JooP
Adllliraal,
Iloofdpersoon van 1wt boek LIELJE':

de vijftigjarige ;,\it'lltjp, ('11 haar vrien-
din, ,an gelijkt, leeftijd, Fil'. Ik'lang-
rijkste gege"ells "all het verhaal: Eén
der dames zwaait JIlet haar armen in
de lucht, en de andere dame moet net
doen alsof zij het niet ziet. liet spel
wordt gespeeld, lukt, mislukt, nrloopt.
D;larna wordt geslapl'u in l'en holletje,
krijsell tie heide dallles het lied .Jebijn-,
('11 vodl'u zich weer n)ldaall. De dag
is g{wd geweest.

Bij het ontwaken is het holletje nog
knus ell donkt'r, llIaar huiten ,.•.enkt de
zon. J\"iente hroedt op eell (ontbijt) ei,
,.•.erpt eH'nwd, tot ontsteltenis van Fie,
l'en ui af. E,'ell is er onenigheid. Al
gauw echter wordt er sameu gedanst,
l'l) komen llil'llWe anmtllren, zoals de
ontmoeting lIIet nl'd \Vim, waarhij Fie
v('rlidt! wordt. Ook nllgt nog: Een
verhlijf op het planeetje Lahakrah, ('eli
opt-'uharsten van de grond, waardoor de
dames plotseling pijlsllt'l vallen, l'ell her-
nil'uw(ll~ tocht lallgs IlellK'llil'!Jamen en
mdl'OH'll. ('11 terug, llIet ('('IJ \Vim {lil.'
hdaas 'l'rgetclI wordt.

Fie is droef en schrijft \Vim de vol.
geude brief:

Lielie 'Vim n/llllllleu;eet,
lleblJetlee bicntle, Locs;ewog broed sitle
hiir.ie.
Lijdercind brabIJc jiiehies, boehijvegilld

tut,
KrolJlJeseell nicke teun pee,
\Vagekeis lIauebik Il'l'es hassiell. Jeu!!
Bijn!! lllJbbebeis!!
Wiesicsie!!! \Viet, lielie lVim.

Nicht Fic,

Andere avontllH'II: E(,u feest hij de
weduwe Bel's, die gCl'1l l'ehte dame is.
Eell kermisbezoek md o.a. een optreden
der dames in de tent van 'De Vier Heu-
zen'. Bij deze g('l{'gellheid draagt Xicnte
Ill't gedicht Brahah nlOr. Na de kermis
is er IlOJ,!; eeu bezoek aall el'U T,V.•
studiootje, ml't steeds het devies: "The
Show must go 011.' En tenslotte de
ontknoping: De terugkeer naar J .ahak-
rah, inklusid de hereniging: van Fie en
\Vim, Ecn storlllachtigl~ hereniging,

(... ) Nicllte calt iu l'en sloot, maar
dat Icon/t ill de bli;dscllllp gauw cer-
geten. De nacht straalt CllIl geluk en 'Vim
heeft Fie ocer de drempel can het bos
gedragcll. In liet hleke sclli;llsel vall de
ster 'TrÎ('(. lculit Niellte tegell CCll rotsje,
'\\'ollclerlijk', denkt ze, 'wonderlijk. !lOC
sommige'l 1IQ vele bcproecillgen en om-
':::Icerr;ingclitoch uiteillllelijk op de I,laats
der bestemming komclI: Eli Nicnte
glimlacht, striikt !war jurkje glad, haalt
wat u;ier uit !war haar en doet een
sllllrkie.'

Aldus het slot \'an 'lIet hoek LIELJE'
van H,unses Shaffy. In de vierenllcgellti~
pagina's vall 'lIet hot'k LlELJE' staan
ved lIlogelijklH'den. Gaat IJlcn inter-
preten'll, dali zit er eenzaamheid, heb.
zucht, trots, en nog vee) meer, in. Dit
wordt er dan echter allecn uitgehaald,
omdat Illen hl'! wil. cn IJlen het zo moci-
lijk heeft met ('en hockje dat nid allcen
totalc onzÎIl lijkt te zijn, Illaar het ook
ilJl!t.'rdaad is.
'lIet hoek LIELJE' is nergens onder

te brengen. Bij SproOkjl'S,fahdell, raam-
vertellillgell, kursil'fjes. no(:11 hij de
stn'ekromans. Dl' oorzaak daarvan is,
dat 'liet hoek LlELJE' J'iets is. Dat
wil zl'ggen: Een opgaan, een zijn, in
onmogelijkheden, in onbekende gebie-
den, in onwezenlijke levcns. \Vat over-
hlijft na lezing, en dus nidlezillg op dat
moment \'all de zg, 'zware' hoeken, is
ontspanning. Teneinde dit te ervaren
H'rdiellt het beslist aanbeveling om be.
ha!Ye de titel, hijvoorbeeld ook de op-
genonlCn \'ersjes en gedichten, l'CUS
hardop \'oor zichzelf te ll'zen.

DIeK ZAAL

'Het bock LIELJE' is een uitgave van
uitgeverij Van Hoeve. Den Haag.
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4-Gerard Koel. veelzijdig wielrenner-- Glit/cr cic Nederlam/se lcielersporl-
liefhebbers heerst ('{:'Il soort tcinterbaan~
rage. Zij schreeutcCII om een tCÎllterbaau
in Nederlanel. Niemand zal kll/lllen ont-
kennen, dat deze Ice'lS COaT ccn zeer
groot deel [:oor rekelliug komt tan l'eter
Post, OIlze 'Koning l:all de \Viuterbaan',
de m(m die ot:eral ;11 !wt 'mitcnialld op-
ziclibareude successen boekt.

Toen Peter Post op () fchruari van
dit jaar in het Antwerpse Sportpaleis
\"()or de derde achtereenvolgende maal
het officieuze kampioenschap van Euro-
pa adltcr dernies behaalde, waren dui-
zenden Nederlanders - :tij waren uit alle
hoeken van ons land naar de Scheldestad
getogen - daar getuige vall. De gran-
dioze triomf, die Post lx.'haalde, maakte
dat zij begeesterd !laar hun woonplaatsen
terugkeerden. En {'ens te Illeer drong
de vraag zich naar voren: '\\'aarom
moeten wij nu al jaar en dag voor zo-
iets naar het buitenland? \Vaarom krij-

.-..gL'n wij in eigen land zoiets niet te
. ?"__ .1('1\.

:\ll zou Illell kunnen zeggen: 'Post is
31 jaar. Aan "jin rijk komt eens een
einde. Loont het bom••"en van een win-
terbaan dus nog de kosten en de moeite?'
Een dergelijke redenering is foutief, om-
dat zich achter Peter Post al een heel
legertje van jongere renners verdringt
met alle aanleg en capaciteiten om eens
de opvolgers van Peter Post te zijn.

Een van hen is de 24-jarige Amster-
damse alltomont('ur Gerard K{}{.'I,Voor-
al in Antwerpen en Brussel heeft 'Koel-
tje', zoals hij lloor vrijwel iedereen in
en om de cabines wordt genoemd, ge-
durendll het afgelopen winterseizoen de
ene triomf op de andere gestapeld.

Drie zomers geleden al liet Gerard
Koel zich kennen als een renuer met
grote mogelijkheden voor het specialis-
tenwerk op de kleinere banen. Dat was
op het cementen kuipje \"an de Gooise
wielerclub De Adelaar in IIiIVL'rsum,
waar hij in nagenoeg alle onderdelen
onklophaar was en ('en grote attradie
mocht heten.

liet zit 'm in de manier van rijden
van Koel. Die is sk'rlijk en gestroom-
lijnd, maar llaarbij toch vinnig en strijd-
lustig. Hij rijdt 'bekeken' en toch uiterst
spedaculair, Zoiets ziet het publiek
graag. Zo ~root kan het rennersveld in
de piste nit't 7jjn, een lenig en driftig
malllll'ke als Koel hehlwn de toeschou-
wers zó in de J.{atell.

Hij hrengt leven in de brouwerij. Hij
zigzagt voortdurend behendig door het
peloton. Ilij duikelt door de kleinste
gaatjes. Ilij hceft lef en is hijzonder
rap, Gerard Koel is er eentje, die heel
snel een gat kan mah'n of kan dichten.
En hij verstaat de kunst om uit derde
of vierde positie in de laatste boe:ht
naar voren te schieten en met een paar
\'Cuijnige pedaaltrappcn een al verloJ"t'1l
gewaande klassementspurt te winnen.
Kortom: hij heeft alle kwaliteiten, die
het werk op de kleinerc baantjes vraagt.
Vier jaar gdeden trad Gerard Koel

als sprinter L'ensklaps voor het voetlicht.
Hij u'l,d een paar goede wedstrijden
tegen onze sndste amateurs van dat
ogenblik en verdiende er een plaats mee
in de ploeg voor de wereldkampioen-
schappen in Zürich, Twee ritten en
Koel - zo groen als gras - lag eruit.
~faar het jaar daarop, in ~lilaan, was
hij wederom van de partij in de strijd
om de regenboogtruien, nu als lid van
de achtervolgingsploeg. Samen met Jaap
Oudkerk, Theo Nikkesen en Piet van
der Lans bevocht hij ('en mooie vierde
plaats.

Brons
Ook in 1963 in Hecourt en in 1964 in

Parijs was Koel als ploegachtervolger op
de \vercldkampioenschappen aanwezig.
ZOllder succes overigens. De kroon werd
evenwel op het werk gezet tijdens de
Olympische Spelen in Tokio, waar
'Koeltje' samen met Jaap Oudkerk, Cor
Se:huurillg en Heuk Cornc!isse het brons
veroverde.

Toch is Koel geen echte achtervolger,
al kan hij als jae:htrijder flink van zich
afbijten. J lij is ook niet helemaal de
pure sprinter, zijn flitsendsnelle spron-

geil ten spijt. Koel is een echte 'all-
rounder'. lloe gek het ook moge klinken,
maar zijn specialiteit is eigenlijk zijn
\'('dzijdigheid. \Vant dic veelzijdigheid
maakt hem zo hij uitstek geknipt voor
het wL'rk op de winterbanen,

Daarbij komt dat Koel over 'de goede
moraal' beschikt, zoals de renners dat
noemen. Een renller met 7jjn gedurfde
stijl van rijden moet van tijd tot tijd
wel l'cns brokken maken, Dat is niet te
vermijden. In Antwerpen heeft hij twee
jaar geleden een smak gemaakt, dat
it'dercen dacht: 'Die Zit'll we niet meer
terug'. ~raar een paar \\'eken later tolde
hij ah\'L'cr even driest over de piste rond
als voorheen.

;'\kt zijn jongensachtige snuit en zijn
tengere postmlr ziet Koel er helemaal
niet naar uit, dat hij zo'n 'harde' is. Maar
de schijn bedriegt wel ('ens meer, Peter
Post was ook 'een strijkplank' en had
ook een 'hahyface', toen hij aan de zijde
van de reus Sdmlte aan ;djn grote car-
rière begon. X 11 is Post zelf een reus
onder de reuzen,

Gerard Koel is uit het beste en hard-
ste rennershout gesneden. Hij is al heel
vaak gevallen in zijn wielersportcarrière.
die van 1956, toen hij als een piepjonge
aspirant begon, dateert. IIij heeft er
onder meer al eens een gescheurde pols
door opg"elopen, waarmee hij elf maan-
den in het gips liep en waarvoor hij
werd afgekeurd voor de militaire dienst.

Geestdriftig

liet aantal littekens dat hij op armen
en benen draagt, zou menigeen ontmoc-
dig"en. ~raar 'Koeltje' stapt iedere keer
weer ('ven geestdriftig" op de racefiets.
'Ik geloof dat je van die wielersport een
lx't'tje getikt lJloet ;djn', zei hij eens in
een filosofische bui tegen mij. 'Anders
zon je er, geloof ik, nooit aan heginnen.
Ik Illag het nu eenmaal zo verduveld
graag doen, dat ik er niet mee kán op-
houden. En het maakt me niks uit wat
ik moet rijden: sprint. achtervolging,
koppelkoers, achter dernies of wat dan
ook. lIet is allemaal even mooi werk'.

Achter de grote motor? Ja, ook dat
zal er nog wel eens van komen, Hoogst-
waarschijnlijk dit jaar nog, Vele experts
zijn namelijk van mening, dat Gerard
Kod ook als stayer \vel eens heel veel
in 7jjn mars zou kunnen hebben, Mis-
schien wel een wereldtitel.

Zal Gerard Koel onze volgende 'Ko-
ning van de \Vinterbaan" worden, als
de heerschappij van Peter Post eenmaal
ten einde is? Het zit erin! Aan een Ne-
dt'rlandse comhinatie Post-Koel in de
toekomst wordt bereids gedacht.

In ieder geval: een winterbaan in
eigen land zou ook aan l'en renner als
CL'rard Koel welbesteed zijn. Aan Koel
en Illet hem aan zovele anderen, die er
al zijn en die nog zullen komen en die
allen zo vurig hopen eens in de voet-
sporen van Pder Post te kunnen st"lppcn.

GER SCIlUUH~IAN
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VOGELMARKT
.All/lccrllCIi in de c-roege ::;ollclagmor-

gen. Te vroeg eigcllli;k COOT toeristen
om al op straat te zijn. Daarom missc"
zOI:eel hezoekers lïm de Sehel.destad eell
Cllll die u;olldcrli;kc illstellhlgcll ;11 Ant-
IC("/1CII: de l:ogelmarkt.

Eefl t:ogelmarkt, die ook hOl/dclI eH
klIffeu l:crlwJl(lelt. ,\laar clc kipPclI CII
cle c/U;t:CII hch/Jeu toch tcel de meerder-
heid. I" "arm;(' llOkk('1I S'(UlIl ze uitge-
stald COOT de behlllgstdlcl/(lcfl: kippen
coor cle smllipapen, die de dierelI IlllrIU;-

J.!C::ct 01' de dikte ca" het dec:.- COFI-

lw/erell; d"iee'l COOTde d"it'cll",elkers,
die met keil/lis Cl/IJ :::aken de dllcht can
cle COgels beki;kcll en clall aan /I('t mar-
dWfI(h'r£'1I f!,lllm.

Ook tropische r;ogeb. zij" er 01' de
Alltu:erpse eoge/Illarkt, lIlallr die heeft
Tom "'eerhei;m niet kl/llllell fotografe-
re/l. Daar maaklclI dc BeigeIl bez!caar
feg{.'II. Er lopen geruchlell, dat die kleu-
rige l:ogds lIit u.:armere slreh'I. r;ia
cJalldcMiellc l:onf!.sf('n in L\utll:erllcli te-
recht kOIllCIl. Maar ia. dat ziill "iet mca
(!tm geruchtelI ...
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