


RED.

voor de .~ereformc<"'Tde militair van zee.,
in opdracht van de 'Contact Commissie

Gereformeerd zakboekje

Voor mij ligt het 'Handboekje
land- en luchtmacht' geschreven
Gereformeerde Carnizoenskerkcn',
liet is een mooi boekje.
Echt ecn hoekje waar je wat v:tn meeneemt.
Het is, voor de gereformeerde militair: 'als de hand, die de Kerk je toe-

steekt om je op de goede \'lcg te honden, de enige weg, die naar God leidt'.
Vlot laat de schrijver daar dan op volgen: Als je dit hoekje zó ontvangt en

gebruikt, dan kun je ook in de diensttijd als een goed strijder van Koning
Jezus Christus Zijn strijd meestrijden tot Zijn eer en tot eigen behoud'.
Er is een heel boeiend stuk van Gcn gereformeerde arts in het hoekje. \Ve

citeren: 'Immers als de onreine gedachten, woorden, verlangens, begeerten
je in beslag gaan neml.'ll, dan komen de spanningen die je zenuwen afmatten,
je lichaam vermoeien en je volkomen overspannen ell zick kunnen makelI.
Ik weet dat dit niet het ergste is, - want de Schrift leert dat deze begeerte
vaak de zondige daad en ten slotte zelfs de eeuwige dood kunnell baren.'
De lezcr vraagt zich nieuwsgierig af welke sexuele perversiteiten de arts

tijdens het schrijven van dit proz.'1 Voor ogen heeft gehad; dat hlijkt dan enige
regels verder: de vllile praat, de schunnige mop, de prikkelende lectuur, de
pikante foto en de geraffineerde film. Deze arts heeft toeh een heel suhtiele
opvatting omtrent de verhouding mail-Vrouw, IIij zegt het openhartig: 'Bedenk
dat het grootste gevaar van de verleiding van het aardige meisje niet is een
eventuele liehamelijke ziekte, maar de schade aall je ziel en het gC\vennen
aan het toegeven aan je begcerten', En dan houdt men nog vol dat de jeugd
tegenwoordig niet wordt voorgelicht.
En dan komt het verrassende van het boekje! Het bevat een apart hoofd-

stukje over het Humanistisch Verbond! De schrijvende dominee deelt mede
dat met toestemming van de minister van Defensie de eerste raadslieden
van het Humanistisch Verbond hun intrede in onze strijdkrachten hebben
gedaan. Hij voegt er aan toc: 'Deze zullen, zoals het zich laat aanzien, in de
toekomst door meerderen worden gevolgd',
lk hoop dat de minister van Defensie zich dit voor gezegd houdt.
De dominee is het er trouwens helemaal niet mee eens. 'De humanistische

raadslieden zijn cr gekomen, niettegenstaande de protesten van onze kant'.
Ja, ze doen tegellwoordig maar op Defensie, Dat er zo'n drie duizend militai-
ren zijn die aan de humanistische verzorging deelnemen, dat zal dl' dominee
een zorg zijn.

Hij waarschuwt: 'Laat ti niet met deze raadslieden in, bezoek de samen-
komsten die ze beleggen niet en bezoek ook in geen geval de conferenties, die
er vanwege het Vt.'rbond gehouden worden',
Ik hoop dat de vrees van deze christenen voor het contact met anderen geen

graadmeter is van de kracht van het eigen geloof.
Dominee eimligt met het misbruiken van een bijhelvers (~Iatth. 12:30; Luc.

11:23): \Vie met .\Iij niet is, die is tegen .\lij, en wie met .\Iij niet bijeenbrengt,
die verstrooit' door een ander bijbelvers (.\Iare. 9:40, Luc. 9:50) '\Vant wie
tegen ons niet is die is voor ons' niet te vermelden. Een kleine theologische
vrijheid, zullen wc maar denken. Alles bij alles genomen toch een erg aardig
boekje, aanbevolell literatuur!
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Ri; de I:oorplaat

'Vat l'ell rll~.t ~(wt er eall deze
foto uit. Het is iu deze tOd haast
Iliet meer coor te stellen, dnt meu-
sell ;:,0 olliJI'kommerd er~c"-t I'llll
kWlIlcn ~(,Iliet('n. bi de grote stede>l
cau O>lS lalld ;fl$:.CII we dkaar stecrh
IIwer OT}.DIJ liet IJlatte lmld ~('niet
"1('11 Il(}~ t:lwk t:l11l ('CII weldadige
ru,H. Dit geldt ook 1:0fJr dit IIVl'etal
ill lIïlllldoOI'I'I!. Foto~1/I{/f 'Vorlmall
zag ze i" d(~ 'Leu~cllb(lIlk' I:an dit
schildcraclltij!.e t;i.t,wrsdorpie. Zouden
ze elkaar I:eel I:ün'rslati;n verlellcnP



Olympiaan Ad Paulen

'Tokio is al hegollllt'lI', Tot die op-
lIIt'rkelijke uitspraak kwam een AIlll'ri-
kaamc atldiekl..'oach. koud nadat de
Olympische vlag in Home was gl'streh'Tl.
Inmiddels )whhl'll we Tokio al \Vl'l'r

meer dan l'ell jaar achter de rug. Het
weHIt'n. zoudt,)" van enige oVl'Hlrijving
k spreken. de Amcrikaanse Spelen.
Amerika sleepte lIit Japan l'en opmerkt-.
lijk aantal gouden. zilveren ('n bronzen
plakken vatltlaan. Nog nilllllH'f tevoren
was de overmacht - en dat zek('r op
z\vemgehied - vall een land zo groot
geweest. De Amerikanl'n hadden het
kbarJ.:espeekl om in dit' vit,)"tllssenliggen-

-.de jaren ('t'1l gans nicuw(' Olympisdw
,Joeg op te houwen . .\Iaar, in Tokio ht.-

-ledden dl' vele 01ympiancIl nog een
andere top. Xooit t'erder verliepen de
Sp",len zo gemakkelijk; was de organisatie
zo vlekkeloos. Japan ('rop uit, om zich
voor hd voetlicht van de gdlde sport.
w('relel te reVancill'H'n voor de vijf (Ion.
kPrsh- jaren uit de historie van het land
van d(, Hijzel1l1e Zon - 1940-1945 -
slaagd(, (Iaarin vlllkoIn('Il,
'Ik hen hang dat we het zo nooit meer
tf'rug krij~"CIl: ~(,d(-'rlands 'oudste' Olym-
piaan Ad Palllen, illgenit'ur hij de Staats-

mijnen en din'deur van het :\OC Z('gt Iwt
morzichtig. Eigenlijk bat hij zich daar-
oV('r licwr niet uit. je mo('t ie als tech-
nÎseh ged",legel'nle van de Internationale
atletiekfederatie altijd op de vlakte hou.
den:
Ad Paulen houdt daar ('cht('r niet
van. Deze vitale zestiger die n'e<1s in
1920 de Olympische Spelen hl'1l,dde en
van die tijd tot en met Tokio slechts drie
maal dit grandiow sportevenement he(,ft
moeten overslaan - in 19.'32 onthrak het
IWIll aan geld om naar Los Allgeles te

~aan. in 1936 W('llSte hij niet deel tl'
...,-Iemen aan de propagandastunt van het

Ilitlern'gillle in Berlijn en in lH5G trok
de gehele Xederlandsc ploeg zich in
ver hand met £1(' Ilongaarse opstand tl'-
rug - komt meestal rondhorstig voor
zijn llll'ning \lit.

Erg bang

'Ik dmf het haast nid te zeggen. maal
ik hen erg hang dat die 7\lexicanen ('r in
1968 niets van presteren. 1\atllurlijk wa-
rt'n we verwend daar in japan. Uil'
llIenSl'n hehhen wl'rkdijk niets aan hd
toeval oVl'rgdatelJ. Heeds kort nadat
HOllw ;H:hkr de rug was kwallll'll ze
naar Europa. Hele ploegen! Ze luisterden
aandachtig l'n scilH','ell alles op ".'at wij
verteldt'n. Om lIit te proheren hoe het
allemaal zou ~aan lopen hidden ze nog
dil' voor-Olympbehe Spelen. Daar werd
alles gdt'st ('n gepl'rfedioneen1. Ik Iwh
nog nooit zo gemakh'lijk hehoeven te
werken. Die japallllers d(,den alles zelf.

~Iaar als ik ti nu verkl dat we lIog
stt'eds niets van die ~lexieancn gehoord
hebben. dan kunt u zieh misschien voor-
stell('n lult' ongl'rust de IAAF zich

maakt. Bij de atletiek n:Ulldijk komt ('r
zo ontzaglijk Vt.'d aan te pas. Vooral
vooraf lllod alles haarfijn gen' geld zijn
wil je de we(l.~trijden zelf glad laten
"v('rlopen. lId zit waarsehijnlijk in de
aard van dat volk om vooral niets te
vrag('n aan mensen die er al jaren lang
inzitten. Ik hoop nid dat het uitdraait
op een groot fi;\.~eo en dat we IlId z'n
allen daar in ~Iexico voor de wildste
verrassingen komen lt, staan:

~lissehien klinken deze ,••..oo((len, "oor
de leek dan. ('en beetje arrogant. ~taar
als n zich bedenkt dat Ad I'aulen -
Addy noemen zijn Engelse eolle~a's IWIll
- op organisatorisch terrein ('('n grote
"inger in de atietk'kpap hedt wordt het
"dl'n iets duidelijker, Je kunt de gekste
' ••..edstrijden opnoemen, Ad Panlen is er
wel eens door de IAAF als kdmische
afgevaardigde naar toe gestuurd, Alles
w('et hij van regl('llll'nkn en voorschrif-
ten, haan indelen van series, van het
keuren v:tn polsstokken, speren, en alles
wat er nog zo IlH'('r voor komt kijken.

Dievenwerk

ï let is een verschrikkelijk dievenwerk.
maar ik doe ll('t toch zo verschrikkelijk
graag. Ik draag mijn rode j;L<;je' - het
j;\.~j(' waarin de juryleden op grote inter-
nationale atletiekwedstrijden dadelijk k
herkennen zijn - 'nog- md zov('('1 ple-
zier dat ik hoop het nog jan'lI te kunnen
"olllooden. Ik wed dat velen me soms
l'('n mtn'ut vinden. maar ik houd me
strikt aan de n'glementen, Als ik zie uat
('r op ('en w('dstrijd stiek('m gecoacht
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wordt. de Hussell "ooml hebben daar
een handje van; zij werken met walkie-
talki('.~ vanaf de trihunes of spe!l'n met
wat zand opdat ze g('llIakkelijk de kracht
van de wind kIllIIWIl bepalen. dan laat ik
me van mijn gemeenste kant zien. Ik
heil ('l'U gruwelijke Iwke! aan dit achter-
hakse gedoe. Zolang ik deze fund ie
hehoud zal ik me heftig verzt.'tkn tL'gen
deze kwalijke im ...loeden. die de atletiek.
d(, mONler van all(~ sporten, Vl'rtroeiw-
len.'

En juist door deze zeer l'OnS('quente
houding heeft eigenlijk iedereen ontzag
voor die 1\l,(krlander in dat rode jasje,

Protest

'Slechts eenmaal heh ik een officieel
protest gdl;uL Dat was tijdeus de Spelen
in Ilplsinki. toen ik Puck Brouwer na het
winnen van dl' zilv('ren medaille een
hand gaf. Er kwam een offidi51e hrief uit
Bdgii.;. waarin men mij verw('l't dat een
dl'rgelijke handelwijze ('('n Illan in l'en
rood jasje niet paste. Daarnlt'e verspeelt
hij zijn neutraliteit. schreven di(~ Belgen.
Crotere 1I0llsens heh ik gdukkig in mijn
lallge loophaall ,lIs atldiekoffil'ial niet
nleegemaakt,'

Ad P;nden vindt deze onhelangrijke
tIillgen echter hijzaak; hoofdzaak is voor
hem dat de Olympische Spelen in ~lcxi~
eo ~t't'n flop worden. En mocht dat
toch ~l'heuren dan zu1Jt.n £1(' ~Iexicanen
ml't Paulen nog ('l'n zware pijp roken,
\Vant 'Addy' houdt niets voor zich. Uat
hehhen vek'u al in de voorhije jaren
g('ml'rkt. \VDoI jESSE
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Jeugd en monarchie

Er heeft zich de laatste jaren hij een
deel vall de {\ederlalldse jl'ugd l't'1I on-
hehagen outwikkeld t.a.v. dl..' IlIllllan:lJie.
Tijdens de plechtigheden rond lId hu-
welijk Viln kroonprinses BeatrÎx is dit
onhdlagen gl'è:plodeerd in felle straat-
actics. 'Vij willen in dit Hummer van
Ego ernstigl' aamlacht aan dl'ze zaak
wijden omGat de t'fvaTing ons leert dat
ze door zeer vele jongt'n'n helangrijk
wordt geacht.
De tegcllstdling monarchie - repu-

hliek die u.le jaren in ons land een
slapende kwe.~tie was, is vrij plotsding
tot nieuw en rumocrig leven gekolllen.
\Vij willen in het onderstaande niet zo
z('er l'en hepaald standpunt verkondi-
gen als wel trachten vast tt' leggen wat
ons in gesprekken met jongeren is dui-
delijk gl~worden opdat hepaalde achter-
grondt-'n worden helicht. i\'atllurlijk kan
men ook nu de zaak bagatelliseren! Er
w()nit dan met minachting gesproken
over het ~chandalig optreden van een
handvol provo's en stmk'nten.
De kern van de straatacties in Am-

sterdam bt:"stond, als ik goed hCIl inge-
licht, uit ongeveer duizend jongeren
waarondcr een aantal typt:"n die men
tegl'Jlwoordig, teil rechtt:" of ten onrech-
te, met de naam provo aanduidt en
verder nogal \vat stlldent(,ll. I\len ver-
gist zich echter als men meent dat de
zaak daarmede is afgedaan, mijn l'n'u-
riu/.{ is dat er vele jongeren in 1\eder-
land zijn die zich ernstig met de kwes-
tie bezig110uden en daarbij met hun
sympathie heel dicht in dl' huurt
komen van het genoemde duizendtal,
zelfs als ze de gevoerde straatactit-'s
afkeurt'll.

Schandalig optreden

En dan het schandalig optredt'IL Ik
denk dat de handelwijze van de meer
dan twilltig Amsterdamse raaclsle(Ien
die, oll<lanh eCII uitnodiging, rustig
zijn thuis gehk'ven en het waardige
protest van enkele tientallen olld-
verzetsstrijders die er de voorkeur aan
hehlwn gegeven de huwelijksdag Hwt
dkaar in Antwerpen door te hrengen bij
de oudere g('neratie wel llleer waarde-
ring: zal vinden. t\laar het actieve, pro-
testerende dt-'cl van de jeugd tn't-'dt
Ilwestal provocerend op, niet alleen nu
en in Amsterdam maar altijd en in alle
delen van de wereld. "-ten denke in dit
verh;md aan <Il~proh'stt'rende en provo-
cerende studenten in 1ll(Ioncsië.
'Vie verwacht dat de politieke hdang-

stelling: van de jeugd kan worden geka-
lIalist-~crd in het kiesrecht en het lid-
maatschap vun de jongerendubs van de
politieke partijen vergist zich ten ('nen-
male in de jeugd. Daarmede is uiteraard
niets goedgepraat. ik mecll <lat ik
slechts een werkelijkheid aanduid. i\'a-
tuurlijk zijn we geschokt. Bovendien is
de illusie van de eenheid rond het
koningshuis wn'ed verstoord.
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I\u kan Illt'n op twee lllanil'f('l1 ({'a-
geren. :"len kan zich in H'rili1tpring
afwt'nden van de protesterende jougt-'-
n'n pn vindt'll dat ('r nu Illaar t't-'ns
hanIhall(lig tegell heil moet worden op-
getreden. \Vie dat vilHlt kali zich dan
verheugen in het optrt'den \"an de poli-
tie op de huwelijksdag. ~11'1l kan zich
echter ook afvragen wat er aall dc hand
is, wat l'r door ('n achter dt'ze proteste-
rende j()flg('rt'll zidltilaar \••'(mIt aan
werkelijke prohlematiek. \Vie dat dold
heeft de kans dt' praktijk van rookhom-
lllen en gUlIlllliknuppels wet-'r le hon'n
t(~ kOIlll'Il.

Onbehagen

Voor vele tlIl(Ierell is het onhehagell
rond het huwelijk van de krnollprillM's
vooral het onhehagen om de hll\wlijks-
parhlN; dt-, weerstand te,gen het feit
<lat ,~traks t-'t-'n man die t-'enmaal deel
uitmaakk vall dl' Dllibt' \\'t,hnnacht als
prins-gemaal l'l'n van (h~ hoogstc verl('-
genwoor<ligt:"rs van ons volk zal zijn.
Daartegen richt zich Iwt H'rzd en

natuurlijk niet tegen het feit dat Uea-
trb.: trouwt lIlet Claus. Voor eell aantal
L\ederiall(!('rs i" hd nid mogelijk om de
echtgenoot van prinst-'s Ih'atrix te aan-
\,.tarden als toekomstig prins-gelnaal.
En toch heh ik de indruk dat daar \'1lOr
de jongt'H'n niet het zwaartepunt ligt.
Er is. IIlt't'n ik. hij ('t'n niet onbelangrijk
aantal jongerL'n el'll di('lwrga;Ul(! onht-,-
hagen nl. het onbdJag('n om dl' mythe
van het koningschap als zodanig, Dit
onhdlagcll zou zich waarschijnlijk op
deu duur ook zonder dit huwelijk van
de kroonprinSl'S bt'1lllt'n gemanifesteerd.
;..Ien vefj~ist zich aJ... ltl('ll IIH'ent dat de
jeugd gC'en politieke helangstenin~ heeft.
Xatuurlijk, er zijn dnizt-'ndt-'n jongt'rcn

dil' even weinig Iwiangslelling hehhen
voor de politieke zaken als de meeste
oud('rell, het zijn altijd sleehts minder-
hcidsgrot-'pell dic werkelijk helangstel-
Iing tonen Illaar dic zijn dali ook duide-
lijk onder de jongeren aanwezig. Dil'
politieh' helangstelling \,lIl de jengd
uit zich ('chkr \H'lal op andere wijze
dali de ou<1('l'(' mensen prt'ttig vinden.
Terwijl de IIlt't'ste ou<!ert'1I rustig voort
freewheelen op allerlei, soms Ilog voor-
oorlogse tradities met een sllufje pro-
grt'ssivitl'it hier t-'II een plukje const-'r-
vatisllle daar, vindt in het actieve deel
van dt~ jl'ugd ('('n \\'t'rkdijke omwente-
ling plaats.
De actieve jongt'n'll van vandaag wil-

len niet in de eerste plaats ~t~dt-,r1an-
t1ers zijn, ze zijn Europeanen en wereld-
hurgt-'rs Olll het simpele feit dat hun
lev('11wordt bepaaltl door wat in Europa
cn de w('reld g(,heurt. D;larom vindt men
hij de jongt'H'n helangstl'lIing voor
Vietnam. \'I)()r het rassenprohlel'm, voor
dl' kwestie van hewapening en ontwa-
lwning t-'IlZ. el1 nid of weinig voor de
I\eclt-,riands(' 10011- ('11 prijspolitit-'k C'n
voor anden> typisdl I'l,t1ertuJ(ls(' pnli-
tieh' prohlemen.

:'\11 kan llwn tegenwerpen dat tm.:h
ook de :-.Jt'derlamlse politici zich Iwzig-
hOIl(I('n met de Ellrop('se en internatio-
nale prohk'llll'11. 0, stdli,g, alleen de
jongeren gelovcn nid iu dt-, wijze waar-
op dcze politici zich er mt'l' hczighou-
dt'n. In L'en deel van tie Xedt-'rlamIse
jt'llgd is gerijpt cen onhehagen om dc
lIlogeiijke catastrofale wending van het
wereidgeht'llrt'n ('n dc provinciale hou-
ding van de Xedt'r1alltise politid daar
kgenover. De nationale gt'tlachte
sprel'kt de jeugd niet meer aan en de
mythe van het kOllingsehap, is voor
ht-'Il het irrika'll<le svmhool van deze
gt'dachle. lk mt-'en dat' daar (Ie kern van_
de kwestie ligt. -Tegen de monarchie

Dl' gC\'l)e1ells van de jongeren richten
zich. in hd algl'Illt-'cIL niet tegen perso-
1It'1I. Vdt-'n van IWII zijn bereid te er-
kennen dat koningin J ulian;l en prins
Bernhard integere cn IwhvalllL' llll'nSell
zijn. Ilun hezwaar richt zich tcgcn de
lJlythl~ van het koningsschap, tegell de
monarchie als zodanig. \Vat zijn dan die
Ilt'zwart'I)?
Ik wil, voor zover ik het zelf got,d

heb bcgrepen, trachtelI ze kort WL'ef te
gt-'ven:

• liet vorsf<onhuis is ill't middelpunt
waaromheen zich all('rlt'i conSl'rvatievl'
krachten groeperen. 1Jaanlo(}f worden
voortdurend traditit-'s t-'Il mllt)til'S
gepousseerd die (le jeugd van vamlaag
lIiet IIll'l'r aanspreken en die zij bo\'cn-
dicn gt-'voelell als l'en helemmering: op
hun \\'t'g naar wcrkclijke deelname aan
het wereldgl'bcuren.

• lIet vorstenhuis is ook het middd-
punt waaromheen zich allerlei adellijk~
pn half-adellijk<' familit's en groeperin~
geil pogen h' handhavclI. om op deze
wijze nog iet~ van hun vroegcre illvlOl,d
te laten voortbestaan. Op deze wijze
helpt hd koningshuis mede om on-
deIHoeratisehe tra<lities te handh,l\'en.

• Dt, t-'rfelijklwid van het konings.
schap wordt door velt' jUllgt-'rt'n aange-
voeld als ondemocratisch. liet legt t'cn
zware politieke belasting op het land elJ
('t-'n nog zwaardere nlt'llselijkc belastiug
op de kd('11 van Ilt't koningshuis.

• liet koningschap leidt onvt'rmijdt'.
lijk tot mythe-vorming. ja s1<'rkt'r heeft
hlijkhaar deze mythe-vorming nodig
voor zijn voorthestaan. Deze mythe
wordt opzdtelijk. cn soms op ergerlijk
platdot'rst-', wijzt-, ailllge\\!akkerd. ;..leo
zk~ het sprookje van dt-~'C:oll(it-'Il hoets'
t-'IlZ,

• D(, mythe van het koningschap en
il<,t koningshuis suggerct-'rt ecn niet he-
staande el'II!lt-'id van Ilt't Xederlandse
\'l)Ik. 111 Il('t !':(,derlands(! \'lilk zullen
ernstige pogingen om elkaar te H'rstaan
('11 te eerbiedigen zeh'r bevorderd Ill'lC.
tl'll \,,'or<It'Il. Deze wordl'1l door dl'
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tieren dat dan over (le toekomst van
Ilt't X(,deriamlS(' konin~shllis geell OIlZI'-
kerlwid tne('r kan hestaan, \\'ie ht,t
volle ('fIlst is md zijn opvattingeIl
omtrent 1lI00larchie en koningshuis die
zal mod('n hl'seffen llat hd lIloment in
1\c.-,d('rialJ(l is aangl'llf(lken waarin d('ze
opvattillgen in opc.-'n 1'11eerlijke discus-
sie zullen moetell wunlt,u p;l'!lrilCht.

\Vic dat niet aandmft is hij ,'omhaat
\'l'rliezer.

.r-

zt'n en men ZOIIc.-'rvooral llIee dnit1e1ijk
maken dat lIlelI de aT~lIInl'ntc.-'n vall
jOlige Illensen in j\ederialHI ernstig wil
Ilelllen, \Val zal dan de toekomst \'an
hd koningshuis in Xederiand zijn? Ik
Wl'et het nid. IIel is l'el} olllllogelijke
taak om te voorspellell hO(, de zaken
zich in dl' topkomst zullen ontwikh,len.

.\laar zeh'r lijkt het mij dat als dl'
XederlalUlsl' jongefl.-'Il zkh in groten
gl'lale "'lil d(, lIlonarchie ZOIH1t'1l\'l'rwij-

koningschapmythe echter weleer heleJll-
men!.

Ik laat ~aarne in het midden in hoe-
\"t'Ht' dt'ze argumenten juist ziju, er is
natuurlijk ,vel lll't ('('n elJ ander te~t'u
in te bH'llgen. lid is zt,ker ook niet zo
dat al deze argull1enlell hij iedew jon-
~en' lllt't'sllrekt'lI, maar !'h'llig vormen
zij Illt't (,IkOlar (Ic olUlergrolltl van ' ••..at
zidl vawlaa,r; hij vele jongerell afspeelt.

Conclusie

\'('('lal wordt d(, j()n(~erell H'rweten
dat zij g('('U helangstelli;~g hebhen Hlor
politieke zaken. Hpt tl'gcll(kd lijkt mij
echter I]('t ge\'al. j\ IJ richt zich de he-
langstelling \'an dl' jtlllgt'rPIl \'(,t,1 meer
op internationale dall op nationale pro-
hlt'lIlt'lJ. liet is dllÎllt'lijk dat desondanks
de h\'l'stie koninkrijk of J'('Jluhlit,k een
llijlla slllrlJlaeillige ll('lall~stt-'lling \lcgint
k gt'niden, Ikt gevaar dn'igt dat w('
daannt'(le in hd lollh'r emotionele vlak
krechtkolllCII waar uiteindelijk rook-
bom en glllllllliknuPlwl il('t laatste
woort! spreken.

ET zou l'en poging moeten wonlpn ge-
daan om deze zaak tem,\! te hrcn,\!('n naaT
Ill'l it'rrl'in ,"an de TPlIeIijkc discussie.
Daarnwde zou Illt'll de leden van
Ilt't kOl1ill~..•huis 1Il.i. ('('U dil'mt bcwij-

Is discussie mogelijk t

Voor vele tneJlsen i!' allt't-'n reeds ("t-'ndis-
CllSSÏt' over het koningschap en het kn.
ning:.~lltIb onaanvaardbaar. Zij gevoelen

-(lat als t'('11ht'wijs van gd)rek aan e('fhied,
__ lij zullen ('clitt'r \H'] 1I1()('!t'n l)(,denken,

ell we lll,hhen IIU repds vo1dot'IHIc VOlJr-
1>('eld('11hij de ha lid, dat dan, helaa!'.
rtulkholl1nU'l1 c.-'ngllillmiklllippels Ilt,t ge-
spr('k zullen o,'ernell1ell, De jOllgl'r('U
hehlll'u hovendien n'cht om gehoord le
wordCI1,

Er is hicl" stellig ook sprake "all eeu
hreuk Y:llJ gl'ul'raties c.-'Il h(,t is een
illusie om te mell('n dat lIlCIl die wel
l'U'1} met ITU paar gesprekkeIl kan
lijmclI, De hotsing tussen ~encraties zal
zich altijd w('('r in pijnlijke connictcn
vo1trekkt'l1. ~faar llat Iu'('mt de plicht
tot ('en opell ~esprek Hit't weg waar dat
nHl~('lijk is.

Is het mogelijk dat de politieke en
gt'l'stt'lijkl' gnll'pering('11 van OIlS land
ook iu dit gcspn'k zuilt'lI \1)OTgaan of
moeten er per,,,t nit'llwe instanties in het
len'll worden geroepen die dit Illogelijk
makcn? lid kan. hij wijze van sprckell,
niet lang Illl'l.-'r tinTen of ('('n grote
'tl'ach-ill' oveT de hw'stil' monarehie of
repuhlit'k zal onH'rmijddijk zijn. Ik

""tienk dat n'l(,1l lH'd wat zullell mOl'1t'n
IH'TWiIllWIlalvoH'ns Z(' in opt'nheid aall

..•••..zn1k(, hl'Spl"ekingell klllllJ('ll dl'l.-'1IH'IllI'n.
Vt'('lal is hl'! kt'millgshuis nll nog mid-
delPlIlIt V:ln alh'rki ('lllOtione1e Illani-
ft'static.-'s pro of coutra, Ik ZOII Ille knn-
lIen ,'oorstdll'1l dat ook dl' led ell van
hd koningshuis een Illt't'r ratiOllt'le
lle1angsh'lling ZOllt\l'll toejllicilt'Il,
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'THE SPV':
verfilming van de anti-held

Sir Arthur COllan Doylc bouwde Illd
zijn Sherloçk lIolmes het prototype van
de detectiw' in de literatuur; .\Iax Brand
deed hetzelfde met zijn cowhoy.hot'ken;
11, Rider lIaggard crei-;prdt, ('cn bn-'{'d-
sprakigt', maar in essentie hruikhare pro-
totYPl'ring van de avontu(t-'nheld l'n Jan
Flellling ten slotte zdtl' het schahloon
voor lIl' Snpl'r.Spioll op papier met zijn
creatie van James Boud.

Op grond van dergelijke schahIolll'll
en prototypen is elke sçhrijver met l'l'n
h{,{'tje talent in staat l't'U verkoophaar
hoek te lIlakt'n - al zal het in de Illeeste
gl'val!en gt"l;'ll hesbellt'r zijn, .\laar het
imiteren van prototypes gar:ultll'ert zei.
den werkelijk succes, Tekstschrijvers
hehhen dat aan de hand van hes taande
'rijlllwoordenl)l)eken' Oll(iervondcil. tOl'n
Zl' dachten dat de combinatie 'ik hOll
van jou' l'n 'dl' lucht is hlauw' een
zekere Wl'g naar StlCl'eSwas. Succes valt
nooit tt'voren te herekenen. Zeker uit,t
aan de hand van hlauwdrukken.
Cdukkig is pr altijd \\'1:'1een tegl'n-

kracht te vill(It.'n. dil' dl' l'xtrt'llll' proto-
types we('r tegenwkh! geeft. liet duidc~
Iijkste voorheeld daarvan vinden wc
herhaalddijk in dl' schildl-'rklillst. waar
impressionismc wl'rd opge\'olgd door l'X~
pn'ssi()JIisme.
In al df'ze gl'vallell gaat het er niet

FILM8ESPREKING
alleell Olll. 0111l'en sterke tegl'npool van
het prototype te crei..~ren. maar ook om
het moment waarop het gebeurt.
Vóór de wereld ooit van Janws Bond

had gehoord, had Crahalll Creelll' alet'u
respE'dahel aantal spionagl'TOIlJ:ms op
zijn lIaam staan. die (avant la lettre) hd
tegl-'llwkht \"()rmdell vall Bond. Ook l'en
schrijVl'r als \V. SOJllersd ~lallgll<lJll
heeft zo'n typischc (lIIli-held iJl dl' spio-
nagewert.'ld getekend - in zijn hoek
'Asiwnt1en or the BrHish Agent'.

Filmrechten

Zowel Cn'elle als ~laughalll werd
gOl'd verkocht. Illaar haarden nauwelijks
opzien. liet waehtell was op ex.diplo-
maat David Cornwell. die onder Iwt
pseudoniem JO/lil te Carré in 1961 dellll-
kt'nl(, Illf't 'Call for the O('ad", Dit
hOl'k. Ilo"h het voIgt'IHll' trokkeJl sterk
de aandacht :ook 'A murtler of Quality'
ging de mist in. Toen de mist optrok
verscheen in septemher HJG3 'The SI'!I
u.:ho callle ill trom Ille cofd'. 111nug get'n
acht maanden haalde het veertien druk~
kl'u: Na l'en jaar waren ('r meer dan vier
miljoen exemplaren van 'The Spy .. .' in
omloop.
lId is hegrijtll'liik dat al spoedig dl'

filmrechten verkocht war('1l en onk Le
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I!l'/.!i,neur .HaTtill WIt

Carn'''s vierde hock. 'The Looking~GI(J88
\\'ar' . zal wOf(h'll verfilmd.
lid hioscooppuhlit'k - gf'wl'IHI aan

Eddie Constantine l'll Sean COllllery -
zal wat oll\\'ennig tegen deze \.•..einig
agressil'\'(' held aallkijken. Weinig agres.
sief dan in fysi('k opzicht. want Illt'ntaal
is dl' IJ(Xlfdpt'rsooll lIit 'The Spy' (Alec
Leamas. gl'spt'l,ld door Hichard Burlon)
Iwel wat Ilwer mans dan zijn tl'gen\'oe-
tt'rs in dl' heldenst'ctor: Lealllas slaat in
de hele film (eli in het hoek) maar N'n
IJlaai telt'. en dan is het Ilog een ollh(,te~
kl-'lIentl kmid('niertje dat het slachtoffl'r
wordt. geschoten wordt er alleen Ileel in
hl't hegin l'll helt'lIlaal aan het eind,
J)aarhl~sl'n: dialogl'lI en adie die de
dialogetl Ilegeleillt en accentll('l'rt. ~Iaar
geen wilde knokpartijen. gt.'en gelwime
wal}('11S.

Ook g{-,(,IlIweltlscholll' glalllourspion-
nell. kll'illdochters vall },Iata-I lari of
geweldige. alwett'll(le sllperchefs.
Het fl'it dat ik met ",ulruk mm'l

v('rklieu dat al d(,zp ingrt,dióllen ilJ dit
spiollag-everhaal nld aallw{'zig zijn, il.
lustrt'ert voldoende lH't onechte. opge-
~chrDt'fde l'lI sprookjt',~;l<:htig(' van tIf'
doorsnt,(, spionagl'films.
Daar is nil'ts tegen; sprookjes 1Il0dt'lI

er ook zijn. maar dan Illol'ten ze niet
(zoals md sOlIlIllige films in dit gl'nre
het geval is) md eIod('lijke t'mst opge-
diend wonll'll.
Lc Canl' - Olll krup; h' keren lIaar

OIlSondenverp - h(,t,ft in The S,,,, \\'/10
Came 111From Thc Cold (in :-.Jt'derland
vertaald ondt'r de titel: 'De Spion aan de
~lullr') een stt'rk lll('lIselijk verhaal ver.
kid. dat (schijnhaar toevaliig) in tI(,
wl'rt'!d vall spionagt' ('n l'ontraspionagc
spepIt. Schijnhaar toevallig - want I..e
Carri' heeft hpt'! goed heseft dat alle
lIlensl'lijke conflicten die voortkonl(~1l Ilit
dl' gespanll('n verhouding tussen Oost en
\Vest hd duidelijkst tot uiting komen in

de tussellllll'nselijke contacten die l'r
zijn: en die zijn het Illt'est frequent
illtcllsief op het spionagevlak.
Alec Ll'amas (Bnrton dus). zo wil J

Ie Carn.... is l'ell o\ltlgediell(le van
Britse geheime diellst. Ilij is chef val
Britse spionage-afdeling in \\'est~Bel
die via de Illuur contaden omlerlH
1Ill't agenten in Oost-Berlijn en C
D'litslalul.

Leal1las wacht in Checklloillt CII{
op dt, aallknlll"t van zijn helangrij
agent in Oost.Berlijn. Hiellleek. Als
agent zijn \vcg door de slagI101lll'1l
dl' Oostduitse Vopo's hf'(,ft w'h
wordt hij op het laatste 1ll00r--
niemalJdsland olJder Vllur gellonr-.
stt'rfL Ll'ama.~ wordt kruggt'rol
llaar Londell. waar COlltrol (Le Cal
schuilnaam voor de chef van de BI
inlichtingendienst) hem l'en ander h:
tjl' op kantoor aanhil'dt. Ll'amas hed,
voor dl'ze degradatie en sukkdt van
ent' haantje in het and('n' - s!t'l'lls I,
aan wal. tot hij als assistent in
hihliotheek heiamlt.

"Automaat" Leamas
Daar ontmoet hij Xall Perry (Cl

Bioom) en pas op dat moment kom
iets menselijb naar \ïlrt.'11 in dl' 'al
maat' Lealllas. .\laar dan llH'rkell
ook. dat zijn hele wrlopen houding
pose is. want hij neemt (via agent S
lf'Y) contact op met 'Con trol'. Zijn t
hlijkt te 7.ijn Olll te infiltrerl'n in de 0

Pefl'T Hili Eyck als ,\trll/elt



Leamas en Xan worden gevangen ge7:ct
en ~Illndt is vrij, Dan ontdekt Leamas
dat iemand zijn eeldeur g{'()pend heeft.
Hij \Veet te ontsnappen en ziet (tlt Nan
huiten op hem slaat te wachten. Ze
h('Tl'ikende I1l1l\1r.maar op het moment
dat ze erover wiJlen klimmen, wordt
!'Jan door een Engelse agent in Oost.
Duitsland neerges(:hotl'n: Lcamas ver-
trouwde llIen wd, maar Nan was een hl
groot risico. Leamas - die door zijn
contact met Nan steeds IIwer afstand
van de harde kant van zijn werk heeft
genomen - krijgt hierdoor de nekslag:
alhoewel Smiley aan de westerse bnt
van dl' muur op hem wacht en hem
aanspoort er over te springen, klautert
Leaillas weer aan de oostkant naar be-
neden, naar het lichaam van Nan, eu
wordt op zijn henrt neergeschoten.

\Vie hen heeft helpen ontsnappen, laat
ik liever in het midden: het is de tmige
ingenieuze draai aan de plot die onver-
meld dk'nt te blijvCll.

Richard Burton is de idt'ale figuur
'voor Lealllas: stevig. middelhaar. niet
helemaal onknap. een beetje verlopen,
een getekend gezicht. ~Iaar dat is dan
ook alles wat hij meelm'ngt: v('('1aderen
komt er vall zijn kant niet bij. Hij blijft
wie hij is: een norse, stuurs kijkende
agent. die de hardheid van zijn vak
ac(.'{'ntlll'('rt,door de onilewogenlieid van
zijn gezicht. Oskar \Verner als de joodse
Oosttiuitse tegenspeler van Leamas,
speelt Burton in de scènes waarin ze

Ridlllrd R"rtOIl ai;, I.I'alllll$

samen zijn, volledig van het doek; en
dat ondanks het feit dat \Verner bepaald
niet '()veractt'ert'. Peter vall Evck en
Clairl~ BIoom zijn goede maar' weinig
sehitterende hijrollen.

Het nU'est aantrekkdijke aan de film
is de authentieke atlllosft.'('r die als een
rode draad door het hele verhaal loopt:
'Ja. zo zou het ook in het gewone (voor
zover men lhlt 'gewoon' Illag noemen)
spionagewerk toe kunnen gaan.' denkt
men.

I\[e('r heeft ~Iartin Ritt (regisseur én
producer) er dan ook - helaas! - niet
van weten te mak(,u. Zijn film is uiter-
mate hoeiend, maar tbt komt niet door
de knappe regie, Illaar door de sterke
manier waarop cameraman OswaJd I\lor.
ris het eveu sterke verhaal van Le Carré
in heeld llt'cft gezet. Hegisseur Ritts
bijdrage aan het geheel is in feite puur
registrerend geworden :nergens heeft hij
het manuscript Villl Le Carré zó veran-
derd dilt er een film te voorschijn is
gl,kolllen, die los gezien kan worden van
het bock. Dat hetekent dat de coupures
uit het hoek met zorg en nverleg zi;u
g-ekozen,maar ook dat er door de verfii-
ming bepaald geen nieuw asped aan het
verhaal is to('gevoe~d.

Niettemin: voor degenen die het hoek
lIiet gelezen hehhen, is Ritts film l'en
uitstekende adilptie, terwijl dcgell('11die
ht't b(l('k wt.1 kennen z('ker ook met
plezÎl'r aan de film herinneringen zullen
ophalen. 11aar dat alles komt vrijwel
volledig op rekening vall dc cameraman
en (voor 75 pct.) op rekening: van John
Ic Carré, HENK J. ~IEIEH

Ir \l'crlU'r ld$ Ficdlcr-~~('heime dienst. Hij moet overin-
'I eH proheren de chef van de spiona-
lfdeling in de DDH venlad.t te
_eli. ~Iaar dat ovt'rJupen moet gelei-
jk gaan: Lealllas m()~t wachten tot
henadl'nl wordt. Dat gebeurt vrij
eTl vanaf dat lIlOInent versllt.'It de
in het verhaal. Lcamas gaat naar

-Ierland om daar ondervraagd te wor-
door eell Oosttiuitsc agent, wordt

r Oost-Duitsland gebracht om door
adjundehef van de Oostduitse ge-
ne dienst. de jood Ficdler, (Oskar
mer), verhoord te worden. Het lukt
Illas om de Oostdllitse spionageehef
ndt (Peter nUl Eyek) verdacht te
;en. zonder dat l'iedJer Leamas gaat
.Icnken, maar op het kritieke moment

=-lens ~Iundts proces in Oost-Duits-
1, achter gesloten dClIH.'n) \\'eet
ndt het hele komplot aan de kaak te
len. door Nan Perr)' als kroongetuige
:lten versdlijnen.
lan weigert t'Crst mee te werken.
Ir als ze denkt dat Leama.o;(van wie

- is gaan houden) g('en gevaar loopt,
elt ze iets waardoor de verdenkingen
Fiedler ontzenuwd worden, Fit.,tUer

dt op zijn beurt gearresteerd, ook
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Jeanne en Marie
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~Ien is OH'f het algemeen nogal ver-
rast, als mooie vrouwen ook nog hlijkell
te kunnen zingt'n. \\'e bedoelt"1J dus
vrouwen die om hUil s<:hoonht'id ill'kend
zijn ~('word{'n, fiJlllSlt'fH'll. \\'c wden
dat Brigitte Bardot ('cu lief stemmetje
heeft. maar haar stPlll is slechts ('('I}

aû.nligc hijkomstigheid Vt'q.~(,lt.k(,ll mt't
haar uiterlijk. \\'t" willen 1111 ('eli paar
woonlell wijdt'lJ aall j(':\IIII(, ~lofl'all en
~taric Lafort~t. hn'C sterren van mÎ's-
.sehicll minder voyante schoonheid dan
BB. lllaaT toch nog altijd zeer goed I1wt

haar te metl'll.
Jeanne ;..IOfe:\1I lwdt ('Big!' tijd gt'I(~-

dl'll ('('n langspeelplaat uitgehracht (Po-
Iydor, .18801 ;..ll.dium), waarop ze twaalf
chansons van Cyrus Bassiak zingt. Ze
kreeg voor deze plaat de Crand Prix dil
Disquc. gehed terecht dachten wij. liet
zijn inldligt'nte ch,msons. flllllavnlghaar
door .\Ion'alt vertolkt,

Eerste film
De eerste film waarmee ze in de

bekendheid kwam was 'Lift naar het
schavot' van Louis .\talle. Daarvoor was
Z/.-' als tout'clspedsk'r al wel hekend
(door o.a. Pygl1lalion en Kat op een heet
zinkl'n dak). maar haar werkelijke zege-
tocht als \'t'dette begon toch toen. Ze
had zelf lH't gevoel dat ze met 'Les
amants'. ook van Louis .\la1le. haar doel
had hereikt: e('u ~rote ster worden.
Aanvankelijk verwarde het succes haar.
ze ,verd l'r ollzeker van. Tot Jouvd haar
zei 'Jt' moet kiezen tussen Ill't leven en
het succes.' Ze wilde ophouden en het
lt'ven kiezen. maar de behndte tlmel') ft,
spl'lt'n was skrh'r dan zij zt'lf :Zl~wt'nl
de grote actrice Jeanne "loreau, die nog
sh'eds. nu 3S jaar oud. haar talenten
aanvult en vervolmaakt.

Bijna alle jonge regisseurs vall naallJ
hehh{'n Jeanne .\lore,lU tot middelpunt
van hun ni{'uwt~ stijl gckozen. zoals
:\Iallt~. Truffaul. D{'my etc. Antonioni
maakte met haar een van zijn heste
films. La i'\otte. Een journalist stelde
Jeanne ('('ns o.m. dl' vraal~: Als je de
komeJHIl' tien jaar pn'cil's kon docn waar
j(' zin in had. wat ZOII je dan doen? Haar
anhvoonl: 'Aan mijn privéleven zou ik
niets veranderen. Het hevalt me hest.
Als actrÎ<.'e wil ik geen tijd verliezen. De
komende tien jaar zijn misschien mijn
laatste als aetric{'. Ik zou graag reizen,
Ilaar het hllitenland gaan. l'en internatio-
nale ster worden, maar niet in de slechte
zÎn van het woord. Ik zon weer toneel
willen spelen. La Dame dl' chez 11axim's
('n in Parijs de I){'ste kr;l(..hten van hd
tOlll'e1 om me h('ell n'rzaull'ien.

Jeamll' .\Ioreans laatstt' succes is, zoals
bekend. Viva :-'Iaria, het lichtvoetige
werk over twee variétéartiesten in
.\lexÎ<.'o tijdens een volksopstand. BrigiUe
Banlot spP('lt de tw('cde hoofdrol in dl'
film,

Andere mooie vrouw
Een amlere mooie vrouw met {'en

mooie stem is .\Iaric Laforêt. Van haar
zijn al verscheidene platen op de markt,
waaroll(ler vele slIccessen. \\'e noemen
La tendresse, Katy Crnelle, La Playa.
Viens sur la montagne {'n H'rsc!ll'i<!ene
songs van Boh Dyian, o.a. B10wing in
th(, wiml. Festival he{,ft lill, na el'IJ reeks
('Ill'e's ('{'n 1an~spcelplaat van .\Iane
Lafort"t uitgebracht, ,,,aarop de verschil-
lende aspecten van haar kunncn verte-
genwoonIigd zijn. Ze heeft l'('n lichte,
ietwat hese maar zeer huigzame stem,
met l'en wat lIlelanc1Joli(,k timhre ('rin.
Vooral folksongs klinken in haar mond
Ilijz(lIlder apart.

.\Iarie Laforêt kwam <lIs.\Iarie-Thért's('..-
Doumenach in juni 1ü40 ter w('reld in
een stn'ng burgerlijk milieu te I'érigord "-
in de oJllgeving van Bordeaux. Haar
j{'ugd Vl'r1i('p lall~s strikt afgebakende
paden. Studeren was hoofdzaak. Op de
middelbare school ontpopte ze zich als
('en hijzonder hegaafde leerlinge en h(,t
was dan ook voor haar omgeving geen
wOII(It'r dat zij, nauwelijks W. het eind-
diploma lyn'llJll hehaalde met het predi-
kaat uibnuntend. Op aanraden van haar
ouders zou ze aan de universiteit Spaans
en filosofie gaan studeren. In die pcriode
ontd('kte 1larie Laforêt cchter vrij plot-
seling haar nil'llW(' rm'ping: het challs(lIl.
leder milllllltje vrije tijd 'was voor haar
het voorwcndsel om zich 011 haar kamer-
tje terug te trekken en daar ml't c('n
intens genoegen haar zacht{' sh'm hl'g{~-
k'idell(l op {'('n gitaar. haar Iwl(, f('p{~r-
toire van wat drm'fget'stige ik'elks eH
hallades teil !leste te geven.

Talentenjacht

.\Iarie zou eVt'lIwt'l t't'rst voor de film
ontdekt wordell. Op aanradell "all haar
zus Alex<lndra deed ze mee aan ecr~
talentenjacht, georganiseerd door Ray-..-
mond Rouleau. In eeo simpele wiUe .
japon "erschel'n ze voor dl' jury en ('('n
afgeladen zaal. ('en tikie vl'r1egt'll. c.(,-
lukkig was die plankpIlkoorts maar van
korte duur - ze v('fln,mde zich l'n met
('('11 bcheerste stem declamcerde ze ('en
gedeelte uit een klassiek stuk, Atl1:l.lie,
Ze deed hel zo indrukwekkend, dat ze
hehalve de ('erstp prijs ook IlOg tWl'e
filmeontractt'n in de wacht sll'('ptt'. Ka-
pitalen ,v{,flIt'n ('rteg('naan gegooid om
de naam van dit totaal onbekende meisje
hekend te maken. :"iet haar eigen naam,
m.-:.ar .\farie Lafnr~t, ('cn vondst van
Ronleau.

Ilaar ('{'rstt' grote film was 'Plt'in
Soleil'. ('en thrillpr met Alain Ddon. Ze
,venl al gauw hekend om haar 'gouden
ogen'. en haar talent <lIs actrice. Films
als Leviathan en Saint-Trop{'z Blus volg-
den. Tusst'll de films ill Ill't,ft :\tarie als
zangcres ('('n ge\\'('ldig{~ v1l11:htg{'IHll1ll'n.
Ze legt zich vooral de laatste tijd toe op
de folksOllg. is een fan van Boh Dylan.
Acht ('pe("s twee lp's, enkele sill~I('s, en
bijna allemaal verkoopsul'C('ss('n. l'l'n he-
wijs dat het lIid alleell .\Iarie's mooie
ogen zijn dil' )H't 'IJl dot'lJ.



Dolphy en de scheldende critici
liet gaat de laatste jaren allt'maal

razendsnt'l in de jazz. Nog geen vijf jaar
gt'!edl'lI Iiepell velc eritid te hoop tegell
wat zij 'antj.jazz' noemden (de term
komt van .1ohn Tynan. maar kreeg \,)()ral
hl,kt'mlheid via dl' fd-collservatieve nit-
vallt'n van Leollanl Featller). }oIm Col.
tranc en Eric Dolhpy, de' leiders van
deze ,'erfoeide anti-jazz-strnllling. sl'he~
m'n 'erop uil te zijn om de swing
opzettelijk te wmidigen' (Tynan).

;\'11, in lU(j(}. !ledt het heilOlldende
element in de jazzwl'reld andere zonde-
hokken om aan de schandpaal te nagelen

",,(Alhert Ayler. C('dl Taylnf, Arehie
Shcpp) en wil mell hest toegeven dat

- Dolphy ell Co!trane <lp ontwikkeling van
de lIl(J(lt'nH~ jazz, sinds ParkeT, l'igl'lllijk
(lP ('{'Il logisc1ll' manier hehhcn vnortge.
zet. :-.:it'maml beweert nog dat Dolphy
en Coltrane met h11nVernil'11Wingellhd
'Wt-'Zt-'IIvan de jazz' (wat dat dan ook
mag zijn) aantastten. Coltranl' kan sinds
zijn (indenlaad sublieme) albml1 'A love
supreme' geen kwaad 111('('1' do('n. ('l} l'en
half jaar na zijn dood in juni 1964 werd
Eric Dolphy verkozen in de 'Hall of
Fame' van de jazzgroten door de lezers
vall Ilt't Amerikaanse hlad DO\"'II Beat
(dezelfde groep selecteerde dat jaar Panl
Desmond als heste altist, Joe },Iorello als
bcste drummer (-'n het Dave Brull<'ck
kwartet als heste comho).

Inmiddels komen er nog steeds platen
van Dolphy lIit op de 1\ederlarulse
markt, sOlllmige \ïXJr het eerst, :lIH1t-rcin
goedkope heruitgave. Stuk voor stnk
illustreren zo nog eens dat Dolphy \••.e1~
iswaar ('('n Ilikrst oorspronk(,lijk IlllISicllS
was, llIaar dat (Ie \"('rontwaardiging die
indertijd werd opgestookt rond zijn
'anarchistische richting in de Illuziek' t'l\
zijn 'nihilistische vingeroefeningen' (al.
Iehei van Tynan), zacht gezegd wat

oH'nIH'n'n was. Ik wil deze lIIaalHl drÎe
van die lp's hespr(,ken.

'Thc Eric Dolphy .i\lemorial Album' is
et'n wd ht'e1 erg pretl'ntit,uw titel voor
e('u lp (Fontana 688 521 ZL) waarop
t-'t'n vH't-'lmlallegaartje van groepen met
Eric Dolphy te horen is. fitter/mg tt;altz,
een Chaflll<llll thema v<ln Fat.~ \Valler.
wordt nogal plichtmatig vertolkt door
een kwintet waarin naast Oolphy op flnit
all('('n vibrafonist Bolll)y Illltclu'-'rson I)()~
Vl'n de middelmaat uÎtkomt. In ,\fusic
Matador is Dolphy op basklarinet te
horen samen 1Ilt't (tril' :UH1<"n'hlazl'rs,
liet e;llypso~a('htige deuntje vermag dt-~
soliskn niet erg te inspireren. Altist
Sonny Simmolls speelt nogal houterig,
fluitist Prim'c Lasha wissl'1t onhandige
passages af nl<'t periodes waarin hij
Doiphy's fluitspel trac:ht te kopiëren.
Cliffonl Jordan laat horen dat hij op
sopraan sax v('('1mindN kan dan op tenor
(zijn eigenlijke instmlllcnt), en alleen
Dolphy zelf komt tot curieuze, ZCl'r
('xpft'ssicvl' rt'sllltat{'Il. Love me is eCH
ollill:gl'lt'ide altsolo waarin Dolphy zijn
\'ormge\'oel demonstreert (inleiding en
koda met gmtc intervalsprongen, de ge~
(Ira,gt-'II11Il,Il)(li(~klkt'llS afgewisseld Jaar
grillige, sm,lIe loopjes) zonder dat hij de
artistieke noodzaak van dit waagstuk
waarmaakt. Volk(lig j:!;('slaaJ.,:d(laaft"n-
tegen is Alonc together een adembe.
nemend basklarinet~contrabas-dllet, Eric
Dolphy cn Hichard Davis handhaven
ruim d(-'rtien minuten lang t-'t'll bijna
ollhegrijpelijke t'enheid. Dolphy's horre.
lende toon-effecten in hd lage ft'gister,
zijn tere gdllid('n in de hoogte. zijn
plotselinge uitharstingen in pijlsnelle fj~
guurtjes, alles wordt met volmaakt mees~
tersl'hap opgevangen. hegdeid en he-
antw(xm) door Hichard Davis, die zowel
met de strijkstok als pizzicato de meest
onvt'rwuehte effecten steeds haarfijn

weet te doseren, Een zeldzaam meestl'r~
stukje,

Eentonige drummer
'Eric Dolphy in Europe, vol: 2' (pres~

tigt' PPR (77) is ('('11 plaat dip wordt
hedorvt'll door de 1)eellse ritmesedie.
De logge, eentonige drummer. de matige
hassist ell (h, veel te conventioneel he-
gl'I('idend(. pianist heperken J)olphy zo.
zeer in zijn mogelijkheden dat hij van de
weeromstuit onJ.,:eïntt'ress('erd en stereo-
ti('p gaat hlazclI. \Ve kllllllt'll als .:'\e~
derlandt-'rs trots zijn op .\lisja .\Iengd~
herg. Jacques S('hols en Han Bellnink,
die op de lp 'Last date' Dolphy tot
onvergelijkhaar n'd l11'lere prestaties
stimllieenlen.

In de periode dat hij als free-lance-
musicus in :\l'W York werkte, deed Eric
Dolphy aan tientallen plaatopnamen
mee, niet alleen onder eigen naam maar
ook als side-man hij lllellSt-"1lals Charll's
}'linglls. Jolm Coltrant' l'1IKen .\tclntyre,
Op 'Straight aheall' (Prestige PPR 083,
evenals dl' 'Dolphy in EIlfOPC'~lp, veXlI
f B,HO in de handd) sp('elt Dolphy oll(le,r
leiding van Oliver Ï\elsoll. 1\elson begOlI
als alt~ en tenorsaxofonist, maar kreeg
gaandeweg zoveel w("rk als arrangeur
dat hij het spelen ('1' hijna helemaal
aangaf. Toen 'Straight ahead" werd op.
genonwn (in maart 196I) hidden i\el~
sons heide activiteiten, spell'Il en schrij.
veil. elkaar nog ongeveer in evenwicht.
De plaat hevat ('('n uitgekiend repertoire
met naast ('('11paar routilll'thellla's tWt-'C
vo()rtrdfelijke Ndson~('omposities. I m(J~

gcs, gesdlft"ven voor Dolphy's hasklari.
net en Xelsons tenorsax, maakt gehruik
V:lIl ollVt'rwa('hh' dissonantt'n, maar er
gaat toch een heerlijke rust van het
thema uit, Mama Lou is l'en plezit'rig
swingend niemendalletje met t't-'n fraaie,
ge<1rag£'nintroductie,

Opwindende dingen
liet accent ligt hij deze lp niet zozeer

op de improvisaties, maar toch doen de
solisten plezierige, soms opwindende
dingen. Dolphy speelt in drie nummers
basklarint't. ('en tikkeltje millder experi~
menkt'! dan op zijn eigen platen. Ilet
instnllllt'nt doet hier, vooral in Iwt hoge
register, soms hedriq;lijk n"d aan t'eu
tenorsax dt'llken. :":elson komt vooral op
tenor tot indrukwekkende prestaties. Hij
hedt ('t-'I\ !lobde, volkolliell beheerste
toon en gehfllikt een strikt persoonlijk,
langzaam vibrato. Zijn soli zijn zo hecht
en l'v('nwichtig opgehouwd dat je je
soms afvraa}.;t of hd allemaal indenlaad
spontaan ter plaatse ontstaat, t-'cn vraag
die overigens weinig ter zake doe!;
hoofdzaak hlijft het fijne resultaat. I let
amusante hoogtepunt van de lp is het
vier~om.vier.spel in het titelstuk, waarin
Oliver Xelson en Eric Dolphy aan fel.
heid en overtuigingskracht maar weinig
voor elkaar onaerdoen. een bewijs te
nleer van Xelsons vt'(>lzijdight->i<1.

BEIlT VUljS.lE
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De te sterke aect'uttwrillg van lid
matl'riHl', dt, drang Ilaar het COlllllH'r-
dHt" tlt' t't'u\\'igdurt'nde lleigin~Jb{'hot,ftt'
zich vooral toch maar te manifestt'rl'lI.
dit in dl' IwdelHlaagst' mens op Ie
lllerkell. is nid nieuw. Eenier t'eJl elicll(".
~dell Wt't't het 1111allemaal w('1. Illaar wat
Ilt'dt het voor I,in zich t'r tegen te
\'t'rzt'ttt'll. Ilt,t kan t)ok immers nauwe-
lijks nog andt'rs. Te skrk al zit uw,:
daarvoor in de tredmolt'n nlll zieh zeil,
Een situatie dit, Îndt'nlaad nog maar
weinig ht'\\'ustzijn hit ,laat. Soms, bij
voorllt,t'ld in gt'val van zi(,he, wordt de
J't'gelmatigt' veiligheitl aangetast. Soms,
want ook dit ziek-zijn zou mcn no"
kunnen hantt'ren als een statussymhoor.
Dood in plaats van ziektt~ laat dat ook
toe, ofschoon mt'Jl tIaarhij zelf helaas h",t
nakijkl'll ht't,ft.
Zijn zit,kte t'1I <loml al met al toch nog

BOE KBESPR EKING

wel fadoren die storend kUllIlt'u werh'll.
ze zijn tenminste fysiek vol'1haar, het
dkaar kapot makt'u ondanks zich zeil.
t'enzaamllt'id, t'ct.. zijn factoren die wèl
It~v('n. maar waar tegelijkertijd lwslist
aan voorhij te k'ven moet zijn, Tt'n slotte
is men imnwrs in \\'l'Zl'1l altijd ('{'Ilzaalll.
E{'n kwt'sti{' vau \\'t'I1IWIIdus. Eli daar-
om: Ook al ondc'r- of hl'rh,tlllt'n wij ons
zelf Zl'l'r zei<ll'n. ~ewoon maar verder
leven. Dt, situatie soms er:eu vaag consta-
teren misschien. vooral nid te dikwijls.
en \\'eer doorgaan. Er hm't'tHlp t'lt fto-
g{'naan. figu1lflijk ell desnoods iu de
m('t'st mim(' zin ook Il'tterlijk. De C011-

sl'qtll'ntit's? lipt uikindelijkc resultaat?
Xid te overzien. ook al laat nids l'll
niemand aan duidc'lijkJH'id k wellst.tl
over. Onwil l'll onmacht sluitelI daarvoor
h'\'t'l'1 huitell, En <lit krwijl er toch
z()v('('1 :lalt Ill't licht schijnt te komen.
ZUUsehijn dan toch hedrog zijn?
lid is om deze \'faag dil' m,,'n zich als

If:'zer zon kunllell stl'!lt'll hij dl' nit'uwe
roman - Spijkt'rs zolltlt'r kOPP{'1I- vall
Victor Spoor. Et'll H'rwarrendc vraag.
omdat zij diezelfde lezer bijna op
lH'tzl'1fdl' mom{'nt op zich zelf (Irukt, l'll
het - \•.de hen ik -. - waarin sta ik
wat doe ik -. de., oprm'pt'n.
Spijkt'fs zondt'r knPPt'1I - Îs llt'1 relaas

van c'{'n kalt)('lllilaatscliappij, illelilsief
haar v('rdit'lIst{'ll. \"erli{'zen en corrupties.
D{, roman \'erll<lalt hoe binnen deze
maatscllappij won1t gemaniplllc'enl.
(mis)gl'kll'lllld, gl'ehil',lllc'c'nL zouder
aanzil'n <lI'Spt'rsoolls. Dt~ hinde'ndt', oh-
St'l"vl'Tl'll(le figuur hierhij is \Voutl'r
Storm, die van\\'l') ..W dl' relaties van zijn
gestorven vadt'r. is aangenomen als reeh.
terhand van de directie. In het tijdsIw-
stek van nog geen drie dagen waarhin-
nen zich de roman afspeelt wordt \VOll-
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kr Storm geconfronteerd uwt de ka-
toenhandel. en met de mensetl door wie
dcze handel hedrevt'n wordt. :\!t'nSl'll
die dkaar het levell nauwl'!ijb gllJlllt'll.
hij na skrvell van afgunst, zich il,der
mOlll{'nt van dt, dag door elkaar helaagd
weten, l'n elkaar slechts kennen en he-
of veroordelen op grond van geslaagdt'
transacties. IJlaar Iiew'r nog op gromt
van grandiozl' lllislilkkingt'n, De N'n
denkt Ilt't allemaal nog heter te versÎt'ren
dan de ander, Eén der Illedewerkers.
\Voltt'rs, Itrengt het zelfs tDt adjunc.:t.
din'cft'ur, Zijn 'collega' \Vesft'rhof mod
(laarvoor vallen, KraJllt'r. (Ie l>oekllOllder.
'organisl'ert' de hr~ltldkast. {'U 1l10t.'t
daar\"oor hoelen: Cc'{'n ontslag. maar
hlijven l'n afhetalen.

Exacte weergave
El'n t'xactt. we{'rgave van - Spijkers

zonder koppl'n - is n'sllllll'Tt~n<l noch
uitvoerig goed lllogtc')ijk. liet gegeven is
lH't gebellTen in en rond de katoenmaat-
schappij. en het als mens door de mand
vallen van vrijwel alle hetrokh'lll'n,
Wallllf'er zij dl' const'qu{'nti{'s van huu
<ladc'u zien of dreigen ondcr ogl'n te
krijgell. Bijlla allen gaan af, zijn in
wezen - Spijkers zonder koppen -.
Iietgl'en daarna nog rest is niet veel
meer dan l'en zielig hoopje wanhopige
vereenzaming.

Een voorheeld ,,'f\'an is de Kramer die
op l'l'n ochlt'nd niet naar kantoor durft,
zich opsluit in zijn kamer, nadenkt, hd
althans probeert. zweet, spijt Ilt'dt, zijn
de voorgaande avond opgelopen kater in
en op de dekens ruikt. Of de \Volters
die zijn van l'en zware operatie herstel-
lende vrouw in het ziekenhuis opzoekt.
eind doos over zijn werk praat. l'U voor
zijn vrollw niet anders weet te vl'r.-:iIllH'1l
(ah troost) dan l'en ht'atlty-east'. EC'II
andl'H' iIl11stratit\ vooml der wanhoop, is
de gesehiedt'llis rond ~Iax Evers, het
jeugdige factotulll der katoenmaatsehap-
pij. maar ook de jongen die zich laat
opjutten door zijn hnwr Panlom de
(lege!) hrandkast te krakt'l!. ~Iax doet Ilt't
uÎteim!l'iijk lIid. Ild op tijd komt hij
t'rachtt'r dat Kramer hem voor is ge-
weest. Pech gehad. maar het ontslaat
hem tenminste van de ohsessiollcle ge-
dachtl, dat hij niet gedllTfd ZUil hehhen.
Tc'g('uowr zijn hroer, die hij nid hielp
tO(,1ldeze Wt'g{'IlSolwnlijk (straat) verzt't
door de politie werd meegenomen.
zwijgt hij over zijn angst. In plaats
daarvan doel hij groot, vodt ~lax zich
oh zo'n linke jongen, .. Eindelijk is hij
el'n h'er gdijkwaanlig aan zijn altijd zo
SllP('ril'lln' hroer. 1I0e gelijkwaardig wel.
hlijkt als ~lax Paul weer onttllod en met
ht,tIl Haar het Kralingse Bos rijdt om zijn
helc\'enissen te vertellen, Samcn op hun
snelhrommers \\t'd \lax zkh - nozc'ms
onder elkaar -. El'llmaa) aan hd pratl'n
wordt tlit 'lekkere' saamhorigheidsge\"tlel
bij ~Iax al gauw weggf:'drukt door een
panische angst:

(... )' Je /u'hl gelijk', zd rml! tOCIl, 'ik
geloof ;e 1Iiel'.
Ilij sloeg; zijn hrm'r zo hard met de

zijkant van zijn ham I in het gezicht. dat
\Iax eell saldo acht<'Tovt'r maaktt' t'n
languit tl'gC'1lde grond smaktl'.

'Zo', zei hij. 'eli 1101/geUl" lei; ecns
praten, IIIllllr ehlfl zemder Illluwe kl/I'.
Hij schopte ~Iax' \'oelen vanl'l'n. trap-

te hem met zijn puntige sehm'll tUSSt'll
zijn henen C'tI hukte zich om llll'! zijn
haml dl' gil van dl' alldt'r Ic SlllOH'll.

(, .. ) (, .. ) "oorl/it, teallr is dat geld?
'Vtiág het lIiet je sc/lI"eeuu;ud OIJl'U ie ~
zetten!'
IUj lichtte zijn hand op {'n hoog zich

wat voon)v,,'r. Op dat 1ll0llu'nt stak ~Ia>;
tOl'. Ziju mes vl'rdwl'en tot het heft
l'rgens În het lichaam van zijn broer, die
met een z\••..akke kn'l'! wegstruikt'ide {'tl
een paar meter \"t'nler hoestend ilU'ell-
zonk.

(, ,,) (.,.) 111 zi;1I dooclscmgsi wor
Pal/I, die hij dakhij hoorde hocsten, die
kruil'ellde dichterlJij ku;am en 'lil het
mes had, reist hij de rode hrommer te
hereikcli. JIij schreellu:de r:llI' flij" toe1l
hij erop tIlSS('1Ide homelI door luwr de
as/a/tll:cg Iwhhelde, de gas/wlld/e rciic1
0llell, zodat zii" !;(lart skecl.~ groter
u:en/. Daar rcaar de u:eg begon en hi;
als eell (hmker, sldgercIld elier uit het
struikgctL'as opdot'mele, Icerd IJij door
cell vrachtteageIl gl'grepell (... ) (... )
1'oell de chauffeur hi; he", krt-'(lIll u:as
hij al dood.'

Stukje ideaal-wereld

~Iet dit fraglllent eindigt - Spijkers
zondl'r koppeIl -, \Id :\Iax Evers \"t.r-••••.
dwijnt het stukje idt'<lal-werdd waarin_
om jallles l)ean. hddendolll en mooie
vrouwen l'l'n rol spelen. lIet neersll'kc'n
van sllper-Palll is hij :\Iax EVt'rs gelijk
aan zelfmoord, Tt'rwijl hij dacht dat hij
l'illdelijk zl'!f leefde, \venl hij in feite
gt'I('{'fd. Ikt is daardoor dat hij. en (lok
zijn hTIJt'r Pao), volledig in - Spijkers
zonder koppen - passt'll. Ilot'wpl H,d
jonger in ledtijd. kim1t-H'n l'igeJllijk Ilog.
\'t'rsehiJlt,u nl. dt, jongells toeh wl'inig
van tic' anderell. Zich zelf en dkaar op-
t'n H'nlringen staat voortdurend cen-
tnml.
Het hetrekken vall d{,zl' lHlZt'lllS, wal

het hegrip nozelll ook moge inholldt'll,
dol'! in dt' TIJman van Spoor dan ook
nid gt'foreeerd aan. liet onderstreept
juist dc naïviteit van hen die v{'ei
hogere posities in óe katoen maatschappij
bekleden. schijnllaar \"el'! IlH't'r '\'(llwas-
sen' haudell'lJ, maar in wezt'n allt'n
factofl'm van zich zelf l.ijll, T('n aalJzit'tl
vall dl' ~Iax t'n I'alll dit'llt ho\"{'mlietl
nog ft' wordell opgl'merkt dat zij \'()t-
hlig echt zijn. Dit valt. lmÎtl'n hlln
reeds min of meer aangt'gl'\'t'll fantasie-
werdd en dadl~ndrang. op in dl! taal die
zij ,~pr{'k{,11.Vidor Spoor Ilt'dt ht'idt'1l



wenst deel te nemen aan een Vonnings~ en Bezinningsbijeenkomst van het
Humanistisch Thuisfront in het Coornherthuis te Driebergen in de maand

.. , . , (maand van deelname),
Handtekening:

HUMANISTISCH VORMINGSCENTRUM
'HET COORNHERTHUIS'
Hoofdstraat 84 - Driebergen

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

(naam, voorletters, rang)

(landmacht/luchtmacht)

(volledig militair adres)

'Verwarrende' roman
Spijkers zonder koppen is daar-

door een 'verwarrende' roman. Er valt
niet aan te ontkomen. ~Icn wordt op
zich zelf gedrukt. Geen ovt'rbodige luxe,
lijkt mij. Vooral wann('cr men zkh reali-
seert dat men niet over erg \'t'eI fantasie
hehoeFt te hps<:hikkenom in te zien dat de
dood van ~ta_\:Evers geell einde hete-
kent. De vol~ende dag is er weer {'én.
Ceen bijzond('re, maar een gewone dag.
~lisschiell een momellt van stilstaan,
nadenken. maar daarna w('(~r door Ill<'t
een zekere Evers. een zekerc Kramer, of
gewoon met ('('n zekere lansen. Geuit-
sen, <'tc, all('en Ilog als anekdote ... ?

DIe!\: ZAAL

groot deel ook nog geloofwaardig over-
komt. Iets dat minder ('('llwJtulig te
verwezenlijken is dan men denkt, en
slechts gerealiseerd kon worden omdat -
Spijkers onder koppen - niet gebonden
is aan de halHlel in het algt'Ill<'(,1lof (Ie
katoen handel in het bijzonder, Evenmin
heperkt is tol Hottenlam. de plaats waar
de rolllan speelt.

Sl'iiker .••zonder koppen - is een uit-
{!.(l(;e (;(/11 Contact te Amsterdlwi.

Ondergetekende

Registratienununer

Onderdeel ..

Gelegerd te

\\'outcr Storm het (bewust) doorlevcn,
het v('(der zoeken naar eigen identiteit.

Ongelukkige Inzet
B('(k'nkend dat Victor Spoor al met al

een \\'ollter Storm toch duidelijk weer
recht trekt, lijkt het \I,.'atoverhodig op
zo'n ongelukkige inzet zo uitvoerig in te
gaan. Dit is het (,<:hterniet wanneer men
zich andere hm>kenvan hem zoals - De
Tafel van Twee -, - De Vogels - of
vooral - Amare -. herinnert en zich
realiseert dat de personen in - Spijkers
zonder koppen - gelijk in de gelloemde
hOl,kt'n voortdurend tegen de grens der
me10dralllatiek liggen, zodat zij maar
zeer weinig extra kunnen vcrdrag('Il, Een
grens ()\.'erigens die door Spoor zelden
oV<-'rschredenwordt, ook niet in - Spij-
kers zonder koppen -, ;.\och een Kramer
die ten slotte in zijn grootste ellende
lIilar zijn vrouw terugkeert. noch een
\Volters die zich pas rot schrikt van zich
zelf als hij buiten het zieh'nhuis staat,
is kitsch. Zij zijn werkelijk. Dat te
hebh('n kUllllen hereiken is de grootste
verdienste van Victor Spoor in zijn -
Spijkers zonder koppen -. AI was Il('t
all(,t'n maar doonlat de door hem I)(,~
schreven werkelijkheid voor een zeer

niet gecolIstmcerd, doch tekent allcelJ
maar hun bestaan op.

~Iet 'Vn!ters, Kramer, de directie en
andere pefSOIl('t1 uit - Spijkers zonder
koppen - doet Spoor dat eVl'lIl'Cns. Ook
daarbij veelal slechts ecn registreren zon~
der meer. liet resultaat is een vaak
sduijncnd duidelijk licht op de Ill('('stcn
van hen. Uitvoerige achter~ronditlf()r-
matie hlijkt niet ('cns nodig. Te opval-
lcml uI. geven zij zich zelf in hun
verlangens, daden, lafheden. of onlllO-

gclijklwdcn hloot. Soms slaagt Spoor
niet. Er zijn mOlllenten in - Spijkers
zonder koppen - die lll'dcnkingcn op-
roepen. lIet hangt 1lI. i. samen met ('('n

-"""lotscling tCl)cc1.

Sterke leidraad

Zo hij voorhedd wanneer Spoor de
kantoorsituatie heschrijft. llij doet dat
door middel van korte zakelijke dialo-
gen, herhaaldelijk onderbroken door te-
lefoon~ ('n te1('voxgdui<1en. Allemaal
terecht. lIet heschrijn'n vall ('('n kan-
toorsfeer is op een dergelijke manier
inderdaad docitreffeml. Alleen. het
duurt soms te lang, wordt af ('11 toe zelfs
zonder meer zeurderig. Xog v('rsterkt
door het feit dat de dialogen doorspekt
zijn. met (tc) vele technische katoenhan-
del-termen, Hetgeen, 111. de kantoorsitua-
tie en sfeer der katocnmaatschappij, als
sterke leidraad door de roman had moe-
ten lopen. verslapt daardoor, valt SClillS

zelfs geheel weg, Soms ook dreigt één
<1('rpersonen lIit de roman ten onder te
gaan aan eell ten'cl. Niet op de manier
dat hij de roman uit zijn ('\'cnwieht
trekt. maar wel zodanig dat rond deze
figunr-sec ('V('n iets van g('fof<:eerdheid
ontstaat.

.•••••.:-'I.i. is dit l1<-'tgeval hij \Vouter Storm.
....•••lij, nl. krijgt in zijn doen ('n laten in het
begin net iets t(~ veel m('e. Van deze
\Vollter Storm tc zeggen dat hij als
rcchtcrillmd van cic directie is aangeno-
men, terwijl de schrijver nog gc('n pagi-
na daarvoor uitvoerig: heschrijft hoc dc-
zelfde \\'outer Storm psychisch lijdt on-
der de in zijn jeng(l verminkte rechter-
hand, lijkt mij wd iets te wel van Il<'t
goede, Zelfs wanneer men hel symbo-
lisch ZOII interpreteren, inderdaad een
mogelijkheid, omdat \Vouter Storm als
rechterhand der directie mislukt (staat
echter teg('nover dat dat nu juist geen
(zelf) verminking inhoudt), of zelfs wan-
neer men naar voren brengt dat nid
\\'outer Storm zelf van rechterhand der
directie spreekt, maar het de bij hem
le\'ende (moeder?).vrollw is die het hem
ietwat overspannen toevoegt.
lIoe het ook zij, Spoor glijdt, gelijk

reeds vermeld. in dit opzicht maar even
uit, Het is zelfs zo dat \\'outer Storm in
de loop van de roman uitgroeit tot a'n
d('r sterkste figuren, de enige 01. bij wie
het verlies, - hij necmt ontslag -,
hepaald schijn is, en iets van een over-
winning in zich draagt. Het bevestigt bij
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~ POE""ZIE De 'k'HlStlwlll)Cllillg' lxm Simon VinkclIoag, begilt mllart Ïll !Iet Amster- ~

c1aTllse Carré, is niet gevallen. HuilIl 2()()() elLtllOtlsiastc toesclwuu:ers hoorden
2.5 dichters spontaan '''111 gedichtelI opzeggen. 1\. Ho/wul lIolst u:erd luide~ IN toegciuicht, /ohuuy de Sdf-Kicker daoreu'cgeu ,cegge/woud. Tom Wcer- ~

~ /H'~;;;:;:e;:,:::,U~g~''''~.U::",::o;l:~: :~::::: :~ ~:;r:~it.2. A Hol"udIlol,t ~~ CA R R E' droeg ',\rs l'oetica' t'OOT. 3. De excentrieke Louis Lehmalill ti;clens de pauzc. ~
~ 4. Ercalcl \Tancugt, U'lb. ('It Jaap Harten achter de tafel. 5. Cees Jjudditlgh ~
~ illtcn'ÎCu;t Joll11tHJ dc Sdi-kicker. lIjj is !log lcoedend, het publiek heeft ~
~ helll uitgejolluyl. V
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