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1968-1983
Hele generaties zijn opgegroeid met
Wim Kan. Zijn oudejaarsconferences
waren een gebeurtenis, naar een avond in
Luxor, Diligentia of het Nieuwe de la
Mar werd wekenlang toegeleefd. Veel
van wat Kan opschrijft heeft dan ook to
maken met de herinnering van de lezer
zelf.
Opnieuw leeft de lezer van zijn dagboeken mee met de ups en downs van deze
unieke theaterman . Het conflict rond de
komst van keizer Hirohito, zijn gedachten over Van Agt, Biesheuvel, Den Uyl,
zijn confrontaties met de wereld van
cabaret en theater. Oliecrisis, de jacht op
Menten, de treinkaping - de vaderlandse
geschiedenis door de ogen van de dagboekschrijver. Kees van Kooten, Jos
Brink, Sonja Barend, Bibeb, Marcel van
Dam, Herman van Veen, Paul van Vliet,
Freek de Jonge - namen van de nieuwe
generatie 'artiesten, politici, prominenten' .
De dramatische dimensies van Wim
Kan's leven worden in zijn dagboek plotseling heel indringend . De televisietijd is
het hoogtepunt in zijn cabaretleven en
tegelijk is het zijn meest eenzame periode. Wim Kan onttrekt zich volledig aan
het gewone dagelijkse bestaan, maar in
zijn dagboek lijkt hij pas werkelijk to
leven .
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Jekuntinzo'nconferenceop negen vandetiengevoellketenen
gaan staan,m aar de meeste mensen hebben JJn gevoelige teen,
daarm agalleennietop wordengetrapt.Diestaatindirecteverbin-

dingmethetzerebeenenindatzerebeenwoonthetvorstenhuisof
hetgeloofofdePausofdeEvangelischeOmroep0-f..
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lnleiding
DetelevisiestondbijdefamilieKanverstoptineenantiekekast.Af
en toeginghetdeurtjeopen.Dan zatW im Kan metverbazing te
kijken naarhetvluchtigeamusementdataan hem voorbijflitste.
Hijwantrouwde hettelevisiesucces,detelevisiesterren.Eendagsvliegendie,zonderdelangeen moeizam eweg naardetop,dooreen

mil
joenenpubliektotsterwerdengebombardeerd.A1sperfectionist
ergerdehijzichaanzoveelonzorgvuldigheid,gemakzuchtengem iste kansen in de programm a's.M aarsom ssprong de vonk van

hetscherm,raaktehijgetroffendooreenbepaaldprogrammaenhij
haasttezichdanom pertelefoonofuitvoerigebriefzijnwaardering
aandemakerstelatenblijken.Vaakgingnahettvakmatig'kijken
(zoalshijdatverontschuldigend noemde)naarhetJournaalhet
deurtjevandetelevisieweersneldicht.W im Kanzelfoptelevisie?
Hijwaagdezichernietaan.Hijvertrouwdehetniet.W antradio
kunjezelfverpesten,bijdetelevisiedoenanderenhetvoorje,vond
hij.M aardejarenvanderadiowarenvoorbij.DitdeeliDetelevisieti
jd'issamengesteld uitzestig van dehonderdtien dagboeken die
W im Kan na deoorlog schreef.Dikkeringbandcahiersdie nauwe-

lijkssluitendoordeenormehoeveelheid materiaal.OpderechterbladzijdebeschreefKannauwgezetdedagen,linkswasdeinspiratieplaatsvoorlossegedachten,aanzettentotliedjes,nieuwegrappen (dieviadewerkboekenopdespiekborden belandden),actuele
kranteknipsels,opmerkelijkebrieven enkaartjesvanbloemen-en
champagnehulde,herinneringen aan hetsucces.
ln 1968,alsdittweededeelbegint,isW im Kan op hetdieptepunt

vanzijncarrière.Dejarenzestighebbentoegeslagen,Kan'sensembleformuleisverouderdendeperskeertzich tegenhem.Tweejaar
laterzalW im Kan kiezen vooreen soloprogramma en hijkeert
terug aan de top als de absolute grootm eester van de politieke

conference,dienimmerteevenarenzalzijn.Voordetelevisieblijft
hijhuiverig.Een registratievan hetprogramma heefthijdan al
eensteleurgesteldafgekeurd.M aarin1973voelthijdatergeenweg
VIl

terugmeeris.W im Kandoetzijnoudejaarsconferenceopdetelevisieen hetwordthetbeginvaneen driejaarlijksetraditie.ln zijn
privé-leven zondertW im Kan zich steedsm eeraf.Staatheteerste
deelvan de dagboeken nog vo1tm edespelersen figuranten',in <De

televisieti
jd'wordtzijnwereldsteedskleiner.Hi
jheeftzichteruggetrokken op een paar zorgvuldig doorhenagekozen onneenabare
geluksplekken:hethuisin Kudelstaartmetin dedrassige tuin het

36ograden draaiendewerkhuisjeaan derandvandeW esteinderplas,de kamer op de Carolina Hoeve,later ingewisseld voor het

houtenhuisjeverscholenindebossenaandevoetvandePosbank
bijRheden,deflatopdeboulevardvanScheveningen,hetchâletde
EnzianbijhetdorpjeLangwiesaandeslingerweg omhoognaar
Arosaen deflatin Cap d'Aileven buiten Monaco.Naastzijn
m edewerkersW outvan Liempt,Ru van Veen en ikzelf,speeltnog
een handvolgetrouwen een ondersteunende rol in het leven van
W im Kan:de Kudelstaartse huisartsen H enny en haarm an Dick
Bon,door Kan steevast de M edische Engelen genoem d,en de
restauranteigenaren Rien en Ingrid H eemskerk;tEten van Rien'
wordtin hetdagboek een gevleugeldeuitdrukking.DeW ildwalen

deEnzian kunnen slechtsin stand blijven doordetoewijdingvan
respectievelijk mevrouw PruisenFrau Bruesch.
Toch zocht Kan afen toe de alledaagse openheid als hijgaat
wandelenophetstrandvanScheveningen.Zijn medewandelaarstersworden metdejaren talrijker,decontactenvluchtiger.HerkenningsdagjesnoemtKan deze wandelingen.De televisie heeft
ookhem bekenderen populairdergemaaktdanzijnveertigjarige
carrièreinhettheater.Televisie,hetmedium dathijargwanendzo
lang opafstand hield.Wantsomskijkenwenooit.
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Fweesilhouetten;hetopeningslieëe

vJnhetprogramma 'W im Kanineenommezien'
.

Hetvertrouwdebeeld aan heteind van iedere voorstelling.
.
k
%amen in hetslotapplaus.

De autolozezondagen in 1973.

Op deLaube van de Enzian in
Aancçwïcy.
'Wim Kan,Corry Vonk
en FransRûhl.
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Vanuitdekamerin Kudelstaart.Veru't
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de tuin Iigtzit'
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De ochtend na devoorstelll
hg.
De bloemen herinneren aan hetsucces.

Op weg naar het theater, 1973.

Geen groterplezier

danfetseninde
uiterwaarden van
deIlssel.

Onverwachtverjaardagsbezoek:
Herman van Veen,W im Kan en Paulvan Vliet
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Kostuumrepetitie op dezoldervan Kudel-

staart.NJlfwc/#/fyhad Wim Kaneennummerbedachtofcorry Vonkhaddekostuumsalklaar.In ditgevalvoorhetnuminer.H erdersgevraagd.
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'W im Kan in een ommezien'
.

Fcrw'
p
)'
/deeerstevoorstelling nogbezigwll,stondennegenhonderdmensengeduldi
g teu'
Jt.
/?/cn op devoorstelling van tien uur.

'
Ikzegnietdat:#nietkanschilderen,die VanR:@ .'
DeNachtwachtislange/##hetopeningsnummervanhetprogramma 'Wim
Kan alleen'.

'
D aarleggen zehetelkaarnog evea uit.'

HetIaatste televisieoptreden.
Deontroering in dezaalkwam nietoverop hettelevisiescherm.

Dekomstvan deJapansekeizerkon nietworden tegengehouden.

Wim Kaningesprek metz#nsteunindiemoeilqkedagen:Nos-redacteurHans
vanderWer
f
.

Eenkeuzeuitz#nhart:
Kan draagtde Davidsring overaan H erman van Veen.
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Ditmaalisde Televizierring voorJosBrink.

Een van de scènes waarin Kan naarhartelustkan improviseren.
H ierals Van Agt.
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DeOranjeflataandeboulevardvan
Scheveningen.Op hetbalkon Corry

Vonk kqkendnaarhaarstoerewlndelaar.
De Kleine W ildwal,hethouten

huisjediep verscholenindebossen aande voetvan dePosbank.

W andelend op hetCarolina-

Iaant
je.Symboolvanzoveelgeluk.

HetdagelqkslevenopdeWildwal.

De laatste voorstelIing indeRotterdamseSchouwburg.De
technischeploeg
schaartzich rond het
gezelschap van W im
Kan.

In hetseizoen 1968-1969 treedtKan voorhetIaatstop meteen ensemble.

Linksbeginnend:RenLFrank,FritsLambrechts,PeterBos(ingehuurdecameraman),FransRûhl,JohanM attqsen,M innekeHejermans(kleedster),

WietekevanDort,Marnix Kappers.Afwezig.SantHejermans.
Diehistori
schezondag inseptember.De
twe: Van Puthovenscènes,zonderrepetitiesin éé??takeopgenomen,bs'
orden diret't
teruggekeken.Om de
monitorheen Kees
van Kooten,Frans
Rûhl,Ct?rrl'Vonk,
meneer Iz'
J??Liempt.
W im Kan,M aud
Keu.%en PP'J?'
?Jde Bie.

Wetenhoeverjete#drkuntgaan.
In zeevooreen handtekening.

W andelvriendinnen van het

eersteuur.M eikeenM irjam
z47zluitgenodigdop het'Iand#oed'in Kudelstaart.

Kind aan huis.Zoon Franco RûhlmetKan
op de Wildwal.

De82steverjaardagvan
Corry Vonk gevierd op een
eenvoudigehotelkamerin
Rapperswil,Zwitserland.

Hetuitzichtvan
HotelrFelgelegen,
zoalsKan de P'
elpse
ziekenhuiskamerop
dezesde etage
noemde.Zeverble-

vendaart
4/Jupta/
fcn.

DokterHennl'Bon,
hetM edischeEn-

geIt
.
je,goedepr?
'
cndin en vertrouîj'ens-

art.
%vande/à7?
'
z?ï/ïc
Kan.

Aan de Thunerseein Zwitserland,1983.
Ooitdeeerste vakantieplaats van Corry Vonk en Wim Kan.

1968
NaanderhalfjaarbewustestiltekeertW im Kandezezomerterug
in hettheater meteen nieuwe program m a:tl-lop!Hop!Hopl'De

titelisgebaseerdopderoerigetijdenvandatmoment,volprotestmarsenenstudentenrellen.lnzijnfinalenummergaloppeertKanin
een levensgroot paard over het toneela1s agent van de bereden
politie op zoek naar het wankelevenwichttussen progressief en

conservatief.Demaatschappijstaatbo1vanbegrippena1sinspraak
en m edezeggenschap.Deregering van prem ierPietde Jong houdt

zichin alhetrumoertoch makkelijk staande,in tegenstelling tot
president Charles de Gaulle,die zich in m eigeconfronteerd ziet

met een ware Franse revolutie.Wlj zl
jn een rustig Iand;onze
revoluties worden gesmoord in moties.ln Nederland blijkt de
Am erikaanse presidenteen bevriendstaatshoofddatnietm ag wor-

denbeledigdendevariatiesopdeleuzeilohnsonM oordenaar'zijn
even talrijkalsdeprocessen-verbaal.
HetensembledatKanrondzijnvrouw enhemzelfheeftsamengesteld.bestaatuitSantHeijermansen René Frank en de nieuwe
ontdekkingen W ieteke van Dort,M arnix K appers en FritsLambrechts.Aandevleugellinksvoorin dezaalzitalsvanoudsRu van

Veen.Dezakelijkeleidingblijftindestrakkehandenvanmeneer
Van Liempt.Voordetheatertechniekzorgen Johan M attijsen en
Frans Riihl.Na drie maanden zomerbespeling in hetPaviljoentheaterin Scheveningen volgteen deprim erende serie in de ontta-

kelde Groote (mettwee o's)Schouwburg,hetlatere Zuidpleintheaterin Rotterdam .Daarna beginthetgezelschap aan een lange

tourncc.Dcrcccnscntcnzijn dircctnadcprtmièrconcvcnredig
hardinhunoordeel.ZijmissendescherpepeninhetABc-cabaret.
W im Kantrektzichdekritiekenzeeraanenzoektinzijnprogrammanaarstignaardejuistetoonzetting.Tweewekennadepremière
zijnzevenvandeachttiennummersalgesneuveld.Maardepers
blijfthem achtervolgen.lnnovemberschrijfthetVrijeVolka1skop
bovenderecensie:Kan isnietkapottekrijgen.Vertwijfeld vraagt
Kan zich af:M oetdatdan?

M aandagIjanuariIo.zouur
ln bed m etdelieve,lieveO1.H etsneeuwt.M ooie,donkereluchten.

Gisterenprachtigoudjaarsamengevierdmettweeflessenchampagnetussenelfenéénuur.Eenflesperuur.Mijnoudejaarsuitzendingvanverledenjaargedraaid.Om twaalfuur,dertigseconden
ervoor,vloog de kurk vanzelfvandecham pagnefles.W atbetekent

dat?Eenmakkelijkjaar?Allesgaatvanzelf?W ieweet?W ieweet?
W ie weet?
01en ik konden m isschien we1a1szeerweinigen wensen datvoor

onstweeën alleszo za1blijven alshetnu is.(En wie kan dat
wensenl)Volgoedevoornemenseindelijkeensechtaanhetwerkte
gaan.

DinsdagzjanuariLoouur
ZeerfeestelijknaardeRotterdamseSchouwburgvoormusicaltla,
ikwil.'Geweldigheerlijkeavond.BriljantspelvanEricSchneider
enAnnetNieuwenhuijzen.Bennietwegvandetekst.Zagsteeds
ongeveertien A merikanen versterkende m iddelen bedenken,zoe-

kennaargagsom hetoorspronkelijktHemelbed'vanJandeHartog
dedrempelvanhetmusicalsuccesovertedragen.M uziekenliedjes
mager.W eetnietofhetwe1echteen succeswordt.Erwerddoorhet

publiekook nietveelgelachen.Totslot:soortnieuwjaarswensvan
Lucen PieterLutz.Geweldig goed en ernstiggedaan.Prachtig slot

alshethonderd man sterke,ijzersterke zangkoorvan de RotterdamseTram op hettoneelverschijnt.Naafloop even achter.Eric
Schneider,AnnetNieuwenhuijzengecomplimenteerd.Eenpracht
prestatie.Daarnanogevenleukm etdeLutzenstaanpraten.Parkeren geen probleem m eer.Ondergrondse garage.O Rotterdam .Je

steektAmsterdam injezak.
WoensdagIojanuari.Ochtend.Enzian,Langwies
Sneeuw!Sneeuw!Sneeuw!Vannachtom drieuurnaareenreusach-

tighertmetenorm geweistaankijken.Driekwartierlang.Stondbij
destal.LaterginghijonsweggetjeoprichtingBriiesch.01werd
wakker en keek m ee.G rote,eenzame, doodstille sneeuwnacht.
lndrukwekkend ogenblik.

2

-

1968 -

Zaterdag2zjanuari15.15 uur
Van dewereld afgesneden.Trein gaatnietm eer.Autowegzitdicht.
Lawines achter ons in Davos!N egen doden.A lles potdicht en

gesperrt.Voorjareneteninhuisgoddank!Vanmorgentelefoonmet
meneerVan Liempt.Op z'nvroegsteindvolgendeweekin Holland!
Vanm orgen allesop allesgezetom de weg van de Enzian open te
houden.lsm e nietgelukt.Zakte m etsneeuwschepsysteem en al

doormijn eigen weg heen.Toestanden.W ildetevoetnaarLitzi.
Volgens Frau Briiesch echter levensgevaarlijk wegens lawines.
Gelooferniksvan,maartoch nietgedaan'
.jekénnietweten.

Maandagsfebruari.Kudelstaart
Koninginnedag.Sneeuw.StapvoetsnaarSoestdijk.Aldaarom
14.40 uur.Marechausseebijhetlinkerhek wistvan niets,maar
kendeonswel.N atelefoon mochten weerin.ProfessorLoedeJong
op de trap om onste ontvangen.Door halfdonkere gang naar de
garderobe.DaarwildedeKoningin onsnog even ongemerktpasseren,maarkeek naarOl.Of01naarhaar.Touchante ontmoeting!

Ol:tO,M ajesteitbentU nietboos,ikdachtwieisditmeisje?Een
meisje dat ik kende uit het kamp.Neemt U mij niet kwalijk,
M ajesteit.'M aarM ajesteitvond hetgeloofik erg mooi.Erwerd
directalveelgelachenenbijdearm gepaktenzo...Koninginweer
weginhetpaleis.W i
jeentrapafnaardebioscoopzaal.Even later
Beatrixen Claus.EersteindrukoverBeatrix:dievindikvreselijk.
O gen telkenshalfdichten erg bekaktaccent.Laterwerd hetbeter
en vielze m e m ee.Claus we1een m ooie,knappe,schone prins.
Daarna kwam de Koningin weerbinnen die meteen na omhelzing

vanB.enC.verteldedattmevrouw Vonk'haarvooreenmeisjehad
aangezien.EnkeleanekdotesoverhetvrouwenkampenTakahatsji
volgdenalmeteenvoordefilm nogwasbegonnen.M etzijnzevenen
(Koningin,Beatrix,Claus.mevrouw Joustra,prof.deJong,01en
ik)naardefilm overdeJapansebezetting (duuréénuur)gekeken.
NaafloopBeatrixaanmij:tl-loehebtuhetoverleefd'
?'tDoordatik
bijnasteedsgedwongenwerdvoorstellingen tegeven,ookalsje
hoofderhelemaalnietnaarstond.Datoptredenheeftmijzelfsdoor
demoeilijkstedagenheengeholpen.'Anekdotesvan01werdentot
tweemaaltoebijdeKoninginletterlijkfdijenkletsers'.Daarnade
tweede film SNederlandersin devrije wereld'.Zeerinteressant.

Hadden01enikn0gnooitgezien.OverDeGeerinoorlogsti
jd(niet
zobest),Gerbrandy,W ilhelmina,enChurchill.Boeidemegeweldig en ontroerdevooraltegen hetslottoen Koningin W ilhelmina
doorLoedeJong in de docum entairem in ofm eergehuldigd werd.
Toen de film uitwas en hetlichtweeraan,heerste ereen doodse
stilte.De Koningin zeiheel eenvoudig'
.tla,dat hebben WiJ*n0U
En
e
ven
l
at
er'
.
i
Beat
rix wastoen achtjaar
allemaalmeegemaakt.'
en moest in de m icrofoon alleen m aar zeggen: dag m ensen in
N ederland.M aardatwildezeniet.lk hou nietvandatsoortdingen,

zeize.'lktegenBeatrix'
.tEndatmetzo'nijzersterketekstinuw
handen'.(Toenmoestzegeloofikechtwelevenlachen)Eenschaal
metzoutjesenkaasmoestwordendoorgegeven.lknam ereenafen
gafde schaaltoen pasaan de Koningin.H eelonbeleefd!M aarze

vroegallervriendelijkst:tHebtu a1,meneerKan'
?'Beschaamd liet
ikmijnzoutjezien.Zoziejealweer.Zo'nopvoedingennoglomp!
Over hetalgemeen een zeerongedwongen gesprek.N ietaldoor,

maar toch dikwijlsop de rand van gewoon en openhartig.Veel
sympathievoorde Koningin envooraltegen hetslotvondik Beatrix
ookveelaardigergeworden.O m I9.IjuurzeideKoningin'
.6lk moet

weg.lkhebnogeenafspraak.Hetspi
jtmeheelerg.'Zeholdeweg
als Assepoester van het bal.Door Beatrix en Claus tot aan de
buitentrap gebracht,waarBeatrix ietsleukszeiover0 1haarhoed.
Buiten hethek lieve0 1uitgrond van m'n hartgezegd hoeleuk ze

hethad gedaan.HoopnumaardatdefamilieOranjedatmetme
eensis...

ZaterdagIpfebruariIo.oouur
Om 22.20uurwarenwethuis,ruim optijdom Toonindestoelvan
Miestezien.Negendevraag:tW atisvolgensjouhetverschiltussen
W im Sonneveld en W im Kan'
?'Toon (zonderenige aarzeling):
icorryVonk.'Eenprachtigantwoord!vondik.Zouhijdevragen
van tevoren geweten hebben?

WoensdagA februari
O m 17.30 uurgegeten en om 18.45 uurnaarDen H aag,Diligentia.

Pepijn.çDag en N acht.'Een proloog zoalsik ernogmaarweinig
zag.Om directjaloersopteworden.Daarna teveelnummersmet
weinig betekenisen vaak watgewoon gedaan.Liselore Gerritsen
4
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charmant,maarbeperkt.M atigpauzenum merm etteflauwegrappen.N a de pauze twee hoogtepunten:fKom laten we ons eens

verkleje.'Prachtig.En hetslotnummermijalreedsbekend.Sterkste kant van het program m a: het ensem blewerk en de nieuwe
ideeën;zwakste kant:hetorthodoxecabaret,detelange conferen-

cesvanPaulmettemiddelmatigegrappenentezwakkeliedjesen
teslappepresentatie.H aaldedevaartuithetprogramm a.Enthou-

siastezaalvolkinderen Ueugdpaspoort).Seth hadkenneli
jkook
nog een tbijdrage' geleverd met tNu alle vieze woorden zijn
gezegd'.Een zin van mij!M aareen kniesoor die daarover zou
struikelen.Tendens:kleine cabarets kri
jgen hetmoeilijk.Sieto
speeltalleen nog de weekenden.Lureleimetioud zeer'speeltnu
weerzesdagen perweek,m aarvoorSylvia de Leurterug wasook
maartwee dagen.Ram sesShaffym oetadverteren Op devoorpagina .

Dinsdag J m aart
Om tien voortienvanm orgen tweevreemdeheren in detuin,zowat

indebedstee,overhetW esterterras,bijmijnwerkhuisjealsofze
hierwoonden.Hadden hun autogewoon bijonzevoordeurgezet.
Dieenemanwas...GodfriedBomans!Niettegeloven.Zezijnzeker
tien m inuten doodrustigoponsland gebleven,slenterden watrond,

doodbedaard,bekekenalles,hebbennietaangebeldenzijntenslotte om tien uurweerweggereden.

Zaterdag pmaart:k 12uur.WerkhuisjeKudelstaart
O m halfdrievannachtklaarwakkeren alleenm aaraan ilohnsonla
la la'liggen denkenalsnieuw num m ervoorO l.Jemagnietzeggen
Johnson moordenaar,datisbeledigenvan eenbevriendoorlogsm is-

dadiger.Om drieuurlichtjeaangedaanen...inbedverderliggen
werken.W elleuk.Om vijfuureen flesbier(in bed)gedronken.
Vreem de scnsatie.O m zesuurdachtik datik hetin grote trekken
welhad.Opgestaanen indekeuken alleshaastig opgeschreven.Om
8.30 uurin bed 01laten horen watik had.Ook iBarneveld','Har-

derwijk'entHerrlicheZeiten'.Beiden,01enikenthousiastvooral
over iBarneveld',a1s Sant en W ieteke dat samen zouden doen,

verkleedalstweekippen!BovenoponzezolderstaatOlsvlijt:roze
5

cello,roze stoel,roze pied de stal,alles voor hetvaderhart.Ben
benieuwd hoeW ietekezalreageren...

Zondag Io maart2z.Jo uur

W ieteke(inlichtblauw minijurkjeenwittelaarzen,+ 14jaaroud)
van 14.00 uurtot14.20 uurhiergeweest.Erg gezellig.çEen vaderhartkloptdubbelhard'werd een grootSucces,evenalshetkanten

wittejurkje,datrozegeverfdza1wordenneta1sderekwisieten.Om
vier uur ik naarhetstrand.Harde,koude wind.Afen toe regen.
H ard gelopen en stilgestaan op de golfbreker.O m 18.30 uurnaar
meneer Van Liempten daar in de rustvan Ajax Feyenoord
tlohnson la la 1a'voorgelezen.Enorm succes.Om halfachtthuis.

Doodmoevandeemoties(gek hè).
Woensdag 2o maart

ZanglesvantweetotdrieuurbijKeesSmuldersinHilversum.Om
drieuurdaarfotograafeninterviewervanDeSpiegel(OverKees).
Sam enm etJasperinaopdefoto.M isschienwe1leuk?Jasperinaerg

aardig,energiek engeladen.W erktzichgeloofik kapot.Rugpijn.
0 1beloofthaarSchùttelkussen.Israëlis Jordanië binnengevallen.
A lgehele m obilisatie van Syrië.Begint hetweer? W e hebben al
weerlang nietsgehad!

'/Isnachtnu2z maart#.zJuur(precies)
lkzitvanaf2.10uurindekeuken.Hebzojuistdeiconcertgebouwmevrouw'(vanSant)voor01voltooidendrieglazenmartinidaarbijgedronken...Bentevredennu.Vanmiddag(gistermiddag)grote
ensemblebijeenkomstABc-cabaretin KurhausPaviljoen gehad.
Veeltalent.N ooitzoveeltalentin één kleine groep opeengehoopt
gezien,m aardaardoorwordthetvoordeauteur,regisseur,sam en-

stellermoeilijkereenprogrammavantemakenengeenopsomming.(Allerleitalentvollemensen dieallemaalallerleisolo'sdoen;
datisgeen programma meermaareen opsomming.)Netalseen
goed menu,datiseen samenstellingen geenopsommingvanspijZCn.
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Donderdag28maart7.oouur(precies)
lnspiratie!Omdatjenooitzultwetenwaarhetvandaankomten
wathetis,ben jeerzo zuinig mee,zo bang voor.lnspiratie?
Afgetrapt,onbegrepen woord.
Donderdagavond 2: maart

FonsJansen inLeidengezien.Hetbestezijnteksten en zi
jntypen
(schuinsmarcheerder,groteman,loodgieterinkerkelijkverband).
Daarom vooralmoest ik vaak erg lachen.De conferencier Fons

Jansenvind ikpersoonlijk een nogalgeforceerd man,watkrampachtig nog,watopzettelijk envooralnogaldor.Alsdezaallacht,
heefthijkennelijkmoeitemethetopvangenvanderuimtendiedan
ontstaan.Ookzouikhem uiterli
jkgraaganderswillenzien.Nueen
beetjeeennietszeggend poppehoofdje.Hijstaatconfererendvaak
metzijn buik,die hijnieteensheeft,naarvoren.Teveelop zi
jn
hakkenin plaatsvanop zijntenen (bijna).Starthouding.Hijhad
OVCFigCnSCCndavercnd SUCCCS(90% prachti
geteksten)maarspeeldenaarmijn gevoelvlakvoordepauzezijnhoogtepuntvoorbij.
Donderdag 2.5april14.00 uur.Voormi
jnwerkhuisje

Doodmoeineensenmoedeloos(eindelijkdanweereens).Voortdurendintijdnoodendaardoorsteedsinconflictmetmezelf.Auteur,
acteur,regisseur,halfdirecteur,leerlingzang,echtgenoot, filosoof,
luiwam m es,zonaanbidder,wandelaar,slaper en vroegopstaner.
Om datditalleszich nietlaatverenigen, kom ik totniets.

Dinsdag Jzmei14.40 uur.Werkhuisje
W indstil.Frankrijk ligt plat.Vanmorgen veelen lang kranten

moetenlezenoverPari
jsenFrankri
jksrevolutie.Veelnummersin
mijn nieuwe programma veranderen nu van achtergrond.M oeil1
J-k.

Zaterdag 2.5m eizz.-?o uur

De rede van De Gaulle (zeven minuten).Een watonbuigzame,
oude conservatiefuitmijn grootvadersklokkenhuis die weinig
boeiendste zeggen had.N etiemand die in een brandend huiseen
rustigeredeafsteektdie erop neerkom tdatwe overenige weken
zelfonzebrandweerm ogen kiezen. Om twaalfuurnaarbed en om

halfzesklaarwakker.Steedsaantekeningen m akend over31mei-

Roland-Holstavondje.
M aandag3juni22.00 uur
U iterm ateslechthum eur.Pafferig,bol,bewegingloos.overladen,
gedesinspireerd,kwaad,kribbigen van alles.M evastvoorgenom en

nueindelijkdepauzescèneteschrijven.Niets.Heledag alleser
voorlaten staan en nietsbereikt.Devogelsnietgehoord,hetprachtige landgoed nietgezien,kribbig tegen 01en m ezelfen totvan-

avond 19.j0 Uurwanhopig de negendeoftiendesnertbladzijde
weggegooid.
G istereneerstepinksterdag om 17.45uurnogm et01naarScheve-

ningen om daar18.30 uurhetpaard te gaan kijken.Schitterend
toneeleffect,m aar...nu m oetik er toch ook weer watm ee gaan
doen.Slotvan devoorstelling misschien?...Proloog?...'k wee nie.
Roland-Holstavond in Bergen ook niet wat ik er van had ver-

wacht.Avonden metBeatrix en Clausin de zaalzijn nietmijn
sterkstekant...Spelenm etdehandrem aan.W e1zeerenthousiaste
berichtennaafloop.Kranten?Alleen deTelegraafhadweleenleuk

verslagenAlgemeenDagbladvonddatikschorwas.Nadriejaar
zangleseen m ooiresultaat.

W oensdag .sjuni
Rotdag.De repetitiesbegonnen gisteren in de Drie Kolomm en in
Aalsm eer en duurden van e1f tot half zes zonder onderbreking.
Toch vlothet allemaaltotnu toe.Sam enwerking Ru,Santen ik
pluseen talentvolleuk ensemble.Frits Lam brechtswerd vandaag

de hele dag vastgehouden doorW im lbo op zijn tv en Robert
Kennedywerdvrijwelvermoord.
WoensdagIzjuni19.45 uur
Lange,langedagen voldownsen ups(ditlaatstenu weereven).
Bedacht vannacht ineens de proloog.Vierde versie. Balans van

repetities:Santzeerproduktiefeninventiefa1sregisseuze(bijna)
en choreogravin.Talentvolop hettoneel.W ieteke aardig,m inder

talentvolmaarwelnauwgezetenvlijtig.Laatzichdekaasnietvan
hetbroodeten.Ofzeheelaardigis,betwijfeliksoms.Ookwathard
m isschienop hetgebied vandeliefdeen hetgeld.Prettig totnu toe

om m ee te werken.M arnix talentvol,langzaam en doordachtbou-

wendaanzijnrollen.Ermoetnogeenwondertjegebeuren,maar
hetzitin delucht.Fritseenvoudigwerkm an,nietgeniaal.zelfsniet

echtbegaafd meteen mooie stem en doordathijpiano,orgelen
vioolspeelt,goed tegebruiken.

Dinsdag 16juliI9.oouur
Prem ièretllop!H op!Hopl'achterderug.G rote,bittereteleurstel-

ling!Overhetalgemeenslechtepers.Paroolvrijgoed (voordetijd
vanhetjaarl),Volkskrantzeerslecht(grofl).Zeerzwarevoorstellingvoormi
j.Nadepauzetotaalinhetzweetaanhetslot.Bangdat
ditnietzalzijn volte houden.Vannachtineenseen aanvalvan
vermoedelijkniergruisenvanmorgenom negenuurdetweededie
veelerger was.O m drie uur Sant en Ru hier voor program m a
bespreking en uitermate slechte pers.Kan na vierentwintig uur
denken hettoch nietgoed thuisbrengen.G eloofdatdeTelegraaf

schuld isaan alles.De kifvan de andere kranten!Ditzijn geen
recensies.Ditisvalsheid ingeschrifte.Totaalnu zeven voorstellingen gespeeld en al spelend het gevoel iets goeds in handen te
hebben.

DonderdagI8jull
'17.00uur
Doorhetliedje tM evrouw Van Dam'heb ik heteindelijk zo ver
gebrachtdatilinks'gekwetstis.Ontwikkeling:tijdensde eerste
twintigjaarvan onsABc-cabaretprotesteerderechtstegen mijn
linksestoten.Ongeveertienjaarlang protesteerdeniemandmeer,
delaatstepaarjaarbegintlinkszich tebeklagen.
Veranderde volgorde gisteravond.tDans' en tKippen' eruit en
tN arcissusblues'erin pluseen uitverkochte zaalgaven hetgeheel
een grote glans.Heb,tot nu toe,weer zin en vertrouwen in een
herboren zelfen een dito program ma.Sprak gisteravond ongeveer
een halfuurlang hetensem ble toe:overeen maand hebben we een
geweldig program m a in handen,m its we niet m okkend om een

aantalheleslechterecensiesblijvenzitten!Bijnaapplaus!
Drink twee flessen Vichy per dag.Voelme ook nu staande sla-

pend,maarheelopgewektineens.Begrijphetzelfniet.Bendetoch
eigenli
jk slechte totzeermatige persnu alteboven en heb veel

plezierin hetvoorschutzetten van de m ensen die çwishfullthinking'schreven:%dan ishetABc-cabaretten dodeopgeschreven...'

Zondagnachtzljuli
Naeendaverendevoorstellingmetjuichendpubliek,handengegevenaanbezoekersopdeeersteri
j.Allevertrouwen indevoorstelling terug gekregen ondanksdeuitgesproken slechtekritieken!

Donderdag 8 augustus14.15 uur
Dagen, drukkend, vochtig, onweersachtig, vliegen vliegensvlug

voorbij.A1sjeleeftvoordevoorstellinghebjegeenleven.A1sjeer
nietvoorleeft,hebjegeenvoorstelling.Lagvannachtom tweeuur
inbed,sliepom vijfuurnogniet.Misselijkdeheledaga1.Olifant
gegeten metkam eelna!W asom kwartvoorzeven wakker.Telaat
om nog iets in te nem en.Bleefwakker.Klaar wakker.Eindeloze

post.Geen krantingekeken.Nu dadelijk een glaasjewijn,za1
wonderenverrichtenhopelijk.
Bijaankomsttheaterbordjemetuitverkocht.Nutotenmetzaterdag. M ooi gezicht. Kom t niet door de recensies maar door de

mond-op-mond-beademing!Voornietsmeertijddanvoordevoorstelling die me nôg nietbevalt.
Zondag zzaugustusz#.JJ uur
Gisteren weer enorm e voorstelling!M inister Klom pé waser,Ko

van Dijk,GuidodeM oor;beidengelardeerd metvrolijkeknappe
vrouwen.VerderSeth metEeen'vriend.N a afloopvelen achter,o.a.

KovanDijk,overbruisendvanbewondering en zeercomplimenteus.Zoietsdoetwe1veelen langdurig goed!

Donderdag 22 augustusz2.zl uur
ln de nacht van 2o op 21 augustus bezetten Russische troepen

Tsjechoslowakije.Spanningindewereld.Enspanninginhetkleine
cabaretwereldje.De nummers vallen nu als plotseling verdorde
bladeren van de stam .tprotestmars'eruit,tM evrouw Van Dam'

eruit.Gisteravondmoeilijke.zwarevoorstelling.Eenzaam zozon-

derdietweedierbarenummers.W ieteke'ssolo isterretjes'werd
van hettvaderhart'a1seen navelstreng losgeknipt.ln een mooie,
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nieuwejurk,wit,oogsttezeweinigsucces,JennyenHuibindezaal.
Datwasdannoghetenigelichtpuntje.
Vrl
jdag 2gseptember14.30uur
W ind, na eindeloos treurige regenherfstdagen. Volvertrouwen
naarRotterdam-zuid,G rooteSchouwburg.Dieavond werd,dach-

tenwe,echtwe1eensucces!Staandapplausalbi
jdepauze.Volgende dag koude douche.Vierkranten waarvan twee bepaald slecht.

Ookvoormij.Nuwelheelerghetgevoelvan
1.ikhebergeen kijkmeerop
2.ik ben erte oud voor.De jongeren doen hetbeter.Vooral
schrijven.
3.geendruppelinspiratievoeliknumeerinmijnhersenen.Erg
datgevoelvan m achteloosheid,steriliteit,onbekwaam heid,vooral

a1sleidervanhetcabaret.Ziedan 'savonds01a1snegertjetussen
decoulissen klaarstaanom optegaanen dandenkik:erisnietsaan

om morgenieven'een tleuke'tekstvoorhaarteschrijven.En dan
kom tmorgen en dan weetik helem aalniets.Datishetergstevan
deze avonden,dat ik spelend zelfs het gelach van het publiek
horend,voortdurend dellk:hetisallem aalouderwets,nietvan deze

(onze)tijd.Eenmoeilijkteoverwinnengevoel.
Donderdag Joktober

Kortbeklag(verslag).GisteravondondanksAjax-Niirnberg(4-0)
optelevisietochnog62Igewonemenseninhuis.M oeilijkevoorstelling,vooralook doordat ik geheelbuiten m ezelf om optrad.Ver
weg,steedsdenkend:ditisallem aalnietleuk.

Zondag 6 oktober

Voorstellinggisteravond we1weergoed.Opendoekjesbi
jdansmet
hetpaard.Pirouet.Ontzettenderotkritiek in vx voorSeth.Rand-

stad Holland schrijft:tegenoverbriljanteconference van W .K.
staateenvoorprogrammawaarindespelersweinigkansenkrijgen.
HollandsepersjuichtoverHalsema,AdèleenCox.Dâtishetnu
we1helemaal.VijfjaargeledenjuichtenzevoorSeth!Tienjaar
geleden nog voor Toon en de W immen.Zo varen de scheepjes
voorbij.W aarisRamsesnugebleven?Datwasonsjuichpuntvan
ongeveertweejaarterug.

Vri
jdag18oktober
M iesBouwm an maaktegisteravond om tien voore1finterviews,op
film vastgelegd,m etdam esvan degarderobeen m etdeportier.Ze

vroeg(volgensdevrouw vandeportier)hoededamesonzevoorstellingvondenenofzeookeengrapjevanW .K.konden navertellen.
Datkonmevrouw portier'
.tienharenopjehoofdisweinig,maarin
jesoep...?N iemandtoestemminggevraagdhiervoorbijmijnweten.
Huisvredebreuk?Onzetijd?Zozijnonzemethodentegenwoordig.
Ook dit is een van de redenen om er maar helemaalm ee op te
houden en N ederland voor lang of voorgoed te verlaten.N a nu
ongeveer zes maalgeweigerd te hebben in iM ies-en-scène'in de
stoelofop een andere manierop te treden,doetM iesdit.

Dinsdag 22 oktober10.15 uur.Carolina H oeve
De liefste kam er van onshuizenbezit.W e zitten weeruitduizenden.Vooronsligtdedag,hetweiland en debossen.Dekoeien staan

indeherfstzon.Deknech(!)isindegroentetuinaanhetwerk.Het
wittepaard graastvoordedeur.iRevisor'gisteren in Nijmeegse
schouwburg gezien.Vieltoch wattegen na alle daverende kritieken.EendoorHan Bentzvanden Berg mooigeregisseerdepoppen-

kast(circus)metclowns.Allemaalclownsmaskersenaankondigingenvan iederbedri
jfmetgrotetrom en trompet.Eenerg magere
tekstmeteen we1zeer magereintrige en een broodmagerekaraktertekening.Bob de Langeen H enkvanUlsen a1sprachtigekarakterspelersvan rollen m etweinig echtkarakter.Bob de Langeafen

toe groots,maarook afen toe tweeandere burgemeesterserbij
spelend.Henk van U lsen,knap acteur,maartoch netiets te veel

homoenteveelacteur(hogeintonaties)om mijsteedstekunnen
boeien.Schouwburg lang nietuitverkocht.W e1veeljongensen
meisjesdie methun ipaspoort'bijnietuitverkochtezalen recht
hebben op entreetegen delaatsterang.Leuk ideeoverigens.Twee

enormeverhuiswagensenéénenormeautobus.Vijftigmanspelers
entechnicizorgendatdeçRevisor'ookinNijmegentezienis.Hetis
alszeulen m etdeN achtwacht.W aarom ?W eetgeloofik niem and.
Iedereen van hetpubliek heefttegenwoordig een auto.ln tweeuur

benjeinAmsterdam.
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Donderdag 24 oktober8.15 uur

Rotterdam-zuid isineensveelbeter bezet.Vrijdag en zaterdag
uitverkochtendatisdanheteindevaneenmatigeserie.M oeilijke,
zware avond,voortdurend denkend datergrote clubs in de zaal

zitten,watnietwaarschijnttezijn.RobdeVriesvoorheteerstna
zi
jnziekteindezaalmetvrouw enaardigedochter.Hijzeiteen
heerlijkeavondtehebbengehad'enpreesTufnogapartvoorhaar
drienummers!(:DeNeger'heeftnueenmooiOlympischslot,duim
omhoog,dieovergaatineengebaldevuistendandonkerl)Paulvan
Vlietwaserook.W ijpraattennogtottienovertwaalfopstraatmet
hem.Eenaardige,zeerintelligenteenintensbekwamejongenvind
ikhem.Zeieenpaarzeerprettigedingenovermijenmijnnummer.
H eeft zelf ook veelslapeloze nachten.Trekt zich de dingen ook

teveelaan.Cabaretisdood.lsleuknogleuk(artikelinVrijNederland).Overweeg serieuserseptember1969voorlopigofvoorgoed
m ee op te houden,dus zonder Am sterdam m et dit program m a

tl-lop!Hop!Hopl'tehebbenbezocht.Bennietvanplanmijdooreen
stelletjeperskleuterstelatenuitkleden.
Vrl
jdag8november9.oouur
DrieeëntwintigjaargeledenvondenwijelkaarinBangkokterug!ln
Utrechtvoltrekt zich hetzelfde beeld a1sin Rotterdam.ln mijn
ogeneenleuke,vooralnadepauzestralendepremière.Vrijwelalles
raak in een enorm contactmetde zaaldie toch nietzo erg gem ak-

kelijkleek envoordehardewoordenafentoeterugschrok.Op de
toppen van mijn mogelijkheden gespeeld.Aan hetslottien maal
haleneneengevoelvantleukerkanikniet'Naenkeledagenkrijg
ik UtrechtsNieuwsblad (73oooabonnees)in handen en erdeugt
weernietsvan(leesdiekrantl).Hetboeideniet,hetverrastnietenz.
enz.Zaterdagavond washetnog uitverkocht,m aar nu nietm eer.
Langzaam voltrektzichhetvonnis.H etlooptterug in plaatsvanop.
lk geloofer nu zelfook niet meer in.Hoor mezelfop het toneel

grappig doen,voelmemoe,ziek,miskend en in mijn hemd gezet
en...daargajedan,metje3z-jarigecabaret.Gisterenlanggetelefoneerd metW im lbo,diehethelepersverschijnselnietisontgaan
enhetronduitgriezelignoemde.M ijdoethetsomsdenkenaandie
dagen van de roddelcam pagne,toen ik wegenskinderverkrachting

ofietsdergelijksindegevangeniszat.lneenskomtdandehaatnaar

boven en blijfternietsovervan aldieverheerli
jking.Vreemd
genoeg heb ik ditallem aalzien aankomen.M isschien benik watal

tevroegpessimistischgeweest,maartoenongeveertienjaargeleden iedereenopradio,televisieen op toneelcabaretging doen,wist

ik:zeharkeninjetuintjeentienbekwametuinmannendoendaarin
onderling overleg geen kwaad,maar honderd prutsers m aken er

één grote afgegraasdeweide van,tottenslottede persdiealtijd
âchterde gebeurtenissen aandraaft,begint te roepen:Cabaretis
dood.
Gisteren duslange telefonen metmeneerVan Liem pt,W im lbo,
heerW assenberg en W im Sonneveld.Dezelaatsteook heelharte-

lijk:wathebben zemijmet<Rim Ram'nietafgekraakt,natwee
maanden heb ik opnieuw première m oeten geven in Am sterdam .

W ietekehadinterviewmeteenkrantenverteldeblijdatdaarboven
een grote kop stond:W ietekevan Dortweg van Kan.A1sze nou
maafWCCVnietgaalldCnkCn...
Zaterdagmorgen p novem ber.Keuken

M etM ary inde M olen (Amstelveen)geluncht.Van één totvier
uur.W e1gezellig,m aarhetm aaktem em achtigneerslachtig.Petra
gaatscheiden,Joesheefthaarbelazerd,M erelisgescheiden,Loek
heeftnu in Am erikaeenvriendin,A rieKleywegtwoontm etM erel.

O lafm eteen Japanse getrouwd,Dicky volledig aan dedrank.H et
toneelstuk van Annie <En ik dan'drie dagen van tevoren uitverkocht.Daverend succes.ln H andelsblad toch nog een zeerslechte

kritiek met een kop van çvoor mijhoeftdit allemaalniet'.De
recensenteisdezelfdejuffrouw dieovermijschreef:tHetwordtnu
langzamerhandpijnlijk hoehijniemandvan enigformaatnaast
zich duldt.'
Zondag 18 novem ber5.45 uur.In keuken van Kudelstaart

Drinkeenbier.Gisteren Utrechttotaaluitverkocht.Langerijen
vanwachtendemensenofernogplaatsenzoudenzijnenvolgens
directeur Faber hele dag telefoon. Gelukkig dan m aar. Goed

publiek.M ooisuccesen toch en toch en toch voortdurend tijdens
mijn nummer down,neerslachtig,teleurgesteld.Als ze enorm
lachen,ergerikmijaandieonbillijke,opzettelijke,nuzoonaardige
kritieken;alshetpubliek even ophoudtm etlachen,denk ik:hetis
ook nietleuk.
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lk hoorm ezelfsteedsdenken:zou ik ernou m aarmeeophouden?

(Daarismoed voornodig.)Op hetslotzekertien maalhalen.En
nogdeheleti
jdmaardenken:dekritiekheeftmisschientochwel
gelijk,misschienhadjealmoetenstoppen.
M aandagmorgen 18 november
M et01naar'En ik dan'van Annie Schm idtgeweestm etM ary en
Joan Rem m eltsennogdriem ensen in Dela M ar.Avond aanavond
uitverkocht!Steldem eernietzo geweldig veelvan voor,maarhet
werd een grandioze verrassing. Een uiterst knap geschreven en

geconstrueerdblijspel.DoetmedenkenaandebesteFranseblijspelenuitdetijdvanCorRuys.Zogeschrevendatalleseniedereen
aanzijntrekkenkomt.Spelers,publiekenauteur.Afentoeenhet
derdeen laatstebedrijfontroerdehetme ook nog.Annie'sgrote
kantisietsheelserieusen ernstig opbouwen en erdan telkensiets
gewoon heel menseli
jks doorheen gooien (is hier ergens een

pleetje),waardoordreigendeernstineensomslaatingewoontheaterplezier.Honderdjaar,nee,tweeduizendjaartheatertrekthier
voorbi
j.Eenoeroudewetwordtintoepassinggebrachtenhetsucces
is,ookin 1968,overrompelend.Daargajenou metaljeverhalen
overtoneelvernieuwingendejeugdwi1watanders.
Almetaleenheerlijke,verrassendeavond gehad.W elnatuurlijk
weersteedsjaloersensteedsdenkend:ikwou datAnnieeensiets
voormijschreef,zodatikalleenmaarhoefdetespelenennietsteeds
teigenlijk'zou moetenschri
jven.
M aandag 2J novem ber5.20 uur.Keuken Kudelstaart

Zitaanmijntweedebiertjeen mijneersteslaaptablet.Gisteren01
en ik om halfviersamen helaasweg naarSeth in Am sterdam .ln

hetdonkeropdeBrouwersgrachtnaarbinnen.Daarzateen (zijn)
vriend?Een watvreemde,vage,onopgelostesituatie.Hijzatdaar
m idden in die kam er.Somsdachtik:dathuisen die m eubelen en
allesplusSeth isvan hem .Somsdachtik ook weer:hi
jzithierzo
m aar.ln e1k gevalontstond er geen enkele sfeer.Hetbleef alles

uiterlijk,correct,beleefdgeïnteresseerd.Sethlaseenliedjevoordat
hijsamen metM ichelvan derPlasvoor01had gemaakt.tlk ben
mevrouw pastoor,hetisereindeli
jkdoor...'Vooralbegin we1erg
m ooi,maarzoalssteedsdenk ik danookweerm eteen:hetiswatiel
lj

nog,watdunenhetzouleukerkunnen.Altijdweerdenkikdat,en
alsiemand datdanzegtdanwordik meestalheelbooswant...wij
allen,genieën enhalvegrotegeesten,wijzittenvoortdurend tegen
onseigen plafond aan!En steedsroepen erm iddelmatige geesten:

leuker!mooier!dieper!geëngageerder!Vooruit!Datkanjebest!
Zo zitten we daar dan in Seths nieuwe huis erg op visite,erg

onwennig energ meteengevoelvanzakdoekjeleggenniemand
Zeggcn.

Vrl
jdag 2pnovember
Ergernissen leidend naarde toppen derverhoogde bloeddruk.A 1s

Renéziekis(om twaalfuurwerdditgemeld),kanjenietgewoon
overdagrepeterenomdat:Santgeenoppasbijhaarkinderenkan
krijgen,W ieteke in W oerden een kindermatinee heeft,Fritstot
tweeuureenafspraakhad,enalsjedanderepetitieom halfzeven
inDordrechtzet,zitjemiddeninRotterdam ophetspitsuurenkun
jeeigenli
jknietéénechteafspraakmaken.iMijnvadersgraf,dat
willenzeverhuizen',een liedjevan JaapvandeM erwestudeert
Fritsin m etM arnix detweede stem .G isteravond zouden zehetin

Dordrechtdoen (vanuit een loge),maar natuurli
jk liep M arnix
weerdrie keeruitde rails.Opdevraag vanOl:hebjedanvri
jdag
nietgerepeteerd?zeihij:nee...ik kanoverdag nietrepeteren...ik
heb een baan!Onze kleedsterM inneke,eersteavond in Dordrecht
geen kam ,geen borstel,geen afschm ink,geen handdoek.Verkleding van tAriede badman'in hetpikdonkerm oeten doen m eteen

klein,lullig spiegeltjel...Totslotmetpaard en alme tepletter
gegaloppeerd tegendevastemanteau.Geendouche,geen stromend

warm water,zelfsnaafloopgeenemmertjewarm waterom mete
mandiën.Toenlietikindekleedkamereenwoordjevallenl...
Zaterdag 3o novem berzz.z.suur

GisteravondRijswijk.Heenindemist.Drieavondentotaaluitverkocht.Daverend succes(leek mij).Maar...een halfuurna de
pauze,toen de kleedster alnaarhuis was,kwam het bericht dat
alles ingepakt m oest worden,om dat er m orgen gewoon school

wasll!Heb01delaatstejarennietmeerzoboosgezien.Alleskwam
dan ook op haarneer!H elekam ersvolkleren m oesten vakkundig

ingepakt.Eenhopelozetoestand.Dedouche(dedoeszoalsmeneer
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VanLiemptzegt)drieminutenlopenverweg!Enzoiseraltijdiets
om debloeddruk te verhogen.

Zaterdag zy decem ber zz.z.suur.HotelHetHerenhof Emmen
A1dagen lang prachtig,koud,vriezend weer.Hiereen daverende
voorstelling gespeeld,waarin ik tot de laatste m inuutniets m eer
zag. Comm issaris van de Koningin heer Gaarlandt enthousiast
achter. Vandaag van half twaalf tot twee uur weer eens echt

geschaatstop de mooiste ijsbaan van Nederland!Heerlijk in de
winterzon. Frits op noren,Ol, W ieteke en Frans aan de kant.

M uziekopdeijsbaan'
.oudejaarsconferencevanmijenToon'stVadergaatop stapl'Leuk.

M aandag 16 decem ber4.30 uur.In dekeuken van Kudelstaart

lnEmmenschijntweereenkritiektezijngeweestvan:nadepauze
pas cabaret. Hoogtepunt was ik. Voorprogram m a werd niet
genoemd en toch wasdateen enorm succes,ook detweedeavond.

Tournee?Eigenlijk heerlijk.DatgejuichoverAmsterdam wordt
elke dag onzinniger!Erzijn mensen diedenken datik nietnaar
Am sterdam dûrf.lk durfnaarEm men.

Donderdag zp decem ber 11.05 uur.Carolina H oeve

Arnhemsepremièrewerdeenenorm succes.Eerstevijfdagenvrijwe1totaaluitverkocht.Brandscherm kwam om halfachtm eteen
daverende klap om laag.Stalen kabels gebroken.Twee m inuten

eerderhaddenwijopdiepleknogstaanrepeteren!Totkwartvoor
negeniedereen bezig geweestdevoorstelling toch nogdoorte laten
gaan.M ooitteam work'.Conference van tien m inuten alleen over
datbrandscherm gehouden.O p slottechnische stafOp hettoneel
bedankt.Arnhem sepersnognietgelezen.Arnhem sekranteen heel
stuk alleen overdatscherm .lk leeshetnog we1eens...

Donderdag TweedeKerstdag14.30uur.Carolien,werkhuisje
Bijkerstboom zelfversierd metechtbrandendekaarsjesgezeten
met01sam en en watnagedachtoverniets.

1969
Tussentomaaten toneelzitu.DeActieTomaat;naastdestudenten
roertook een nieuwegeneratietheaterm akerszichnu.M aarookde
beeldende kunstenaars laten zich niet onbetuigd en bezetten de

Nachtwacht.Nieuw LinkszorgtbinnendePartijvandeArbeid
voor een crisissfeer.Prem ier De Jong en m inister Luns gaan a1s

eerstebuitenlandse genodigden op bezoek bijdenieuwe Amerikaanse presidentNixon.Eind juniveroorzaakteen dodelijke
gifwolkmassalevissterfteindeRijn.DeBTw wordtingevoerd;
NRU en NTs worden samengevoegd tot Nos.H et N ederlandse

liedjetDeTroubadour'wintinMadridhetEurovisiesongfestivalen
Gerard Revebedanktbijhetin ontvangstnemen van deP.C.Hooftprijs minister M arga Klompé meteen tedere kus.Annie
Schm idt,Toon H ermans,W im Sonneveld en W im Kan kunnen in
deze sam enleving van bezettingen en vernieuwingen geen goed

meerdoen bijdepers.Zijzi
jn volgenshetnieuwste modewoord
tuit'@
Op 31m eieindigtm etdezzzstevoorstellingvantH op!H op!H opl'
in Osseen tourneewaarW im Kangeen plezieraan kon beleven.De

televisieregistratiediede VARA injanuaribijwijzevanproefvan
hetprogrammalaatmaken,verwijstKanalszijndeongeschiktvoor
uitzendingnaardeprullenbak.Voordezomerbespeling in Scheveningen probeert Kan met het program m a iHop! Hop!H opl' in
verkleindevorm verderte gaan.Alleen W ietekevan Dort,M arnix

KappersenFritsLambrechtskereninhetensembleterugenkrijgen van Kan alle vrijheid voor inbreng van ideeën,teksten en
decors.Hetprogrammakri
jgta1sthemastudenten-agentenmet
deondertiteltwaalfbriefkaartenuiteen woeligewereld.M aarKan

ishetvertrouwenindeensembleformulekwijtenaanheteindvan
dezomerstopthijdefinitiefmetdeze vorm van cabaret.Slechts
eenmaaltreedtKan ditjaardan nog op.Tergelegenheid vanhet
vijfenzeventigjarigbestaanvandeAmsterdamseStadsschouwburg
komteen getergde W im K an ten overstaan van een zaalvo1vak-

genotenin een conferencevan éénuuren tweeëndertig minuten tot
een krachtexplosie.M et het gigantische succes van dit optreden

weethijdathijdebasisheeftgelegdvooreen soloprogramma:
'W im Kan alleen'.
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DonderdagzjanuariI3.oouur
Na langebriefaan de Rayerstehebben geschreven,kwam 01naar

hetwerkhuisje.Alarm.Ru ligtmetlongontsteking.FritsLambrechtsm oetallesovernem en.H onderd telefonen.Om 17.00 uural
in Gooiland.Zwaar,maaruiterstknap gerepeteerd.O m I8.Ij uur
methetheleensem ble.René Frank zeurderig en pretentieus.Sant

om 18.45uurookeenbeetje.W ietekeenMarnixprima.Devoorstelling zonder merkbare ongelukken verlopen.BertH aanstra en

Berend Boudewijn in dezaal.Vo1lof.Hadden hethelemaalniet
gemerkt.

M aandag6januariz2.youur.Tebed inKudelstaart
Ziekvan hetstrandgekomen.ln eenviezespijkergetraptdieuit
een plank stak.In bad en naarbed.01nog m etpincetin de wond
geroerd,zoalsiemand m eteen lepelin depap!Datdeed geen goed.
Volgens meneer Van Liempt heb ik i
n tienjaarnog nooitéén

voorstelling afgezegd!Kan hetmijin e1kgevalnietherinneren.
W im Sonneveld en Toon wel.Zou het record m orgen worden

gebroken?Datzoutochjammerzijn.
Woensdag8januari9.40uur.BedsteeKudelstaart
Vrolijk vak!Hahaha!Gisteren avondje wel.Na lang tdubben'
besloten in H illegom tespelen.Tochtig toneelen maartwee kleed-

kamersdoorbijgezette kacheltjesverwarmd.Uitverkocht(praktisch- niettheoretisch).M innekezatzieligtehuilen (éénuurvan
onbedachtzaamheid).M arnix in truien en shawlsgehuld aan de
handvanzijnvriendW estermantochgekomen.Fritsknipogenden
grieperigergensverwegaanzijnvleugel.Daargingenwedanmet
deproloog.Maarikhadmijntvoetmogelijkheden'verreoverschat.
H inkelde naarhetensem ble om ze een hand te geven.Daverend
gelach van W ieteke,Santen René.M oesthetpubliektoen m elden
dat ik maar matig liep.ln plaats van grieplast nu voetoverlast.
M aar ze waren niet onderdeindruk.M oei
lijk,stilletjespubliek.
Vielm egeweldig tegen.A llesholde in de pauze naardekoffieka-

mer.Nadepauzewerd hetsteedspijnlijker.Spelendin hetpaard
kwam erooknog ietsinmijnlies.Krom vandepijn kwam ikaf.ln
dekleedkam erhetgevoelrechtstreeksnaareenziekenhuistezullen

moetentotikmijn rechter-zieke-beenop tafellegdeenhetin drie
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minuten ineens helemaal over was. Ra ra wat is dat nou weer
geweest? Een en ander maakthetspelen nieteenvoudiger.Vaak

wensikéfechtgezondtezijnôfziek,maardathalvegedoeleidttot
niets.Voorvandaagishetweerhetzelfdeliedje.Benikziekofgaat
hetdoorvanavond? lk weethetechtniet,nog niet.

WoensdagIsjanuariz6.2J uur.Indebedstee
Hutspotmetchampagne.Goedejaardagtotopheden.Tweemooie
truien van 0 1cadeau gekregen. Gisteren in Leiden tweede tv-

opnamevoordeVARA'.01tijdensdevoorstellinginderegiewagen
bijBerend Boudewijn'
.zeerenthousiast.Fotogeniek zou ikzelfs
zijn.Aandriemensenveeltedanken'
.aanGod,mijntandartsen
mijn zangleraar.Zong gisteren vrijwelzondermicrofoon.Prima
publiek,vooralvoordepauze.Nadepauzeleekhetmijietsminder.
M aar,in elk gevalstaatheternu op...voorhetarchief.

ZondagIgjanuari22..!.
suur
Stille,fi
jne,ontspannen zondag geweest.Om Iy.oo uur alnaar
Scheveningen en daar tot 16.30 uur gewandeld.Om 22.oj uur

televisie.HermanvanVeen zijntweedetv-show.Vreselijk!Zezijn
alweerbezigdezeman tevermoorden.Hijkan veel,zingen,dansen,vioolspelen,pianospelenmaar...hetisgeenprogramma.Hij
herhaaltzichvoortdurendenhetisnetofhijalzijntroeventegelijk
optafelgooiten roept:vreethetnoumaarallemaalop!Vreselijk.
Doodzonde.Zelfmoord!
M orgen naarH oorn.Vlaardingengisterenuitverkocht,maartoch

moeilijk.W elsucces.Hetvak is(veel)moeili
jkerdan Hermanvan
Veendenkt.W atdenkjij?lkdenk:hijisnu alverloren.Echteen
top haaltienietmeer,tenzijhijdeheletveentrap geeften weer
opnieuw begint. Televisieartiesten verzuipen vaak voor ze het
publiek hebben gezien.

Woensdag2zjanuari18.30uur.KoepeltjeCarolinaHoeve
Olielampbrandt.Gashaardjesnort.Eerlijkestilteendiepeduisternisom mijheen.Om I7.oouurnogeven,alleen,doordevarenvallei
gewandeld en inde schemerboven een hertzien staan.Eindelijk
weereens.Sfeer.A peldoorn vierdagen,waarvan alleen detweede

avondechtleukwas.Deandereallemaalmoeilijk.Delach kwam

van boven waardejeugd zat.Grandiozeschouwburg (gebouwd
doorHoltenBijvoet),maarwaarom weetniemandprecies.M iljoenenheefthetgekost.Perjaarmoeteraltijdeenhalfmiljoenbij.Toe
m aar!Dedirecteurisalontslagen.O rpheusin deoverbrugging.

Donderdag A januari18.40uur.GrotekamerCarolinaHoeve
lkschrijfaandetafel.Gisteravondzagenwi
jEAchterhetNieuws'.
Derdeuitzendingoveroorlogsmisdaden(?)vançonze'jongenstijdensdepolitioneleactiesinwijlenNederlands-lndië.We1boeiend.
De emoties vielen van het scherm af zo de huiskamer in.Beide

partijenkunnenvanuithunstandpuntgelijkhebben.Helaasverdenk ikdeVARA,enditsoortprogram m a'salstAchterhetN ieuws'

inhetbijzonder,ervandatmeneenpotjezoektwaarinhetlekker
roeren is.A1sde bootdan goed aan is,gaan ze erietsheiligs van
m aken.Een soortkruistochtonderhetm otto VoorGod en Achter
het N ieuws.W ant het uitgangspunt was toch,alzal dat nooit
worden toegegeven,watvoorsensationeelskunnen wenu weereens

ophetscherm brengen.NaW illem Duysmetzijnvernietigingvan
dekruidendokternuHermanWigboldmetzijnaanvallenopOudm ilitairen.Detvwordtop dezemaniereen soorthuisguillotine.W ie

gaatervanavondvoordebijl.Hetaardigsteisdatdebeulerafen
toezelfook even ondergaatliggen.

Dinsdag4februarizz.louur.CarolinaHoeve
GisterenzouSantweerspeleninDoetinchem (nieuweschouwburg
driemiljoenl)Beldegeheelintranenom ongeveerIl.oouurop.Ru
had haar de nieuwe volgorde 's morgens gegeven waarin haar

nummernietmeernadeproloogkwam,maarnadebiljarters.Dat
accepteerdezenietenz.enz.Steedshuilend en hysterischgedoeom

tochd'rzinnetjetekrijgen,hetgeennietlukte.Hadinhaaregocentrischedenken nieteensgezien datW ieteke'ssolo erhelem aalniet
m eerin wasen Renéten tweedem ale tM evrouw Van Dam 'moest
m issen.Comprom iswerd bereiktdoor Santnog maarweertwee
dagen thuis te laten zitten.Afkoelingsperiode.W e hadden Sant

nooitmoetenengageren.Zeisnognetzo'nkleinkrengetjea1stoen
ze Ru oppikteen erisvan binnen nietsbijhaarveranderd.lldel
zonder het te willen weten,egoïstisch.egocentrisch en net niet
voldoende begaafd om daarm ee toch een succeste kunnen bereiken.
22

-.

1969 -

Vrijdagpfebruari.Middag.Kamer4I,HotelWientjes,Zwolle
Gimberg (deoude)tegen zijn zoon ilackie':çlongen,toneelin
Nederlandda'sniks.AlsjeachttienbentspeeljeinW inschotenen
alsjetachtigbent,speeljedaarnog.'
Gisteren Buitensociëteit.Zeer stilen m atig publiek.Ongeveer

zevenhonderd mensen,terwijlernegenhonderdenveertigin kunnen.Vanavondzou hetbeterzijn.zeimen.Nogsteedstweekleedkam ers,geen douche en een tochtig toneelplus twee brandweer-

mannendie,hoekanhetanders,nietlachen.lneensweereenplakje
zelfvertrouwen kwijtgeraakt,afgesneden van de grote worstder
overm oed.

DinsdagIlfebruarizl.zouur.CarolinaHoeve
Sneeuw,misten rijp.Een adembenemend schouwspel.Kon het
vanm orgen ineensnietmeeruithouden en m oesthetbosin.Zo'n

uuralleendiepindieuitgestrektebossen,zo'nnachteli
jkethuiskom stopdelieveCarolien,datwonen op dieeenzam ehoeve,datis
Leven!

ZaterdagIsfebruari8.40uur.Kudelstaart
Strengevorst.DeW esteinderligtvoordetweedemaaldicht.Gisteren eersteavond Haarlem .Totaalvierdagen.Daverend!M isschien

watmijbetreftdebestevoorstellinggespeeldvanallenuongeveer
honderdveertig.Een watouderpubliek.Kritisch,m aartotlachen

bereid.Enorm tempo.Beterereactieszijn ondenkbaar.W ildedat
deheleN ederlandse perszo'n avond eenshad meegem aakt.Zelf-

vertrouwen eindelijkweereenshelemaalterug.Donderdagavond
Em m eloordookprachtig.Een zaalvo1stoere,gezondeem igranten.

Spelen nu twaalfavonden zonder één vrije avond.Ga dat we1
voelen.

DinsdagI8februari9.30uur.Kudelstaart
GezelligePoolsfeerbuiten.G isteravondstonden zealvöôrdeeerste
keer halen.Een unieke gebeurtenis, die vier H aarlem se dagen.

Zoudenweoverhetdieptepuntheenzijn?Hetlijkt'savondsopeen
demonstratie,zoveelwordtergeapplaudisseerd.W atzou datnou

zijn?Onthouden:denknooitdatjeditlevennietwaardeert.Beiden
(nog)gezond.Gelukkigsamen.
23

Zondag J m aart.Nachtz.-?o uur

Vreemd nerveus wakker geworden.Ofik ergensvreselijk van
geschrokkenben.Hartkloptinmijnkeel.Watzoudatnouzijn?
VijfheleslechtevoorstellingeninEindhoven.Kamerineenslecht
enbijzonderduurhotel.Grotespanningenom presidentsverkiezingenwoensdaga.s.inWest-Berlijn.(Waaromju'
istinW est-Berlijn?
Erzijnnoueenmaalbepaaldedingendiejetegendemuurmoet
doen.)Zouikzonerveusen gespannenzijndoordietoestandof
doordieuiterstzware deprim erende voorstellingen in Eindhoven?

Een schouwburgvan twaalfmiljoen waarwevoorhonderdtwintig
jaarmeeopgescheeptzitten.Destoepishierhetmooist,wantdan
weetjenognietwaterkomt.Dezaalheefteennagalm vantweetiende seconde.Datbetekentdateen lach ofeen applaus meteen

weerwegisook.M isschienisditdesleutelvanhetwonderlijkkorte
gelachenhetnooitdoorzettendeapplaus.W ashetjuisthelemaal
kwi
jt,toenikvanmiddagvantweetothalfvierinNoordwijkwandelde.Zalig zorgeloosm etleukekinderen gelachen,gesprongen en
om het hardst gelopen. Dacht nergens m eer aan dan aan de
kom endelente,hetleukestrand,degezelligem ensen dieerwandelen.Desondanksnu nog steedsabnormaalnerveus.
Dinsdag zzmaartzJ.Jo uur.KamerI7,HotelM astbosch,Breda
Om 13.00 uurlunch metmeneeren mevrouw M eerburg.Datmaakte echt iets goed.Een leuk contact.Bespraken dat we heelerg

misschiendemusicaltpickwick'gaan doen,bijvoorbeeld voorhet
Holland Festival(metsubsidie)injunivolgendjaar.Endaninde
winter 1971-1972 in De la M ar of met ipickwick'ofm et allebei.
Plannen,plannen,plannen.

Woensdag 26 maart10.50 uur

NogtebedinOisterwi
jk.Terugvanweggeweest.Eénvrijedagis
niets.Nanegenzwareavondennuweervi
jfdagenDenBosch.Alles
erg sfeerloos.G rote orkestbak tussen publiek en spelers.Een soort

opengrafwaarindebijvalwordtbijgezet.
Dinsdagzapril15.30uur.WerkhuisjeKudelstaart
Dehotlinevan M oskou naarW ashington looptdeze week doorhet
bed van de Lennons.A1sik Yoko en John zo in datbed zie liggen
24
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vechtendvoordevrede,dandenkikvoordezoveelstekeer:dejeugd
heefthetmoeilijk.Maarhetallermooistebli
jfttochdaterdertig
krantenkwamenkijkenom zein bedtezienliggen.
GisterenBergenopZoom.Vertrekom I7.oouur(wegdag),thuis
om 1.30 uur.Zo'n ene avond in één zo'n plaats heeft geen zin.
Overleefd theaterleven.Hettheaterisin handenvandegebroeders
Benner,stoom carrousel-m ensen!Op onzevoorstelling verkopen ze
hun heleabonnem ent,vertelden ze.N u tweevoorstellingen in Hil-

versum.BlijveninGooilandslapenwegensvARA-viewingmorgen
om 11.30uuralinBussum.Za1mijbenieuwen.Geloofernogsteeds
nietin- m ezelfop televisie.

Donderdag J april13.30 uur.WerkhuisjeKudelstaart

Lente.Deurenopenen maargenieten.Gisterenenerverenddagje.
Van 11.30 uur tot Ij.3o uur op de VARA.studio Vitus Bussum ,

mezelfbijna anderhalfuurop tvgezien.Vielmemee.Vooralalle
gespeelde scènes,de typetjesverrasten ende watimproviserende
conferences.Deconferenceop hetstoeltjevielmewattegen.Een
beetjeerglang,vondik.Opeenszagen01enikheelduidelijkdat
dezeformuleonhoudbaaris.A1dietwee-endrie-minutenscènetjes
inhetvoorprogramma,dikwijlsnogzelfsschoolsgedaandoorsoms
matigekrachten,kregengeenschijnvankans.Nergensmaaktehet
eenspontaneindruk.'sAvondsaantonzemensen'vertelddatwijde
tv-registratiealgezien hadden.Ook gezegd datervan uitzending
geen sprakeisen zekernooitin dezevorm .
M aandag .sm ei17.50 uur.In detuin Kudelstaart
Prachtvan weer,heledag warm .Bladstil.

Dewereldsterftaanzijnvooruitgang,
de aardegaatvanzelfdood.
Alleende vissen kom en in dehemel
metde laatste vissersboot.

Zoeken naarteksten,zoekennaarietswataltijdvlakbi
jmoetliggen.Verdwalen in de Onzalige Bossen,zoeken naarde vlakbij
gelegen Carolina Hoeve.De hele nachtronddolen,zekerweten de

veiligehoeveisheeldichtbij.Enbovendebomenmoetjedeboerde25

rijkunnenzienliggen.M isschienalsjesterft,gebeurternetzoiets.
Sterven ismisschien zweven boven de bomen van hetbosen ineens

duidelijkzienhoedichtbijalleswaswaarjezolangenzomoeizaam
naarhebtgezocht.

Zondag18mei7.30uur(derotstedagvan'tjaarz)
Studenten bezetten voor de tweede maal het M aagdenhuis.lk

dachtdatdatmaaréénkeerkon.Moeilijkisditvakinspannende
dagen:studentenrellen in Am sterdam,M aagdenhuisbezet,politie

treedtop,maardan speeljeelkeavond en kanjedusnooitde
Journaalszien,deçAchterhetN ieuws'-uitzendingen.Jem oetalles
uitdekranthalen,datkosturen werken heeftveelm inderuitwerking in degrappen dan detelevisie-gebeurtenissen.
Twee dagen Haarlem uitverkochtachterde rug.Onvoorstelbare
succesavonden.Angstig som sdoorhetdaverende gelach.Telkens

hetgevoeltijdensmijnnummerdatikietszoumoetenverminderen,afrem m en zelfsm isschien.Allevertrouwen in teksten en troep

weerterug.ZodichtbijAmsterdam enzo'nsucces.W e1doodmoe,
leeg,doorgezweet en doorgezakt.W ord nerveus van zo'n zaal.

Drinknueensherry...tl)7.40uurindemorgen,toemaar.
W oensdag 2# m eiz2.lo uur.WerkhuisjeKudelstaart

M oderncabaret'
.iedereenzijneigencombo'tje,totweovereenjaar
ofvijfopdenogmoderneregedachtekomeneensalleenéénvleugel
tenemen metéén pianist.Alsdandepianisten nietnetzijn uitgestorven.Een moeilijkdagjegeweest.HetliedjetEenechteHollander'vanenvoorJaapvandeMerweopgenomeninHilversum bij
Phonogram .Ingewikkeld gedoe.O rkestbegeleiding stond alop een

bandje.M oestduszeerritmisch ingezongen worden.Beetjehet
gevoelvanineendwangbuisgestoptteworden,terwijljevijfhonderdmaalvrijinhetliedjehebtrondgelopen.Deednietalleseven
goed,geloofik.H ad op een gegeven m om entdrie dirigenten aan

mijnli
jf.JaapvandeMerwe,RuvanVeenenRuudBos.Schreef
zelfook nogeen (misschienleuk)begincoupletjevoordeplaat:als
een H ollander een langspeelplaatgaatkopen.Veellofvan Ruud

Bos,demanvanM arjanBerk.Zieteruita1stwintig,isvierendertig!
Zou welmethem kunnen werkenmaarhijnietmetmij,denk ik.
RObTouber,deproducervan deplaatwaserook.Vielmeerg m ee,
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a1sm ens.En W im lbo metveellang haaren veelbaard.

Woensdag #junizl.z.
suur.Werkhuisje
Misschienbenikeenbeetjeoverschat,isToonwatonderschaten
W im Sonneveldongeveerjuistgeschat.A1sdatzozouzijn,zijnwe
toch degrotedrie.

Vrljdag6junizd.-?ouur.Draaihuisje
N aar tsweetCharity'in Congresgebouw Den H aag geweest.Een
onspeelbare zaal die niets met yen theater te m aken heeft. De

afstanden zijn veelte grootom ook maar enige nuance overte
brengen.Een enormeruim tem etteweinigstoelenen vierbaanswegenalstussenpaden,waardoornooiteen m assakanontstaan dieals

ééngeheelreageert.Hetiseenzaalgeschiktom eenslagbijW aterloodoorCarelBrielstelaten opvoeren.M aarrevue,musical,toneel
ofcabaretworden kapotgemaaktin zo'n ruim te.Van de zangteksten heb ik ongeveernietsverstaan,van de spreekteksten de helft

niet.Eensuppoostzeimij:driewekenlangdetsnipenSnaprevue'
en nog weetik nietwatergezongenwerd.Jasperinaleverdedeson-

dankseen prachtigeprestatie,vooralplastisch beelddezijderol
voortreffelijk uit.Jaccobeweeshoofdzakelijk dathijook mêteen
regisseureenuitzonderlijkslechtacteurblijft.tNietsdoen,Jacco'
zouikwe1honderdkeerwillenroepen.Alleswatiedoetisaltijdte
veel!Echtin mineurreed ik huiswaarts.

WoensdagI8juni2J.00uur
Om vijf uur opgestaan vanmorgen en er nietmeer in geweest.
Lange,belangrijkedagmisschien.Eerste stapgezetop weg naar
een oud program m a in een nieuwe vorm straks.W ilhethele programm a vangen in briefkaarten metgebruik van dia's.Hop!Hop!
Hop!Dertien ansichten uiteen woelige wereld.

Zaterdagzljuni.Avond
Om vijfuurop.Kranten gelezen,geknipt.Pauzenummer afge-

schreven.BriefkaartbordenmetGroetenuitParijs,Rome,Cuba,
Liverpool.Vondst? Misschien.Om I8.IjuurbijFransRiihlin
Amersfoort.Unieke zaak.Ongelooflijk wat hier tot stand is
gebrachtmetkleur,begrip,energie,goedesm aak,fantasieen door-

zettingsvermogen.Lang overhettnieuwe'program m a gesproken.
Zittennu m etramen open,haardvuuraan in dekeuken.Stille,wat

verdrietigeplas,terwijldeplasbaasuitersttevredenmetzijnlieve
01eenglas(nouja,eeng1as...)Gewùrztraminerdrinkt.Proostop
hetheerlijkeleven!A1snoudatprogramma,waarikdagennacht
mee leef,ook nog leuk zou worden...

M aandag3ojuniJ.2J uur

Daargaatjevrijemaand.Lijstjesgemaaktvanwatiknogtedoen
heb.Eindeloosveel.G isteren om 14.00 uurrepetitiein Schevenin-

gen.PaviljoentheatermetMarnix en Frits.Eerste bespreking.
Fritsmaakteeensoortexcuusdatalleszogelopenwas.(lkmoest
driemaanden ophun proloog wachten.)M arnixzeiernietstegen
in.Zatmaarwatertedrinken en moesttelkensnaardep1é (met
permissie).En maargeeuwen!Had zijn treinabonnementthuis
latenliggenenlietnuzijnVrijNederlandweerliggen.W arhoofdig
droomkoninkje.W istook nietofzijn salarisIjulialinging.Om
Ij.3o uurkwam W ieteke.Vaak M arnixzijn proloogtekstgedaan.
M oestwe1weerergom hem lachen (helaas).Stoottezichnogaan
depianoenz.enz.Om 18.00uurbijmeneerVanLiempt,terugvan
weggeweest.Tot18.45uureindeloosveelzaken m ethem besproken

vanlossepapiertjes.
,
.

K

M aandag7juli.Ochtend, tis3.30uur

Bladstilna stortregens.W olkbreuk ofzoiets.ln razend tem po zitten werken.Gisteravond de opera tReconstructie'in een uitver-

kochtCarré gezien.Prachtig publiek om te beki
jken.tHippe
vogels'.Voorstelling boeide toch niet enorm .Erg m ededelingenachtig.Een werkstuk van velen te zam en m etafen t0e toch we1

mooieoeroudetheatervondsten:meisjekleedtzichspiernaaktuit,
oermensaapzweeftaantouw doorhalfCarré.Twintigmajoretten
inbadpak.Grootoperakoorenvijforkesten.Spreekkoren.HetABc
nogalprimitiefberijmd.Lange,onverstaanbareopera-liederen.Dit
allesbedachtdoortweefanatiekeschri
jvers;maarfanatiekelingen
hebben zeldenveelhumor.Voorhumorhebjeafstandnodig.
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Woensdag gjuliz2.louur
Vannachteindelijkweereensgeslapentotzeven uurzelfs.Daarna
meteen nieuw slotgeschreven aan tstudenten -agenten'.Had dat
gisteren ook algedaan tussen tneusen lip'm aarbevielm etoch niet
zo best.Vanmorgen in bed tot II.Ij uur er aan gewerkt.N u de
manuscriptenvoormorgenin elkaarzetten.Om elfuurlezing.Heb
Rugevraagd pasom twaalfuurtekom enwegensgeeuwen en stilen

bleekjeserbijzitten.Ga nu directmi
jn conferencedoen.Eerst
tweedehelftvanmijnnummer,dannieuwegrappenindelen.Koop
misschienvanonzedecorschilderdeNachtwachtvoorf Iooo,-.
Donderdag Iojuli20.40uur
Lezing,ineenzetting,repetitie,regie.Rem brandtsN achtwachtnog
helem aalin de finale verwerkt.A lle decorsop hettoneel.Geluid.

Lichtsomsalzelfs.Enfineenonmogelijkerepetitievooreen,datzie
iknuwelin,onmogelijkeopgave.Toeniedereenmoewas,gammel,
zat,gingen W iet,Tuf,Gerard en iknogdia'skijkenenuitzoeken.
Denkin mijn hartdathetallemaal6om niet'is.Een pianistdie
eigenli
jkziek is.W ietekediezei:morgen kaniknietvroeg repeteren,wantik moetpaardrijden (!).M arnix dienietalleennietkan
leren,maarookzijnoudetekstvergetenwasendelieve01zelfdie
weluiterstonzekernog isin haarnieuwenumm ers.

lkzieernualniksmeerin!Overweegstrakseenoud (!)programm a in elkaarte zetten voordeeersteinspeelvoorstelling.

ZondagI3juli2o.z5 uur.Op Westerterras
Conferencesgesorteerd,hetvreseli
jkstewerk.Omgaanmethumor
netzolangtotjed'rom huilt.
Hebben onsdelaatstedriedagen m inofmeerkapotgewerkt,m et

alleellendeentweewoedeuitbarstingenvanmij.Overdedia'sdie
ik ergisteren,vlakvoordegeneralerepetitiebegon,uitsodem ieter-

de.Nooitmeervanmijnlevendia's,schermenofanderetechnische
troep.M ijzoboosgemaakt,daarna tijdensderepetitiebeklemde
breuk?Kon nietmeerzitten.Op mijn hoofd gaan staan.Na vijf
m inuten was het weg.Vandaag wilde alleen M arnix repeteren,
m aar dan m et Ru om twintig keer hetzelfde te spelen, om dat
M arnixnietleren kan.Ru overigensookvervelend.Kanalweerniet

metdemensen opschietenenzitvoortdurendmetzijnhoofd opde
vleugel,a1shetnaarzijnmeningtelangduurt.
M aandagzljuli2z.z5uur
Vannachtom vieruurtwee mannen op de maan zien rondstappen.

01isaleenweekziek,maarheeftdatvoormijverborgenwetente
houden.De prem ière afgelopen zaterdag is voor het éherboren'
voorprogramm aeen grootsuccesgeworden...in dezaal,m aartoch
weernietin de pers.H eelbrokkelig en stuntelig 1asm eneer Van
Liemptom halfzeven watkritieken voor.W eerde bekende kortsluiting tussen publiek en pers!

Dinsdagzzjuli.Ochtend bijna4.30 uur
Zit nu alweervanafvieruur in de stoelm etsherry en een rauw

biefstukjeenditdagboek.Hoordedebeidemaanmannenopstijgen
van de maan en later hoe ze weerbij de Apollo 11kwamen en
vastkoppelden.Hetgeheeldoetmijnietzo erg denken aan 21juli
maar meer aan Iapril.ledereen zegten denktdezelfde gemeen-

plaatsen.Historisch moment,onbegri
jpelijk,grootse prestatie.
Technischkunnenwenuzowatallesenzijnweenorm geëvolueerd,
maarinonshartzijnwenogdiezelfdelullige,kinderachtige,kleine
vleesetendestrebertjesvantienduizendjaargeleden.W estaannog
geen uurop de maan ofwe beginnen aan preciesdezelfde poppenkastdie onsop aardezo ongelukkig heeftgemaakt:we planten de
nationale vlag in de internationale ruimte van het heelal.N ixon
sprak de m annen op de m aan toe.Een historisch m om ent voor
Nixon.Staatshoofden zijnaltijdop hun best als ze in de ruim te
praten.

Donderdag24juIi13.40uur
ln antwoord op dekritieken:m aarhetisnietwaardatKanopzi
jn
met
f
i
gur
en
di
e
mi
nder
retourzouzi
jn,dathijzichexpresomgeeft
sterkzijndanhij.Hetisnietwaardathijzo erg rechts,behoudend
isgeworden.Hetisnietwaardatik alin mi
jndoodskistlig.ln e1k
gevalstaatdedekselnog even op een kier!
Vanmorgen een uurlang m etm eneerVan Liem ptgetelefoneerd.

Belangrijkste besluit:hetcontractvoorAmsterdam,De la M ar
theaternog niettekenen.lk geloofwe1datdezeserie hierin Sche30
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veningentotIseptemberdelaatstekeerzalzijndatikmeteen
ensem ble en een zogenaamd voorprogram ma heb gewerkt.Defor-

mulekanindepersgeengoedmeerdoenenalmi
jnenergieenmijn
helecabarethartzijn ge'
fnvesteerdinietswaaraangeeneermeer
valttebehalen,hoogstenseen hartinfarct(zieRobdeVries).
Vrl
jdag2.
5juli14.05uur
Ben down doormoeheid,teleurstelling (gisteren nog geen halve
zaal)envooraldoorhetgevoelisleuknogwelleuk.Enwatikdenk,
dachtdatleukwas,valtnuineensweererguitmijnhanden.
Zondag2zjuli13.10 uur
Rustig,verdrietig,maartoch prettig gesprek m et0 1gehad op de

mooietuinbankbijhetwaterwaardebootjesmetdewittezeilen
langzaam voorbijdreven.01luisterdeerg lief,bedachtzaam naar
mijdiehaaruitlegdedatzijnogwelincabaretoftoneelmeemoest,
mochtspelen,maaralleena1szijsucceshad,datzijnietvoorgek
zoumogenstaanendatzijalleennaarmijennaarniemand anders
zou mogenluisteren.lkhebjeinonshuwelijk nooitvoorgeklaten
staanen ik wi1jeook op hettoneelnietvoorgek laten staan.Ze
begreephet.Liefenvoormijontroerendmoment,toenzezei:ikkan
mijvoorjoutochnogaltijdnuttigmakenmetsouffleren.
N u doodmoe,melancholiek,nerveus,eenzaam gevoel,m aartoch
iets wat de herfstook heeft,een zeker gevoelvan het einde der
dingen datlangzaam ookvooronsin zichtkom t.

W oensdag 6 augustus zz.-?.
suur.Op het Westerterras

Een onvergetelijke zomer,diezomervan 1969.Een zomerom te
leven aan de plas en te sterven op de planken.'s Avonds in het

Paviljoentheaterondraaglijkehitte.Saunabad.Niettegelovenwat
ik transpireer.Zware operatieelke avond weer.Zaalbezetting nu

ietsbeter.Ongeveerdriehonderdvijftig mensen peravond.W at
stillemensen.Ru'savondsintheaternogalineenstemmingvanjij
bentgoed,m aar het program ma was met Renê Frank toch wat

beter.(MaarhijwileigenlijkzeggenmetSant.)NubrachtRené
volgensRu ineensietsmeewatdieanderen tochniethebben.M aar

M arnixsteektvolgensmijRenédriemaalinzijnzakendatweetRu
ookwel.Vanavondwachtmijweereenzweetbad.Denk:a1siknou

eensniethoefde.Hetzijnenblijvenloodzwarevoorstellingen.Het
iseenenormekofferwaaraanjejeelkeavondvertiltom hem inhet
netteleggen,ietstehoogbovenjehoofd.
M aandag zzaugustus16.00 uur

Gisterensnikheetinhettheaterenongeveerhonderdvijftigmensen
meteeneersteri
jwaarvanermaaréénlachte.Tweestoeleninhet
m idden onbezet.Rechtsdaarvan tweem eiden dievanafheteerste
tothetlaatste woord geen krimpie gaven en daarnaast nog eens
tweeniet-lachers.Aandeanderekantlinkseenheerdiedehelftvan

hetprogrammaneerslachtigomlaagtuurde,a1shadhijietslaten
vallen.Daarnaastdrieoplettendeoudereherendiehetgeheelwaarnam en in plaatsvan m eebeleefden.Kortom een helseavond.

M aandag2Jaugustus.Bl
jnaz2.louur
Alleenmetdeautodebinnenstad van Amsterdam in.Moeilijk.
Auto'sstaan twee-totdriedubbelgeparkeerden opallehoekenvan

destraten.BijhetmonumentvandeDam ongeveereenuurstaan
kijken.Onvoorstelbaarwatjedaarziet.Veel,heelveelbuitenlandsejeugd,somsarm,viesenvuil,maarvaak quasi-arm metdure
slaapzakken.Hethelemonumentvol.BijdeAmericanExpresseen
langerijvanwachtendevreemde,jongemensen.W aarwachtendie
nou op? Telkens dacht ik:wat gebeurt hier op de Dam ? W at
gebeurthiernou echt? Een om wenteling in desamenleving?Anar-

chie?Oftocheigenlijkniets?lsditietsofza1ookhierdetijd leren
dathetallem aalnietswas?Toch m oetereenseen eind aan kom en.

Andersstraksbijdeherdenkinglegteenautoriteitgeenkransbij
hetm onum entmaareen slaapzak.

Vrijdag2paugustus8.40uur
Theaterlooptprima,alleenblijvenelkeavonddeachterstedrieâ
vierrijenonbezet.Voorstellingsindswoensdagineenenormesuccessfeer.Vooralgisteravonduitzonderlijk.PetraLaseurmetSeth
in dezaal.
Beldegisteren lang m etA nnieSchm idto.a.overdeontm oedigen-

dekritieken.Annie heeftdaarook zo'n lastvan.Dejournalisten
lusten onsnietmeer.

Wi
j leven voorde voorstelling.Altijd weer.Vijfenzeventigjarig
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bestaan van de Stadsschouwburg A msterdam aangenom en voor

hetsalarisvaneenhumoristvanvijfenzeventigjaargeleden.Echt
salarisnaarblijvendapplaus.
Zaterdag 3o augustus9.50 uur
Kreeg een langspeelplaatvan H erm an van Veen cadeau metleuk

opschrift:lkbenzotrotsdatik U kan.Hetvakzitin zijntong,de
kunstwoontin zijn hart.De taal,het woord,de waarde van het
woord kom t weer naar voren.Een splinternieuw talent dat zich
verstaanbaarm aakten aankondigtvia de oudste techniek van het
spelen en zingen.

Voorstelling weer ineens een daverend succes.Vrijweluitverkocht.M orgen afscheid van het ensemble.Om zeven uur in de

foyer.Vreemd.danisvoorlopigweereenheeltijdvakvoorbij.
M aandag 8september

Van 16.00 totI7.jo uurbijGuusOsterop bezoek geweest.Guus
enigszinsaangetastdoordetanddestijds;bedektonderdagelijkse
zorgen,zenuwtrekken inzijn gezicht.Overslechtekritieken sprakenwe...Helemaalinmineurwashijeroverenwildedatvoorzijn
gezelschap nietweten.H an Bentz,die even binnenkwam ,maakte
ook nietdeindruk van een opgewektevlinder.SmeetvolgensGuus

Vrij Nederland al in de hoek van de kamer,omdat Koolhaas
schreefdatde 'Revisor'ook nietzo bestwas...Dikwijls heb ik
gedacht:G uus Oster? Hoe doet ie dat toch? Directeur,acteur,
televisieschnabbelaar,vrouwenliefhebber,vadervan driekinderen,

eigenaarvan twee huwelijken.Antwoord:hijheefthetinderdaad
allemaalgedaan,maarje kan hetdan ook duidelijk zien!Guus
Osteren HanBentzvan den Berg,tweezwaarbeproefdem annen in
een donkere kamerzonderuitzichten hoop in de M arnixstraat.De

tijdheeftwelzwaresporenachtergelaten.
W oensdag Io septem ber 7.30 uur.In de keuken

Tendensvandezetijd.A1hetbestaandemoetweg.Sinterklaasisde
enige die geen gevaarloopt.
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Vrl
jdagz2september9.45uur.Zuiderterras
Prachtvan weer.H ittegolf.Freek en Bram in hetShaffy-theater

gezien.Heleavond mijsteedsafgevraagd:doen ze(doetFreek)
expreszoslechtofperongeluk.Persoonlijkheidhebbenzezeker,
m aardaarnaaststaateen huiveringwekkend amateurism e.Slechte
plastiek oflievergezegd geen plastiek.Slechte,slordigestem .Verwondering over de unaniem m ooie pers.Verwondering ook dat

imen'nietzietdatToon ditzelfde aljaren doeten veelbeter.
W oordspelingen zo oud als...sherrycan.Eenbanaan ligtvoorlulop
defruitschaal.Doodmoewordik van dieFreek m etdiezwaaiende,
m alendearmen en benen.Tochwasik zekervier-totzesm aalzeer
geboeid,ookdoordem im ischegavenvan depianist-organistBram .

Bijzonderboeiendafentoe.MaarFreek(vindik)eendrukdoenerige dikdoenigedilettant.

Zondag2zseptember9.oouur.Nogtebedmet01enkofh'e
Leukelezing op vragen in deAcademievoorKleinkunstm idden in
de feestvierende Jordaan.Trekt u zich iets aan van een slechte

pers? Antwoord:juichend van blijdschap en innerlijke vreugde
vanwegedeslechtekritiekenginghij'savondsnaarhettheaterom
erzijntweedevoorstellingtegaanspelen.
Zaterdag 2zseptember
Show Seth gezien in Diligentia.Onderregievan een buitenlandse
grootheid worden erallerleidingen gedaan waarniemand nog aan

toe is.Seth metzijn rug naarhetpubliek erg ontspannen doen;
ontspanning is overwonnen spanning maar hier is nog niets over-

wonnen!TonnyHuurdemanzingteenliedjetégenNataschaEmanuels.Seth beschiktovertweegebaren.Breeduitm etdehanden en

smallangshetlijf.Nadepauzeishetechterlangzovervelendniet
a1svoordepauze.Marnixisdoorderegiezijngrappigenummers
nugrappiggaandoen.VeelnoemdeSethookzijneigennaam en
veelwaszijnvaderdomineeenwoondenwijenbenikgeborenin
Uithuizen.Veelnogaloverzichzelf.lk heb mijeigenlijk zitten
vervelenendaarkwam weerdiegedachte:wateenvreselijkvak in
plaatsvan 'tistoch toverij.Eonthullend'wordtditsoortcabaret
dan.
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W oensdag 24 septem ber

Alsdeschouwburgvijfenzeventigjaaroudis
zeggen B en W datwordteen heelgedoe

feestjebouwenvoorhetgeheel
van hetschouwburgpersoneel
W ieners:ngerknaben en de Beatlestoe
Plusnog een musicalm ettachtig m an
M aaralsH ollanders
alsechteH ollanders
rekentm en uitwathetgaatkosten
en dan komtalleen W im Kan!

Deavond van devijfenzeventigjarigeStadsschouwburg.Om half
negen op hettoneel.W ethouderreiktetwee toneelmeestersonder-

scheidingenuit.HetheeftHareMajesteitbehaagd.Mijnopkomst
2o.4juur.Eindeconference22.13uurentoenmoestmijnpaardennummernoghelemaalkomen.tEchteHollander'-liedjegoed.Corry-coupletzeer mooie reactie en slot van hetcouplet iDan kom t

alleenW im Kan'daverend.Beginvanconferencemoeilijk.Grapjes
overakoestiek en dergelijke matig.M aarlangzaam kwam het.
Deed hetinmijngevoelirustig'.Niethollendvandeenegrapnaar
de andere.Conferencevanafvan plan blootop tetreden totagent

diezijnpaardzoekwas,dachtik,goedtotzeergoed.Doorzeurenen
bangoverburgeroorlog.Geeneffectengeengrapjegingdaarmeer
de mist in. M aar paard-met-nieuwe-paarden-m eezinglied deed
niets.Geen lach en geen zangkoor.Paard attekstmisschien? Spel

metpaardnamelijkheelerggoed.tpirouet'hadmeteenalapplaus,
m aar alshetlied begintebthetsuccesweg.Verdraagthetelkaar

niet?ZelfsJohanen Fransuithetpaardwasveelminderdanbijde
norm alevoorstelling.Toenkwam hetslotapplausdattschier'geen
eindenam .Staandezaalvolmensen uithetvak.HeerSm italmet

bloemen op hettoneel,maarhethield maaraan!Tochwelbeetje
onderdeindruk.H ad ruim anderhalfuurgewerkt,stonddaaropde
plaatswaar mevrouw M ann ook heeftgestaan en Else M auhsen
W illem Royaards,Verkade,Van Dalsum ,Anna Pavlova.Degrootsten van de grootsten.Na afloop G uusOsterop hettoneelen Lot
75

Köhler.Jons en M ary in de kleedkam er.Zeerliefen enthousiast.
O nderde douche kwam detwi
jfelalweereenbeetjeopzetten.lk
ging stilmet0 1samen weg.ln de Van Baerlestraat reed ineens

FransRuhlz'nhipperodevrachtautootjevooronsuit.Hethoofd
van hetpaard stak naarbuiten,een vreem d ontroerend gevoel.De

jockeyzietzijndiergaan,waarmeehijdewedstrijdheeftgewonnen.

M aandag 2p septem ber15.30 uur.In Amsterdam in deauto

01isbijdekapper.Deautovo1metkoffers.Drieuurlanggepakt.
Vielm e nietm ee.Een puzzel.Zin om ikallum 'aan op vakantiete
gaan.
Zondagm orgen langm etSeth getelefoneerd.Ookzaterdagal.N u

dan eensovermijen deradioreportageovervijfenzeventigjaar
Stadsschouwburg.Eriserm aaréén in N ederland diezoietskan;u

blijftnog honderdjaaruniek enz.enz.Alleen a1sik heteerlijk
zeggenmag,jadatmochthij,vanuwvoorstellingdeugtdelijstniet,
u m oetdat hele voorprogram m a van u afschuiven,zodat u zich
uitsluitend op uzelfkuntconcentreren.Ru van Veen ook eenseen
keer laten vallen.N eem eens een accordeon,waar u zo gek mee

bent(Birma-reuniel),orgeltje,ietsheelanders.En bijvoorbeeld
Rients Gratam a voor de pauze meteen paar goede num mersvan

uw vrouw daardoorheen (aldusSeth).
W e1vreem d dat alles wat ik tot nu toe zonder ensem ble deed
succesvoller wasdan methethele gezelschap...Denken,denken,
denken.

M aandag 2zoktober17.15 uur.Balkon Studio 7o,Cap d'
A il

01doetdeplanten.lkdoemijndagboek.Heledagsprookjesweer.
H etsoortweerwaarin mensen besluiten ietste kopen aan de Côte

d'Azur.DezongaatonderachterCap Ferrat.Vanmorgenmijzelf
gedwongenéén uurtetypen en zoalselkem orgen Tu en Péeven op
bezoek.A1helemaalingeburgerd.
Vandaag voorvierweken uitKudelstaartweggereden.Overweeg
nu toch weer serieus er maar helemaalm ee op te houden.M et

optredenbedoelikdan.Berichtenuithetvaderland (leesdeDuitse
KeizerinNederlanddeelII)steedsonaangenamer.VrijNederland
overmijn laatste uitzending,Parooloverde zogenaamde Grote
36
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Drie.Heb welerghetgevoeldatditallesopzetisen nietsmeerm et
kritiek te m aken heeft.Gerard Paques:H etcabaretligtop apega-

pen.W .K.geeftalleen nog interviews.Neemtwelveelvan je
(laatste)plezierinjewerkweg.Voortdurendvoorjevoetengelopen
doorwelzeerdesinspirerendejongeren.Dezelfdendiemettomaten
gooien naarde N ederlandse Comedie en hetRotterdam sToneel.

DeToneelschoolleerlingen...!Hetisnatuurli
jkdekunstom jezoin
testellendatjegeheelonkwetsbaarbentvooraanwijsbareonwelwillendheid.

Donderdag zl novem ber7.40 uur.Alleenop balkon Cap d'Ail

DroomdevannachtdatwijweerpremièrehaddeninAmsterdam.
Vernietigendekritiek indeTelegraaf.Tweedeavondwaren ergeen

twintigmensen.Op deeersterijdrieEngelsen diehelemaalniets
verstonden.Toenikopkwam,a1skapiteingeloofikmetmeisjes,liep
allesuitdehand.Een grandiozeafgang...Bijna huilend wakker.
Hetzitwelerg doormijheen,datgevoeldatik ernu mee zou
moeten stoppen.Schreefdatgisteren m aareensaan m eneerVan

Liempt.Kijkenhoehijreageert.TuenPédieiklaatstzei:opmijn
zestigstehou ikerm eeop,reageerdengretig.Heelverstandig!Heel

verstandig!Maarja,dagelijksdenkik:zijzijntejongom inSante
Fétewonenhangend tegendierotsineenvogelkooitje.Kleinewereld m etsteedsminderinteresse.

Donderdag J# novem ber20.25 uur
Om 19.00 uurpreciestelefoon van m eneerVan Liem pt.H eelgoed
teverstaan.ln Holland isnog nietsveranderd.Toon hadeenslechte

kritiekvan (diezak van)Dolaard in hetParool.M aarja,Toon is
geen Brannen Freek.

Dinsdag 2p novem ber 22.00 uur.In de keuken van de Enzian,
Langwies
Doodse stilte.Sterrenhem el. Er ligt dertig centimeter sneeuw.
Kerststem mingachtig.Tweelichtjesveri
n debergenbijLitziriiti.
Vreem d gevoelzo weer eens helemaalalleen in die witte stilte te

staan.Oud,opeensveelouderdan tweejaargeleden voelik mij.
Barstende koppijn en een erg down gevoel.Jammer om na dit
seizoen nog te gaan spelen.De tomaten liggen im mers alklaar...

K0n beter meteen voorgoed afscheid nemen.Het leukste heb ik
gehad.Datkom tnooitm eerterug.
M aandag zs decem ber9.15 uur.Langwies

Heerli
jkdagje.Zonophetbalkonentijdenszonnebadengrammofoonplaatvan A nnie SchmidtiM etman en m uis'voor de tweede

keergedraaid.Zittentocheenpaarheelleuke,bijnagoeiedingen
in.iNeeKarel,echtKarel'vanElsjedeW ijn.Eindelijkweereens
eeneenzamewandelinggemaaktindedikke,noggeheelmaagdelijke sneeuw op denieuweweg naarPirigen.

Vrljdag zpdecember.Bijna9.oo uur
H etsneeuwtnog steeds.Vannachtom halfdrie liep een hertm et

zijnenormegeweiheelalleenopeentotaalverlatenstraatweg.Een
kerstgroetleek het.Heelindrukwekkend.Een beeld uiteen lang,

langvoorbijetijd.
M aandag 22decem ber.Touristhotel,Antwerpen
N aarToon geweesten het prachtig gevonden.Helemaal,binnen

tienminuten,vergetendathijinAntwerpenoptrad.Zeergoed,zeer
enthousiastpubliek.tGeefmejehand'meezingenaanhetslotmet
heerlijk orgel.Oeroud,degelijk en mooi.De hele zaalElicht'op.
Groot en enthousiastapplaus aan hetslot.Arenbergschouwburg

totaaluitverkochtalweken van tevoren.M etToon en zijn Belgische impresario tnagezeten'in Locarno aan deKeizerlei.Om half
drie 'snachtsliepen Toon,Corry en ik gearm d doordeAntwerpse
regen naaronzehotels.

Vrijdag26december.Kudelstaart
'sAvondsvan2o.ootot23.00uurvoordekijkdoosmoetenzitten.
Om 22.00uureindelijktMetmanenmuis'waarwijvo1interesseop
zatentewachten.ElsjedeW ijnhadzichnauwelijkslatenzien,toen
0 1haar al helem aal niets vond en meldde dat het koor niet te
verstaan was en datConny Stuartzo'n hard hoofd had gekregen
doorhaarkuren.Toen tenslotte de kastweerdichtm ocht,hadden

wijersamenvooreenweektabakvan.01metnogaleenflinkglas
wijn op verklaarde steedsmaardatik moestzeggen watik dan
verstaanhad.W at,zegdan eenswatjedanverstond.Noem nou
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eensop.Tenslotteverloorikmijngeduldenschold een kwartier
langzohard a1sikkon opdetelevisiediezo'n heleavondverpest.01

ongelukkigindebedsteeenikmeteensteenopmijnmaagvanalle
ellende.Afgedronkenmeteenbiertjeeneencognacjetenslotteen
tochtevredenopaardegaanslapen,vastverklarend detvm orgenin
de slootte gooien.de nieuwe kleuren-tv af te zeggen en zo vlug

mogelijk,liefstmorgenochtenda1,terugnaarLangwiestegaan.
W oensdag Jzdecem ber9.45 uur

Hetjaarisbijnavoorbij.Voor01enmijtochwe1eenheerlijkjaar.
Altijd samen,gezond,gezellig en sinds oktober zorgeloos (vrij
zorgeloos)zondervoorstelling in FrankrijkenZwitserland.Langwiesnog steedshethoogtepunt.

Eenjaarwaarin mijn werk en mijn succesnogaleenswerden
ondermijnddoordejongerenmetdescherpepennen.M oeilijkom
jestaandetehouden.1970-W atverwachtjeervan?Een(kleine)
vernieuwing(verbetering)van mezelfdooreen gedwongen m in of
meeronem an show metassistenten.
M isschien delaatste kans?

'Dezezwart-witopnamenzijnnooituitgezonden.
2ZobetiteldeWim Kan'svaderzi
jnverjaardagaltijd.
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DeAmerikanentrekkenCambodjabinnen.Zedoenallemogelljke
moeite om drie m annen van de maan te halen,m aarin Vietnam
Iaten ze er 3oo ooo zitten.ln Osaka, Japan wordt de W ereldtentoonstelling gehouden m etde deelname van een groot N eder-

landspaviljoen.Devaderlandsekrantenwereld staatbo1van de
fusies.Feyenoord wintdeEuropacup enprem ierDeJong m aghem

ophetCatshuisevenvasthouden.Hetfeestvandehonderdjarige
Bijenkorfontaardtineenre1waarbijhetbekendewarenhuisaande
Dam geplunderdwordt.Nederland krijgttemakenmethetverschijnselDolleMina'sen Amsterdam metstoepparkeerders.Fr
zl
jnalhondendiehetonderdeautomoetendoen.
Als W im Kan zich voorlange tijd in Zwitserland heeftteruggetrokken,lekthierbijtoevalvoortijdighetnieuwsuitdatKanvoor
eensoloprogrammaheeftgekozen.Tervoorbereidingvanzijnnieuweprogramm a vervultKan in dem aand m eienkelegastoptredens
in gelegenheidsvoorstellingen.Soms alleen,een enkele keer a1s

onderdeelvan een totaalprogramma.Zijn laatstegastoptreden is
voorhetzeventigjarigjubileum van deAmsterdamsepers:In het
hoIvan depapieren tl
jger.Dan resten nog twee maanden totde
prem ière van het nieuw-aangekondigde program ma en wordt

serieus gesleuteld aan vorm en formule samen met zijn vrouw
CorryVonk,metRuvan Veen,SantHeijermans,Van Liempten
Frans Riihl.Kan roept de hulp in van de decorontwerper H arry

W ich.Ik heb niets nodig en datmoetjij ontwerpen.De vrijgekomentechnischeplaatsvanJohanM attijsenwordtingenomen
doorRob Tauber.Hetprogramm awordtnaasteen openingsconferenceendegroteconferencenadepauzeopgebouwduiteen aantal
sterkenum m ers.
Op Iaugustusgaathetprogram m a tW im Kan alleen,m etCorry

aanzijnzijde'inScheveningen inpremièreen erisalspoediggeen
kaartjemeertekrijgen.Op IoktoberkeertKannavierjaarafwezigheidteruginAmsterdam.Devijfvoorstellingenperweekinhet
40

N ieuwe de la M ar theater worden een gigantisch succes.Lange

ri
jenvoordekassa.M aarvantelevisiewi1Kannietsweten.Ikben
deenigevoorwieu nognaarzo'nsnikheetzaaltjemoet.
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Vrl
jdag zjanuariz2.gluur.Indekeuken vanKudelstaart
Eennieuw tijdperkisbegonnen,dezeventigerjaren.Vreemdidee,
zullen01eniksâmendetachtigerjarennogmeemaken?Hoelang
nog?Om tweeuurkomtFransRûhlom eenbeetjetepratenover
hetnieuweseizoen.W i
jblevengisterengezelliglanginbednaeen
oudejaarsavondmetonstweeën,waarwevoorheteerstkleurentelevisie bezaten.Een cadeau van Phonogram OPOudejaarsmorgen
bezorgd,indekastgdnstalleerdenopoudejaarsavond bekeken!
Kleuren makenmoe,bijnanetzomoea1szwart-wit.
Sethruim eenuurinhetConcertgebouw.Naarmijnsmaak...om
te huilen!Brutaal,slechteimitatievan Toon en mij,voortdurend
schaterend om zichzelf,geen niveau,slechte presentatie,quasilollig en veel te fam iliair tegen figuren a1s Toxopeus,dom inee

Buskesentegendedirigentvandepolitiekapel.ledereenvoorzijn
zegekarretjespannend.Hetgeheelmaaktemijdiepmelancholiek.
Directnadeuitzendingkwam hijooknoginiDevuist'vanWillem
Duysvertellen hoe goed Toon hem had gevonden.En dan steeds

weerdieW im Kanwaaraanhija1seendweilgaathangen,omdat
hijeens,alvrijlanggeleden,twee,zeggeenschri
jventweegoeie
liedjesvoormijheeftgeschreven(namelijktKennedy'entNee,we
noemen geen namen').De restvan zijn liedjes die hijvoormij
schreef,waren ofslechtofzwak ofvooreen grootdeeldoormij
gemaakt.Krijgnuwe1eenbeetjehetgevoeldatikmaarnooitmeer
oudejaarza1doen.
M aandagsjanuari

iHair'(metkaleplekken).Ofjenaareenvreemdegodsdienstoefeningzittekijken.Allesholtaldoordezaalvoorhetnogbegonnen
is.H eb ik alvaker gezien.Veel wervelende dansen.Veel goed
klinkende koren,m aarook heelveeloorverdovend lawaai.Leuke
muziek som s.Datwel.Ga toch de plaatkopen en een paar maal

draaien.Allerleimannen enmeisjesdieiknietgraagnaaktzou
willen zien,waren tegen de pauze ineens allemaaluitde kleren.

Eigentijdsamusement.Za1wel.Love? Flowerpower? Allemaal
een gele,geile tulp m ee naarhuis?Thuis washetmooieeralvlug

af...helaas.01wilde in de pauze alweg.Beetje angstig bang
vanwegetzepikkenjeeruitendanmoetjeophettoneelkomenen
m eedansen'.
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Dinsdag6januari4.45 uur.Indekeuken
Kan alvanafdrieuurnietm eerslapen.Druk,druk,druk doorhet

hoofd.Veelmensenlatenweten:wezienjullienooitenwanneer
zienwejullien0uweereens.Datmaaktmijaltijdvoorwekenweer
m ensenschuw,om datikdan,zoalsnuvannacht,voortdurend denk:
eriste veel,ik moetteveel.Soortoeroud schuldgevoeltegenover

oudevrienden (nuweertegenoverJonsen M ary).
ZondagIljanuari.Avond
BijWim lbogeweest.Zijnvriend,eenAmerikaanheetJim Dunlap? Buitengewoon opwindende avond door de gesprekken over

W imsboekdatditjaaruitmoetkomen tergelegenheidvanhet
vijfenzeventigjarig bestaan van hetNederlandse cabaret.(I89j
Eduard Jacobs-lgyo)Mogelijkheid overwogen in mijn ioneman
show' (0Goddievreselijkenaam)vierliedjestezingenvan de
grote vieruithetverleden:Eduard Jacobs,Speenhoff,Pisuisse en
LouisDavids.W im lbo adviseerde iemand te nem en voorhetont-

werp van hetprogrammaboekje,afficheen toneelaankleding van
hetnieuwe programm a.

M aandagIzjanuari
SchreefHermanvanVeenzojuisteenbrief.Bedanktehem voorde
geweldige avond in Vlaardingen.Een machtig,jong talent dat
schreeuwt om een regisseur. Hard,snel,verrassend nieuw van
aanpak.Conferencesmetheellangepauzes,gedurfd,spottend m et

oeroudetheaterwetten.Vaak zijn hoogtepuntvoorbijspelend met
te veelgeluid.Zich vaak herhalend,m aar toch voortdurend een
grootartiestin wording.Een adem benemend talent.

Vrijdag3ojanuari11.30 uur.Langwies
Hetregentin mijn hart.Doordein mijn ogen watteleurstellende
ontmoeting gisteren van 17.30 tot23.Ij uurm etJonsen M ary in
Steinbockrestaurant in Chur.Een wat roddelachtige conversatie
overmensen en toestandendiemijtotaalnietinteresseren.M ary
afschuwelijkveelsigarettenrokend,watalte lang watoninteres-

santeverhalenvertellend,een nervositeituitstralend diemijdoodzenuwachtig m aakte.Jons,verbitterd,teleurgesteld en steedsver-

zekerenddathijzichvandezegangvanzakennietsmeeraantrekt.
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H etechte contactwaarnaarik had verlangd,kwam praktisch niet

totstand.Hetlagnatuurli
jkookvooreengrootdeelaanmezelf.lk
wi1dangeloofiksteedstéaardigzijn.tévriendelijkentelacherig.
A1sJonsenMarynuzoudenzeggen:W im zatermaarzo'nbeetje
bijvanwanneermagiknouweernaarLangwies,zouikdatniet
tegen kunnen spreken vooralde laatstetweeuurniet.Hetligtook

aanmijdieJonsenMarynietwi1ontvangeninonzeeigensfeer,in
onze eigen Enzian en datwi1ik dan weernietomdatik bang voor

eenhopelozemislukkingben.Kortom,eigenlijkgeloofiknietzo
geschiktmeertezijnvoorhetlevenmetanderemensenSamen.
Deed de halve nachtgeen oog dicht.Tobde overM ary'sopm er-

kingdatwi
jdenaam haddenzoslechttebetalen.Datwistzevan
Huib en Jenny.Voeldemijop deterugwegindeautoineenszo
ontzettendalleen,omdat01eenbeetjesoezerigvanallealcoholvier
àvijfkeerprecieshetzelfdeverhaalaan mijvertelde.Een beetje
stapelgek ben ik toch ook wel,denk ik.Hetisnu ruim twaalfuur,

hetsneeuwtnog.Voelmeeenzaam.Metwiekaniknoueigenlijk
praten?

Vrijdag6februariz#.2ouur.BenedenkamerEnzian
Briefvan Sim on ontvangen.Jouw plannenvooreen one man show

zijnhierinNederlandhotnews.M agikschriftelijkinterview?Zes
kantjesantwoordaanSimonenTinigeschreven.W aserzelfnietzo
tevreden over,omdatdewaarheid nooitinteressantis(volgensde
wettenvanHenkvanderM eyden).Geen ensemblemeer.Voelmij
alseen kasteelheer die de landerijen rondom het kasteelheeft
weggedaan omdatde pachtersallem aalvoorzichzelfbeginnen.

WoensdagM februari8.30uur
Sneeuw.Sneeuw.Sneeuw.Overalberichtenvanlawines.W ieje
spreektkijktzorgelijknaardeluchtenzegtalsofwi
jhetineigen
beheerhebben:Jetztm ussesaufhören.M aarhethörtnichtauf.
Zondag 8 m aart9.oo uur.Enzian,Langwies

Nuttigbeziggeweestdoordetelefoondradenvrijtemaken,waren
ingesneeuwd in hetdak.Deaanbiedingen regenen via m eneerVan

Liemptbinnen.Gisteravonddegrootsteenmeestongeloosijkevan
mijnhelecarrièreeenlpvoorAlbertHeijn.Garantief 2joooo,44
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ofweleenkwartmiljoen.W asdaarwe1evenstilvan.Endante
denkendatikoprechtvoeldatmenopmijuitgekekenis.
Zondag z.sm aartp.zo uur.Langwies

Lichtesneeuwval.Wezoudentheoretischweggaan,maarblijven
praktisch.lndezonoplegeijsbaangeschaatst.Tochwordtalles
hiereen beetjevan iW egaansluiten'.
Donderdag zp maart8.15 uur.Kam erI8,H otelDeOude Geul

Geen groteaardverschuivingen bijdeverkiezingen gisteren.Alles
blijftvolgens de radio zoals hetongeveer was,hetweer en de
politiek.P van de T had de grootste winst.Eenendertig procent.

PartijvandeThuisblijvers.EnwanneerkomtvoordePartijvande
A rbeid de groteverzoendag?

Dinsdag 24 m aartzz.zo uur

Tebedmet01encognaceneenrosévoormij.Leven,vreemdleven.
Besprekingvanmiddagbi
jmeneer Van Liem ptm etW illem Duys
en Pim Jacobs.Hetniettegelovenbedragvanf 2ooooo,
-contant
van AlbertHeijn kwam op tafelvoor een gram m ofoonplaat van
veertigminuten,samengestelduitoudmateriaalvanmij.Beduusd,
overrompeldbenjedantochwe1vanzoveelgelddatjeeigenlijk.
gelukkig alnietmeerechtnodighebt.Alsditnueenstwintigjaar
geleden wasgekomen.

Zondag 2p m aart.EerstePaasdag z-s.z.suur.In deauto

Kijkkijkkijk ik hebmeaangepast
alhetouwe isgesloopt
lk zitnietm eeraan conventiesvast
ik ben geen klok dieachterloopt

Veelbekijks,weinigwaardering
in dc kringen derregering
M aarin hele andere kringen
hoorik hippevogelszingen

Kijkkijkki
jkhi
jheeftzichaangepast
M ogelijkopzetjevoorhetnieuweprogramma:lk heb mijaangepasta1skindvandezetijd.
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Dinsdag Jzmaart9.oo uur.In dekeuken Kudelstaart

Zatdaaro0kvandrietotvijfuur.Tweebiertjesenééncoupletje.
Kijkikhebmijaangepast.
Woensdag zapril.M iddag.Regenop hetwerkhuisje
W erkelkenachttweeàdrieuur.Vannachttot6.00uur.N u aanhet

liedjeçErlevennietzoveelmensenmeerdie'tkunnennavertellen'.
PrinsBernhard lunchtegisteren metdeJapansekeizer.Sam kalden
isook alnaardewereldtentoonstelling in Osaka.En 14 aprilgaan
Beatrix en Claus.

VrljdagJapril3.10uur.Indekeuken
Gisterenbijthuiskomsttelegram vanRiniGevekevanPhonogram.
Ofik haar wilde bellen.W im Kan tussen de erwten van Albert

Heijn,datwasvreselijk.iSepocketiseenbestsellersepocketligt
ophetLeidsepleinenookbijAlbertHeijn'zongikalin1961ophet
boekenbalover...Roland 1101st,onze prins der dichters.En de

Birma-reunie in 1968 werd gesponsord door AlbertHeijn.Lief
gesprek m ettenslottegeen tegenargum enten.

M aandag zl aprilz2.zl uur

Wi
jzijn herdenkers.Rembrandtdriehonderd jaargeleden geboren.Vijfenzeventigjaarcabaretin Nederland.Vijfentwintigjaar
geledenbevrijd.W atkoeienmethunvoedseldoen,doenwijmet
onzegedachten.

Ruom 10.30uurhierenallesklaar,noujaklaar,totdepauze.M et
grootsuccesallesvoorgelezenengespeeld.Entreeliedje&lkhebmij
aangepast',tvijfenzeventigjaarcabaretinNederland',tKortisde
roem ',
tHoedenliedje'.MindermooivondhijtTweestokoudesterren'
Alsofjeeenbrilhebten die ineensaan hetpubliek zou laten
.

zien!

Dinsdag zg april4.15 uur

Alsjeeenkrantlangleestweetjeopdenduurmeervandecriticus
danvandevoorstellingendiehijheeftverslagen.IschaM eijeriseen
parachutistdie op een goeie dag opeens achterde liniesdaaltom
daarverwarring te stichten.

V&
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W oensdag J.sapril5.50 uur.In de keuken Kudelstaart

'tlsallicht.Deeendenlopenoverhetland.W asgisterenbijmijn
tandartsdr.Flaumenhaftenvroeghem hoehetzoukomendatwij
allem aalzo intens meeleven met die drie astronauten die nu tot

vrijdag 19.00 uur (Iaatste berichten overde mogelijke landing)
vechten voor hun leven,terwijlin Vietnam,in Turkije bij een
aardbeving elk ogenblik tientallen doden vallenen terwijlwi
jdan
zeggenvreselijkenrustigverdergaan.Hijzei:tl-letgroteverschilis
datdezemenseninderuimtenoglevenenaldieanderenzijnal
dood.'

ZondagIomei15.50 uur.Werkhuisje
Twee grote,bemoedigende succesvoorstellingen nu achter de rug!

DinsdagjmeiinRotterdam voorhetbevrijdingsfeestindeschouwburg.Geen makkelijkpubliek.Personeelsvereniging-achtigeneen
klootzakvan een secretarisvanhetvoormaligverzet(grootin het
verzet,maarkleininhetmeegaand).VoordepauzeLiesbethList,
H erm an van Veen en Jasperina diegeen van allen een pootaan de

grond kregen!Daarom wasikverrastovermijn resultaatna de
pauze,hoewelhetvrijdagmiddag8meiindeaulavandeTHinDelft
een tweem aalzo groot succes werd.M aar na afloop Rotterdam
kwam en Jasperina,Erik H erfst,H erm an van Veen en Tom M an-

ders(meteenfleswijn)gelukwensen.Veelgeweldigecomplimenten geïncasseerd.RuvanVeenook(bijna)doorhetdolleheen!Nu
hebbenwealvijfkwartiernieuw programmavoordepremièreopI
augustusa.s.M aardeallerbelangrijkste gebeurtenis:had na één
voorstelling mijn hele zelfvertrouwen van acht twijfelmaanden
terug.Heerlijk.Ookweldoordejongerentussendecoulissen.
ln Delftenormeconsternatiebijaankomstom 12.00uur'smiddags.(M oestom 14.30 uur beginnen.) Alle zesde spiekborden
wegll!FransheeftzeinRotterdam indeautogezetenwijhebbenze
crthuisnietuitgehaald.Ikdacht:driedagen langwatvervelend dat
Fransde borden m ee naar Amersfoort heeftgenom en.ln paniek
nieuweborden gemaaktvandeoudeafschriften.Een nachtm errie.

letswaarjevan droomten blijbenta1sjewakkerwordt.Johnny
Holshuizen als begeleider goed tot prim a.lets té bescheiden in
Rotterdam .

Donderdag zy m ei5.30 uur.A lleen in de keuken

DevpRomaaktonzeschuldgevoelenswakker,maarbijdeNcRv
dedenzealgeenoogdicht.Deomroepenvantotallosstotbijbelvast.Speelde een m atinee voor de personeelsvereniging van de
NcRv in Scheveningen.Voordepauzeeen aantalschnabbelarties-

ten,waaronderleuke.lenigejongenlmetbandparodiemaartotaal
anderewereld.lnzinkinginmijnnummervanongeveerteenheel
klein stukjevan de Eeuwigheid'(slotJapan-potpourri)totver
voorbijtlkgabloot'.(BijdeNcRvgaandegesprekkendikwijlsover
dealmachtenbijdeKRo ofhetalmag.)Daarnabegonhetfeest
opnieuw.N a afloop van de m atinee lang interview m et de heer
Kuypervan hetA lgemeen Dagblad.Om halfachtpasweg uithet

Paviljoentheater.
ZondagJzmei14.30uur.Voormijnwerkhuisjeop deIigstoel
Keiharde,allesom gooiende wind.H etenige datovereind staatis

mijngeheelvernieuwdezelfvertrouwen.lkdenkdatdevoorstelling
van gisteravond voor de Am sterdam se pers een mooisucces is
geworden, ondanks de goedbedoelde waarschuwing van Simon
Carmiggeltdat ik het niet m oest doen.Een uitstekend kritisch

reagerendezaaldiejeafentoeweleenslietbarstenbijgrappendie
heteldersenorm haden gedaan (vijfentwintigjaargeleden...toen
wasJan Cremernog zindelijk),maardie vaak tweemaalzo snel
reageerdenopdeniveaudingen.HetliedjeoverdeRailroadhadeen
eindelooslijkend applauswaaraaniktenslottezelfmaareeneinde
maakte.DingenalstBangvoorburgeroorlog'kregenopendoekjes.
Koetsna afloopzeerenthousiastnog even indekleedkam eren H an

Lammers en Klinkenberg uitermate tevreden. lk gaf (in het
geheim)deelvan mi
jnhonorarium voordenoodlijdendejournalisten.Verteldedataan heerKlinkenberg die erhelem aalbeduusd
van was.Alleen hetbestuur mag het weten,wantanders voelik

mezelfzogoede-heertje-achtig.
Vo1goedemoed hoop ik nu tebeginnen aan mi
jn çWim Kan
alleen'-programm a datIaugustusvan startm oetgaan.Veelnieuw

geborenzelfvertrouwendoornaarmijngevoelviergeslaagdevoorstellingenin mei.ZelfsFransRiihlwasverbaasddatik steedsander
repertoirehad.H erwonnen zelfvertrouwen in dem aand van m ei!
48
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Woensdag3juni9.30uur
Plaatsvan handeling:de m ooie,grote,sfeervolle,onvervangbare,
onvergelijkbare kamerop de Carolina Hoeve. Sinds m aandag-

avondzijnwehierweeren...nerveusvandezaligheid.Heeftnog
nietsverloren.Stillerdanikdacht.Vriendelijkerdanikmijherinnerde.Ongekendparadijs.Devogelsgehoordendesfeergevangen.
Voelde me alseen aquarium waarin weken isgeroerd.N u zaktde
m odderterug op de bodem .DierbareCarolina H oeve.

Donderdag4juni
VijfkaboutersindeAmsterdamsegemeenteraad.01zegt:belache-

lijk.Enjehebtzelfzeskaboutersinjetuin.Jamaardiehebben
geenstem.Erstaanvijfstoeltjesinderaad...zehaddenopzeven
gerekend.

Zondagzjuni9.05 uur.Westerterraskud'
el'
staart
Stilvanbinnen.Bedroefd,omdat01gisterennadatwijhiernetzo
heerlijk metvuurrood ondergaandezon hadden gezeten meteen
flesrodewijnopvanhetafstapjelazerdeenmetblauwestoelenal
op de grond viel.Een uitermate treurig triest en schrikwekkend

beeld,watmijdehelenachtbijbleefenwaarvanikooknunogniet
los kan kom en.Doodsangstig dat zoiets gebeuren zalen dat ze

werkelijk ietszou brekenwaardoorerdanwe1eenheelergplotseling en onnodig einde zou komen aan onsparadijsachtig leven.
M aarjazoalsaltijd,01sliepbinnenvijfminutenen iklagdehalve
nachtwakkerenmaartedenkendathetook mijnschuldis,omdat
ik telullig ben om neetezeggena1szewatidik'beginttepraten en

danom vanhetgezeuraftezijnmaarweerinschenk.
M aandagIsjuni14.10uur
BestuurvanPrinsBernhardfondswi1lunchenmetmij.Pratenover
eengrammofoonplaatmeteen honorarium van een kwartmil
joen
voorelk:dusvoorToonenvoormij.Nee,zeiik,ikpraatnietgraag
overzaken meteen vollem ond.
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Vri
jdagIgjuni.Ochtend
Ditsoortleven:

vanaltijdtijdtekort
van nooitiserietsaf

vanaltijdtiengedachtentegeli
jkofgeengedachten
van datgevoelvan m orgen begin ik opnieuw;

morgenbeginikaanmijncarrière.
Zondag zljuni4.15uur.Indekeuken
Gisteren Ru om Io.oo uur hier voor een spreekrepetitie. Veel
besproken.Opeensvage gevoel:toch nog we1vervan deverwezen-

lijking.Geensteunpuntengenoeg.Slotliedjeverpesttezowatmijn
hele dag.Kan hetmaar halfvinden.Voelwe1in welke buurt het

liggen moet:slotregels(?):
maarWaarterWCrC1d lievem ensen
vond m en ooitoprechtertrouw
dan tussen m an envrouw
metd'rtweeën in één one man show
'sM iddagsom 16.00 uurgrotedecorbespreking gehad in Scheveningen m etHarry W ich,Rob Touber.Frans,m eneerVan Liem pt,
Tufen ik.Harry W ich leekm enu preciesdem an waarik ongeveer

tienjaarnaargezochtheb.Vijandvandediaprojectie.M anvande
eenvoud.Oppassen dat het publiek niet denkt:Kan moet gered
worden dooreen decor.

Donderdagzjuli3.45 uur.KeukenKudelstaart

Tijdnood.Jachtgevoel.Buitenadem achtereigenschaduw aan?ln
mijnlevenishetnualtijdvi
jfvoortwaalfendelaatstetreingaatom
twaalfuuren hetisnog zesm inuten lopen...

Dinsdag7juli
G isterm iddag om 14.00 uur bespreking op Soestdi
jk metPrins
Bernhard.Toon enik.Plannenvooreen gram mofoonplaatdiem oet

uitkomen op de zestigste verjaardag van de Prins 29 juni1971.
Opbrengstkomtten goede aan jongeveelbelovendekunstenaars.
(GaatdusbijvoorbeeldnaarW im Sonneveld.)Bijzeshonderdbankenza1deplaattekoopzijn.M oetW illem Duysnogvragen ofde
Prinshethonorarium weetwatToon enik ontvangen,ditom datwe
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zonadrukkelijkwerdenbedankt.Nunaeendagtdenken'lijkthet
projectmeeigenlijkniks.Levensgevaarlijk.Algemeneindrukvan
hetgesprek:jekuntvandePrinszeggenwatjewiltendatdoeik
ook,maarhetiseen goed vakman.Hijkenthetvakvan prins
gewoon goed.Toon vertelde overcarnavalin Lim burg.Overziek

zijnentochoptreden.Overfitworden(blijven)doorgymnastiek.lk
(op vragenvandePrins)overméneerDeQuayen méneerDrees.
Hoe oud mijn vader was geworden (74 jaar).Prins Bernhard:
Neemtudieoudejaarsuitzendingenvanuvantevorenop?W .K.:O
ja,welzeskeersoms.Entenslotteluisteren wedebesteopnameaf
vlakvoor31decem ber.P.B.:0,dan kuntu deergstebeledigingener

altijdnoguitknippen.W .K.:Deopéénnaergste!Deergstemoeten
eraltijd inblijvenvoorderuggegraatvanhetprogramma!P.B.
(lachend):Maarwijluistereneraltijdmetveelpleziernaar.De
Koningin kwam m idden in hetgesprek overhetterrasnaarbinnen.
W atgebeurt hier toch? lk hoor zo gezellig lachen? M ag ik m isschien m eelachen.Toen werd hetopeensdoodstil.Datis nou een

typischeeigenschapvankomieken,M ajesteit,zodraU zegt:Vertel
eenswatleuks,doen zegeen m ond m eeropen.

DinsdagI4juli4.30uur
A 1vanaf drie uur op.Doodmoe na nu ineens lange,vruchtbare

maandag.Plotselingwaservoorallestijd(zeknoeienmetdetijd).
Kranten gelezen.Om 13.40 uurweg.Repetitiein Paviljoen.M et
FransRiihltKortisderoem 'uitgewerkt.Leekallemaalergvruchtbaar.O m I8.jo uurhettheateruitwaarverderniem and was,ook
geen toneelmeester.
01slaaptzo stildatik even boven haarhoofd ging luisteren.Een

moegespeeldpakjezoalszedaarligt.Gezelligsamenweereensiets
belangri
jkstespelenstraks,hopelijk.
Donderdag 2J.jN/!
'zz.JJuur.WerkhuisjeKudelstaart

Deuren wijd open.Loop steedsmeteen gevoelvan 'twordtmisschien een erg leuk programm a.Angstig idee,zo vlak voor de

premièrehoorjeernietsmeerintezien.Repeteerom dedagmet
zijn allen en de andere dag alleen met Frans.Lange,prettige
repetities.H arry W ich vo1belangstelling en uithoudingsvermogen.

Ri
jdendeplatformeneenvondst(totnutoe).Ruçzelfs'zeerenthousiast.

Vrijdag24juIiz2.ozuur.Kudelstaart
Lange,belangri
jke,leukerepetitiedagvan14.00tot19.00uur!Tot
depauzegekomen.lkalmijntransformatiesgedaan,dusallesin
kostuum metde stopwatch in de hand.Daarna wilde ik nog even

eenhalfuurtjeoverdeboulevardlopen,maarontmoettedehele
familie Rob van Krefeld en daarna W illy W alden (met mooie
hond).Gezellig,maardaarginghethalfuur.
Zondag 2augustus13.40 uur.In de tuin
W arm!Gisteravond dan prem ièregehadvan deonem an show met

tien medewerkers.Gevechttegen de mensonterende hitte.(Drie
personen zijn de zaaluitgedragen,onwelgeworden.)lk dacht:
kat-uit-de-boom-kijk-publiek.Première?Totdepauzeautorijden
m etde handrem aan.Ru,Tufen meneerVan Liem ptdatnietmet

mijeens.Harry W ich geloofik een beetjetoch wel.Na depauze
stemdede conference me tevreden.Railroadliedje geweldig met
mooie,doodstillereactieenontladendapplaus.Scheveningenliedje
schreeuwtnogom een goedeinleiding.Grootslotapplausm etonge-

veervijftienbloemstukken.N iemandachter(op mijnverzoek).
Zaterdag 8augustus17.53uur.Tebed inwerkhuisje
Kwamen donderdag aan theater,waarbord stond m etdonderdag,

vrijdag en zaterdag uitverkocht.Da'slang geleden.Gisteravond
kwam debrandwachtnaafloopnaarmijtoeom tebedankenvoor
deprachtigeavond.Grandioos,zeihijzelfs.Hetprogralnmagaat
nu gezichttrekkenvan een topper.Had zelfeen zeermoeilijke
avond.Voorde pauze buikpijn diesteedsergerwerd (breukl).
Dachtsteeds:zou ik hethalen? Lag in depauzeblootop degrond.
W ilde na afloop van de voorstelling nog naareen dokter,m aar...

geheelonverwachtzaktetegenhetslotdepijnspoorloosweg.
Kom alleen voormeneerVan Liemptnogaan detelefoon.Verder

voorniemand.Doevrijwelniets.Verzetgeen stap.Eten om half
drie.Gadannaarmijnhuisjeom teslapen.Danwatlezen,borden
veranderen,dingen bedenken voor 'savonds.H etoudelied:naast
devoorstelling isergeen leven.
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Vrl
jdagzyaugustusIa.5ouur.Kudelstaart
Donderdagbi
jW illem DuysinLaren.W egensdeberuchtegrammofoonplaatdiehij(degroteW illem)we1zoumaken.Derdeen
laatsteversie leek helem aalnergensnaar.Aan beide kanten stond

bijvoorbeelddeKarl-M ay-grap.W atkomenerweiniglndianenin
voor.M oestde (geniale)overgang vormen naartW aarbleefhet
badkoetsjevoortwee'.Veelhooi,teveelhooi,teveelergmooihooi
op een niettetillen hooivork.Eengeniale,zorgelozeprutserdieveel
m eerzou kunnen alsiem aar...Pasop datik nietdedupe wordtvan

zijn grenzelozezorgeloosheid.W illem boostoen ik datzei.Juffrouw GevekeenW im lbowarenprutsersbijhem vergelekenetc.
lkzwom tochnogeveninzijnzwembad.
M aanddg 17 J&#&J/&J22.22 &&F
01slaapta1.lk zitindekeuken.Zagenom 19.30uurBirma-film van

deRailroad.Hetspoortjereed nog...zoleekhet.Ontroerendtoch,
hoewelik telkensdacht:ditisnietechtgebeurd.VARA.tAchterhet

Nieuws'.Nahetjournaalkwam ereensoortbevrijdingsprogramm adatslechtteverteren was.Prof.Rölingwerd verteld'
.iW im Kan

zegtin zijnlaatsteprogrammaftzou dr.W iesenthaldeverblijfplaats van de keizer van Japan niet kennen?'' waarop prof.
Röling kort betoogde dat de keizer van Japan onschuldig was.
Beldeom 21.00 uurnadeuitzending Joop Koopm an op enbood het
volgendeaan:heruitzendingvandeRailroad-film ofeen deeldaar-

van.Ik aan hetslotzichtbaar,terwijlhettreintje rijdten men
beeldenvandespoorwegzietmetmijnliedjetRailroad19705.Daarnaeenkortediscussiemetprof.Rölingoverdevraag (lijktmi
j):a1s
m en tekentvoorde regie,ism en dan nietverantwoordeli
jkvoorde
voorstelling?

M aandag 24 augustus8.45 uur
Telegraaf-showpagina had zaterdag een enorm stuk over W im
Kan alleen.Slot:U kuntvoor de Scheveningse voorstellingen al

geen plaatsen meerkrijgen.Allesuitverkochtmaar... oktober
beginnen ze in Amsterdam.Een onbetaalde (en onbetaalbare)
reclamedieontstonddoordatikzelfhetheleplanontwierp (Te1egraaf had nog niets over de persconferentie en de voorstelling

geschreven)enmeneerVan Liemptwasdeuitvoerendemachtvia
H enk van der M eyden.

Dinsdag 2Jaugustusz2.zluur.WerkhuisjeKudelstaart
vARA-spreekwoord:Achterhetnieuwsschijnttochderijzendezon.
Vertrok om twee uur naar Bussum .In het café De Rozenboom
kennisgem aakt met prof.Röling, een Eduard-verkade-achtige,

bepaaldaardigeman.lndeSt.VitusstudiodeedikmijnRailroadliedjedriemaal.Detweedemaalwasikertotaaluit.Zoalseenweek
geledentochweerergonderdeindrukvanhetBirma-filmpjewaar
ikopaansloot.Begonmijntekstterwijljehettreintjezagri
jden,
close up van derails...m et...dwarsliggers.

Hetgesprekdaarnaverliepleekmijmoeiteloos.W ezagenheteen
kwartierlaterafdraaien.Danishetmoeilijkbeoordelenofhetniet
telang is,geen gelulisen ofhetdekijkerza1bevallen,maar
vARA-staf(Joop Koopman,heerPostema,HansJacobs)en de
technische mensen leken zeerenthousiast.
A1s conclusie van de discussie heb ik getrokken:De keizer van
Japan wasdem achtigste,machteloze m an van de wereld.

Zaterdag 3o augustus22.00 uur

Een ongelooflijksucceswerd dezemaand.Een run opdekassa
zoalsnog nooitbeleefd.Steedsweereen week van tevoren uitver-

kocht.Afficheswerden uitdeha1gestolen.Zoheerlijk werktgeen
mensvoorzijnbroodenmetzijnvrouw.Eenfeestom dattemogen
doen.Hetkostjemisschien vijfoftienjaarvanje leven,maar...
lieverditdanroemloossterven.Lieverineenssamendood(liefstna
afloopvan zo'nvoorstelling)danzoetjesaan inhetbejaardencentrum .

Dinsdag zseptem ber4.50 uur
G isterenopgewonden dag.H oordeom halféén'smiddags:lndonesischeambassade in W assenaardoorAm bonezen overvallen.Een

agentdoodgeschoten.Stenguns,pistolen,wildwest-taferelen,gijzelaars...PantserwagensopmijnwegnaarScheveningen.
Zaterdag zpseptember15.55 uur

W at een gek,krankzinnig,vervloekt,heerlijk vak.Sinds twee
dagen (hetlijken er alweer tien)spelen we weer.Gisteravond
SpantinBussum enorm,Arnhem zounualvoorvijfdagenuitverkochtzijn.Degrotedagenkerenterug...(?)Heerlijk!M ooiegrap54

-

1970 -

penoverdetroonrede.PremierDeJonginzijnjacquetje- Klein
Duimpjeluisterendnaarzijneigensprookje.Wemoetennuproberenteverdienenwatzijuitgeven.
W oensdag 3oseptember6.07 uur

Vanafhalfvijfalweerwakker.W aarom? lk weethetechtniet.
Legdeweerslaappillen(vandr.Bon)naastmijnbed.Benbenieuwd
hoeToon hetin Carré maakten hoewijhetin De la M arzullen
doen.N erveusgeloofik voorde prem ière morgen.Vind nietsleuk

genoeg.tDagwettiggezag'istochmachteloosliedjegewordenen
ongei'nspireerd.W aarzitdatnou in? Ben nog nieterg contentmet

mijnAmsterdamseconferences.
Zondag # oktoberzo.zo uur.BedsteeKudelstaart

W atgebeurtertoch?zoudeslagzinkunnenzi
jnvandezelaatste
paardagen.Drievoorstellingen in Dela M aren alledriehardstikke

uitverkochteneenongekendsucces.M ijleekdepremièreeenvan
de bestevoorstellingenvan de totnu toe eenendertig.Echtefouten

werdenernietgemaakt.Demensenblijvennaafloopinhettheater
staan om geen woord van de naspeelband te m issen.Een vondst!
Tweem ooiekritieken in Telegraafen Handelsblad.M eneerM eerburg zeerenthousiast.

Vrijdagmorgen met Henk van der sleyden en meneer Van
Liempt en Toon bij Dikker en Thijs beneden soort interview
gesprek gehad.Stond gisteren in grote opm aak in de Telegraaf.

Voorpaginanieuws'
.W iezijndezetweeNederlandersdieiedereen
kent? Op de Showpagina nog eens met het bekende Van-derM eyden-gelul.M aar...mooie reclame.Datwel.

Gisteravond Han Knapen Anke,RinusFerdinandussemetzijn
vrouw in dezaalennaafloopachter.Lekenzeerenthousiast.Dacht
datze het meenden.Reuze rotkritiek voorToon in vN van Kool-

haas.Benieuwdofhijnogoveronsschrijft,maarzijnhoofdredacteurvondhetmooi!Klein,gekrompenmannetjedieR.F.Voelmeal
driedagenlangnietzogekenverontrustendmoem eer,m aarlekker

tgeschild',a1swemetmeneerVanLiemptnaarhuisrijden.Ligvijf
minutenvoordevoorstellingenvijftienminutenindepauzehelem aalalleenineen apartekleedkamer.Eenuitvindingdooriedereen

geaccepteerdal(zonderdatzedenkendatjeziekbent).

Dinsdag zl oktober16.30 uur.Carolina Hoeve

Hetbosstaatdoodstilom mijheen.Hetwordtherfst.In theater
allesonvoorstelbaarheerlijk.A1sweaankomenishetsteedsvoor
een hele week uitverkocht.M eneerVan Liem ptissindszaterdag-

middag naarSpanje.Allesgaatgoed totnu toe zonder hem.
Albert-Heijn-plaatligtruim eenweektevroegindewinkels.lkheb
nog steedsgeen contract.W illem Duysverloorhetin augustusop
straat.

Zondag z: oktober10.45 uur.Bedstee Kudelstaart

Ditishetprogramma geloofik datik sindsmi
jn helecabaretcarrière hetliefste speel.
M aandag zp oktober9.55 uur.Kam er Carolina H oeve
Koekoektiktkalm .01slaaptnog.ln theaterweereenfeest,zoalsnu

eigenli
jkiedereavond.W eetnietwatmeoverkomt.lkzitartistiek
ineens(weer)in de volle belangstelling.Veeljong publiek.Een
vreemd soortgevoelvan alles m et die zaalte kunnen doen komt
over me.Een ongekende zekerheid,veelrusten nergenshetidee

vanikza1zeeenswatlatenzien.(letswatmijvroegernadepauze
zomoemaakte.)Vijftigprocentvaneengoedetimingisdedurfom
stiltestenemen.Gevoelvantotmijn dood tewillenblijvenspelen
a1shetzozou blijvengaan.
W oensdag 28 oktober14.30 uur.Carolina H oeve

Beetjebijgekomenvan hettfeestje'van gisteravondmetSimonen
TiniinrestaurantDeW ildwal.Heerlijkgegeten.maar...zijhadden
allebeibijhetaankomenalteveelop.Daardoor liep hetalwat
vroeg uitde hand metvierflessen Châteauneufdu Pape en twee

sherry'sdeman.Simonbeetjeagressief,depressieftegenTini.Over
deaansteker,wateenrotdingwasenoveriKeesdeJongen',wathij
nietwenstetezien.Hetboekisdaarveeltemooivoor.Nouja.Afen
toewashettochwe1erggezellig,maarhetgesprekwaaropikmij
een beetjeverheugd had,kwam doorveelwijn toch in hetmulle
zand terecht.H è,nou effenietoverGodfried Bom ansenzo.01ook

nietmetniksop,vieluitdeautotoenweuiteindelijkom 23.00uur
bijhetprieelstonden.
Hetverliepeigenlijknetzoa1sdestijdsinChurmetJonsenM ary.
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'tlsofjegezelligwiltgaanzittenen iemandtrektdestoelonderje
uit.Dan wandelik liever anderhalfuuralleen door hetbos zoals
vanm iddag.

Vrl
jdag3ooktoberIl.oouur
Regen tegen de ram en.Gezellige sfeer.Topdagen in hettheater.

Gevoelvanwatoverkomtmenutocheigenlijk.Zo'nenorm succes
in A msterdam geloofik nooitgehad.
M aandag p novem ber10.30 uur
Pratend 'sm orgensop de Carolien overonstestament.lk wi1niet

datW im jr.z'nhelelevennietsmeerhoeftuittevoeren,omdatz'n
oom veertigjaarkomiekwas.

Zaterdag2znovember4.30uur.lndekeuken(alweer)
Erg bedroefd in mijn hart.Bleef(alweer)de heledag in mijn
werkhuisje.Daarnamoenaarhettheater.lndezaalwarenonder
anderendr.L.deJong(erggelachenvolgensM arnix)enM arnixen
zijnvriend (prachtigebloemenvanhem,alweer).Voeldemijtijdensde voorstelling steedsdoodmoe,benauwd,trillerig op mijn
benen,beetje misselijk en somsduizelig.Toch geweldig publiek.
Daverend gelach steeds.Toen Tufaan haarnum m erbegon,dacht

ikdatiknietverderkon.Franstrokmi
jerdoorheen,omdatwijbij
iKnodde'vreselijkmoestenlachen.Enorm slotapplaus.Eenheeren
mevrouw opdeeersterijzeidenzelfs:fantastisch.Opwegnaarhuis
zakteallesweereenbeetje.Tienmaalgeeuwen.Nettoenwezouden
gaanslapen,kreeg01alpratend overbroertjeDick weereen erge
huilbui.Kan er helem aalniet meer tegen op.Hoor haar steeds

diezelfdezinnetjesvanverdrietzeggendieletterlijkdoormijn ziel
snijden.Voelmezomachteloos.
N u slaapt 01en ben ik weer klaarwakker.Ik zit in de keuken.
Drinkcognacgrocm etasperien.Straksm oetikweer.lk zou erwat
voorgeven nu tweewekentestoppen.Ditisnietm eeroptebrengen.

lkhebgeprobeerd01overhaarverdriettetillen,maarblijkbaarzit
dattochtediepvoormij.Voegdaardanelkeavonddievijfhonderd
m ensen aan toedie me leegzuigen,wantzo voelthet;die m ethun

vijfhonderden aan mijn nek hangen.Ben in hettheatersteedszo
bang!Bang om onderdevoorstelling nietm eerverdertekunnen.

Voelm e zo eenzaam m eteen nietuitte spreken verdriet.Denk
dezedagen zoerg veelaan dedood.Hoe01en ik onzelevenstotaal
aan elkaarhebbenopgehangen.Liefstsliepiknu methaarsam en in
elkaarsarmen om nooitm eerwakkerteworden.

M aandag z decem berz2.lo uur.Nog te bed
'sAvondsom zeven uurnaarhettheater.ln deauto knap ik opvan
een dag nietlekker,in hettheaterknap ik weerafom op hettoneel
weerop teknappen.
Donderdag Io decem ber16.20 uur.W eertebed

Om 14.00uurbeldedokterBon.Hijhadcontactgehadmetdokter
Schottelndreieren beiden vonden op basisvan deonderzoeken dat
ik erbetervandaag danm orgen meeop kon houden,m instensvoor
een m aand.M aarzegingen dan welakkoord alsik probeerdetotI
februaridoortewerken.

Zaterdagz2december13.50 uur.Werkhuisje
Stil,berustend,beetjedampig winterweer.KeesSmuldersisom
halfelfvanm orgen gecrem eerd.lk leefdezonderdat01hetmerkte
per minuut tot e1f uur mee en was er toch weer net a1s op dit
m omenterg verdrietig om .lk heb nettweebrieven geschreven,een
aan Jasperina de Jong en een aan Eva en Regina,een briefuitde

diepstedieptenvanmijnhart.Speeldegisteravondeenwonderlijke
voorstelling:voordepauzegingallesnogvrijnormaal,grootsucces
zoalssteedstotnu toe,konalleen nietopdenaam vanLou Verburg
kom en.Black-out.W asdaardoorna depauzeerg gespannen en op

mijnqui-vive.W aseigenlijkwatmisselijkenhadlastdeheleavond
alvan een kurkdroge m ond.Deed dus alles bewust alsof het de
eersteavond was.A lsofik allesgisteren had bedachtengeschreven.

Ookkwamensteedsaldiekunstjes,foefjes,kneepjesvoorbijdie
Keesmijheeftgeleerdenwaaraanikhetnudankdatikartistiek
gesprokennogleef.Bijnaélkezinkreegeenbetekenismeedieiker
nooitaanhadtoegekend.DedoodvanDeGaulle,hetverdwijnen
van zoveelgrotemannen,Birma-liedje,hetoverleven vandehele
oorlog,hetisdehoogstetijd,hetslotmetTuf.Somswerdhetme
gewoontemachtigen had ikmoeiteom mijntranendietoch alde
heledaghadden gevloeid,intehouden.M aardatalleskwam geloof
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ik opmysterieuzewijzeoverophetpubliek,dataan mijn hand
m eeliep hoog overdebergen van de lach totdiep in hettranendal.

M aandag zl decem berzz.#5 uur.Nog te bed inK udelstaart

Hetismoeilijktlanden'metslaappillen.Kannietmeeropdeaarde
kom en.Ook zaterdagnachteen hele Vesparax en halve M ogadon
opdoktersadviesvan delievem evrouw dokterBon ingenom en.Om

vieruurwakkerenwijnvanWim Sonneveldgedronken.Zwevend
indeautobijmeneerVanLiemptnaarhettheaterenterug.Han
Lam m erswethoudervan kunstzaken zou komen.Kwam niet.Zei
ook nietaf...N ieuw Links!

Vrljdag 18december15.00uur.Werkhuisje
Dikke m ist.Doodmoe.Gisteren en eergisteren enerverende voor-

stellingen.lndezaalGoof,Veronique,NellyFrijdaenhaarmanen
lschaMeijer(!)...OpnamevandeW ereldomroep.Kwam doodmoe
enjachterig metmeneerVan Liemptin deM ercedesaangereden,
stond de wereldwagen er ineens.Kreeg in de pauze nog grappen

overhetloondebatindeTweedeKamer,bijnakabinetscrisis,die
nogop hetbordm oesten.Konnietm eerliggen,nietm eerleren,niet
m eerlezen.Toch vooralnade pauze een prim avoorstelling.
Donderdag 24 decem ber10.30 uur.Carolina H oeve

Rijp op debomen.Een winterzonnetjeom voorte knielen.M aar
welgejaagdheid,geen innerlijk evenwicht,geen rust.Vannacht
heelslechtgeslapen tothalftwee.Totvijfuurwakkergelegen,
opgestaan, weer gaan liggen en weer op.Twee Grandm arniers
gedronken en een slaappil ingenom en.W andelde anderhalf uur
langm etlichtesneeuw op depaden doorhettoverbos.Geen m ensin

miJ'nParadi
jsje.
Donderdag 2p decem berzz.#5 uur.Kudelstaart
Regelmatig slaapm iddelen waardoorhalvedag in desfeervan:wie
daar? Versuft m et meneer Van Liem pt naar het theater. Het
opbrengen van devoorstelling wordtnu welerg zwaar.G evoelvan
alleslooptm eoverhethoofd.Ik kom ernooitmeeruit.

Oudejaarsmiddag15.40uur.CarolinaHoeve
Voldoetaan de hoogsteeisen die ik aan geluk heb gesteld.Schitterend,sfeervolwinterweer.Dehoevealsnooittevoren.Gaan sam en

oudejaarvierenmetveelverdrietom op terugtezien,maarook
hartverwarmendehoogtepunten van succes.Sam en nog in devolle
zon van een ongekend succesin Am sterdam ,een vo1leven.Een vo1

jaar.Hoogopdetopendiepinhetda1somsmetruimtenvaneen
uur.

Oudejaarsavond22.22uur
01leestbijdetafelonderdelamp.Ikzitteschrijvenopbed.De
televisie staataan.Zondergeluid.Een leeuw die detanden zijn
uitgerukt.Nahetetenom ongeveervijfuurnogheelergalleenhet
doodstillewitbesneeuwdebosingewandeld.A lleen in debeginnen-

deoudejaarsnacht.Dachtnaoverditjaarverdrietenvreugde.Er
liepeenenorm zwartwild zwijneenzaam doorhetsneeuwbos.De
takken kraakten.lk sluitmijn dagboek af.Straksgaan wewat
cham pagnedrinken,m aardatdoen wenu op gewoneavonden ook!

Nogvijfkwartierendanis1970voorbij.EenjaarergdichtbijO1.
IDeleuke,lenigejongenisAndrévanDuin.
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BrutaalaIsdebeuldiehijzel
fontliepisdeeerstereactievanW im
KanalshijhetnieuwsvandemogelijkekomstvankeizerHirohito
naarNederlandverneemt.HetwordtdanookhetjaarwaarinKan
zijn reputatie op hetspelzetom kostwathetkosthetofficiële
bezoekvandezogehateJapansekeizeraanonsland tegen tegaan.

OokinEngelandenDenemarkenzijndeprotestenongekendfel.ln
de vszorgen de Pentagon Papersvooropschudding.China wordt
toegelaten tot de Verenigde N aties. Het gifschip Stella M aris

zwerftzonderzijnAkzo-gifladingtekunnendumpenoverdezeeën
eneen olieram p treftdeBiesbosch.RadioVeronicapleegteen bom-

aanslag op het schip van zijn concurrent Radio Noordzee.De
militairehaardrachtwordtvri
jgegeven,maardehotpantsbepalen
hetm odebeeld.Joop den U ylgaatde Kam erverkiezingen van 28
aprilin m eteen voorafsam engesteld schaduwkabinet.Dieverkiezingenleveren eenpolitiekeverschuivingop,maarinform ateurPiet
Steenkam pweetdePVDA buiten deregeringtehouden.Zokom ter

nazeven weken dooreen coalitiemetDs7o (een splinterdiemee
mag zweren) het kabinet-Barend Biesheuvelmet Van Agt als
ministervanjustitie.HansW iegelwordtdejongstefractieleider
van N ederland.

Na januaribreektKan de vijf maanden durende serie in het
Nieuwe de la M ar theater in Amsterdam voorti
jdig af. Om
gezondheidsredcnen,eenstressgevoel,stopthijtweemaandenmet
optreden.ln aprilwordtdevoorstelling in hetH ofpleintheater in
Rotterdam hervat. De m aand augustus is traditioneel voor de

zomerbespeling in Scheveningen.Na devrijemaand september
volgteenlangetournee,waarbijinoktoberennovemberalleenergie in acties tegen de Japanse keizer gaat zitten.Een week van
zeventig dagen.Kan leertde krachtvan hetmedium televisieken-

nen.Pasnadathijhiergegetenheeft,zaIikkunnenzeggenofonze
kokshem hebben vergeven!
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Zondag3januari18.10 uur.BedsteeKudelstaart
Alsik'savondsweer(alweer)naarhettheaterga,lijkthetnetofik
er nog even terugga,om datik iets heb laten liggen.Drinken nu

vrijwelelkeavondchampagne.Ontspanningnadeinspanningvan
weereen succesvollevoorstelling.Heerli
jk geslapendank zijdrie
pillen.ToonopdevoorpaginavandekrantmetSeth,zonderdathij
zichtbaarzijnbloedstondtedrinken.
ZaterdagI6januari11.10uur.Nog tebed
Zestig worden,hoevindtudat?Ach,ikzag hetaleenheletijd
aankomen.Vanafdonderdagallemaaluiterstzwarevoorstellingen,

dieopmijnverjaardaginbegrepen.Zezongenbijaanvangineens
tlwang za1ieleven',terwijldemuziekband alliep.M oestterug,
maardaarnawerdhetmoeilijk.Zelfsnadepauzezwaar,zwaar,
zwaar.W erd pas beter bij tBurgeroorlog'.Niemand van het
publiek m erktedaarietsvan.ln depauze çlapten'zezelfsvooreen
cadeau,een pop van speculaas:lsaëc in plaatsvan Abraham .Een

zeevan bloemen op hetslot,vijftig telegrammen,zekerveertig
cadeaus,veelgelukwensen en veelm ensen.Overdag geheelonver-

wachtHermanvan Veen enPaulvan Vlietopbezoek.Zijredden
zonderdatzedatwistendejaardag uiteensoortzenuwinzinking.
M etonsallen op hetwaterige ijsvan de W esteinderplas.Beetje
flauwekulschaatsen.Erg ontspannend.Gezellig,sympathiek,collegiaal.Hoorde netin langetelefoon m etm eneerVan Liem ptdat

W illem Duys erin zijn ivuist'aandachtaan besteeddemetons
slotliedje&Nugaanoveralopdewereldallevoordoekenweerdicht'
en veellovende woorden.

Zondag3ljanuariIo.5ouur.Nogtebed
Stilweer.OpbezoekbijhetMedischeEngeltjedokterBoneenhalf
uur lang zonder01over zelfm oord zitten praten.Loop daarsom s

dagenlang overte tobben.Zijwasvoorstandsterom je leven in
eigenhandtenemenoftehouden.Nudenkik:erzoudeneigenlijk
richtlijnen moeten komen vooreen aangenamezelfmoord.Datis
beterdan hetstrafbaarstellen ervan.
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Woensdag3februari19.20uur.BenedeninEnzian
G isteren om Il.oo uurin Langwiesaangekomen.W e hebben vierentwintig voorstellingen afgelast.lneensrust.Stilte.De sfeeriser

nog helemaal.Na een paaruuralhetgevoelofwe nooitzijn
weggeweest.GauwvijfflessenwijninhetFranserugzakjegehaald.
Terug uithetdorp in beginnende sneeuwval.

MaandagIsfebruari19.30uur.BenedeninEnzian
We luisteren naarhetbandjevan de W ereldomroep over mij,
gesproken tussentekstvan W im lbo en Sim on Carm iggelt.Veel

oudenummersdiemijnumindergoedbevielen.M et01gewandeld
op deSom merweg naarSapûn.M ooistil,eenzaam en indrukwek-

kend.01liepbedaardmaargestadig.W asblijmethaarsamennog
temogenleven...nogeven (?).Zeihaardatook.Kustehaartweemaal.A lleen de dennen zagen heten desneeuw!

Zaterdagzofebruari9.50uur.BedsteeEnzian
Gisteravond nog weerlange telefoonm etmeneerVan Liem pt:eris
een briefnaaru onderweg van deverzekering datu zich dinsdag-

morgenom halfelfbijdokterKaufman inZiirichmoetmelden.
Hebeenhalfuurstaanschelden.Benkwaad (waskwaad).W eiger
om vooreenZwitserseartsnaarZiirich tereizen.Zesuuronderweg
plusovernachting.lk ben geen postpakket,m aareen patiënt.Vind
datik slechtbescherm d word doorm eneerKatan en m eneerVan

Liempt.Die moesten zorgen datdergelijkeonzinopdrachten mij
nietbereikenkonden.N u beslotennogveertien dagen langerhierte

blijven en nog tien voorstellingen te annuleren.De verzekering
m aaktme ziek.

Dinsdagz3februari18.00uur.Langwies
NaderbijU mijnGodweer.Enormedikkesneeuwval.Netterug
uit Ziirich.Door geduldige bem iddeling van Goof m et m eneer

Heye van de verzekering uiteindeli
jk toch vooronderzoek naar
dokterKaufman geweest.Dem anbegreep ernietsvan.Ofheteen
vergissing was.Ofdeverzekering som shetN ederlandseattestniet

vertrouwde.Keektelkensweerindestukkenovermi
jdiehijvanmorgen pas(in hetEngels)had ontvangen en schuddedan misnoegdhethoofd.Tenslotteonderzochthijmij.Ikgeloofomdatiker
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nueenmaaltochwas,maarerkwamengeendirecteaanwijzingen
aanhetlicht.Hijweethetgrootstedeelvanmijnklachtenaanmijn
zwarewerkenaanmijn leeftijdl...NamentreinteruguitZûrich
van13.24uur.Atenfeesteli
jkinhetrestauratieri
jtuig.Altijdweer
fascinerend!

Woensàaga februarizp.-so uur.Boven J'a Enzian
Op bed. M oe en weinig adem .H irohito kom t naar N ederland.
Telefoon m etH enk van derM eyden.H em stuk tW elkom Hirohito'
gedicteerd.Zou m orgen op devoorpagina van deTelegraafkom en.
Za1mijusbenieuwen!Na wandeling telefoon van deheervan
M eekrenvandeAvRo,dieprobeerdeuitteleggen hoegoed hetwas

datzegisterenopdetelevisiedestaartvanhetBirma-liedjehadden
afgehakt.tEntochisernogaltijdeendiehetnavertellenkan,diede
geschiedeniskentalsgeen,dekeizervanJapan.'H ierbrak m en het

liedjeafenvertoondebeeldenvanBeatrixaantafelmetHirohito
hetglasheffend.Mijnietboosgemaakt.Jekanwe1aandegang
blijven!
Zondag A februariI9.oouur.BoveninEnzian
Om vieruuralleen omhoog.Me rotgesjouwd in halve meter
sneeuw.Stapjevoorstapjetotmijnknieënindesneeuw.M oemaar
fijn toch boven gekomen.Daar doodse stilte in een natuur die
onverbiddelijk haltheeftgezegd tegen demens.Sfeervanjekomt
ernietin.W eg naarFondeitotaalongerept.Doodse,absolutestilte.

Aanheteindvanvelelevenshoorjevelemensenvragen,waarheeft
hetallem aalvoorgediend?Ja,wiedeberg beklim talleenomdatie
denktdatbovenietsmoetzijn,za1altijdalsie boven kom tvragen,
waarheefthetallem aalvoorgediend?Alleen wieonderweg geniet

vanhetklimmenenhetuitzichtopzich,diezalmisschienbegrijpen
datnietsvoorietsbehoefttedienen.

Gisteravond beetjeboosgemaaktopO1.Gezeuroverteweinig
wijn.Tenslottealleflessenmetdrankinbedgebracht.Mochtniet.
W astegrappig.lk moestanderem ensen aan hetlachen m aken en
niethaar.Vandaag allesuitgepraat.N etlange telefoon van W im

Sonneveld.Reuzehartelijk.Hoehetmetmeging.(Ikwou datik
hetwist.)Geeftoch die heletournee tot31meicadeau.'tW ordt
lente.En begin pas weer I augustus in Scheveningen. 't Klonk

6:
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verleidelijk.Denkeraldikwijlsaan.Hetleveniszokortnog.Tob
veeloverdedood en zo.Toch ben ik hiererg gelukkig.M oetvaker
alleen om hoog m isschien.

Zondag z.smaartI9.oo uur.Werkhui
sjeKudelstaart
Terug van weggeweest.Om I3.oo uur naar Scheveningen.A lle

symptomenvan hetnaderendvoorjaar.Bibebop hetstrandontmoet.Bijnaeenuurmethaarophetstrandstaanpraten.Tocheen
aardig mens,datietsbovendedingen uitzweeft.Beloofdehaareens
langs te kom en als ik weer beter ben,voor een gesprek.Geen

interview.W espraken overeb envloed,in zijn en uit.Overde
uitstraling die hetbelangrijkste isop hettoneel.Overde hippe
jongensvanVrijNederland.(Nognietsgezegdoverdievervelende
Koolhaas.)OverHirohito(nietvoorinterview bestemd),overHerm anvan Veen,FransH alsema,Jasperina.Overdegrotedriedienu

we1naarhuiskondengaan;maartnu'isalweerdriejaargeleden.
Zondag 2# m aartz2.lo uur

ZijninHofpleintheater,Rotterdam begonnen.Eergisterennogerg
onzeker.Konmijndraainognietergvinden,voorala1sikopmijn
stoeltjevlakvoorhetvoetlicht(daternietis)methetpubliekzitte
praten.Theatereen soortscheikundelokaalmetveeltebreed m iddenpad.M aar gisteren was het ineens raak.W aren eerste twee

avondenveeltelaatuit(23.22uur).
Gistermiddag in Scheveningen weer eens ouderwets gezellig

gewandeld.Leuk meisjeontmoet:M eike.W ildegeenachternaam
zeggen.Enorme fan van Herm an van Veen.W istallesvan hem.
Toen begon hetineens te gieten.Ze had alleen een witte omslag-

doekom,paarsleuk hip fluwelenbroekje.Eengrote,onverwachte
golfmaakteonsbeidentzijkie'.Zevondhetzalig.Lekkergevoelzo
tesoppeninjeschoenen.Gafhaarlaterindeautoeenhandtekening
en droge sokken.'s Avonds in het theater Pieter Lutz m et zeer
charmante,hippevrouw achter.Kreeg tweemaaldikkezoenen van
haar,omdatzehetzo prachtig had gevonden.
Kortom een mooiedag volbewonderaarsen daarheb ikzogeka1s

hetklinktvantijd totti
jd ineensergebehoefteaan,wantondanks
applaus,gelach en uitverkochtloop ik dan dagenlang een beetje
eenzaam rond.
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Vrl
jdag 2aprilzJ.2o uur.Buitenop deIigstoelvoorml
jn
werkhuisje
Lente.Leoisde aanlegsteigeraan hetm aken.Ria richthaarnieuwe woning in aan de overkant.01plantin detuin overalkleurige

plantjes.Devogelsvliegenafenaan.Deduivenkoeren.Kortom
lente.
In Rotterdam H ofpleintheater sfeerloos, zwembadachtig. E1f

dagenallemaaluitverkocht,maarzoonpersoonlijk.Jezietniets,je
hoortniets.Je staatna afloop onder een keiharde douche en je
denkt:washetiets?G isteravond heeren m evrouw Verolm ebinnen
en ook nog even achter.N een,dachtik van hem .Ja,dachtik van
haar.Overigens een zeerzware avond.Conference over Verolm e

we1leuk;die zijn eigen one man show één avond ruilde voorde
mijne.Hijgafeenmammoetorchideeaanonscadeau.
Zondag 2.saprilIalo uur.Bedstee Kudelstaart
Vier tourneedagen achter de rug.Roermond.Venlo.Venray.ln
M aastrichtM auriceHerm anstussendecoulissen.G roteflesCour-

voisiervanToonenRietje.NaafloopW im Barymetzijnvrouwvo1
fantastischekritiek.Lieve,leukevrouw,dochtervan burgem eester
M atzer.Algem ene indrukvandeLim burgsevoorstellingen.M oei-

lijkinhetbegin,plaatselijkeconferencemeestalzwak.BijiKortis
de roem'beginthetsucces.Na de pauzeijzersterk.Op hetslot
prim a,prima.M aar ben we1 erg gelukkig,als er even een paar
mensenkwamen vertellen datheteen fantastischeavondwas.Heb
nu een mooieslotgrap'
.tGrotegebeurtenissenwerpen hunschaduwkabinetvooruit...'

Vrljdag3oapril2J.Jo uur.Kamer2 Strandhotel,Vlissingen
Allevoorstellingen daverend succes.Axel.Oostburg.Goes.Stijgende lijn.Vlissingen gisteravond daverend.Na deverkiezingen
meteen nieuwe conferences gemaakt.M ooie dingen:hetN ederlandsevolkheeftgesproken;wartaal.D-day,degrotedagvoor5566
en Ds7o.H ansvan M ierlode prikkelpop van 5'66 in hetsocialisti-

schekamp:Hansinrode-besjesland.RiddervanRappardheefthet
nietgehaald:voorhetzingen dekam eruit.
Jaardag Tuf een groot Ongekend succes geworden. ln Goes
gevierd.Staandezongdezaalil-angzalzeleven'.lka1sdoorgewin66

terde egoïst het hardst.Ontroerende mom enten.Eerder op de

hotelkamer,terwijlTufsliep,tienpuntenopgeschreven:waarom ik
van Corry houd.Kochtdaarhetinterview van Henk van derM eyden m ee af.Belde hetom I7.4j uur nog door aan de Telegraaf.

Volgendemorgenstondereenhelepagina in hetleesplankjevoor
volwassenen,weliswaarmijn artikelvoorop,maardaarondereen
eindeloos lulverhaalvan Henk van der M eyden zelf.M etzevenm aalprecieshetzelfde.Jamm er...

Vlissingen hoogtepuntvan deviervoorstellingen.Leuke meisjes
na afloop werden om helsd en afgezoend doorFrans.

Zaterdag zmei2J.z2 uur

Om I4.Ijuurophetstrand.VoormijuitliepMeike(deJongl)en
alweereen vriendinnetje,een anderweer.Bleefweleen kwartier
achterzelopen,totzemeeindelijkzagen.Gewandeldtegenijskoude noordoostenwind in totde W assenaarseslag.Veelen langever-

halenverteldover01en FransRiihl.Overwachtendemeisjesin
Vlissingen.Overde mooiste love story van onsland (Telegraaf
HenkvanderM eyden).Overdeverjaardag in Goes,24rozenvan
Toon,telegram van W im Sonneveld en watnietalverteld en veel

gelachen.God zijdank.Gelachen!Om niets.VlakvoorScheveningen nog even op eenvlotgestaan.N iemand nattevoeten entocheen

hooplol,vooraltoenwebijnaweerop Bibebstootten.Gerendmet
zijndrieënom hethardstom haarteontlopen.GedraafdtotSeinposten om vijfuurterug bijmijn auto.Daarafscheid genomen,
voorlopig voorgoed.Beetje triest want het haalde me net a1s
'savondshetlachen en delolm etFranserg uitdediepe,diepe put

waarikop gezettetijden inwoon.
Ziezoergheteindstationinzicht.Terechtofhopelijktenonrechte.Drinknogsteedstopdeeeuwigheid'metO1,maarzebegrijpt
nietwatikbedoel.Kanhetookmoeilijkuitleggenomdatzijnietin
het hiernamaals gelooft.lk we1 som s,m isschien.wie weet.W i1
sam en methaarleven en samen methaarsterven.

Vanavond01ineensergonaardig,onlief,jaloers.lkwasnaïef,ik
zagdatniet,datM eike,zestienjaar,eenbeeldschoonkindzouzijn
datgeraffineerd op de foto stond die ik 01had laten zien.lk m 'n

handophaarschouderenzijtegenmijaangeleund.Enfin,gewoon
ver beneden de waardigheid van het karakter van Tuf.W as er

doodongelukkig overen ben datnOg op ditogenblik.Dusditvindt

01daninhaarhart.Terwijlikweetdatikzonderditsoortontspannen pleziergewoon geen zin meerheb om verderte leven.H etzit

netzoa1smetFransRûhl.Verdomme,laatmijnouooknogeens
lachenvoorik doodga.Lachen om niks.Vierm aalin deweek m oet

ikzeshonderdmensenlatenlachen.Helepleziernaarzijnmoer,nu
ikweethoe01erinhaarhartoverdenkt.Hoevijfuurvanhuiste
langduurtvoor01enophaarverjaardag(enanderedagen)drietotzesm aalFransstaataftezoenen.Daarzalik eenseen leukefoto

vanmakenll!Nuzoboos,teleurgesteldeninnerli
jkverdrietigdatik
dewijnmetdrieslaappillenhebopgedronken.Hetis12.10uurnu.
6Dem ooistelovestory van onsland.'
Dinsdag # m eiZ2.JJ uur
Om half zes toen ik voor de tweede m aalstapelgek van ellende,
eenzaam heiden slapeloosheid op derand van hetbed zat,hebik 01
wakkergem aakt.Ze had geen flauw idee water nu aan de hand
was.Dathebiktoenteneinderaad van halfzestothalfnegen zitten
vertellen, uitschreeuwen, uithuilen. Alles wat me al m aanden
dwarszat.lk ben zoeenzaam .

Donderdag6 mei17.45uur.Werkhuisje
Gistermorgen tien voortien kwam kranteknipselN ieuwsblad van
N oord-Brabant.Geen recensie van devoorstelling uitVlissingen,
maaronderdekopiW im Kanoverdeverkiezingen'e1fvandebeste
grappen naverteld.G estolen!Zelfs de slotgrap tTotde dood ons

scheidt,totdeschijtonsdoodt'.EndatindeeditievanRoosendaal,
waarwedieavond(!)gisterendusmoesten optreden.M eneerVan
Liem ptgebeld:ik ga niet.Opgevreten van woede en ellende.Ter-

wijlmeneerVanLiemptmetdedirecteurvan deKringRoosendaal,devoorzittervandeTuchtraad vandejournalistiek en de
hoofdredacteur van het N ieuwsblad van N oord-Brabant telefo-

neerde,ikSimonCarmiggeltgebeld,diemijineenvrolijkhalfuur
volkom enwisttekalmeren.M eneerVan Liemptnogm aalsgebeld:
ik ga wel.
Voorstelling halfsucces.Doorgevoelvan aldie nieuwe grappen

kennen zea1.Kan bestverbeelding zijn geweestook.Op hetslot
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ovationeelsucces,datwel,hoewelslotgrapvoorvijftigprocentde
mistin ging.

M aandag zzm eiI4.oo uur.Carolina H oeve
Stilweer.G isteren vergeten naarde zes minuten durende sexfilm

tGrowingup'bi
jdevpRo tekijken.EenNvsH-voorlichtingsfilm
overonderwijzeresdiemasturbeerdeenzo.VandaaginNederland
hetgesprekvandedag.(Vroeg aaneenmevrouw:hoevondu het?
Zeerbevredigend.)Neta1sikdenkdatiszinneprikkelend,blijkt
hetwetenschappelijktezijn.Slechtgeslapen,ookzonderdiefilm.
Vrl
jdag2:mei.Avond.Kamer2o,HotelBraams,Gieten
Laatste(daverende)slotvoorstellingenvanditseizoen inStadskanaal.TheaterGeertTeis.DirecteurTim Kuikop slotmetrolwagen

volcadeaushettoneelop.Hartelijk.Beetjeeenreuze0H,maareen
geweldig organisatordaarin datafgelegen gebied.

Zondag zojunip.2o uur.LesTerrasses,Cap d'Ail
Mooi blauw - weer.Gisteren braken wijmetdetraditievanelke
avond eten metTu en Pé in La Pinède (gezellig),omdatAlfred
Nöggerath hierbijonszou komen.Binnen een kwartierwasde
conversatie Op. Veelover ziekten, kuren,pillen,dode vrienden,

ziekevriendinnen en verdereigenlijk weinig interesse in de rest.
Tweezielenuitééngedrevendoordetijd;01enAlfred.lkdaarzo'n
beetjetussenalseenmisluktekoppelaar.Dinervielookwattegen.
Dit m ocht ie niet,dat nam ie nooit en dat lustte ie niet,m aar
beweerde ie,hetsm aakte hem uitstekend.Geen drank,dusik ook
niet.Brachthem om kwartvoore1fweernaarN ice,waarwe nog

evendwarsdoorhetnachtlevenreden!W erkelijk leukemeisjesin
hotpantsmeterg langelaarzen,zwarten wit.

Zondag4julizz.zzuur
ln zwembroekin mijndraaihuisje.W ezijn nu 53uurtthuis'.Een
gevoelvan nog niets gedaan.Dikke,dikke,dikke post.VierVri
j
Nederlandendoorgewerkt.Opgenomenindedagelijksespreek-en
schrijftaalzijnnu:iGoeieouderadio',çuithuilenenopnieuw beginnen'
,t
W aardigoverdedrempel',%lellezalwe1zien',tl-iefzijnvoor
Luns' illoevermagerik'entW aarlaatikmijnauto'.
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Zondagu juliztzouur.Inwerkhuisjewaarinik nietkan
werken

Nooitiseenmensmachtelozerdanwanneerhijeenpaarregelszou
moetenveranderenineenliedjedateigenlijkalklaaris.
Woensdag zyjuliz2.zluur.Tebed indebedstee
Luister elke dag om 12 uur naar Godfried Bom ansop Rottum er-

plaat.Hijwasgisterenziekenverteldedaarergegocentrischvan
(ikbenzowarm enheb37.6).Zouhetzelfgraagookeensproberen:
één week op een onbewoond eiland.
Zaterdag zaugustusIo.4o uur.W esterterras
The day after the night before.Onbevredigend gevoel.Voor de

zoveelstemaalbevielhetmijgisteravondweerniet.Vooralvoorde
pauze.Het 1ag aan mezelf.O nzeker.niet leuk genoeg vindend,
steeds denkend:hoe was het ook alweer.H oorde mezelf praten.
M erktehoeik probeerdeim provisatieste reproduceren en datlukt

eigenli
jknooitopeenpremière.Scheveningen-conference(nieuw)
m isluktem in ofm eer.Deed Buziau zonderderust.Versprak me in

detweedealibi.BijtKnodde'koniknochFransnochmezelfaanhet
lachenmaken...maarFransspeeldemeesterlijkofhijlachenmoest,
waardoordezaaltocheindelijkminofmeer1oskwam.Pauzefinale,
hetnieuweaccordeonnum merwerd ritm isch verklapt,waardoorde
tekstervan verloren ging.ln de pauze was de brandwacht weer
enthousiast.Datwel.lk ergin m ineur.M isteerg een glassherry of
champagne.
ln de pauze,m et zes spiekborden voor me voloude en nieuwe

grapjes,mijvastvoorgenomenom waterookzougebeuren,niette
gaanhaastenenjachten.Grootgevaar;eenopsommingvangrappen.Deed datdan ook niet.Hetgeheelvielm e mee,althansniet
tegen,maar ik ben d'rnog nietweg van.Om een conference van
ongeveeréén uurheelgoed,om niette zeggen perfect,te kunnen

doen,moetjeprecieswetenwelketroevenjetstraks'noginhanden
hebt.Anderswiljeelkedertigsecondeneensuccesforceren,dat
strakstoch onherroepelijkkomt.Confereren overeen nieuw kabinetisom veleredenenop een premièrebijnaonbegonnen werk:je
weettotaalnietôfen welkefiguren aleen gezichthebben gekregen

bijhetgrotepubliek.
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Vrl
jdagzlaugustus10.45 uur.Westerterras
Gisterm orgen grote Opwinding wegens berichtin hetochtendblad
datde keizervan Japan echtkomt.H ele dag zitten piekeren wat
daar nog tegen gedaan zou kunnen worden. Onze Oost-Aziëverzetssterren terug gevenaandeKoningin en haarvragen dezeuit
te reiken aan de Keizeren de Keizerin,wantdatwaren,heb ik nu
welbegrepen,in de oorlog échte verzetsm ensen.Ze hebben zich

altijdverzettegendieoorlogendaarvoornognooiteenNederlandse onderscheiding ontvangen!Gedurende dedrie dagen datH iro-

klojoinonslandisvoorradioentelevisiefragmentenvoorlezenuit
mijnBirma-dagboekendaarsteedsachterzeggen:maarde keizer
washiertegen...Ofvliegtuigje laten overvliegenmetklliro blijf
darol'.Ofniksdoen enberusten (ikbengeenvechtermeer).
Vrl
jdag2oaugustus.M iddag
Snikhete dagen. Gisteravond in theater niet te harden! Foto's
gemaakt voor de grote afbraakpuinhoop van Scheveningen m et
Paulvan Vlieten Herm an.W e spelen nu alledriehier.Herm an in

hetCircustheater,PaulinhetKurhausenwijinhetPaviljoentheater.Vooraanvang buiten bijdepuinhoop Meikeen Mirjam die
program m a'sgingen verkopen op de premièrevan H erm an.
Zondag 2p augustus Io.2o uur
H irohitokomtlogerenopH uisTenBosch,maarnietiofficieel'.Dat

betekentzelflakensmeebrengen.Hijheefternogheelwat,wantin
deoorlogkoniezenietuitdelen(hoorik).Voormijishijeensoort
oorlogsmonumentvoordegevallenenwaarheleregeringenbijslapen.W e moeten diem an ontvangen wegenseconom ische redenen.
Dat zeggen ze in ieder bordeel.G isteravond overigens niet zo'n

topavondalsvrijdag,maarwe1meteenongekendlangslotapplaus.
(Afscheid?)Tochweerwatweemoedig.Allesinpakken,legekleedkamer.Decorwordtdoordezaalheenweggesjouwd.Handendrukken.Noutabédan,ikkom overéénjaarweerterug.
Dinsdag Jzaugustus 22.Jz uur
Briefgeschreven aan de Koningin ofze alstublieftkeizerH irohito
NIET wi1ontvangen.Stuurde brief aan m eneer Van Liempt die

beloofdedebrieftoposton gowoon aan HarcM ajcstcitde Konin-

gin,PaleisSoestdijk.Benbenieuwdofikerooitietsoverzalhoren
ofernog enige invloed van uitzalgaan.

W oensdag 8 septem ber9.oo uur.Balkon Fischer'
sSeeH otel,
Lugano
Gisteravond vertelde meneerVan Liemptin detelefoon datkonin-

ginJulianal...HirohitoopSoestdi
jkzalontvangen...Verzetssterren
terug.OranjeNassauterug.
Zaterdag zzseptem ber.Ochtend
Om half twee wakker en de brief,open brief aan onze regering

liggenschrijven,ingedachtenalthans.Om tweeuurtoenmaareen
blikjebiereneenslaappilingenomen.Hielpperfect.Om achtuur
de briefdan nog echtgeschreven.Vierm aalhardop voor en door
gelezen.01vond hem mooi.Gaatnu perexpresnaarN ederland.

Zondag z2 septem berzz.JJ uur

ZojuisttelefoonvanmeneerVanLiempt.Erisantwoordoponze
briefaan deKoningin.Secretarismr.Van den Hoeven schrijft
ongeveer:internationaalgebruikeli
jkenz.enz.keizerteontvangen,
valtonderverantwoordelijkheid van de regering.Daardoorwordt
mijnopenbriefaandeNederlandseregering nog meerinderoos.
W antdevraagdieikdaarinstelisongeveer:a1swijhetenigeland
zijndatHirohitonietofficieelontvangt,doordato.a.onzeregering
hem geendineraanbiedt,waarom trekkenwijdandielijnnietdoor
enlatenhem ooknietlunchenop Soestdijk?Ofisdezelunch soms
eenparticulierepicknickdienietonderdeverantwoordelijkheid
van de regering valt?

Vri
jdag zzseptember8.15uur
Telefoon m eneerVan Liempt.Jan Kan wasakkoord metde open

brief,mitsaan deminister-presidentgericht(en nietaan deregering)ens.v.p.tbordeel'eruit.Alleszogedaanalshijzeiennogtwee
bekortingen gem aakt.

Zaterdag 25 septem ber

lnhetlaatsteNos-lournaalvroegmenBiesheuvelhoezijnreactie
was op de briefvan W .K.,waarop B.antwoordde:die heb ik nog
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nietontvangen.Vandaagveelkranten m etop devoorpagina:Biesheuvelwachtop briefvan W im Kan.

Donderdag Jo septem ber

TijdensvoorstellinginDeventerpremièrevanhetliedjetzouhet
erg zijn lieve opa,als Japan gewonnen hadl'.Opname voor de
vARx-televisie,extra ingelaste uitzending a.s.zondagavond om
22.35 uur.Ovationeelsucces!Applaus werd m ee opgenom en en
wordtm eeuitgezonden!

Zaterdag 2oktober.Kam er2z# Gooiland,H ilversum

InalleverdrukkinggistereninDeventertocheenbeetjemijnveertigjarigtoneeljubileum gevierd.Bloemstukkenvanhetgemeentebestuuren technisch personeelvan de schouwburg.

Zondag J oktober.Carolina H oeve
Om Io.3o uurin Gooiland gehaald doorH ansJacobsvan tAchter

het Nieuws'.Van Io.4j uur totoverenen (!)methem in stille
vARA-villamijndraaiboekdoorgenomen.Goedesnellesamenwerking.Om halféén regisseurSuurhoff,om één uurRu enTuf.Allen
naar N ederhorst den Berg en van 13.30 tot 14.45 uur Opnam en

gemaakt.Elke tien minuten sTop!(wegenseinder0lfilm).Geen
flauw ideehoe hetstraksoverzalkom en.Geloofnetzo inslechtals
in goed.Geen enkele reactie.M aarenig doeliste verhinderen dat

Hirohitovrijdagkomt...
VannachtopCarolien plannengemaaktom bijvoorbeeldwoensdag,alsernietsisgebeurd nog,laatstepoging te wagen terelfder

urezijn komstteverhinderen.Probeervanavond in Deventerom
halfelfuitte zijn,zodatwijmetzijn allen de uitzending in een
kleedkamerkunnen zien.Op van dezenuwen.

M aandag # oktober7.40 uur.Carolina H oeve

Hoordezojuistom evenoverzevenradiometonderandere:W im
Kan heeft gisteravond in een televisieuitzending de regering
gevraagd hetbezoekvankeizerHirohitoaanonsland uittestellen.

De heer Kan was voorstander van geweldloze acties (ofzoiets
ongeveer).Benertotaalvanondersteboven.
Speelde gisteravond prachtvoorstelling in Deventer.W asprecies
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22.3juuruit.Gingenmetalonzemensen(meneerenmevrouwVan
Liem pt,Ru,Frans,Bernard,Rob en alhettechnisch personeelvan

deschouwburg)ineenkleedkamerkijken.Hetmaakteveelindruk
en ik was zelfverrast over de indringende uitwerking die zoiets
ineens kan hebben.Conclusie na de uitzending:de televisie leent
zich m eervoordeernstdan voorde lol.
Thuis in de m istineenshetgevoel,er is datgene gebeurd watik
hoopte:erwordtaan gewerkt.
Avond 2J.#J uur

01eniknaastelkaartevredeninbed.01metblikjebier,halveliter
rood en nu aan haartweede cognac.In Nos-lournaal:W im Kan
heeftantwoord briefontvangen van prem ierBiesheuvel.Aan het

eindvandeavondçTelevizier'.(dieikom vijfuurmeedeeldedatik
alsik ietstezeggen zou hebbendatwoensdag bijhem,Jaap van
M eekren,zou doen in een extra uitzending.W oensdagm orgen om

tienuurbellen.)Aanhetslotvandebijnaeenuurdurendeuitzendingverscheen totaalonaangekondigd Biesheuvel(foto),Hirohito
(filmbeeld)enikhuilend(fototuithuilenenopnieuw beginnen').
DaarnafilmbeeldenvanHirohito'sbezoekaanonslandvijftigjaar
geleden metm achtig mooicomm entaarvanVan M eekren.Erevel-

den.Birmaspoorweg.TekeningvanFritzBehrendt:Hitlerkijktuit
dewolkennaarbeneden:alsiknogeenpaarjaargeleefdhad,hadik
nouookzo'nwereldreisjemogenmaken.
Dinsdag J oktober 2z.Jo uur

Degroteteleurstellingenvandelaatstedagen.Deschijtlaarzen:1.
Phonogram diehetplaatjetErlevenhaastgeenmensenmeer'niet
wildeuitgeven.Datzouschadelijkzijnvoordehandelsrelatiesmet
Japan.2.de AvRo die gisteravond nog zo'n prachtig slot aan de
uitzending van Televiziergaf.diezelfde AvRo die Biesheuvelen

mijuitnodigdevooreendebatintTelevizier',deAvRodiedagenlang zeurdeofiknuvoorhenwildeoptreden,dievanmiddagbij
m ondevan de heerVan M eekren beweerde datik woensdagavond
in eenextrauitzendingvantTelevizier'zou kom en.diezelfdeAvRo

deelde vanmiddag om kwartover drie bij monde van een zeer
teleurgesteldeheerVan M eekren m ee...dathetfeestnietdoorging.

tHogerhand'hadbijnaderinzientochwe1bezwaren.Om kwart
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overvijfkreegikeindelijkdehoogsteallerhoogsteSiebevander
Zeetepakken.Zijneindeloosbetoogkwam ertenslotteopneerdat
deAvRo dan toch teveeltpartij'zou worden,partijzou kiezen.
Journalisten:degoeiehebben geen levenen deslechte hebben geen
werk.Slot:m orgenavond om achtuurin hetJournaalzalik in één
m inuutreageren OP de brief van de heer Biesheuvelen daarna
aankondigen datik van plan ben alsnog tetrachten teverhinderen
datde keizerovermorgen komtl.

Zaterdag p oktober

Had in mijn hoofd zondagavond in een extra uitzending van
tBrandpunt'een slotaan deheleverloren zaak temaken.Alleswas
in kannen en kruiken.HeerVan W esterloo (KRo-tBrandpunt')
wilde hetzondagmorgen vroeg opnem en.lk zeiterelfderure:nee,
kan niet.W e kunnen pas iets opnem en als Hirohito weg is.Van

Westerloo:maarwaarom?Zondagmorgengaathijweg.lk:maar
hetisnoggeenzondagmorgen.Hij:gaatudannogietsdoen?lk:ik
hebnogeenlaatsteplanmisschien.Hi
j:dagboekaanbieden.lk:ja,
wieweet.Haddattoenalinmijnhoofd,omdatikwistdatJapanse
journalisten mi
j wilden ontmoeten.tThe invisible man'die,zo
dachtendeJapansejournalisten,achterdeheleactiezatvanonder
anderedeverbrandevlaggetjesbijhetOkurahotel.Maarik had
bezwaartegen een ontm oeting op zaterdag,omdatik die im mers

tot (nationale'
?) rouwdag had gemaakt.Dus afspraak gemaakt
voorzondagmorgen halfnegen vertrekhalSchiphol.Voorhetver-

trekvanHirohito.W antwieweetkrijg ikviadiejournalistentoch
nog kansom Hirohito één m inuuttespreken.
Zondag Io oktober
Onvoorstelbaar- onherstelbaar.DeN ederlandse regering pleegde
gereglem enteerd overspel.Verzetssterren niet aan de Koningin
teruggegevcn,m aar weggegooid in de W esteinder. Ging alleen
maarnaarSchipholopdezevroegezondagm orgen,om datik dacht

datdieJapansejournalisten mijterelfderure naarHirohito's
vliegtuig zouden brengen.God oftoeval.W iebedachtditslot?W ie

hadmij24 uurgeleden kunnenvoorspellendatditheleverloren
speleindigen zou in een één minuutreportage van H ansvan der

W erfin het Nos-lournaalvan zeven uur waarin ik tijdens de

persconferentieopSchipholjong Japandehandgafendielange
tijd vasthield...om tebewijzen datik meewi1werken aan een
nieuwewereld(waarinikvoorlopighelaasnietgeloof).W evoelden
elkaartrillen,cam era'sknipten,cam era'ssnorden.Een nooitdoor

mijmogelijkgeachtslot.Eenwaanzinnigefinalevaneendoormij
verlorenwedstrijd.
M aandag zzoktober.Ochtend
Gevraagd m etspoed bloemen testuren naardedrie mensenopwie

wijindeafgelopendagenzomochtenbouwen.Onzetolkmevrouw
Takahasji(omdatzijdebrugbouwdetussenjongJapanengrijs
Nederland),kolonel Van der Steur van de marechaussee en
m evrouw Van derW erf.M eneerVan Liemptverzorgdedeze drie

dingenzoalsaltijdprima,maar...inEoorlogstijd'ishijveelminder
goed,bang om ooitm aarhetkleinste risico tenem en.

Vreemd!Vandepersom jeheenvoeldeikdatertochnogsteeds
werdgedacht:hijmeenthetniet.Hijspeeltzijnshow.lndewereld
iszoontzaglijkveelgehuichelddatniemandzichkanvoorstellen
datditechtis.Voormijn1olhebikhetnietgedaan.Hetwasenis
nog steedseen grootrisico.

W oensdag zl oktober.Carolina Hoeve
N ieuwelaatstecouplet:
Erleven haastgeen mensen meer
M aarwieweetofnu zaterdag
de doden stilontdaan
daarin hetverreeregraf

enbloczijnopgestaan?
En alszetoen hebben gezien
vanafdem elkweg misschien
hoe heelhun zaak in stukken lag
diegodvergeten zaterdag
heeftniem and hierze horen zeggen
datveld van eerdathoeftnietmeer

wijgaangewoonweerindemodderliggen.
7voor12 'sm orgensgeschreven,m aarvanavond nietgezongen.
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Zaterdag 16 oktober

ConferencevanavondinRijswijk:inPerziëwoondenkoningenen
staatshoofden defeestelijkheden van hetzjoo-jarig bestaan van
hetkeizerri
jkbij.Zijvierdenhetfeitdatzeerinzijngeslaagdzjoo
jaarlang delonen van dearbeidersongeveerop hetzelfde peilte
houden...Prins Bernhard is er alweernaar toe.H oltvan hetene
dinernaarhetandere.Een soortSintBernharddiedecognacruikt.

PrinsBernhard!Harteloos?Kanjenietbeoordelen.Erhangtte
veelgoud en zilverop de plaatsvan zijn hartom erdoorheen te
kunnen dringen.

Vrl
jdagz.soktober.Bijnazzoo uur.Nogtebed
OmringddoorO1,liefdeenpost.Depostheeftnamelijkdeafmetingenaangenomenvaneenvloedgolfdiemijoverspoelt.A1sikdaarin
zou duiken,ben ik verloren voor de toekomst.lk moetnog toten
metzondag spelen.lk moetdenken,overwegen,afhechtenen voorbereiden.

M aandag 18 oktober.Carolina H oeve

GisteravondinRijswijkstondeendeelvandezaalop,toenikmijn
entreemaakte.lnHaarlem gooideiemandbijhetslotapplauseen
boeketwitte bloemen overhetvoetlicht.M aar achterde bloem en

en cadeausdiewijvandaag nog krijgen,staatdreigend reedsde
donkeredoos metpaardevijgen.Anonieme brief:Corry waseen
jongetje en ik leefde aljaren metçhem'.lngezonden stukken in
kranten waarvan eendeelvan deschrijversalopgewektbegintte
gooien:Kanheeftnooitaandiespoorlijnhoevenwerken,hi
jwasin
een bevoorrechte positie,gafonsalleen tvaak een uurtjeamusem ent' DeNi
euweHaagseCourantsuggereertdatmijnheleBir.

m a-dagboek nietzou bestaan.

Dinsdag zp oktober9.oo uur.Carolina H oeve

Gistereneindelijkom ongeveerhalfdrieeenverhelderendtelefoongesprek metHansJacobsvan de VARA gehad.Bevestiging vanwat
ik albegon tevermoeden;voordezeH irohito-kwestiekôndeTweede Kam erzich om nog heelandere redenen nietm eergaan inzet-

ten...Eigenli
jk heeftiedereen min ofmeerboter op zijn hoofd,
omdatdeKamer,nadatVan derSpek (PsP)destijdsvragen had

gesteld overheta.s.bezoek van H irohito,zich m ethetantwoord

vanderegeringmeteenkluitjeinhetrietheeftlatensturen.M en
had toen een m otiein moetendienen,m aarzoverishetnietgeko-

men.Men zag dezaakalsnietbelangrijk genoegzoalswelhet
huwelijkvan BeatrixmetClausendevri
jlatingvan dedrievan
Breda.Mijngrotefoutwasdatik,sindsBernhardinOsakametde
Keizer had gegeten,welin elke voorstelling erover sprak en elke
voorstelling sinds5m ei1970mi
jnliedjeiErlevenhaastgeenmensen m eer'bracht,m aar datikmi
jnooitgerealiseerdhebdateen

dergelijk protestvolledig tussen viermuren blijft.Vijfhonderd
mensen per avond.Eenm aal23 minuten televisie iets,zonderde
taalvandehumortegebruiken,involleernstnaarvoren brengenen
de hele zaak isin beweging.

Donderdag 2zoktoberzzoo uur.K udelstaart

Hijdeedhetallemaalvoordereclame.17januarij.l.werdikzestig
jaar.IjaugustusbestondhetABc-cabaretvijfendertigjaar.Ioktoberwasikveertigjaaraanhettoneel.Ditseizoenzijnallevoorstellingen overal minstens een week van tevoren uitverkocht.M aar

desalniettemin deed thij'hetvoordepubliciteit.De leugen iszo
kind aan huisbijonsdatde waarheid vooreen vreemde wordt
aangezien.

Zaterdag 2Joktober22.4J uur

Vrij!Telefoon metToonvanhalfdrietothalfvier.Laatdedingen
kom en zoalsze kom en.G een opstelling hebben in hetleven isde

besteopstelling.Corry,Ruenjijzijnééngroteklont.Eénmachtig
geheelin dezemoeilijketijden.Jebentmooibevallen zonderkeizersnee.Ermoettocheenbevrijdendgevoeloverjezi
jngekomen.
A llem aallossevage zinnen uiteen zinvolgesprek.Toon staandein
een snikhetetelefooncelin hetHiltonhotelm etbozemensenvoor't
glas.

Dinsdag 26 oktoberzl.zJ uur.Voormijnwerkhuisje
OverweegeentelevisiegesprekmetGodfried Bomansin bijvoorbeeld m aart1972om beschouwend nog eensopdeafgelopen weken
terug te kom en.
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Donderdag 2*oktober19.10uur.Werkhuisje
'
sMiddagshalfvijfbijhetMedischeEngeltje.Weerpillen.Ookom
teslapen.VijftigVesparax,daarzoujea1sjewildeheel,heel,heel
langop kunnen slapen.A1s01eensdoodging...Een rustigedood zei

M edischEngeltjegedecideerd.Voelmenuveelopgeluchterineens.
Nogeven inScheveningen.Eenuurtjeophetstrand.Meisjemet
leukejachthond.Gesprekje...
M aandag znovem ber
PrinsBernhard pleitin eeninterview in hetNRc H andelsblad voor

eenparlementdatvooreenoftweejaarvolmachtzougevenaande
regering waardoor aldat lastige gevraag achterwege zou worden
gelaten.N ou,m aar nu is deTweede Kam erineensklaarwakker
en...onverdeeld!
Zaterdag 2z novem berzzy.s uur.Kam erJzStrandhotel,
Vlissingen
Rare voorstelling,een soortbroekenpies-succes.Dames die onge-

veervan hetbalkonvielenvandelach.Somseenbeetjegriezelig
hysterisch.Om halftweenaarbed.01hardopdromendvanmijn
lieve,lieve,enigeman,ditkamertjeisvoorhem,gaanjullieweg
allemaal,ditisvoormijnman.Mijneigen lieveman.Urenlang.
W erd er zo eenzaam en m elancholiek van.O ntzettend. Huilde

bijnaensliepom halfzesnogniet.HoordesteedsHermanzingen:
jehebtmevandekroegenendeeenzaamheidgered'.Zo'nzinnetje
gaatookdwarsdoorjeziel.
Zondag z2 decem berIo.2o uur.Lauswolt
Doodsangstvoordevoorstelling.Vreemdebenen,trilling,duizelig,

misselijk.Maar...voorstellingwerddaverend.Ontzettendveeljongem ensen.H eerOostragoedegastheer,kortom dagen inD rachten
om op terug tezien.
Zaterdag 2J decem ber.EersteKerstdag 14.50 uur.Carolina
Hoeve

Donker,duisterweer.Zojuistgeluisterd naarkerstboodschapvan
deKoningin.Zegaatsteedsbetervoordragen.Daarnavijfkwartier
gebeld metM ax Koot.Overfototentoonstelling.(Aapjedatnaast

mijhangtnietsmeebedoeld.)OverPaulvanVlietinzijngrandioze,
nieuwe show.H elemaalzichzelf gevonden ineens,door Liselore

en...Henk van Ulsen steedstegengehouden.Liselorehuilde (vo1gensM ax)na de première.Zo had zePaulnog nooitgezien.Zo
kendezehem niet...OverToondiegelouterdisdoorzijnziekteen
nu sterk genoeg isom Paulz'n nieuweshow tegaan zien...Ik hoop
het!

Frits Schiller,85 jaar,gisteren ineens gestorven.Godfried
Bom ans,j8,gisteren begraven.Vannachtkoniknietzobestslapen,

stondopen1aseenhalfuurtjeinGodfriedBomans'boekiDeman
metdewittedas'(overzijnvader)engenootweervanelkebladzi
jde.Hijschreefdestijdsnaaraanleiding van een recensiein de
Volkskrant:W im Kan alleen maargrappig,een stuk (ook in de
Volkskrant):Domineeaangroevealleen maarernstig.
Spijt,spijt,spijtdatikopzijnbriefdieongetwijfeldeenuitnodiginginhieldvooreentelevisieinterview (ikloopaleentijdjemeteen
plan,schreefhij)nietbeningegaandestijds.Hadgraageensmet
hem sam en overdie helc H irohito-toestand willen praten en dat

eventueeloverenigetijdlatenuitzendenoptv.Maarhethoeftniet
meer.Hijisdood.
Oudejaarsavond z2.zluur.CarolinaHoeve
llskoud.Geluisterd naarToonop de radio (KRo),vraaggesprek
m et W im Bary.Zeer vervelend.Zoals meneer Van Liem pt zei:

vromerdanvrolijk.Toon waarderendoverzijn collega's:dekrant
lezen en daarvijfentwintiggrappen uithalen isgeen kunst.ln de
Evuist'zeiW illem Duys:Corryisdeenigedieopoudejaarsavond
W im Kankanhoren.Zoziejealweer.NuwachtenweopSeth.W il
nietzokinderachtigzijnom niettekijken,maarzieerwe1tegenop.
Om halfe1fbeginthij...
Sethshow.Lang.Alleserbijgesleept.Zezatenerallemaal.Drees
en Van Agt,staatssecretaris Vonhoff,M onseigneur Zwartkruis.

Tabétaboetabé,leukideemaar,zoalsalzijnliedjes,nietuitgewerkt.Tante Leen,W illy W alden en Piet M uyselaar,lda Bons,
The Blue Diam onds,hetLegerdesH eils hoorden de tien geboden

oplaagniveauhoogbelachelijkmaken.TotslotPietervanVollenhoven aan devleugelmettNee,nooitmeerdoen'(nu nog een foto
van HirohitometdefamilieOranjeophetbordesvan Soestdijk).
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ToespraakvanvoorzittervandeAvRo.lkheb ingeen tweejaar
zoveeldilettantisme gezien.Vroegerwerden autoriteiten op oude-

jaarsavondweleensbelachelijkgemaakt,n0udoenzedatallemaal
zelf.

'MaardeKeizerkwam toch.lnrazendevaartwerdhijdoorhetIandgejaagd.Hi
j
mochtdenijlpaarden inArtisbeki
jken en dekoninklijke familiebegroeten op
Soestdijk.

1972
M iddenindezomer,op17juli,komtderegering-Biesheuvelineen
kabinetscrisisterecht,omdatdebeide Ds7o-m inistersDe Braauw

enDreesjr(hoevertelik hetmijn vader/)onverwachtmetde
deuren slaan en opstappen.Totaan devervroegdeverkiezingen za1
Biesheuvel verder regeren m et een m inderheidskabinet. W im

Kan'sliedjetlongensmetrooiestreken'vraagtbijnadagelijksom
een actuele aanpassing. ln M uiden ontploft de kruitfabriek.
SchaatserA rd Schenk verovertnaastdriegouden m edaillesop de

Olympischewinterspelen zijn derdewereldtitel.AjaxkooptJan
MuldervoorfI,3 miljoen van hetBelgische Anderlecht.Een
onherkenbare Zweedse tiener bezoekt als televisie-idool Pippi
Langkousonsland.VeradeVrieswordtdevsuitgewezenen deEo
wordtN ederlandszevende zuil.Gods eigen TR os.N ixon bezoekt
Chinaen JaneFonda N oord-vietnam .
H oewelW im Kan nog maarvierdagen perweek wiloptreden,is
er een uitgebreide tournee uitgestippeld.Sam en m et de redactie
van KRo'sactualiteitenrubriek tBrandpunt'bedenktKaneen later
bekroonde Iaprilgrap door zich onherkenbaar kerm omd als de
rechtse kolonelDinkels op televisie te laten interviewen.Voorde

derdemaalkeertKanmetzijnsuccesvolleprogrammagedurende
de beidezom erm aanden terug in hetdoor de kaalslag van Zwolsm an nu totaalverpauperdeScheveningen.N a een verdere tournee
begintin oktobereen nieuweserie in Am sterdam .
De verkiezingen op 29 novem ber bezorgen zowelde PPR a1sde

vvDeenenormezege,maarleverennietdiepolitiekeduidelijkheid
opdiehetlandsnelregeerbaarm aken.Deform atiekanlang duren.
RadioVeronica suggereertindelaatsteweekvandecem bermetde
voortdurende prom otievan een in de haastuitgebracht4j-toeren

grammofoonplaatjedatW im Kan op31decemberbijdepiraatte
beluisteren zalzijn,maarvoorhetzesdeachtereenvolgendejaar
doetKangeen oudejaarsconference.
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ZondagzjanuariIo.4o uur.CarolinaHoeve
Donker,stilweer.Bijnadriewekenhiergeweest.W aarvantwee
wekenzonderwatergezeten.Honderdenemmertjes!Vierzalige
voorstellingeninArnhem,vierfijneinNijmegen,tweeinW interswijk,ééninAlmelo.Allemaalhardstikkeuitverkocht.Fijnom te
doen,opjeouwedag.Veelintenseliefdevoorelkaarinhetafgelo@

PCn Jaar.
Gisteravond herhalingop televisievan Bomansin triplo.Gafveel
denkwerk.Zaterm et01om twaalfuurnog over te praten.Godfried liep nog springlevend overhetscherm .De beste presentator
van N ederland.N ietalles boeide m e m eerzo alsde eerste m aal.

Hetkloosterleven blijftvoormijietsonbegrijpelijks.Ditsoort
geloofin God geloofik niet.

M aandag 3januari2J.#zuur.Kudelstaart
Slotconclusievandezedag:fijnom geenkinderentehebbenendan
zoveelplezier aan kinderen van een ander te beleven.Stond om

Ij.oouurpreciesbijlrisvoordedeur.Vo1oudeherinneringen,mijn
vreselijkelagereschoolwashierom dehoek.Evenbinnenbijlris.
Ze zou een spreekbeurtvoor schoolmaken over tde m ens achter

W im Kan'Een huisvolleuke,sportieve,beetjehippemensen.De
kleinsteuiteraardlris,beetjeblond,beetjeinhetbeginverlegenin
tegenstelling tot haar fzekere' brieven.lris en ik samen via de
CornelisJolstraat66 naarScheveningen.lrisin een gezellig licht-

blauw,pluche jasje met capuchon,lange broek,witte sokken.
Samen gewandeld tot bijna W assenaarseslag.Twee uur lang.
Terug in schemer,eenzaam strand.Tweeruiters,drie wandelaars,

tweehoutvuren,zoalstoenmetM eikeen M irjam.
Directalnavijftienminutengezelligcontact.Veeloverhetechte
onderwerpvandetehoudenspreekbeurt.Vragenwerdentijdensde
wandeling voorgelezen van een watverfrommeld papiertje,soms
aandoenlijk.Daarliepen we dan samen op een schemerstrand,
eenzaam en vertrouwd.Tweekleinemensen,een voorwieallesnog
m oest beginnen,een voor wie alles albezig is te eindigen.Twee

werelden heelvervanelkaarverwijderd.Op hetslot(alvoorhaar
huis)vroegze:tzoudtu nogeensmetmijwillenwandelen'
?'Beetje
ontroerend liefvond ik datwel.

Zaterdag pjanuari2J.#o uur
Drieuurstrand gewandeld.MetM eikeenMirjam totpaal96
onderzeer,zeerernstigegesprekkenoverhuwelijk,echtscheiding,
overspel.OverIris,verschiltussen dertien en zeventien.N og nooit
zo ernstig m etelkaargepraat.Gisteravond in DelftIrism ethaar

moederdantochindezaal(twintigsterijl).lndepauzesameneven
achter.Toneelen spiekborden laten zien.Iriszag erallerleukstuit
in een lichtblauwe coltruien lange skibroek.Lang,blond en lief.
A an hetslot,toen Tufen ik sam en bedankten voorhetdaverende

applaus(beideavondenDelftwarentopavonden),ontdektenweze
beiden,helemaal achter in de zaal,enthousiast zwaaiend naar
OnS.

M aandag Iojanuari2z.JJ uur.Kudelstaart
G isteravond naariM aak m evrouw nietwakker'van Jean Anouilh.
Haagse Comedie.U nieke avond.PaulSteenbergen a1s souffleur
een belevenis.G uido de M oor,Elisabeth A ndersen.Uniekelaatste
akte.H am let.Adembenem end.M arlousFluitsma,nuvan Herm an

van Veen,speelde sfeervolle,heelbijzondere travestiet.Keurig
Frans jongetje met hoge hoed op van zijn vader. Erg mooi
gedaan.
Belde vandaag m et M yra.Ze zeiietsoverik lig er uit,ik ben te

oud.Kongoddankuitdegrondvanmijnhartzeggenjijbentgek'.
çM ooiweervandaag'en f'tlsvoorbij',tweegrandioze rollen van
haar!

DinsdagIljanuari2z#Juur.Kudelstaart
N ogthuis.Om 14.30 uurFransevenhier.Geprobeerd Fransoverte
halen naarLangwiestekom en.Eventueeleenpaardagenm aar.tIk

be1jewe1opa1shetleukis.'
Vrl
jdagN januari9.10uur.KamerIo,HotelBeethoven,Bonn
UitzichtopdeRijn.Gisterenpreciesom 14.00uurvertrokkennaar
Amersfoort.DetweezakenvanFransbekeken.Vooralzijnpannekoekenhuis De M onnik geheel uniek,m ettwee stadstorens,een
aanlegsteiger,een terrasen drie catacomben.Jem oetm aarop het
ideekomen endeenergieendesmaak hebben ditallesin terichten.

Knodde,de(tweedehands)papegaaidie01enikhem metKerstmis
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gaven,beetjeziekinzijnkooi.Gekideediepapegaaikanhonderd
worden en zalonsallem aaloverleven.

Zondagz3januariz2.zouur.Langwies
N etals vorige twee â drie dagen watgeprutst aan hetbegin van

boekoverHirohitotW im Kandoeteendagboekjeopen'.Valtniet
m ee.Leek zo eenvoudig. Te veelgedachten, knipsels,em oties,
dagboekfragm enten uitBirm a en K udelstaart.W aarom ditboek?
tW eetik veell'

Simenon over schrijven:maar waarom iemand zich die taak
oplegt? Balzac beklaagde zichzelfpermanentoverde slavernij
waarinhi
jleefdeenDostojewskigebruiktdeterm Edwangarbeider
m etdepen'.

Woensdaggfebruarizzlouur.BenedeninEnzian
Zitten nu op FransRiihltewachten.Had ervanm orgenalm oeten

zijn,minstenseen telefoontje van ergensvandaan.Zorgeloosen
altijdtelaat.Beetjeongerust.

ZaterdagIzfebruari9.35uur.TebednoginEnzian
G isteren Frans en ik samen naar Sapun.ln hetda1mooistilen
nevelig,boven dikke,geheimzinnige mist.Plotseling om 17.30 uur
silhouetten van DörfliSapiin...sfeer.Eeuwenoude,zware.houten

boerenhuizen.Een sprookjesboer metbriefkaart-pijpje liet zijn
koeien om beurten destaluitom tedrinken bijde bron (metde
steenbokl).Een enkelvermanend boerenwoord inhetKoeisklonk
doorhetwatergeslurp van de bruine beesten heen.Bij de post
Sapiinbranddeookaleendapperlampje.Om 17.40uuropdeslee
in hetdonkersamen omlaag.Fe1moestergeremd worden om niet

roemloosin deafgrond ten ondertegaan.Helesleebaan verijsd.
d
aardooreigenlijkvoortdurendteveelvaart!W arenbeidenbekaf.
'
sAvondsFransom 2o.oo uurnaarbed.01en ik boven noggefeest

tOt22.00 uur.

MaandagI4februari8.20uur.Enzian
N og te bed met koffie...en sneeuw!Vannachtzeker twintig cm

gevallen.Franskwam gisterenom + 13.30uurthuismetopenjeep!
H ad in A rosa geblitzt.H alfuurlatersam en m etsleein Schluocht

omhoog.DewegnaarFondeinognietbelopen.Ongerepteheerlijkheid.Liepen doortotwe Strassbergin deverte zagen liggen.U nie-

ke,onvergelijkbareheerli
jkesfeer.Geenmens,niemandtegengekom en hele wandeling lang.Daarboven in de bergen lang gespro-

kenoverweeroudejaardoenin1973.Maardanvoortelevisie!Om
18.00 uur waren we weer terug bij vrouw Olle in de veilige
Enzian.

VrijdagM februariz#.zluur.WerkhuisjeKudelstaart
Alles ademloos gelezen over de drie van Breda. Daverende

opschudding.A1swediteensbijHirohitohaddengehad.
Heim wee naar het schaatsen in Arosa en de wandelingen m et

FransrechtomhoognaarPirigen.Mooielichamelijkeinspanning.
Zitçkeihard'tewerkenaanmijnconferencevoordinsdaginEindhoven.BandvanlaatstevoorstellinginDelftbijnahelemaalbeluisterd.Dun.Vielme,zoalsalti
jdnaeenlangevakantienietmee.lk
dachtdatik leukerwas...

Vri
jdag Jmaartzp.JJuur.WerkhuisjeKudelstaart
Drie fantastische Eindhoven-avonden achter de rug.G roeiend,
klimm end succes.Erg tegen opgezien.Veelte lang alléén aan de
spiekborden zitten werken,m aarm ooienieuweconferenceoverde
drievan Breda- Van Agt- Biesheuvelen hetheleverderetroepie.

Enormekeet.PrecieswatikdestijdsbijHirohitozei:datmoestenze
eensproberenm eteen Duitsekeizerofeen rechterhandvan Hitler.

Hadjerevolutiegehad.Opditmomentscheelthetalnietveelmeer.
ledere opm erking over déze regering veroorzaakt een golf van

opwinding in de zaal.M achtig interessant,datwel,zo metje
N ederlandsepubliek te spelen.
Zaterdag # m aart20.42 uur

DedrievanBredawordennietvrijgelaten.lnhetJournaalBiesheuvel,Van Agten...Hansvan derW erf.Belde nu netVan derW erf

zijn huisop om hem tevragen waarhijwasen waarik Ed van
W esterloozou kunnen vindenom hem tevragendadelijkom half
tien in EBrandpunt'aan Biesheuveldevraag te stellen:en ditkan
zeker nietm etm eneer H irohito,wantdaar waren zoveelm inder
gekwetsten...Ed van W esterloodieiknazesnum m ersdraaien toch
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nogin destudioonderderepetitieaandetelefoonkreeg,zei:tIkheb

dezinalgenoteerd.''tZa1mijusbenieuwen...Later:maar...hij
kwam ernietinvoor,dieenezin.Eencommissiegaatnubekijken
wieereventueelvoorvrijlatinginaanmerkingkomt...Eencommissie,m aardatbetekentin N ederland ook levenslang.
Zaterdag 25 m aartzz.22 uur.Kamer2H otelOostergoo,Grouw
Uit M eppelhieraangekom en na prachtige voorstelling in geheel

nieuw,gerestaureerd Ogterop!Hebbenallesindeoudestijlgelaten.Theatertje van bijna vijfhonderd plaatsen.Crème metveel
rood en lantaarns.Kortom terug naar hetoude.Comm issarisvan

deKoninginGaarlandtwaserook (delapjeskat)enburgemeester
Eyssink (1think).
Vanm orgen lang m etEdvan W esterloo getelefoneerd overIapril

misschien in iBrandpunt'. Zwaar vermomd a1s bij voorbeeld
iemand die op hetpuntstaateen vereniging te stichten voorvrien-

denvandevrijdagineenverwardediscussiemetAdLangebent(?).
De haalbare kaarten,de iuiteraard'en iik dacht'vallen veelvuldig

overtafelenaan hetgeheelmoetgeentouw zijnvastteknopen.
Zaterdag zapril.Ochtend.N og te bed inPaterswolde
Veendam haast te luidruchtig reagerend. Succesvol, m aar erg
ouderwets tourneeachtig.G isteravond vanaf 23.30 uur opnam e

KRo-iBrandpunt'in zaaltjebijhotelBraamsin Gieten.Heleplot
Opgehangenaanlegermanoeuvres(Donderslagvier)diedonderdag
eindigdenenhetrapportRi
jckevorsel.Goed idee(dachtik),kolone1Dinkelswordtge'
fnterviewd (keihard interview)doorAd Langebent.M ichels zelfmaakte mij een krijgshaftige kop.Tweede
opnamerustigergedaanen minderparodistisch.Zoalsgewoonlijk
hebikgeenflauw ideeofhetgeheeluitzendbaarza1zijn.Vandaag,
ik denk op dit mom ent,iedereen in Hilversum met de montage
bezig.M eneer Van Licm ptgaatheteindresultaatvanm iddag om

16.00uurinHilversum bekijkenenneemtdan...debeslissinguitzenden ofniet.Vanavond voorstelling m et,wie weet,in de pauze

tBrandpunt'kijken.

Zondag2april.Eerstepaasdag.Werkhuisje
Voorstelling in G roningen daverend succes.Com m issarisvan de
Koningin Toxopeusna afloop driem inuten in de kleedkam er.Aardige m an leek ons.H ad zitten huilen van hetlachen.ln de pauze
tBrandpunt'gezien.Zeven m inuten gesprekm etverontrusteopper-

officier,dekolonelDinkels.Rulieperbijnain,Fransniet...Toch
welduidelijkiik',metwoordkeus,stembuigingenenintonatie.Verdertotop ditm om enternog totaalniem and overgehoord.Goed of
slechtteken?

Dinsdag zzapril2z.J# uur.BedsteeK udelstaart
ln slaap gevallen m et dagboek,ballpoint, licht aan.N u is het
inm iddels4.23 uurin devroegeochtend.H alfuurgeleden wakker
geworden.Zit nu in de grote kam er in de grote stoelonder de

schemerlamp ineerlijkediepestilteteschrijven.Hooralleende
klok tikken.H aastig,ofze nog ergensnaar toe m oet.M ooi,maar

vreemdleveneigenlijk.LeesnuiDetaalderliefde',Gerardvanhet
Reve,eengeweldigschrijver,maarheteneflikkertjeisnognietten
tonelegevoerd ofhetvolgendekom talweeraangewipt.Allem aalin

tenauwebroekjes.
BijKRoinHilversum helefilm vandekolonelgezienen<schande'
alleserg goed gevonden.M oestervaak om lachen.Ad Langebent
en Aad van den H euvelook.Leuke sfeer had alles ineens weer.
ledereen enthousiast.Stapelsknipselsmeegekregen,m aartoch zie

jeduidelijkdegrotebladenontbreken.W arenertoch teveelingetraptom ernueengrootartikelaantekunnenwijden.Aufondeen
schande datde m ensen zo'n klootzak,zo'n koloneltoch voor een

grootdeel(zekervijftigprocent)serieushebbengenomen.Alsjede
tekst goed beluistert.niet te geloven!Slapen in het Vondelpark,
maar dan ook waken op defensie,liever één rupsband over de

bollenveldendaneen paarmiljoenvijandelijkelaarzen,enarmy
mindedmoestdeburgerijworden.Noujaom telachen,maarook
eenbeetjeom tehuilen.
Vrljdagzyaprilzl.louur.Kudelstaart

BijW im Sonneveld show in Carré geweest.Een wervelend program m a.W elzeerzeervakbekwaam .Zoietskan ikhelemaalnooit.

Zesman orkest,mooie entourage van Friso.W illem Nijholten
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CorrievanGorpverrassend!Hetisheerlijkindezetijdenietszo
vakbekwaams te zien.(ln tegenstelling tothetgeklooivan Sex
Gaaikema zoalsW im Sonneveld hem noemt.)ln depauzefoto's
m oéten maken m et Toon en W im op bevel van H enk van der

M eyden.Vreselijk.Morgen ishethoornblazers-zaterdag in de
Telegraaf.lkhoumijnhartvast.
W oensdag 24 mei.Ochtend zJo uur

NabezoekaanRijksmuseum indeautonieuwsgeluisterdenboterhammetje van 01topgepeuzeld'(eng woord).Op weg naar de
schoenwinkelGuusOstertegen'tlijfgelopen.Hijmeenaarbinnen.
M eisjeindewinkelkendemijnog.U hebtmaat84,zeize.W e1leuk
contactmetGuus.Hadietsvaneenvorstdieverjaagddoorzijnvolk
nu incognitoverderleeft.lsdirecteurnu van hetN ederlandsThea-

terCentrum.TerwijldetramsindeVanBaerlestraatvoorbijraasden,spraken wijoverikunst',hetleven,Annemarieenhaarlp.
waarvanikgisterendrieliedjesopmijninspiratiebandzette.Guus
vroegofhijinjulieenslangsmochtkomen.Noulieverniet,zeiik,
datwi1zeggen altijd welkom a1sik maarmag zeggen:'tschikt
helemaalnietnu.Vroeg ofwijsamen ergensietszouden gaan
lunchen.Eigenli
jk heelgewoon,maar in mijn soortleven klinkt
zoietsbijnaalseenoneerbaarvoorstel.
Zaterdag Iojunizzlouur.Studio 7o,Cap d'
Ail
Bedektheetdat,geloofik.Aldagen achtereen geenechtm ooiweer.
W e1elkem orgenalletrappenafnaarstrand en gezwomm en,ongeveertwintigm inuten.W aternogsteedsnietechtlekkerwarm .N og
niet eenm aalgegeten op Plage M ala beneden,wegens ontbreken
van feestweer.
Vanmorgenvia m eneerVan Liem pttelegram verzonden aan burgem eesterThom assen van Rotterdam .Lasin dekrantdatu Eras-

muspenninghebtaangebodenaanHirohito.Hopelijkvergatuniet
de keizer ook Erasm us'bekende boek te schenken:tDe lof der
zotheid'.H ans van der W erf via m eneer Van Liem pt om advies
gevraagd.Telegram wordtm orgen doorgegeven aan hetAD.Tho-

massenoverHirohito:alshijenzijnvriendernooitgeweestwaren,
hadden we nooitzo'n m ooie,nieuwestad gehad!
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ZondagIljuniz2.yzuur
Gisteravond metTu en P6gegeten op La Pinède.Lange verhalen,
m aarhad ineensgeen zin meerom m etopzetzolangselkaarheen

teblijvenlullenmetopzettelijkevermijdingvanonderwerpenals
oorlog,verzet,H irohito en besprak datnogalopgewonden m ethen

(soort1am armpjedatnooitmeermeedoet).VerteldeookoverJons
en M ary a1svoorbeeld,hoe we totaaluitelkanderdreven,doordat
erzoveelwaswaarovernooitmeergesproken mochtworden.Suc-

cesvanmij,zodruk,KLM,zodatertenslottehelemaalnooitmeer
ietswerdbesproken...(W ezienelkaarnooitmeer.)
Woensdag N juniIalo uur.Cap d'
Ail
ExpresbriefvanSimon!EindelijkisKronkelm etvakantie,datwi1
zeggen volledig ingestort.Toch m aakte de briefeen uitm untende

indruk.Mooivan stijl,mooievondsten en goed geschreven.Ga
straksm ethem telefoneren om hem hierin destudio...

ZaterdagIjuli14.45 uur.WerkhuisjeKudelstaart
Vannachtom 24.30 uur wakker geworden door luid gepraaten
gestomm el.Sprong m eteen uitbed,riep twie isdaar'en stond drie

metervan een langeventdie meteen debenen nam doordewijd
openstaande tuindeuren.Een auto sloeg aan en reed hard weg.
Denk toch dathetdezelfde ploeg wasvan de inbraakvan februari.
0 1wasdertig seconden laterook uitbed.iW atiser'?'vroeg ze.lk
zei:tO niks,een paarverdwaaldezeilersin detuin.'Toen hoorden

wesamendeautowegrijden.Jammer!W ehaddenzemetdealarmknopmisschienkunnenvangen.Nudronkikeenflesjebiervoorde
schrik en gingen halfuurlaterweernaarbed.

WoensdagJjuli11.05 uur.Westerterras
BijdebotenwerfzittenwerkenaanfFolklore',nieuwenummervoor
O1,naergisterenvrijweldeheledagvruchteloosaantehebben
geprutst.W oedend op m ezelf.Ziek van teleurstelling.Voelde m e

ontzettend rot,moe,misseli
jk.Nu de eigenlijke veranderingen
opgeschreven.
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M aandag 3ljulizzzouur.Kudelstaart
Veelsucces met nieuwe conference over de idiote kabinetscrisis.

Alweereen nieuw coupletgezongen bijilongensmetrooiestreken'*

Woensdag 16 augustus zzzo uur
Dinsdagm iddagvan I7.oouurtotIg.ljuurm etM ichelvan derPlas

in KurhausPaviljoen zitten praten.Naongeveereen uurwe1een
beetjecontact,afen toe.Kon hem toch nog niethelemaalthuisbrengen.Hijmijookniet,denkik.
Donderdag zz augustus 13.45 uur

(Schiet allekker op zou Goof zeggen.) Van Il.oo uur afnaar
Biesheuvelsregeringsverklaringop televisiezitten kijken...vijftig
minutengelul.Ruzieaanheteindoverdespreektijdverdelingdie
Van Tiel voorstelde. Dsyo kreeg iets meer om dat die zo vaak

genoemd was.BakkercPN:tW ijworden helemaalnietgenoemd.
Straksm ogen we nikszeggen.'

Gisteravondvrijstilleavond.Ruwerdnietontvangen.Bijmijn
eerste woorden bleefhetstil.Zwolsman in dezaalm etnaastzich
een uiterstcharm ante,m aarondeugendevrouw.N a afloop waren

zeachter.Terwi
jlikonderdedouchestond,zwaaideZwolsman
grote1ofnaarmij.HenkenTeddy(Scholten)indepauze.Prachtig
bloemstukje van ze.Hadden enorm met narigheden te m aken
gehad.Konjeook we1zien.Devrolijkheid iseraf.Zou graagiets
voorzedoen.W eetnietprecieswat.Tenslottewerd deavond toch
nog we1leuk,vond ik,m aargeen top.Vanavond beter?Toch steeds

één grootgevechtdataljeaandachtvraagt.
Zondag 2o augustus zo.2J uur

Gaannueerstinbedontbijten.Gezellige,rustigesfeer.Datmagik
we1na vierdagenserie-spel.Laatste tweevoorstellingen daverend!
Daverend!Helem aalin een soorttoverroes.M oeite om na aioop

weertotmezelfte komen.Zonderéén druppelwijn onderhet
spelen,nu afen toe in de sfeervan lang,lang geleden toen ik een
hele fles leegdronk in anderhalf uur spel, met een paar sherry

vooraf.Simon drinkthelemaalnietsmeer,verteldehijmijlaatst.
Leefnu ineen vreemderoes.N eteen gevoelofik zelfnietleef.W at
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overkomtmetoch?Veelfansom meheen.M eike,Mirjam,lris,
W endi.

Nogeven metPaulvanVlietmeegelopen naarzi
jnKurhauszaal.
M ooiantiekesfeer.Badkoetsjeophettoneel.Tafeltjesmetstoelen.
Zoumijnopstellingnietzijn.Voordetoptsnelheidlconferencekun
jegeentruimten'tussenhetpubliekhebben.We1tobikdelaatste
weken weer erg m et de gedachte aan oud worden.Op m oeten
houden metditsoortwerk.Bang datik toch nietm eerzonderzou

kunnen.Hoelangnog?denkikophethoogtepuntvanmijnsucces
'savondsonderhetspelen.
Zondag 2z augustusz#.2J uur
Lang m etFransH alsem a getelefoneerd.M eerdan een uur.H ad

hem datbeloofd.Overzijna.s.onemanshow metdriemeisjes.Heb
hem daternstig ontraden.Er werd intensnaarm egeluisterd,dat
wel.

Vrl
jdagzseptemberzJ.2J uur.WerkhuisjeKudelstaart
N og twee voorstellingen en Scheveningen zit er weer op.Derde
serievan tW im Kan alleen'.Vreemd,vreemd leven.N ooitgeloofik
za1ik ditnog kunnen m issen,vreesik.H etvreetme helemaalop,

het warme gelach,de overrompeling met cadeautjes,bloemen,
briefkaarten.

W oensdag 6 septemberzp.2o uur
Trieste dag.Op de toch al zowat m islukte Olym pische Spelen

hebbenPalestijnseterroristenelflsraëli'svermoord.Wateenfijne
rotzooi. W at een prachtige wereld.Gisteren een uur lang m et
m evrouw Roestgetelefoneerd overhetgebruik van drugsop scho-

len,ookophetMontessoriLyceum bijlris.M ijinteresseerdehet
gesprek,maar01kwam vragenofmevrouw Roesthaartrijwielstalling'nietmoest schoonm aken.O p zulke ogenblikken liggen onze
levensineensveruitelkaar.
Zondag zz septem ber8.45 uur.Langwies
W atsneeuw en een wolkop Seta.Enziannu weernetzogezellig a1s

voorheen,vindenwe.Nietverkopen(nog).Gisterenbijviaductpad
kwijtgeraaktenmet01overderailshelemaalteruggelopentotde
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eerstehuisjesvan Langwies.lkbeetjemoe,toenweom ongeveer
18.00 uur thuiskwamen.01 niet.G ing m eteen thee zetten voor

Fransenmij.NieuweplaatvanHermanvanVeengedraaid.Bloesem.Vielmenietaldoormee.W attekstbetreftdikwijlsnogalslap
gelul,m aarafen toe helem ooiem uziek en zoalssteedsfantastisch
m ooigezongen en gei'ntoneerd.Toch een geniaalartiest,m aar of

hetopdezemanierhelemaalzaldoorzetten,datbetwijfelik.Tot
23.15uurblijvenpratenmetonsdrieënenglaasjeswijngedronken
enheelkleinhapjegegeten.
Vrl
jdag 22september19.26uur
Vanmorgen om 10.30 uurm etFransnaarPirigen,nagewuifd door
lieve Tufdie thuis bleefals een assepoester.Om I2.
oouurbijde
laatste hut voor de iAufstieg'. W aren om 13.20 uur op Gipfel.

Schitterendevergezichtenvier,vijfdalenin.DeOostenrijkseAlpen
warenduidelijk tezien.Tomaatgegeten,schoenen gewisseld en
ruim een uur wat gefilosofeerd.De mooiste bergwandeling die ik
ken.

Donderdag2*septemberz2.lsuur.WerkhuisjeKudelstaart
W indstilweer,hoewelhetnu netbegintte ritselen.N aarm eneer
Van Liemptom overhettegencom m uniquévan deVARA tepraten,

nu twintig kranten definitiefberichten datik op oudejaarsavond
definitiefvoorde vxRA-tv zaloptreden.Om 16.00 uur op zijn
nieuwekantoorophetHofwijkplein.Opstraatallesoverlegd.Tekst
afgekeurd.Vanmorgenzelfietsgemaakt.Gedoe.Tijdrovend.
Zondag8oktoberzp.2ouur.Werkhuisje
VoorstellingenHaarlem wareneenfeest.Tochdenkikeigenlijk al

ietstezwaarvoormijnleeftijd.Zieineensheelergoptegenditacht
m aanden lange seizoen.Vind 01zo som berworden.Kan haarniet

aan hctlachen krijgen.'sM orgensa1sikeraluitben:kHeeftM y
Lady geroepen'?'doetzegewoon ofik zou zeggen:Ellebjegoed
eslapen'
?'

Steedsmeerbehoefte aan mensen die mijopbeuren.Deed 01
vroegeraltijd,doetzenooitmeer.W ehebbenzo'n geweldigleven
samen achterderug en om nu zo'n beetjein mineurstemming te
eindigen,datzintme niet.Einde ontboezeming in deherfst.
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Vri
jdag 2ooktober17.45 uur.Borger,hotelRiese,kamerz
Ben in een buiom ongeveer niets meer echt mooi,echt leuk te

vinden.Voeldatnuvanmezelf.Miljonairdieniksmeerveelkan
schelen.Hoorze 'savonds lachen en denk dan:ik wou datik zo
lachen kon.
W oensdag 2J oktober

Vrij.Europacupdienietdoorgaat.Eindeli
jkvanIj.ootot18.00uur
weer eens een grote, prachtige wandeling gemaakt met Frans
dwarsdoordeOnzaligeBossen.N aardeheuveltopopdeBloem ersheide meteen enorm onnederlandsuitzicht.N ietéén huis,fabriek

ofschoorsteenaandehorizon.Heelapartvoordezetijd.Maaktme
gelukkigvanbinnen.lnhetdonkerkwamenwijthuisopdeHoeve,
waar01alleen kaarsen en petroleum lam p had ontstoken.M achtig
gezellig en hardstikkerom antisch.

M aandagJooktoberzJ.zJuur.WerkhuisjeKudelstaart
Vanavond spelen we na ruim tweejaarweervoorheteerstin
A msterdam ,De la M ar theater.N u om en om m etFons Jansen.

Vrijdag,zaterdagenzondagvoorparticulieren,dinsdag,woensdag
en donderdagvoorFons-patiënten.Eendamezeitegenmij:çM eneerJansen,ikwaseigenlijkvoorW im Kangekomen,maarikheb
mijbijuookuitstekend geamuseerd.'
Dinsdag Jzoktoberzz.oo uur

lnspeleninDelaM ar.Gisterenvoordejoodsevereniginggespeeld.
W erd voormijgrootsucces.Samkalden alsburgemeestervan
Am sterdam in dezaalen de am bassadeurvan lsraël.Hele theater
uitverkocht.Puilde uitvan de rechercheurs.'s M iddags nog een
bom meldingdaterin delltunneltussen 12.00en 16.00uureenb0m
zouontploffen.Allerechercheursin hetgenrevan niem andzietaan

mijdatikvandepolitieben.Spannend.Tochdenkiksteedsonder
devoorstellingaandemogelijkheiddaterietszougebeuren,maar
er gebeurde niets.A lles veelsucces.Toch bleef het een typisch

joodseavond.Zehebbenhunklaagmuur,maarwiestaateraande
andere kant...

94

Dinsdag z novem berIzoo uurprecies

Driepremièredagenin Amsterdam achterderug.Uitzonderlijk
leukeavonden.Somsbijnateveellach.Haasteenbeetjehysterisch,
a1sik nog nietsgrappigsheb gezegd,beginnen zealtelachen.Alle

voorstellingenerguitverkocht.ZondagavondwaslschaM eijer(op
mijninvitatie)indezaal.Naaflooptienminutenmethem gepraat.
Ondermijndepreciesindietienminutenmijnminofmeeroverwinningsroes,mijn zekerheid (?),mijnvreugdegevoelvandielaatste
drie voorstellingen.U zie ik nou ineenshel
emaalnietmeer(tegen
01).Tubamannetjezwakketekst.Accordeonisten?Niks!Enaldie
scènetjesvoordepauze,datweetikookwel,ergzwak.En playback nietgoed.Hoorde tekstin hetbegin dubbel.Banden m eteen

orkesterop,da'sniks.Alleswatjehoortennietziet,irriteertmein
hettheater.Datmannetjemetdiebakkebaardenen zodathebtu
helemaalnietnodig.En dieschermen (van Harry W ich)zou ik
weglaten.Datstoeltjeen verderniks.Ookvoordepauze.Ru van
Veen iszogeweldigen ubentzohelem aaldielegendea1.Kortom :u
hebteen prachtig huis,maardiestenen in de onderverdieping die

zouikwegnemen,daarkwam zijnmeningongeveeropneer.Ofdan
hethelehuisinelkaardondert,datzouhijdannietmeemaken.Dan
zithijnetnaareenanderevoorstellingtekijken.Aardigejongen,
maareentypischekrantencriticustochweer.Zezienen horennooit

watjebetalendepubliekzietenhoortenwaardievoorkomen.Had
spijtvan mijninvitatieenhetcontact.Hetmaakthetiophouden',
elkevoorstellingopnieuw.weermoeilijker.

Donderdagz6november18.50uur.Groterondetafelnoordzl
jde.
Kudelstaart

01slaaptalinmijnstoelvoorde(gesloten)televisie.Zeisdoodmoe
van pijn en emotie.Volgordevannarigheid:kies,knie,keel.Ze
werd vanm orgen om 9.00 uurwakker en beweerde de hele nacht

geen oog dicht tc hcbben gedaan.A4ijn knie is nog erger dan
gisteren,dieverdovingspilheefthelemaalnietgeholpen.Kortom ,ik
raakte geheelin paniek en wilde meteen naar het ziekenhuis.ln
Velp ofin Chur,m aarniethierin Den H aag.
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Donderdag 22 novem ber20.30 uur

01ligterin.lsheelverweg.Zegtook:ikhoorjevanheelindeverte.
Zithiererg eenzaam .lsditechthetbegin van heteinde? M oetik

morgenavond werkelijk alleen dievoorstellingdoen? Zonder01
naar theater? Zonder0 1in de kleedkam er? Zonder 01tussen de
coulissen.Zonderelkaarvoormazzelop derug tehebbengespuugd
opgaan?Eén ding weetik zeker.Ik heb onsgeluk nooitonderschat.

Altijd erg bewustgeweten datdituitzonderlijk was.Ditinnige
samenzijn,datvlak bijelkaarleven,zohand inhand 'savonds
helem aalechtalsCorry en W im vooreen uitverkochtezaalstaan.
Alwasik vaak in m ineur,om datdevoorstelling niethelemaalzo

wasa1sikwilde,tochsteedsweeropnieuwhebikhetuitzonderlijke
van onsgeluk geweten.Vaakookhardop gezegd.N achtenlangheb
ikgebeden als01hoestteofzuchtteofkreunde.A1sweziekworden,

mogen we dan samen sterven,heeldichtbijelkaarin elkaars
armen,zoalsweookgeleefd hebben.W aarom alsjezietdatéén
aftakeltnietjelotzelfinhandennemenenergelijkmethaar,waar
jezoveelvanh,
oudt,eeneindaangemaakt?Zoudaarookmaariets
slechtsin steken?

Donderdag 30 novem ber22.22 uur
Hetkom terop neerdat0 1veelziekerisdan we allem aalin het
begindachten.Afen toedoodziek.01lief,klein,hulpeloosen knap.
M ooie,grote,som sverschrikteogen.Kon m eeen paardagen geleden helemaalnietgoedhouden.Deed nietsdan huilen en haarin de
weg zitten.M aardiedrievoorstellingen,diegingengoed,alm isten

wijhaarallemaalafgrijselijk.StanuSOmSCVCnietsSteviger0Pmijn
benen.Denksteedsalshetmisgaat,m aakik binnen een paaruurer
ook een eind aan.Ditis geen plotseling em otioneelbesluit,m aar

rustiginhelderoverlegalenkelejarengeledengenomen.
Frans Riihlwashiervandaag en ook de dokter Bonnen,mi
jn
M edischeEngeltjeenhaarman,geweldiglief.Opbeurendetelefoon van Simon uitCap d'Ailen alvierm aalm eelevende Tu.

Deverkiezingengisterengingenaanmijvoorbij,maardecomputerwasde grootste winnaar.Toen viertiendeprocentvan destem -

men binnen was,voorspeldediealdejuisteuitslag.Ongelooflijk.
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Zondag zo decem ber13.30 uur
Daverende voorstelling gespeeld,hoewelSKnodde' min of m eer
m islukteen ook heteinde nietzo lekker zat.Ria,Dick,Astrid en
Kwispelpassen alle avonden 0p.N a afloop sam en met01aldrie

keerkleinfeestjegevierdmetBroodjevanKootjeenfleschampagne.Dan naarbed en steedsom 3.oo â 4.00uurwakker...in Tobbeland.Over de dood,de uitzichtloze ziekte,aftakeling,vervalen
ouderdom.Zou hetgraag mooivooronssamen regelen,m aar 01

ontwijkthetonderwerp,heefterkennelijkgeenzininenweetde
boot(naarhethiernamaals) afte houden.Speelnu elke avond
tweem aaleen uurin een soortdroomsfeer.Daarna valtalles m et
een dreun in elkaar.Tegenoverhetdriem aalperweek opblazen en
leeglopen staatongeveerniets.

Zondag 24 decem ber.Ochtend
Kerstm isvoordedeur.Zitgezelligm et01inbed.Zebreiten teltde
steken ofze nooit ziek was geweest.W illem Duys isop de radio

bezig metzi
jniM uziekmozaïek'.
Grotesuccesvoorstellingen achterderug in uitverkochtezalen.01

speeltfAccordeonisten'en definale(fzijn die Corrieen die Kan
nog bijelkaar?').Daverend succesa1shetdoek open gaaten ze
staatdaarnaastmemetdewittepetophetlievehoofd,ijverig
trekkend aan d'r harm onica.A ls ik aankondig:Corry is er niet,

hoorjehoegeliefdzeis.Ena1sikdan zeg:noujazeiserwel,maar
ze is drie weken ziek geweesten ze mag nog nietoptreden,m aar
m isschien kom tze toch nog we1even.

KabinetsinformateurRuppert(de rups)in dezaal.Verderhele
weekbeziggeweestmetgrammofoonplaatjeinelkaarzettenwatj
januariuitmoetkomen.
De Apollo 17 (lijn I7)isweerveilig op aarde terug.Ditwasde
laatste m aanreis.Am erika gaatnu m ethetzelfdegeld in Vietnam
een maanlandschap aanleggen.

Oudejaarsnacht
Zitheelstilalleen in de grotetv-stoel.Vanm iddag lang alleen op
hetstrand gewandeld.Leek welzom er,m idden in de winter.O m

16.30uurthuisbijlieve01voorJournaalbinnenlandsjaaroverzicht
enom 17.30uurmijnnieuwegrammofoonplaatjeopRadioVeroni97

ca gehoord.De aankondiging waarvierentwintig uur over gekib-

beldwas(hetwerdsteedsaangekondigdalsofikeenoudejaarsconferencevoorRadioVeronicazoudoen),wasnugewijzigd.maarer
werdnuooknietbijgezegddatheteengrammofoonplaatjewasdat
dinsdag2januariindehandelzoukomenendaarwashetcNRnu
juistom begonnen.(ZonderoverlegmetonshaddegrammofoonplatenmaatschappijdebandaanVeronicagegeven.)Kreegtochbij
hetluisterenhetideedathetplaatjenikswordt.
's Avonds televisie uiten Sieto even gehoord op de radio.Dat
m aakte m e erg m elancholiek.Hoorde m ezelfer voortdurend in,

maardanweleenimitatievanmijnimitaties.
Vanaf23.jouur01bi
jmijopschoot.Kaarsenaan.Alleelektrauit
(ishetlichtkapot?).Om 24.00uurnieuwefleschampagneopengemaakt.Nietsbijzondersmeer...drinkendatnubijnaelkeavond.
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Hettelevisiejaar.DepolitiekiskleurrijkenW im Kanverkeertin
topvorm.NaeenformatievanmaarliefstI64dagenkrijgtNederland op 11m eihetkabinet-loop den Uyl.Hetrodekabinetm eteen

rozerandje.VanAgtwordtvice-premier,maarookDuisenberg,
Van der Stoel,W esterterp,Vredeling,Vorrink,Pronk,De Gaay
Fortm an,Gruyters,Van Doornen Lubberszullen alsneldenodige

stofvoordeconferenceleveren.AjaxwintvoordederdeachtereenvolgendemaaldeEuropacupenCruijffvertrektnaarBarcelona.Er
zijn protesten tegen hetnaaktstrand bijCallantsoog.Engeland
wordt 1id van de EEG,algaat dat niet van harte.Op 29 m aart
verlatendelaatsteAm erikanen Zuid-vietnam .Desenaatscom missiebegintaan deW atergate-verhoren.

W im Kan speeltzijnprogrammaoptourneedoortoteind meien
indevolgensstatistiekenmooistezomerinveertienjaarmaakthij
eengeheelnieuw programma,datop IaugustusindeKoninklijke
Schouwburg in Den H aag in prem ière gaat.De titeltW im Kan

alleen'laathijongewijzigdevenalsdesamenstellingvanzijnmedewerkers.GeïnspireerddoorhetdoorDenUy1ingesteldewekelijkse
gesprek m et de minister-president en aangezetdoor een Kronkel

vanCarmiggeltbrengtKaninzi
jnnieuweprogrammaeenverbluffendeDen-uyl-imitatie:BlijdatU dezevraagstelt.Tweedingen
goedbegrijpen.
Destrengewintervaltalvroeg indecember.N ederland wordtgeconfronteerd meteen olieboycoten een m achtigingswet.De therm ostaatgaatop Lubbers.De m inister-presidentdeelthetN ederlandse volk mee:Het zalnooitm eer worden als vroeger.En als

W im Kan op 31decemberdan eindelijk zijn oudejaarsconference
optelevisiebrengt,laathijin hetslotliedjetW aargaan wijin het
nieuwejaarnaartoe'koningFeisalzevenjaarlaterindeoudejaarsnachtterugkeren.<feisdaar?KoningFeisal!Ofunogpetroleum
nodig hebt.
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M aandagIjanuariz2.zl uur
Ditjaar,isvoorspeld,za1eengrootstaatsmansterven.Rustigidee,
datkanniethierbijonsinNederlandzijn.
Ditjaaroudjaaroptelevisie.Kanernietmeeronderuit.Tobeor
notto be,vind ik.W e zullen zien.

Dinsdag4januari.Avond
Televisieoverpeinzing.VanavondvpRo gezien,diezichverdedigde
tegen deberispingdiezegekregen hebbenvanm inisterEngelsover
de Barend ServetShow.'t Geheeldeed m e denken aan geleerde
pubersdieKUT op hetschoolbord geschreven hebben,strafhebben
gekregen en nu gaan vertellen watvoor diepe gedachten er we1
achterzaten.
De Evangelische Om roep lietveelzangkoren zien en horen.Ze

zongenoverJezus'bloedenzijnhartwaarsmartuiteraardzevenmaalop rijmde.Tussen Barend Serveten zingend geloven ligt
schijnbaareen enormeafstand.lkgeloofnietdatdieafstandzo
grootis.Kinderlijkopdringerigeindrukmakenbeideprogramma's
opmij.Ditwillenwij,ditvindenwijenjijmoetdatweten!
Dinsdag gjanuari2z#J uur
Vandaag samen eindelijk weereensnaarAnk Vosmaergeweest.
O uderwetsgezellig.01daarachtergelaten en m etM eike en M ir-

jam gewandeld.ZeierIrisvooraf,omdatditvoorlopigdelaatste
maalwasdatikmetzekonwandelen.Gejaagdgevoel.maarstrand
en zee doen wonderen.Verlang nu ook erg naar de stilte van de
Carolina H oeve.

WoensdagIojanuari2J.Jouur
Om preciesIj.3ouurbijmeneerVanLiempt,waarPietteNuylen
Joop Koopm an alop ons wachtten.Grote,lange,nuttige bespre-

kingovertelevisie31december.Mogelijkhedenom infebruariin
DelaM arvoorstelling nog telatenopnemen m iniem .Alle<wagens'
albezet.Daarom in Apeldoorn eind m eimaxim aaltwee voorstellingen opnemen voorarchief.A ls31decem berom welkereden dan
ook niet door zou kunnen gaan,zou daarvoor in de plaats een
gem onteerde uitzending van de voorstelling kunnen komen van
ongeveereenuur.Alserietszouuitlekken,beginnenm ettezeggen:
IOO

Wim Kanbrengtop31decemberfragmentenuitzijntheatershow.
Erkomttezijnertijdeenbriefoveraldezeingewikkeldeafspraken...spraken we af.

Zondag I4januari11.40uur
Gisteren en eergisteren topvoorstellingen.Vrijdagavond zelfspas
om 23.20 uur uit.Ton van Duinhoven met lna van Faassen na
afloopevenachter.Fantastisch leuken inspirerendgesprekoverhet
vak.G een enkelevoorstelling iseen reproduktievandevorige.Elke
avond min ofmeerim proviserendtoneel.Steedsnieuwedingen.N a

veertigjaartoneelzijndelaatstetweejaaroptredenmi
jnprettigste
enmeestinspirerendejaren.
Zaterdag zyjanuari11.30uur
Om 2.00 uurvannachtnaarbed gegaan,opgewonden doordave-

rende voorstelling.M etM yra,Paul,Simon en Tinitweede rij
middenondermijn neus.Zogeconcentreerd gespeeld.Praktisch
geen enkeleechtefoutgemaakt.Zekervijf,zesnieuwedingen
geprobeerd,allemaalbijnaallemaal,goed.Allevierindekleedkamer.Vollof.Paulhieldmaareindeloosmijnhandvast.lkheber
geenwoorden voor,zeihijtelkens.Viermooieboeketten van ze
gekregen.Speelnuzototaalivanbinnenuit'datikbijvoorbeeldbij
detRailroad'steedsontroerd ben,evenalsdatogenblikdat01en ik
aan het slotweer tegenover elkaarstaan en diep in elkaars ogen

kijken...Danmoetikhuilenengauw omdraaien.
M aandagzgjanuari18.45 uur
Confereren isping pong spelen m eteen publiek.Som m ige conferenciersspelen alleen maarping.

M aandagsfebruari.Middag
LangopScheveningsestrandgewandeldmetMirjam,Antoinette,
onderwegIris,M attijsen M ichielontmoet.W asop'tgezelligeaf.
ln de mistnaartheater.ZaalvolNTc,maarweergeweldig goede
avond.Freek de Jongevan Bram en Freek in hetpubliek.

Thuisin de mistom 0.15 uur.Bij indraaien oprijlaan koperen
paraplubak op hetpad.lngebroken!M eteen weer achteruitnaar
overkantR ia en D irk.Politic gebeld.G ingen eerst naar binnen,

tweemansterk.Navijfminutenalterug.Laatuwvrouw maarniet
gaankijken.Hetiseenravage.Toch gaankijken.Onvoorstelbaar.
Ram en aan diggelen.kasten in gruzelementen,alles overhoop of

weg.M ijnborstbeeldvandetrapgelazerdinduizendstukken.Kort
isde roem !Ik drukteop de alarm knop.Veilig idee...m aar,werkte

niet.Kapot.Noggeenjaaroudenbijdeeerstedebesteinbraak
weigertie.Om 3.IjuurnaglaasjewijnbijdekachelbijRiaenDirk
gaan slapen.In hun bed.ln het theatereen feest.Datheeft nie-

mand.Maardrieinbrakenperjaarheeftookniemand.

Zaterdagqfebruariz2.zouur
Deeerstemensenstaan 'sochtendsom 7.oo uuralvoordekassa van

hetLaMartheater.Voorstellinggisterennietnaarmijnzin.Voeldemijvan binnen treurig,down en wildevooralnietsforceren.
Nieuw systeem:alleenjeeigenechtepersoonlijkheidlatenoverkom en.Veelnieuwedingen.N a depauzeconferencetoch telang,wi1
een kwartierbekorten.m aarhoe?En waar?
Bi
jna een uurdaarnetmetmeneerVan Liempt getelefoneerd.
Zakelijk entoch metveelplezier.M ooie,gelukkige combinatie.
Zeldzaam denk ik:artiesten m ethun impresario.Vanavond M eike

en M irjam in de zaalen Bond (James),de rechercheur van de
inbraak.

Donderdag zm aart11.05 uur

Zorgen,zorgen,zorgen.Ze liggen a1s stenen op mijn maag en
makenmijtrillerig,boos,machteloosenmoe.Hiergeenhulpvandaag.GisterenopCarolinaHoevegeenwater(kapot,geenzinmeer
om nog te repareren,overtwee â drie weken wordtde boeldaar

opgeheven).Hiergeenkrantbezorgd.Juistvandaagniet.nueriets
gebeurtin N ederland.Burgerheefttwee AR-ministersgevangen.
Boersm a en De G aay Fortm an sr. Uitgerekend vandaag:geen

Telegraaf,geengrijsjevanKeesStip.Geengrapjets)vanmeneer
W assenberg.W e1eenlangebriefoverzijnhonorarium,hijverdient
altijdteweinig.VerderlangebriefvanRoelandKerboschovereen
film diehijovermijwilmaken.EnvanavondnaarZaandam...mct

âllesnieuw!TweenieuweliedjesoverdeBurger-situatiegisterenop
de Carolien en vandaag in bed gem aakt.A lleen,alleen,alleen,
alleen m eneerVan Liem ptbedachtmooie conferencesoverZaanIO2

dam enoverBurgersneuzentellen:kanjejeincarnavalstijdgeweldig in vergissen;dan hebben zelfskatholieken een rooieneusop.
ilongensm etrooiestreken'.Achtenveertigstecoupletgeschreven
op de eenennegentigste dag van de form atie.W eetu watze nu op
hetCatshuiszingen'
.
Jongensm etrechtsestreken

daarkanjenietopbouwen,da'sgebleken
Zestappenzomaarofzevrijejongenszijn
zonderkaartjein Den Uylzijnrooietrein.
Zondag # m aartz2.z.suur.BedsteeKudelstaart
Tweede avond Zaandam iets m inder zwaar dan de eerste.Ver-

klaardemijzelfsbereideenderdeavond(t.z.t.!!!)tespelenvanwege
aardigedirecteurKesselaaren enthousiasteaardigevrouw dieons

tweemaal opbeurde met mooie lenteboeketten. Rijswijk werd
gisteravondeen enorm enederlaag.Voorheteerstm etditprogram -

maliepenertientallenmensenwegbijhetslotapplaus.lkwoedend
detrapop.Vloekend en tierend op ditongedisciplineerdezijkrotpubliek.Oudere heer kwam bij 01excuses aanbieden voor dit
publiek.ln éénwoord:om nooitmeertedoen(0neevijfwoorden).
Hier kom ik nooit m eer terug,zei ik woedend tegen een soort

directeur.Bijhetweggaan zeiik (perongeluk):en totziensdan
m aar W CCF.

M aandag zp m aart2o..s.suur.Te bed in Carolina Hoeve

Voordelaatstemaal.Adieu lievekamerwaarin wijsamen zoveel
gelukkigeuren,dagen,maanden,jarendoorbrachten.Adieustank
vandekoeienopstal(diezijnalmaandenweg).Adieu morgenochtendvoordelaatstemaaldeluikenopenmakenmettlegjaid'rnog
in?'.Troostende,genezendehoevevo1sfeer,allerlaatstestukjemiddeleeuwenverdwijnt.DeDikkersgevenhetop.Terechtweliswaar.
Tezwaarvoorhenhetboerenbedrijfenhetpannekoekenbakken.
DatwasdandeCarolienmetaldieprimitieve,lieve,onvergetelijke
dingen.Hetooievaarsnestwaarin ik toen ik zesjaarwas wilde
wonen,deprieeltjes,dekogelflesjesdieveranderden ineenflesje
prik.H et iG od doet het licht uit',a1s de motor van de elektra

'savondswerdafgezet,opsteedsweereenandertijdstip.Diezalige

onzekerheid.Voorbij.Voorbij,hetbeginvandezomervakantiehier
metdedeurenopen,zonderlicht,eenflesLuxemburgsewijnineen
emm erm etkoud water...en ik:iik weetnietofik m orgen we1weg

ga.'Datgelukdatjeneta1shetverdrietzoheeldiepinjebuikkon
voelen.Thuiskomend van uitverkochte zalen de stilte.De totale
stilte.Hogeverre sterrenhem el.Zwart,boosbosom onsheen,de
eenzam eCarolien a1sstatigeveiligheid.Komtnooitmeerterug.

Vrljdag2JmaartzJ.#o uur.Kudelstaart
Utrechtgisteravond daverend.N og niet meegem aakt.W atoverkom t me toch? Directeur Verbistkwam kleedkamer binnen:zie

hier,delaatstemanmetvollezalen.(Toon stondvlakvooronsen
wasnietuitverkocht.)Vanafheteerstewoordgeweldigcontactmet
dezaal.lneensisallesanders.JoopKoopman(vARA)metregisseur
Knapperen secretaressem ethetoog op tv-opnamen in Apeldoorn
na afloop achter.

M aandag 26 m aart22.00 uur.Kleine W ildwal
Groteidioot!Grotesufferd!Klootzak...!W ie? W iedan wel?Ik!lk

wilde dithuisjeniet.Voelmehiernu alop eerste dagovermatig
gelukkig.Houten huisje.M ooiverscholen inhetbos.
Vrijdag3omaartzo.zzuur
Dem istvan vannachttrektop.01leestdekrant.tTurksFruit'staat

op.De1p.Prachtige,inspirerendemuziekdiejeeigenlijkindefilm
niethoort.Daverende voorstellingen in Breda achterderug.W at

overkomtmijtoch?Opeensben ik zo inalsletterlijkniemandvan
degrotedrie,vier,vi
jfofzes.VoorToonschijntdebelangstelling
tanendtezijn,bezoekbijHermaninCarréookbeduidendminder
daneenjaargeleden.Alleenvoormi
jisvolgensdetheaterdirecteur
topbelangstelling.lshetdekabinetsform atie?Vandaag record van
1956honderdeenentwintig dagen doorBurgergebroken.
LiefVaderland watstaan we in onshemd
zo onflatteusen ongewend
De N ederlandsem aagd m etallesuit

'tlijktwe1TurksFruit
Zong ik gisteravond in Breda.
lO4
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Zondag zapril2J.0J uur
Om I3.oo uurwasop deradio in hetnieuwsdatKRo-tBrandpunt'

deLoeres1972hadgekregenvoorhunIaprilgrapvorigjaarmetde
kolonelDinkels,een creatie van W im K an.M ooi.

M aandag 2 april2.?.#J uur.Kleine W ildwal
Vanm iddagm etwoestestorm inderug,windkrachtI2,rechtdehei
over op de lm boschbossen aan.Angstaanjagend prachtig.Op de
Ringalleetenslottelinksafhetbosin.Om 18.00 uurin snelwandelpas achter elkaar op terugweg.Op goed geluk tegen de steeds
fellere storm in onder hetgeluid van neervallende reuzenbom en.
Een prachtige ree sprong weg.Een stuk houtvielrakelings langs

mijnhoofd(volgensFrans).Stroopwafelrantsoen(metmijngoedvinden)aangebroken,toen heelindeverteom ongeveer19.30 uur
debrandtoren weerin zichtkwam .Laatstestuk metauto naarhuis

bijna onmogelijk doorsteedsweeromgevallen bomen op deweg.
Om gereden via Beekhuizen in noodweer.Op Schietbergseweg Tuf

voor het raam alsof er niets aan de hand was.Veelrode wijn
gedronkenmetzijndrieën.Storm bleekoptelevisieorkaantezijn.
W estland in diggelen.Schip Veronica op hetstrand geslagen.
W oensdag # april3.30 uur.Grote kam erKleine W ildwal

Benneteen halfuurgeledenopgestaan.Eendroomhuisje.W ordt
e1k uurzaliger.Stil,mooi,uitzichtop Heuven,helling metveellos
in de weilopende paarden.Zo lang we hier zitten nog niem and
gezien.
Gistermiddag metFransdestorm ravageaangezien.N iettegeloven.Zekerom de tien bom en 1ag eréén om .Realiseren onsnu pas

welkerisico'swijgisterentijdensdewandelinggenomenhebben.
Vanavond eerste van drie voorstellingen in Eindhoven.Philips

OntsnappingsCentrum (Poc).
Donderdag 26 april16.40 uur
Voorstelling in Alm elo totaaluitverkochtondanks RealM adrid-

Ajaxoptv.Haddendezaaltweemaalkunnenuitverkopen,volgens
directeur.Nieuwezaalkosttetwaalfmiljoen,we1mooiverpest,met
een veelte ver weg en veelte hoog balkon.H et balkon leidteen

eigenleven.M oeili
jkertebespelentheaterdus,maarhoeouderen

geroutineerderikword,hOeminderdemensenbegrijpenwaarover
ikheteigenlijkheba1sikditsoorteuvelsvertel.Zo'narchitectzou
hetverderwerkengeheelonmogelijkmoetenwordengemaakt.A1s
ik elke avond zeshonderd m ensen zo hoorlachen,word ik erafen

toeeen beetje bang van.M aarwiemaaktmijaan hetlachen?
Bedachtdatalsik ooitnaareen psychiaterzou gaan,heteindigen

zoudatikhem aanhetlachenzoumakenenvanzijndepressiesaf
zouhelpen,maarbijmij...?lkdenkhetniet.
W oensdag 2 mei10.45 uur.W ildwal
Roezig bezig,wantwe m oeten helaasalweerweg.De sfeerishier

overrompelend heerlijk.lneensonsdierbaarstehuisje.Konijnenin
detuin,veelvogelsenoneindigerust.GaannudadelijknaarHeerlen voortwee voorstellingen,hoewelik lieverin Nijmegen had
doorgespeeld.Bedacht alwandelend nieuw slotcoupletaan tlongensm etrooie streken':
M aarnu na Ij6dagen
heeftN ederland dan haasteen kabinet

W iezouhetkindjenietophandendragen
hetligtzo schattig naastDen Uylin bed

M aarwiekanonshetwondertjeverklaren
hoekomthetkindjeaanrooieenwitteharen?
Jongensmetrooiestreken
diegaan metiedereen onderdedeken
a1shetm aarin hetbelang isvan de republiek
Da'sgeen overspel
m aardatispolitiek

Zing hetmisschien vanavond.

Zaterdag z2 meizazz uur.W ildwal
Alsin dekleedkam erdespeakersopengaan en ikhoorhetgeroeze-

moesvandezaalvijfminutenvoorikop moet,dandenk ik:alles
berustop een misverstand.lk ben helemaalnietgrappig,niem and

za1erom lachendadelijk.
Io6
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Dinsdag z.qmei.M iddag.WerkhuisjeKudelstaart
Zondagen m aandag Apeldoorngeheeluitverkochtm ettelevisiere-

gistratievoordeVARA (Archief...?)l.RegieNicoKnapper.Geheel
vielerg m ee.Veelcom plim enten van veelkanten:zo itelevisiesie-

niek'zou ikzijn.Joop Koopman:eigenlijk ishetzo geheelklaar
vooruitzending.Frans:ik neem allesterugwatik overN ico Knap-

perheb gezegd (hijvond dezeman namelijk totaalongeschiktom
eenprogrammavanmijoptenemen).Tuf,meneerVanLiempten
Ruookergenthousiast.H ad zelfna tien m inuten altotaalgeenlast

meervan die (enorme)camera'sin de zaal!Kortom experiment
lijkttotnutoegeslaagd.Hopenhetprogrammanaonzevakantiete
gaanzien.Beetjeafstandintijdmoeterzi
jn.
Zaterdag 26 m eiz& z.suur.H oteldeH amert

Balkondeurenwijdopen.Fransvroeggisterenopslag.Voeldezich
vierjaarlangonderbetaald.Nietzoaardigvondik.Oorzaak?Hij
wildein A mersfoortnietin dew w .
Voordevoorstelling ineensJennyA rean in dekleedkamer.Zag er
enorm leuk uiten wasweerouderwetsgezellig en lief.N adepauze
steedsvreemdeJapanners,Chinezen,generaalsenzwerverstussen
de coulissen.Acteurs van G lobe die in de kleine zaal speelden.
Jennylachtedrietotvierm aalzéhardtussen decoulissendatikzelf
m oestlachen.N u op weg naarVenray delaatste voorstelling van
het seizoen.Beginnen pas om 20.30 uur,om dat prins Bernhard

daarvanmiddagmatineeschijnttehebben.
ZondagzzjuniIo.oo uur.Op deLaube,Enzian
Gisteren dan om 11.30 uuraan de wandeling naar Davos overde

StrelaPas(23jom)begonnen.Frans:hetzouwe1eenskunnenzijn
datdezononzegrootstevijandwerdvandaag.Hadhetnietmoeten
zeggen.ln beginnende stortregensom 13.00 uurin H eim elibinnengevallen.Enorm gezellig ontvangen.O nweer hing tegen de bergwand aan.Dronken drie Ovo's,steedshopend dathet droog zou
worden.Besloten om ongeveer 14.30 uur m aar terug te gaan.ln

zwareonweersbuien.Bliksem om onsheen,maarwijhoefdenecht
nietbangtezijn,wantwerdonsverteld,bliksem slaatindebergen
altijd in op het hoogste punt.Koeien en een paard wisten dat
blijkbaarniet,wantdie schrokken zich neta1swijrot!Vandaag
gaan we hetweerproberen.

Woensdag4julizl.oouur.Werkbuisje
Bijzondere,misschienwe1belangrijke dag achter de rug.Zagen
vanmorgenonsheletW im Kanalleen'-programma(deopnamevan
Ij meiin Apeldoorn)op tv en...ik vond het erg goed,javond
mezelferg goed.Durfhetwe1tebekennen,omdatikmezelfjaren
langteng'vondoptelevisie.NiemandanderserbijdanmeneerVan
Liem pt,Frans,Tufen ik en van de VARA Adrivan Oorschoten de
heer0.M ontagne.lnoudeConcordia Bussum .N iem and zeieigen-

lijkveel,maartoenhetuitwas,kwam ikindeha1waareenvande
chauffeurs(?)vandeNoszat.Hijhadhetgezienenzeizonder
enigeinleiding:a1szedatuitzenden,praatheelN ederland erover.

lkzithieraltienjaar,maarditisgeweldig.Godlaatuw uitspraak
gezondblijven,zeiik...
M aandaggjuli.Westerterras
Probeer voor het eerstwat te werken.Erg leeg van binnen,erg

eenzaam ennietbegrijpendwaaroverikookmaaréénzinnigwoord
zou kunnen zeggen (en schrijven).Voorzichtig zoekiknaareen
anderebenadering van hetwerk.N u ben ik zo ontzettend vervan
alles af,van theater,show.ldeeën,watwaren datook weer.Heb

nietéénafspraak.Kanhetheleprogrammadusvandaagnogschrijven.Voelm egelukkig evenwichtig,rustig van binnen,m aardaardoortotaalongei'
nspireerd.

ZondagIsjull
'6.30uur
Gisteren om Ij.oo uur Ru hieren hem en 01sam en voorheteerst

tNachtwacht'ençMelkmeisje'voorgelezen.Eenongehoordsucces!
Lashettotaalmisschienwe1vijfmaalvoor.VeelminderwasentreeliedjeiKom maardichtbijmij'.Hetglansdeniet,leekmij.Vandaag misschien aan Fransvoorlezen?

SchreefbriefaanHermanenMarlous.Zoekjenietrotnaariets
nieuws.Zing maargewoonveelmooieliedjesneta1stoen,daar
komtde briefop neer!

M aandag 2J.///,
*2.07 uur
Sindsik weeraan hetwerkben ishetslapen weereen stuk minder.

Vanmiddag weereensouderwetsmetMeikeen Mirjam gewandeld.Maarverbeeldjemaarniets,ergaapttocheendiepegeneratieklooftussen ons.A u fond weinig totgeen contactmetM eike en

M ir.Alleserg uiterli
jk en eigenlijk watopgeschroefd.Hoe gaan
oude mannen verhoudingen aan en zelfs huweli
jken met zulke
meisjes.Onmogelijkll!
W oensdag 25./4//19.50uur

A1twee repetitiesin de Koninklijke Schouwburg in Den Haag
achter de rug.Vielm e niet m ee.Veel technisch personeel dat
vraagt:repeteren zenou nog ofpraten zem aarwat'
?

ZaterdagJaugustus14.30uur.Werkhuisje
Prem ière werd toch nog een grootsucces,alhoewelallerleinarig-

heiddaartussenlag.01steedsslechter.MedischEngeltjegekomen.
lkzaterdagalleenzonder01gerepeteerdinKoninklijkeSchouwburg.lk zondag niet lekker.N aar m eneer Van Liempt om de

borden,altijd weerdieborden,temaken.ThuisM edischEngeltje
gebeld.Pillen.M aandag sam en gerepeteerd.Dinsdag ik ziek thuis
gebleven.Gedachtom premièreeen week uittestellen.
W oensdag grote generale repetitie.Donderdag pertelefoon met

meneer Van Liemptborden gemaakt.Fijne première gespeeld.
M aarmijpersoonlijk vielde çNachtwacht'-proloog wattegen en
ookhetiM elkmeisje'van01enVermeer.M aardaarnaookmeevallers.Entreeliedjenadepauzebepaald enorm enslottt-iefVaderland'nog nooitzogoedgeweestm etviergrotelacherserin.Schmelzerm ettcarla'en zoon N orbertin de zaal.Na afloop even achter.

Kreeg boek tl-let verschijnselSchmelzer' en fles champagne
cadeau.KovanDijkwaserook.Evenindepauze.M etveelzoenen!
lk had Paulen M yra verboden voorlopig devoorstelling te kom en
zien.N a afloop waren zeerwel.

Verheugmebijnaopdevoorstellingvanvanavond.Heerlijkesfeer
indieenormeschouwburg.Naafloopbijdeeerstemaalhalenstâât
hetpubliek alte klappen.Een droom.W ie had datvijftig jaar
geledengedacht?lk!Maartoenikouderwerdenzaghoemoeilijk
hetallem aalwas,toen nietmeer!
1O9

Zondag zpaugustuszp.lz uur

Stilleavond.Geenrimpeltjeopdeplas.Viermooiehogetuinkaarsen,gekregen gisteren van W ieteke van Dort.branden rond de

kabouter.Overeen halfuurza1hetdonkerzijn.Onvergetelijke
dagen achter de rug.Driemaalper week in totaaluitverkochte
zalenwaarondankserkendehittegolfgevochten wordtom deplaat-

senindemooisteschouwburgvanNederland.Triomfen Uatriomfenl)vieren.Daarkrijgjedan ook nog geld voor!Veelgeld.Een
heerlijkvak.Endana1stegenstellingdithuis,dezetuin,ditwater.
Rom antisch stil.

Gisterendenegendevoorstellingwaarschijnlijkdeabsolutetopavond.Vandaagstilendoodmoebegonnen.M aarwelontbijtop
W esterterras.Kranten gelezen.H ilterm ann geluisterd.Om 13.45
uurkanoën metmeneerVan deM eulenenom 14.00uurmetJanien
weer goed en gezellig gezwom men.H eb nu ineens alleszo lekker

dichtbijhuis.
W elaltijdtot2o.Ijuurinenormespanningvoordevoorstelling.
Maarnadrielachersbreektdiespanningenwerkikheerlijk.Dooden doodm oeindepauze,datwel.Hemd iszwaarvanhetzweet.Lig

bijnaeenkwartierindetLiegewagen'.Bennuopdetop,geloofik,
vanmijnkunnen.Maardatzietniemand.Ergaatgeenlettergreep
mijn monduitofik weetwelkeintonatieenwelkesnelheid ik hem
meeza1geven.Zaligom tedoen.M aarop deeen ofanderem anier

betaaljetochdetoldaarvoor.
Zondag26augustuszp.zzuur.Op hetrandjevandeWesteinder
Plas

Gisteravond afscheidvanDen Haag enKoninklijkeSchouwburg.
Een soorttriom ftocht.Bloem en werden van heelhoog onder het
bedanken overonze hoofden uitgestrooid.Vo1weem oed van ieder-

eenafscheidgenomenengebedendatwijvolgendjaarterugzullen
mogen kom en.
Op slot dankwoord voor 0 1van toneelmeester m eneer Van der

Zalm.Gewooniedereeneenbeetjeontroerd.01werdbedankta1s
debesteen liefste gastvrouw die zeooitin theaterhadden meegem aakt.

W oensdag 2: augustus18.30 uur
Doodstil,donker,bedachtzaam weer.Frans,bleek m aar aardig,

ontboden om overzijnzorgentepraten.Mensen uithetpubliek
hadden gezegd:watzietdiejongen erslechtuit.Een moeilijke
prater,dieFrans.Hijheeftsindsveertiendageneenzoon(Franco)
diemetademhalingsmoeilijkheden in hetziekenhuisligt.W aarom
hebjeonsdatnietverteld?Ach,ikvinddatniemandietstemaken
heeftmetmijn privé-leven.Datwasdandat.Boden hem btjstand
aan,maardatlietzichmoeilijk uitleggen.
Donderdag zo septem ber10.35 uur.Laube Enzian
Telefoonvan m eneerVan Liempt.Alletheaterswaarwenog moeten kom en,vragen extra avonden aan.M aarik zithierzo Iekker.

Nog nooitzo fijn,ver en intensgewandeld als aldeze SFranse'
vakantiedagen.Gisteren echtertegrote risico's genomen.A an de
overkantvan dePlessurwashetpad weggeslagen.Toch overgesto-

kenengevaarlijkomhoogdoorhetbos.Driekwartierzittenpraten
opeenboom diegeheelondergravenvoornegentiendelosboveneen

ravijntjebleektehangen(ichhabeGlùckgehabtl).
FransbijvertrekuitAmersfoortfjoo,-opgenomenbijfneneer
VanLiemptvoordereis,verteldegisteravond:ikhebeigenlijkgeen
geldvoordeterugreis(!?).
M aandagzoktoberI9.oouur.WerkhuisjeKudelstaart
Vanmorgen hier wat moedeloosgewerkt.Onder andere de band

beluisterdvanlaatsteavond KoninklijkeSchouwburg.Vielmeniet
mee. Alleen is dan heelerg alleen.Om I3.Ij uur met 01 naar
H ilversum Gooiland.G eneralerepetitie.Fransnog m etzere Zwit-

serland-knie.Vielme nietmee.lslelijk aangekomen.M aak me
zorgen.Repetitiebrachteenbeetjesfeerinmijnbinnenste.Veranderdeterplaatsenogmaalstzegmaarji
jtegenJoop'.Laatstetwee
regels,tweedecouplet:

W anthethelekabinet,da'souwejongensondermekaar
jeleertzeamperkennen,ofzezeggen:tutoyeermemaar
ZegmaarjijtegenJoop,zegmaarjijtegenJoop
N eerlands Hoop in bange dagen.

Op datm om entkwam m eneerVan Liem ptde getyptetekstbrengen ofik zei:tHetisalweerveranderd.Kuntu hetnog eensovertyPen'
?'

Vrl
jdagJ oktober18.30uur
PremièreHilversum bijnaonverdiendgrootsucces.W aszelfnogal
ontevreden doorvageonrustvan binnen en weinig evenwicht.Veel
probeersels die nogaleens m islukten door een soort enge stilte.

(Gijsen:HeeftGodnoggebeld'?)Voeldemeergonzekerendikwijls
in hetgenrevan lustu mijnog? M aaraan hetslotwashetvoor
Hilversumsebegrippenbijnaovationeel.tzeg maarjijtegenJoop'
ginginmijngevoelvrijwelgeheeldemistin.
Zaterdag 6 oktoberzz.#J uur
Goederevanchegenom en.N a de pauzeongekend.En hetslotizeg

maarjijtegenJoop'isnOgnooitzosterkgeweest.Begonnumethet
refreinenbouwdeeenfraaiebrugtussenGijsennaarJoop.Hadhet
gevoeldatjeditvooroudejaarsavondzohadkunnenopnemenen
uitzenden.M ooie reactiesna afloop,zeim eneerVan Liem pt.De
druk op de kassa iserineensweerhelem aal.Voldaan m etm eneer

VanLiemptinzijnnieuwe,dureauto(Daimler'
?)naarhuisinafen
toe mist.

Dinsdag p oktober8.oo uur
M ineurstem m ing.H artkloppingen sindsdeoorlog tussen lsraëlen
Egypte en Syrië voor de vierde maalisuitgebroken!W ie heefter

gelijk?Voorwietrektupartij?Eenvandegrootstemisverstanden
vanonslevenisdatwijaltijdpartijwillentrekken.Kortom mijn
stemming isweervergelijkbaarmet1938Munchen,1939oorlog,
1941Japan.Zieernog ietsm inderin dan ooittevoren.

Zaterdag zl oktober17.05 uur.W ildwal
De toestand op alle fronten ontm oedigend en alarm erend.lsraël
wordtnu ook doorJordanië aangevallen.Saoedi-Arabië dreigtde

oliekraan te sluiten.iW e'(datzijn meneer Van Liempten ik)
overwegen alom een Eend te kopen,looptIop 2o.Hetinitiatiefis

overigensvanmij,omdatikervoordezoveelstemaalinhetleven
nietsmeerinzie!Kansopeenwereldoorlogzitertochlijktmijweer

-

1973 -

dik in.Rusland dreigtsteedsdreigender.Totaalongeschiktals ik
benvoorheldofdoorzetter,hoopiknu maaropeensoortrem isevan
welke positiem isschien onderhandeld kan worden.Zitnu weerelk

uurnaarderadioteluisteren.01zelfooknogalstilletjes.Nuniet
bepaald deopbeurendekrachtvan vroegerin ditsoortdagen.
G isteren 19.00 uur in W apen van Allone m et Sim on en Tini

gegeten.Simonwasgeweldig.Drinktnietsmeer.Alanderhalfjaar.
Ons cadeau,gouden pen en potlood,midden in de roos. Kreeg

verschillendemooietipsvan hem voordeconference (spandoeken
waarnooittekststaatop deachterkant,waardoorduizenden men-

senmeekunnen lopen zonderteweten waarvoorl).Leuk engoed
contact,maarTinibedierfveeldoorongezelligveelteblijvendrinken.November1939 in Ve1p...herinnerik menog precies.W ij
speelden despoorwegjubileumrevueenlogeerden metPrem4bij
Caro.Elke morgen hoorde ik haarpraten in de kamer naastons.
Aan de toonhoogtehoordeik hoede berichten waren...N ooitVrede9
.N ee nooit.

Dinsdag 16 oktoberzzzz uur
Toestand M idden-oosten elkedag erger.Russenhelpen deArabieren.En Am erika lsraël.Escalatie!Tweeduizend m ariniers gaan
metdezesdevlootenz.Druk bezig metgoedkopeauto.Olie in alle

tanks,straks even naar Aalsmeer,beetje blikjes in huis halen.
Radio staataan.Erwerd zojuistalopenlijk gesproken overeen
rechtstreekse confrontatie Rusland-Amerika. Dat betekent gewoon ooRLoG!

Zaterdagzzoktober14.30uur.Werkhuisje
Vannacht van 3.oo tot 7.oo uur opgezeten.Tobberig.Gewerkt

aan...oudejaar.Liedjeoverdeoliekraandiewordtdichtgedraaid,
maar31decemberisalleswaarschijnlijkalweertotaalveranderd.
Zondag#november18.15 uur.Werkhuisje
Eersteautolozezondag.Eenervaring,eenopenbaring.Hetleekiets

onbegrijpelijks,zoietsa1sdeeersteijsdag.Overallachende,wuivende,roependemensen:DagW illem!Gajelekker!Ongekendstil.
Alleen dieverdom de bromm ers.Alswedienu nog verbieden,dan

zijnweer.

Zondag 2.snovem ber2o.z2 uur.W ildwal
Stille,autolozezondag.Vannachtom vieruuropgestaan entotover

halfzesçW aargaanweinhetnieuwejaarnaartoe'zittenschrijven.
Toen ik erom zesuurin lag,wasik alweeraan hetveranderen.N u
ook weer.

W oensdag 2* novem ber
Thuisvan strandwandeling ineensgdnspireerd dooronderandere
gesprek vanmorgen metFransRiihloverde titel:izuinig over de

drempel'.ZeiFransdathijdatliedjezosfeervolvond.Bedachtdus
ineenhalfuurtijddit:
Zuinig overde drem pel

Hetwasmehetjaartjeweerwe1
Zuinig overde drempel

metdesjeikendesjahendeShell
Zuinig overde drempel
DeU y1kan in hetdonkergoed zien

'tKanaltijdnogslechter
eentikkeltjerechtser
enjezatnou metW iegelenPien
of:
Duslaathem nietvallen

Strakszitjemetz'nallen
in hetdonkerm etW iegelen Pien

ConsternatieoverSimonvanCollem.WaseerstbijVanLiempt
metaanvraag interview.Neen,zeiik.Dookvanochtend bijonze
buurmanop.FotografeerdemeneerVandeMeulenalvasttoenhij
de voordeur opendeed.Brutale zak!W ilde m orgen hier komen.
Janien kwam dataan Tufm elden.

M aandag J decem ber19.50 uur.W ildwal

Eerstevoorstelling inEnschedea1saltijdmoeilijk.Devoorstedrie
rijenmeteenhaagvanbejaardenwaarjedoorheenmoestbrekenen
dan een balkon halverwege H engelo waareen paarhonderd mensen een geheeleigen leven leiden.Ga d'rm aaraanstaan.Zondag
zalig stilen autoloos.O m II.4juuralleen m idden op debrede weg
1I4

naar de schouwburg gelopen en daar tot l5.oo uur fantastisch

inspirerend metRu gerepeteerd:nieuwe liedje tzuinig overde
drempel',tzuinigzijn'eniW aargaanweinhetnieuwejaarnaar
toe'. Ru uiterm ateenthousiastoverdetekstenen inspirerend m elo-

dietjesterplaatsemakend.Tweedevoorstellinginmooiespanning
opgebrachten weltoteen echtsucces gekregen.(Zeg maar JA
tegen Joopl)
W oensdag .sdecem ber22.z5 uur

Dedagenzijntekort,a1saltijd.:lkhadzograagnogheelveelwillen
doen.''sM orgens:scheren,douchen,paardingenopschrijven,koffiedrinken,telefonerenm etmeneerVan Liem pt.Detv isééngrote
olieplas,dag in,dag uit.Eén lange paniekerige toestand.M ensen

dieonsbangmakenen anderendieonsdan weereen beetjehoop
geven.tDemenslijdthetmeestdoor'tlijdendathijvreest.'Afen
toeschietiklekkeropmetm'noudejaarsavondprogramma,maar
vannachtenvandaagstondalleseenbeetjestil.Oppassendathet
nieteen Arabischprogram ma wordt.M orgenen overmorgen Apel-

doorn.lsallanguitverkocht.Zaligedagen(totnutoe)in'tOnzalige Bos.

Zondag p decem ber

Hetbijgeloofbijhetschrijven.Dezogenaamdeinspiratie,'snachts
alshetkritiekpitjelaagbrandt.Schreefvannachtvoordepotpourri
oudejaar:
Den U y1heeftgezegd,Den U y1heeftgezegd
heeftonsheelvoorzichtig uitgelegd
Dc wereld van toen komtnooitmeerterug
dieisvoorgoed achterderug

Ojédankrijgjestraks
dcnicuwewercld hicrvan Joop en M ax

waarinjekattengeeftaanhetbuitenland
dan duurthetlangvoorhetlichtweerbrandt.

M aandag zzdecember24.02uur(dusal2minutendinsdag)
Daverendestront,ineensl,m etTufdie nu alongeveertwee weken
niets anders doet dan de lichten achter m 'n kont uitdraaien in

kam ers waar ik twee m inuten later weer iets moet halen... De

dialoog looptnu veertiendagena1svolgt:ilijzeidatwezuinig
moestenzijnmetlicht.'tNee,datzeiikniet,wedraaiendelampen
aan en uiten datkostveelmeergeld dan ze een kwartier te laten

branden.Hetgaatom zuinigzijnindelengte.'Duidelijkgezegddat
ikdiezuinigheid nu twintigmaalhebuitgelegd endatdienu begre-

penmoetzijn.
Vanm orgenvanafIl.ljuurRu!Repetitiedatwilzeggentegenover

elkaaraandetafelin'tkleinekamertjeenwoordjevoorwoordjehet
tzwart-wit'liedjezittenmakenonderanderevanenkelvoudnaar
brederbeeld.TenslottebeldeSant'savondsrond 18.00uuropom te

zeggendathettweederefrein(heeftm'nzoonuithetwatergehaald
een levensgevaarlijke Palestijn)helemaalkon vervallen.Ook
omdaternetweerinRomeeenontzaglijkbloedbadisaangerichtll!
Uitslag noglang nietbekend.Kaping vliegtuig dertig doden totnu

toe.Even twijfelen,toendachtik:zeheeftgeli
jk!
Zondag 2Jdecem ber10.35 uur
Delft vieltegen.N iet uitverkocht.Vorige keer in twee uur!N u

ongeveerzevenhonderd mensen (gaan ernegenhonderdinl).Bibeb
waser!Verteldevanm orgen aan m eneerVan Liemptpertelefoon:
grandioos!Toch ging ik in een lichtem ineurstemm ing naarhuis...

tKamelenophetbehang'(nieuw liedje)stukminderdaninUtrecht
enApeldoorn.U niekeervaring:na afloopstondophettotaalverla-

ten pleintje voorde Doelen een eenzaam meisje helemaalin d'r
eentjeteklappentoenwenaarbuitenkwamen...M eesterlijk!zeize,
meesterlijk.lkzei:ditmaakjenooitmeermee.Altijdverlaatikhet
theater a1sde loodgieterdie het toiletgerepareerd heeft.CU sluit

welaf,hèloodgieterl'en daargaje na zo'n avond doodeenzaam
(verlaten applaus) naar huis.Het meisje luisterde aandachtig,
lachte,paktehaarfietsje en reed staandeop detrappersweg...
Dagboekschri
jvenisfotograferenmetpotlood...
Zondag 3o decem berz.o2 uur.Kudelstaart

Sinds 4.30 uur op.Opwindende,mysterieuze,feestelijke dagen
achterderug.Vierjuichvoorstellingen in Amsterdam.De eerste
twee nieteensuitverkocht,m aarzo'n ongekend nog nietvertoond

succes.Devierdeishetgeworden!Staatongewijzigd,ongeknipt,

onveranderd opdeband.72minuten.Met(kleine)foutjesena1.
Eentaarzeling'bij:draaienwedefeestverlichtingaanofuitofhalf?
Dansen we in 't donker verder om het gouden kalf!Zagen het
gistermiddagindeNos-studioinH ilversum.Tufenik,m eneerVan
Liempt,Ru,Sant,Frans,Joop Koopm an,N ico Knapperen...alle-

maalbelachelijk enthousiast.Er:vielen'woordenalshappeningongekend.Zelfmoestik(o,wateenschandel)afentoelachen.Veel
bvel'bijm'nkin,misschienietsteveelclose-ups(?),maar...enorm
ontspannenen afen toemooigeïm proviseerd.VolgensN ico Knap-

per(regisseur)benikeenidealetv-persoonlijkheidomdatikmezelf
tgeef(?)zoalsik ben...Zalig nu nog ongeveer36 uurte mogen
wachten op de uitzending.
Lang metW im lbo getelefoneerd diede tweedevoorstelling zag
en daarvanmorgen indezondagochtend vARA-uitzending enthou-

siastoververtelde.Hijverwonderde zich dattlongensmetrooie
streken'er in zat (erg 'gedateerd'volgens hem).Parlementaire
geschiedenisop muziek!(zeiik),te veelzichtbaarspieken - dat
warenzi
jnaanmerkingen.
Jan Blokker probeerde in de Volkskrantalvast van te voren de

boel'mies'temaken(teverstoren).HijwistnualdathetoverDen
Uylzou gaan...Hoe zou ie datin godsnaam weten? U itde Volks-

krant?'tW ordttijd hem nu eenseenflinkeopdondertegeven.
TijdensHirohitoliepiemeooksteedsvoordevoeten.Hijlachtom
Barend Servet(ditom z'n humoristischepeileven aantegeven).
Goed opwindende,emotionele dagen.Dicht,dicht,dichttegen

Tufaan.Samen in hetbeginvandeuitzending (tM ien,jekantoch
nieuweslaoliehamsteren')enaanheteind.Zezagerzocharmant
uitinhaardurec & Apakje.Beeldschoonenontroerend.
Nooit,nooit,nooitvergeten datik diep dankbaartotnu toe dit
succesbeleef.N ietvanleghetdaarm aareven neer.Heelbewusttot
diep in m 'n ziel.W iebenik datik ditbeleven mag-achtig.W ateen

tijd,wateendagen!W ateensucces(totnutoe).Enwatdenkjenu
echtdiep injehartdathetstraksworden gaat...?Ja,ikzieheter
welhelemaalin...(afkloppen),vooral(ook)omdatdie eindeloos
lachende,enthousiastklappendezaalvolledig in de uitzending zit.
Ja.geheeltegen de regels van het spelzie ik er tiets'in.H open

morgennaartoverhuisjetegaanen hetdaartebeleven...
IDezeopnamenzijnnooituitgezonden.

1974
Deoudejaarsconferenceblijktvanhistorischewaarde.Kanbreekt
allerecordsenhaaltmetzijntelevisieuitzendingdehoogstekijkdichtheid en waarderingscijfers (8,8) ooitgemeten.Binnen drie
wekenzijn2oooooexemplarenvandegrammofoonplaatverkocht.
N icoScheepm akerrekentzelfsdelachdichtheid van hetprogram -

mauit.Elke lj4 secondeeen lach,27Ikeer!Keesvan Kooten en

W im deBiewinnendeNipkovschijf.Debenzinedistributieblijkt
een farce. Op de N ederlandse autowegen gaat een m axim um -

snelheidvan Iookm geldenen hetblaaspijpjewordtgdntroduceerd.RadioVeronicamoetuitdeluchtenDeTijdverdwijnta1s
dagblad.De woningbouw looptm et I8% terug.DieGruytersdoet

hetnietgoed,zaIweIgauwburgemeesterworden...vanVl
jfhuizen.
BijdeprovincialeverkiezingenwordtD66bijnaweggevaagd.Het
naaktsprinten, het zogenaam de istreaken', wordt kortstondig
populair.Doorde natste herfstsindseeuwen lukthetde Zeeuwse
boeren slechtsm etbehulp van hetleger om nog een deelvan de

oogstbinnentehalen.Nixonhoudtdeeerophetnippertjeaanzichzelfen treedt af.PLo-leider Jasser Arafatspreektde Algem ene
Vergaderingvan deVerenigde N atiestoe.

W im Kanneemteenhalfjaarvrij.Demaandaugustuskeerthij
methetzelfdeprogramma terug in deKoninklijkeSchouwburg,
maarhetkabinet-DenUy1blijftzorgenvooreenconstantactuele
conference.M eteen numm ergebaseerd op Archie BunkerstA11in

theFamily'maaktKansamen metzijnvrouw nudepauzefinale.
N a enigeom zwervingen begintKan in oktoberaan een nieuwezes
m aanden durende serie in het N ieuwe de la M ar Theater in
A msterdam .N etalsin Den H aag nog slechtsdriedagen perweek,

wantW im Kanspeeltnuhoofdzakelijkvoorzijnplezier.

-.
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Woensdagzjanuari5.05uur.lndediepefauteul'lWildwal
Diepinhetbos.Absolutestilte.Ookeenbeetjeaanhetkomennuin
mijnhart.Om drieuurwakker.Oudejaarsavond om kwartvoor
negennogevenineenrustigRhedenbijhetstation.Nogeenpaar
auto'sdiezichtelevisiewaartsspoedden(zoalsikmijzelftroostte).
Om vijfovernegen meteeuwigelieveTufparaatbijhetapparaat.
ln mi
jnbuik gerommel.Precies21.15uurbegon het.Geluid zacht
gezet,andersli
jkthetsucceste groot,zo dachtik.Vierdeversie
raasde over het scherm .Vond het zelf nog vaak te langzaam .
Ontdekte kleine,nieuwe fouten.H ad het graag ter plaatse over

willendoen.Toenhetuitwas,langetijdstilte.Twijfelstondrechtop
indekamer.Eindelijktelefoon.W illem DuysenAnneM arieOster!
W illem'
.Fenomenaal!Ongekend!Tv-persoonlijkheid.Ziejeweer
televisieisgeen massapersoonlijkheid.Hetiseeninstrumentvoor
vier personen.Op datm om ent begon ik er in te geloven.ln een
succes.Telefoon van Frans Rùhl.Hetis ingeslagen als een bom .
Enorm .Enzevindenu zoscherpdezekeer.Kreeg hetgevoel:'twas
goed.Om oo.2o uurtelefoon van m eneerVan Liem pt.Geweldig.

MorgenfotograafTelegraaf.2januarifrontpaginafotovanubeiden.Datwildehoofdredactieen HenkvanderM eyden.Hetjaaroverzichtoptvbegoneneindigdemetmij.Tevredenom 2.15uur
naarbed.Nieuwjaarsdagom elfuurmeneerVanLiemptgebelden
Telegraafafgezegd:zoietsontaardtin een interview.Hetisnu tien

overhalfzes.Detwijfelkomtopnieuw langzaam opzetten.Dokter
Bon belde01nog op.Vond hetteveelDen Uyl.W anhopige pogin-

gen van 01mijte doen geloven datze hetzo geweldig hadden
gevonden.M aarook na devoorstelling in Utrechtwistik aldatde

M edischeEngelenspreekkamerfanszijnendatistotaalietsanders
danzaalfans.Enzodanmaarweervo1twijfelhetnieuwejaarin.de
tweededag tegemoet.

Dinsdag Isjanuarizzzsuur.Kamer69 (deonze),Ringhotel,
Engelberg
PerTEE-trein naar Basel.W eggebrachtdoorm eneerVan Liem pt

en zijn kleinkinderen Patricia en M enno.Op station Den Haag
tijdschriftengekocht,mochtnietsbetalena1sikeveneenkrabbeltje
zetteopmijngrammofoonplaatdiedekioskmanonderdetoonbank
vandaan haaldealsofhijop ditmomenthad gewacht.ln de trein

m eteenin de arm en van vARA-heerBroeksz.W ehadden hetslechterkunnentreffen.M etonsdrieënheelgezelliggeluncht.M ochten
weernietsbetalen.Oudetraditie.

WoensdagI6januari10.35uur.Kamer69,Ringhotel,Engelberg
Afentoepogingtotzon.Fijnefeestdaggehadsamen,metlunchop
de kam eren coca cola uitdem inibar.Lange,eenzam e wandeling
om hoog naar Ritlis. Laatste stuk heel zwaar door halve m eter
sneeuw waarik geheelonverwachtdoorheen zakte totin hetstro-

mendewater.Zijknatthuis.TweemaaltelefoonvanmeneerVan
LiemptofhijMaxKootenToonHermansmochtzeggenwaarwij
waren.Neen!Duizendmaalneen!Fijn onvindbaargebleven.
Vrl
jdagI8januari19.10 uur
Geheeluniek na een ongekend fantastische dag.Akkoord tussen
lsraëlen Egypte.Tweehonderdduizendstelp werd mi
jvanmiddag
voorhetNos-lournaaluitgereikt.Een platinaplaatll!M etH ansen

lngevan derW erf(leuk contactweer),Nico Boeren Polydor
directeurFred Haayen.Om datPolydordeenorm evraag nietaankon,hebbenzetwintigduizend platen perdag staan persen meteen

persvan Phonogramtl'
?)

Maandag4februari4.15uur.Enzian,Langwies
W atikhiernooitdoe,ieven'opgestaanencognac-grocjegenomen.
En naarbuiten gekeken.Eenonvoorstelbarestilte,voornam estilte.

BeetjelichteNeuschnee.DewegnaarArosatotaalverlaten.Verse
hertesporen in deversgevallen sneeuw.Absolute stilte.lk wi1hier
nooitmeerweg.Afschuwelijkezinineenechte,eenzame,sneeuwwandeling.

Vri
jdagzzfebruariIl.oouur.Enzian,Langwies
N etlangetelefoon van m eneerVan Liempt.W im Sonneveld heeft
hartinfarct.Ligtin Am sterdam in devU.Reed m eteennaardevU.

Endaarligthijnou...
W oensdag 6 m aartz6.z.suur.Enzian,Langwies

Hetsneeuwtnunogsteeds.Om halftwaalfnogfijngaanwandelen
naarSapûn in dertig centim eterhoge sneeuw waarop ik de eerste
12O
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wandelaarvan dedag was.Volstrekteeenzaam heid en stilte.Ben

nuaanhetinpakkenopFranszijnkamer.HerrBùrgervan dePost
brengtonsvanavond naarBahnhofLangwies.

Zaterdag p m aart3.00 uur.GrotekamerKudelstaart
W im Sonneveld isgestorven.Kortisderoem ...Olen ikeralde hele

dagmeebezig.HeledagkomenbijmeneerVanLiemptdetelefonen binnen.Alle kranten m etverzoeken om een in mem oriam .
Slecht ben ik daarin. Hele dag in gedachten daarmee bezig

geweest.Niets.W atmeerrodewijn gedronkenom evenwatloste
komenvanmezelf.Naarmijnwerkhuisjeom I5.oo uur.Plaatvan
W im opgezet.Hielp niet.Om kwartvoorvijftelefoonvan meneer
VanLiempttwaarhetbleef.StukjeoverW im gingweerniet.Acht
uurJournaalgekeken.Nvim Sonneveld herdenking.Directdaarna
overbeide zendersSim on Carmiggelt.U itstekend.lk zou hetniet
kunnen. Ben veel te geëmotioneerd voor een bezinnend woord.
Steedstelefoon.Dachtdathetm eneerVan Liem ptwaswaarhet

stukjebleef.M aarhetwasKeesvanLiempt.M ijnvaderisnaarhet
ziekenhuismetontzettendepijninzijnzij.Ikbeluevenom detekst
van hetstukje.Om 21.15 uurwijgebeld.M evrouw Van l-iempt.
M ijn man isthuis.Niersteenaanval.Pakvan mijn hart,hopelijk
terecht.Zelf toen Henk van der M eyden,Telegraafgebeld.Die

vroeg:hoevoeltuzichnuwel,nouuopuw drieënzestigstejaarhet
hoogstewaarderingsci
jfervoordetelevisiehebtgehaald...lkza1het
echtnietin dezelfdekrantzetten.lkzei:ikvoelniets.lk voelalweer
hoe waardeloosdatallemaalis.Toen riep 01ietsen vroeg Van der
M eyden:watzegtuw vrouw,gafik de hoorn overen was ook dit

contrastweervoorbi
j.DaarnanogevenRuudKuypervanhetAlgemeen Dagblad gebeld.Gewoon gezegd datik aleen stukje over
W im Sonneveld aandeTelegraafhad gedicteerd.Kan ik hetzelfde

stukjegeven?Nee,datkonniet.ToenmaarCVCngewoonOVCrW im
Sgepraat'.Soortinterview?Hijwasdejongstevandezogenaamde
grotedrie.M aandag wordthijbegraven.Terwijlikditopschrijf,
merkikdatikheteigenlijk nognietvollediggeloof...
Egocentrisch a1seen mensis(en ik nog metdrie vermenigvuldigd),zatikdeheleavondnaarmijneigendoodtekijken.Alleswat
SimonoverWim zei,zouhijzonderéénenkeleveranderingover
mijhebbenkunnenzeggen.Vandetientranendiewijplengen,zijn
I2l

ernegen bestemd vooronseigen lot.

M aandagzzmaartzzzouur.WerkhuisjeKudelstaart
OvertwintigminutenwordtW im Sonneveldbegraven.W ijgaaner
nietheen.StuurdegistermorgeneenbriefjeaanHuubenFrisoom
heteenbeetjeuitteleggen.Hopelijkvindthetbegrip.lkgeloofdat
Toon H ermansooknietgaat.H erdenkingenoptelevisievan Simon
enW illem Duyserggoeddoorhuneenvoud.Daardoorergtreffend.

DoolaardinHetParooldeedookeenpogingzijnrotrecensiesover
W im watrechttetrekken.A1shijmaarnietsschrijftbi
jmijndood,
wantdangeefikvanuitdehemelt'
?)nogeenklapdiehijopaardeal
tienjaarvanmijtegoedheeft.
Dinsdag z2maart15.49uur.Werkhuisje
Vanmorgen heelerg langmetM edischeEngeltjegetelefoneerd
overwatikwi1doen,denk tezullendoen,alsTufeerderzou sterven

danik.Zijweetprecieswatjemoetdoenenhoejehetmoetdoenen
hoejemoetzorgendatzejetwaalfuurlangnietontdekken.Zezal
mijliefstbinnenafzienbaretijdalleshieroververtellen.Hetstelt
m egerust.

Donderdag zzmaart9.10 uur

Drukmetniets.Veelplannen,veelzwakkeideetjes.Nu ik probcer
alweerwattewerken,ietstebedenken,ietsopteschrijvenvooreen
programma,voelikmija1sdehoofdredacteurvaneendagbladdie
vandaag probeertde voorpagina van zi
jn krantvan Iaugustus
alvastin elkaarte zetten.

Vrijdag 22maart.Avond
Zagendaneindelijkinterview vanBram enFreekvanuitBellevue
van drie â vierweken terug op devideorecorder.W atzezeggen is
we1interessant.Sym pathiek is het niet en vakm anschap is nog
altijdvertezoeken.MijngrapiM inisterKruisinga dieermaartot

zijnkruisingaat',vondenzenietzoleuk.lsooknietzoleuk,maar
enkele minuten laterlanceren ze:tW i
jvroegen hem de afwaste
doen,wistennietdathijeenvaatziektehad...'
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M aandag 2.5maartzp.JJuur.Terug inwerkhuisje
Straksgaan wenahetnieuwsproberenhetinterview vanElisabeth
Andersen metHerrnan van Veenaftedraaien.H ebhetgisteravond

opdevideoopgenomen.Op01enmijmaaktehetwe1indruk,maar
tegelijkwashetslotookwelergzielig.EendiepontroerdeHerman
kon zich enkele seconden (dusop televisie eindeloos lang) niet
beheersen.Hijhuildeeneigenlijkzijnweernognietachterwater
preciesgebeurde.lk telefoneerdein deuitzending m ethem en toen

zathijalmetgebogenhoofdteluisteren.Mijnaantekeningenniet
gebruikt,m aarhetzom aargedaan in desfeervan hun gesprek.Na
afloop belde mevrouw Andersen onsnog op om te bedanken.Ook

metHermannogevengetelefoneerd.Hetisweerdegebruikelijke
gangvanzaken.A1siemandmijkomtvertellen:datwashetmooiste
interview datikooitzag,geloofik hetnetzohardalshetom gekeer-

de.lkweethetweerhelemaalniet.Fransvondhetbeginerg stijf,
m aar hetslotdaarentegen fantastisch.M eneer Van Liem ptvond
hetslecht.En ik? lk weethetniet.

Vrl
jdag 2pmaart19.45uur.WerkhuisjeKudelstaart
Gisteren dan lunch m etde VARA in hetW apen van Amsterdam in
'sG raveland.M etKloos,Joop Koopm an,Piette N uylen Jan de

Troje.Uitermategezelligenzeerleerzaam ensteekhoudendvaak.
Overhetmedium televisie.Overeind I97jalsdeVARAvijftigjaar
bestaat.Overde Davidsring m isschien Ij augustus1976 weggeven

a1skwe'veertigjaarbestaan.Overdagboek houden en daarooit
enkele uitzendingen over maken (groot enthousiasme). André
Klooseenbijzonderaardige,bescheidenman.PietteNuylzageraf
entoedodelijkvermoeiduit.Joop Koopmanvolhumorencabaretwijsheidtrektmi
jelkogenblik meeraan.
Woensdag J aprilzJ.Jo uur

Vreemde,bijnalomemiddag.Kreegvanmorgenmetdeposthét
boek van H enk vanderM eyden cadeau!M etinscriptie.Lasereen

paarhoofdstukken in.Hij kan gewoon helemaalnietschrijven.
dachtik steeds,m aar hethoofdstuk over Louisette heeftm e toch

ontroerd.Hoe komtdatnou?'k W eenie.Gewoonvoorje mallemoerskontschrijvenkomtblijkbaarjehartbinnen.Netkwam 01

even storen.Gafhaarhetboekmee.Ben benieuwd watzijervan
vindt.Ikza1hem in elkgevalvandaag nogbedanken.(lkhouvan
sprookjes.)
VrljdagIomeizzzzuur.WerkhuisjeKudelstaart
Deurtjestaatopen.Kacheltjesnort.Vannachtineensgenialeinval
gekregen voor O1s nieuwe nummer tvrouwtje van Stavoren'.
GebruikdePierrevanOstadestem uitdeBerendBoudewijnQuiz.
Heleopzetalklaarendaarontbrakhetnujuistbijditnummeraan,
een opzet.Aan meneerVan Liem ptvoorgelezen m etgrootsucces.

Daarnakwam HarryW ich.Bijzonderprettigcontactineensweer,
metrazendsnellereactiesvan hem opdrieideetjes(grotekalende
bladen dieafgeruktkunnen wordenen op degrondblijvenliggen
alssymboolvandetijddievoorbijgaat).
Dinsdag4juni2J.oouur.InbedKudelstaart
Om Ij.3ouurinAmersfoortbijFrans.tvrouwtjevanStavoren'
voorgelezenen tKarelAppel'-coupletje.Grootsucces.Titia wat
beterlerenkennen.Zeercharmant.KleineFrancovijfminutenop
mijnschootgehad.ln Franszijnbioscoopdefilm tThemroc'gezien.
Film m etalleen klanken.Deopstand tegen hetingem etseldeleven.

W elfascinerend maarhard.Letterlijk en figuurlijk.M oesterwe1
om lachen som s.

M aandagu juni7.oouur
Om drieuurwakker,om vieruuropgestaan en iA l1in the fam ily'-

liedjeEThosewerethedays'afgeschreven.Pauzefinalemisschien
voor01enmija1sArchieBunkerenzijnvrouw aanhetpianootje.
Playbacken m etSanthaarstem .

ZondagI6junizp.#Juur.WerkhuisjeKudelstaart
Prachtdagt0topditmoment.lnalledriemi
jnbotengevaren.Eerst
vanmorgen om 11.30 uur m et Janine in de kano.Recht in het
vaarwatervan hetschip Privé van H enk van derM eyden terecht
gekom en.Eindeloosveelfoto'sin dekano,tenslotteookvan Janine
en onze kanoos tegen elkaar aan.Toen snelpeddelend Tufgaan

halenenmetspeedbootweernaarhunjacht.Foto'senHenkvan
derM eydenenNicoKosterbi
jonsaanboorden naarhuis.
l24

DinsdagI8juni11.30 uur.Werkbuisje
E1kogenblikkanRukomenom terepeteren.Gistereninjachthaven foto'sbekeken vanzondag m etHenkvan derM eyden en N ico

Koster.Prima!DaarnaaanboordvandePrivéeneenkwartiertje
gevaren.Op mijn verzoek voorankermidden in de W esteinder.
Koel,helderwater.Zwembroekgeleendvan Henkvan derM eyden
en alledriegezwom men H enk,N icoen ik.Totvierm aaltoevan het

schipinhetmeergedoken,terwijlfotograafKostermetdecamera
bovenzijn hoofd zwom om mijtekieken.Veelcomplimentenover
mijnconditie.Apetrots.
Vrl
jdag2zjuniz2.oyuur.Inmljnwerkhut'
Zoals Henk van der M eyden vanm orgen een pagina lang in de

Telegraafschrijft.Ongeveervierkeerhetzelfde uitgemeten over
achtkolom men,maarhetwordtgretig gelezen gezien de reacties.
Veel m eer m ensen groeten,wuiven en lachen dan vôér de drie
Van-der-M eyden-pagina's.Inleidendeconferencegeschrevenvoor
de tN achtwacht'-scène.Ziedaarwelvri
jveelin,hoewelhetniet

uitgesloten isdatwehem ofspelen ofdathi
jerna drieavonden
weeruitis.W ankelbli
jftmijnmoreel.
Zaterdag zp jl/al
'p.zo uur.Tebed
.

Devrijdag werd een heelbijzonderenapartdagje.Om tweeuur
stond Hermanvan Veen ineensin detuin.Diekomtaltijd a1shet
niet schikt!Erg aardig overigens,stilen sym pathiek..M eegenom en'naar W im lbo en Klein-kunstacadem ie zodat we daar een
soort panelvormden.A llem aaltoudere leerlingen',m eneren en

mevrouwenmetdaardoorheenGeorgetteRejewski,M artieVerdenius,Jacques Klöters(toneelmuseum)en Johan Verdoner (door
TufconsequentVerdoderergenoemd).Zekerdertig nu almin of
meerbekwameleerlingeninmi
jngevoeleenopleidingvolgendvoor
Zeppelin-pcrsoneel.alsjebegrijptwatikbedoel.
WoensdagJjulizl.o.
suur.Werkhuisje
Dennendalis,metgeweld,ontruim d.Een vreemd kabinetin een
vreemde wereld.M oe,doodm oe en benauwd.Vannachtvan half
viertottien overzesgewerktaan een opzetvooreen slotpotpourri.

Leek en Iijktme welleuk.Zou straksnaarmeneerVan Liempt

gaan.BlijfechterhierwegensvoetballenvanmiddagWest-Duitsland-polen en vanavond Nederland-Brazilië.Blijalsallesvoorbij
is.Ook m eneer Van Liemptis nogalvoetbaltelevisie-achtig.Ach

vader,kijknietmeer!
Zaterdag6juli7.35 uur
Zitnu even rustig,maar alweer afgrijselijk soorthaastgevoel
dagenlang.Steedsweerhetidee,ik haalhetniet.Gun m ezelfgeen
uurrust.M oetheleconferencenadepauzenogm aken en eenderde
conferencevoorde pauze.

Gistereninstortregenseindelijkmet01naarAnkenW aldo.Om
16.30uurmetYolandaouderwetsfeesteli
jknaareenslecht-weerScheveningen.Ze zag er enorm charmant en knap uit.Toch in
storm hetstrand op en naarpaal97.Liefherinneringssym booldat
halfin het water stond.Daar fn het water staan praten net a1s
VrOCgCr.

M aandag8julizJ.Jouur
Vanm orgen eersteven op de televisie gezien hoe hetN ederlands
elftalop Schipholarriveerde.Toch nog duizenden m ensen op de
been,maar het geheel had iets van kerm is vieren in de regen.
ledereen kreeg een we1ergekalelauwerkransomgehangen.Twee-

deblijftnoueenmaaltweede.Zotezien waren delauwerkransen
verzorgddoordegebroedersKerkhof,bedachtikvoora1swijvanavond een voorstelling hadden gehad.

ZondagN juli2z.Jo uur.Werkhuisje
M orgen begint het leven. Eerste repetitie om 14.00 uur in de

KoninklijkeSchouwburg.
Woensdag24juIi19.30uur
Heb steedshetonrustbarende gevoeldatheteenleuk,goed,bi
jna

nieuw programmakanworden.Enigeangstistijdnood.M oettenslotteondanksgeweldigem edewerkersteveelzelfdoen.Conferen-

ces,liedjes,ideeën.Bedachtgisterenonderderepetitieom nahet
interview Den Uylook nog Lunste doen.Franszeerenthousiast.
Tufkwam om I7.4juurhettoneelopgelopen enwerktzo liefalsze

isdesinspirerendeneenbeetjeontbindend.BegoneensoortzekerheidsverhaalhoeDenUylopdevoetbalpolonaisezijnmilitairepet
opmoesthebben.Beetjeruziedaarovermaarliefa1szeisboodzein
deauto terug alweerexcusesaan.

Zaterdag JaugustuszJ.#Juur.Werkhuisje
Jeweetnooithoe die vreem desam enscholing in hetduisterreage-

renzal,schreefSimonmijvlakvoordepremière.M aarwehebben
hetweeroverleefd.Tweefijnevoorstellingenmetverwachtsucces:
Edith en Archieen interviewsDen Uylen Luns.Allestotaaluitver-

kocht.tl-lettoneelna afloop geleek een bloementuin.'W ezijn er
weer,zonder kritieken in hetgenrevan W .K.kon nietin de scha-

duw staanvanzijneigenoudejaarsuitzending'
,wantzoietsziterna
zo'nsuccestochaltijdin!Ex-premierDeJongldiegisteravondinde
zaalzat,wildeindepauzeeveneenhandjegeven.Geweigerd.
Vrl
jdag16 augustusz#.2o uur
G isteravond weerde zoveelstefeestvoorstelling.Even in hetbegin

beetjestilpubliek,maariallengs'steedswoeliger.NaafloopToon,
Rietje,Gaby,MaxKoot,zijnKatrien,TedSchaap,LeodeHartogh en zijn laatste (mooie)vrouw allemaaleven achterom te
complimenteren.Beetjewazig stond ik tebedanken.Heelaparte
sfeerdieKoninklijkeSchouwburg,waarzenusmekenom nogéén
avond perweek erbij...om decassièresniethelemaalstapelgek te
maken.Lang,lang douchen na afloop en iopen die keel' zingen.

Volop!Stem perfectnogsteedsdankzijKees.
Zondag 18augustus16.20 uur.Op Iigstoel

Huisjemetrugnaardeplas.Toonzei:çAlleen Ruzitnietgunstig.
lkziealleeneenstukjevanzi
jnhoofdachtereenenormevleugel.'
Gisteravond tdus' vleugelopstelling veranderd.N a afloop Guus

Verstraete:tAfschuwelijk.Hethelemooievandevoorstellingiser
af.Leli
jkopdringerig.'Paniekbijmijnaafloop.Vooralookomdat
Ru zoverruktwasvan de nieuwe opstelling.

PortierKoninklijkeSchouwburg beweerdedathem vierhonderd
gulden wasgeboden voorviergoedeplaatsen.Om kwartvoorvijf
'smorgensstonderaleenmevrouw van67jaarinderijvoorde
kassa.

Donderdag 2zaugustus15.15uur.Werkhuisje
EenuurtjeindekassavandeKoninklijkeSchouwburgzittenpraten.G ezellig.JorisDielskwam plaatsen halen voorm orgen metlda
W asserm an.FreuleRöell,secretaressevan deKoningin,komtvan-

avondkijkenofhetgeschiktisvoorhaartmevrouw'die29augustus
terugkom tvan vakantie.

Dinsdag 27 augustus5.15 uur

Meteenglaasjesherryindegrotekeuken.Heteindevandegrote
successerieisalweerin zicht.lk word erzo weemoedigvan.Zaterdag voor de tweede m aalgrandioze technische fout. Oorzaak?

(Tweedingengoedbegrijpenl)Elkeavondanderetoneeltechnici,
eenveeltegrotetroep diedaarm in ofmeernietsstaatuittevoeren.
Geen interesse in de voorstelling.Ze liggen languit te lullen en

trekkenperavondeenpaarmaalaaneentouwtje.GuusVerstraete,
tlieve'directeurmetwattekleinehoedjeophetietstegrotehoofd,
heeftgeen enkeloverwicht.Deechtetoneelm eesterm etoverwicht,
m eneerVan der Zalm ,zitm etwelverdiende vakantie in Zwitser-

land.Gevolgvandezelaatstevoorstellingdatikmijindepauze
driftig m aakte en toch al niet tevreden m et het publiek slecht

speelde.Paulvan Vlietindezaalmaarhijwistdatgoddank niet.
Beetjeergmoeineensin mineurnaarhuis.
Zondagzseptemberzp.#J uur.Werkhuisje
Verm oeiende voorstelling.G evoelvan halveprem ière wegensveel

grappenoverministerVredelingenzijnuitsprakeninBibeb-interview.N ietalle grappen even goed maarwe1enkele m idden in de

roos:a1s die venteen zaaltje huurt,kan ik welinpakken en in
interview metFrans'
.diemanhaddenwijin Mùnchennaderust
m oeten hebben.

Dezelaatste(!)voorstellingwerd voordepauzemoeilijkdoorte
luid lachende man en afen toe interrum perende m eneer.Tim ing

bleekonmogelijk.Vlugenzonderpauzesdoordeconferenceheen
hollen.Geen vragen stellen aan de zaal.ln depauze werd ik woedend,omdatniem and meneerVan Liem ptvan desituatiein kennis
had gesteld.lnzulkegevallen isGuusVerstraetea1sdirecteurmooi
waardeloos.lndepauzem eneerVan Liempterheenen dem anwat
gekalm eerd. Het bleek een club van een m an of tien m et een
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borreltjeop.Maarmooieindetoch vaneen onvergetelijkeserie
voorstellingen van in mijn gevoelbesteprogrammadatwijooit
speeldenll!W ieheeftzo'nsuccesopzijn63steeny3stejaar'
?
Dinsdag zz septem berzp.zo uur.Enzian,Langwies

ZojuistopZwitserseradiohetberichtdatdedrieJappenom 21.30
uurde Franse am bassade zullen verlaten om meteen Boeing 7o7

meteenNederlandsevrijwilligebemanningtevertrekken.Dehele
weg van Den H aag naarSchipholisdoorm ilitairen afgezet.Toe-

standenaltijdweer,dieviezevuilezijkjappen.W asikmaarscherpschutter...ofniet?O fniet?
M aandag 2.?septem berI9.oo uur.Enzian,Langwies
FransnetnaarBahnhofLangwiesgebracht.Trein van 18.07 naar
Chur. Had 'voorschot' gehad voor deze reis van m eneer Van

Liempt,maarnatuurlijk enkelereisin Holland gekochtenderest
vanhetgeld?W eetikveel!(lkweetnietveel.)DusgafTufhem nu
nogeven Ijo Zwitsersefrancsvoordeterugreiseneten inChur.Een

horlogeheefthi
jniet,nooitwillenhebben.Zovervelendom steeds
te weten hoe laathetis.Een uitermate vreemde.gesloten.merk-

waardige,aardigefiguur.Eneengeweldigewandelpartner.Bijhet
schrikdraad zou hijwaarschuwen ofik nog diepermoestom er
onderdoortekruipen.Totdriemaaltoeriephij:çNee,ubenternog
lang niet.'Totik in degelemodderlag.Toen zeihij:*W im Kan
eindelijkopzijnknieën.'Nadagenmethem gewandeldtehebben
meteen gemiddeldevan vierà vijfuurmoetheteerste kribbige
woord nogvallen.Hechtergaan zijnadviezen.
Zaterdag .soktober14.00 uur.Kamer107,H otelM alleJan

Bijnainhoerastemming.TothalfachtinZwollemetmeneerVan
Liemptde borden gedaan.ln een watmatte stemm ing om 2o.oo

uuraandevoorstellingbegonnen,maarnaeenkwartiertjewashet
alweerraak.ln depauzegeweldig en op hetslotdaverend.
Dinsdag 8 oktober7.30 uur.W ildwal
Op televisie iN eerlands H oop in Bange Dagen',Bram en Freek.

Dat is dan modern,nieuw (?),iets anders,maar...ik vond het
helem aalniets.Zelfshetlied van tH etwad',datik op deplaaterg

leuk vind,ging totaalverloren de m ist in.Freek de Jonge een

vervelendjongmetweinigtotgeenmimiekachtertweeschitterende,enormebrilleglazenverstopt.Bram,uiterlijk zekerdecharmantste,speeldesteedsvoorGovertvanOestzomoesthijlachen
om Freek.Van deparodie op een conferencekwam ongeveerniets

terecht,doordathetklimaatwaarinjezoietskandoennogingeen
enkelopzichtwasbereikt.Een zieligevertoning en ermoesten nog
zeven afleveringen volgen ditseizoen.Televisie? N etde gaarkeu-

keninoorlogstijd:niettevreten,maarerisnietsanders.
Dinsdag 22oktober9.55 uur.W ildwal
Heelnietlekkeren na lang aarzelen m aar weerheteen en ander
geslikt.Voorvanavond:
Jongensm etrooie streken

daarkanjenietopbouwenda'sgebleken
Neta1sjedacht:Joopkanzijnachterbanwe1an
krijgtdeallerroodstejongenRotterdam!
(vanmorgen om 7uurin bedgemaakt)
Dinsdag .snovem ber.Ochtend ongeveer5.oo uur

Vreemd soortleven.Eigenlijksteedsbezig mijstaandetehouden.
N aarbed en steedshetzelfde:na vieruurslapen wakker.Klaar-

wakker!Meteentobben.Eerstaltijdover01dietienjaarouderwe1
eensziek zou kunnen worden en ineensdood zou kunnen gaan.A1s
zegeeuwt,denk ik:watishettelefoonnum mervan dokterBon.A 1s

zenietbeweegt:zezaltochnietdoodzijn.Alszewe1beweegt,zeis
wakker,watzouerzijn.W atdoeikalszeineensdoodzougaan?
H oeveelVesparaxzalik innem en en wanneer?Hoemoetik maken
datzeonstweemaalvierentwintig uurnietzien liggen.Dood naast
elkaar.D aarna denk ik:nietdenken.Dan drink ik vlug tweegrote

glazencognac.waarikeigenlijknietvanhouendenk:ermoeten
morgen brieven worden geschreven,mensen m oeten zonderuitstel

wordengeredendingenmoetenwordenrechtgezet.Eneigenlijk is
hetslotvanmijnnummernadepauzeergrommelig.Om meheen
liggenkrantenenlijstenmetiTedoen'.Enalti
jdweerdehoopdat
iknogeensallesenallesza1kunnen vangenin eenliedjevanvier
l3O

-

19Z4 -

regels.En intussen valt de wereld ongeveer ineen en leven we
welgemoed naarde eindcatastrofetoe.

Zaterdag 2J novem ber10.55 uur.Kam er59,Fam iliehotel
Paterswolde
Altwee avonden Hoogeveen achter de rug.Fantastisch.N iet te
geloven.Enorm .Ze breken deboelaf.Prachtig gemêleerd publiek.
Geen abonnem enten,geen plaatsbespreking per briefkaart met

vragenalsbentudoof,bijziend,slechtterbeen,waardoorzohet
ouwemannenhuisvolledigopdeeerstevijfrijenzit.Nee,gewoon
wie heteerstkomt,wie heteerstmaalt.Bijdepsychiaterisdat
om gekeerd.Zalig zo'n voorstelling tem égen spelen.

ZaterdagzdecemberzJ.Jouur.Werkhuisje
N ieuw dagboek,nieuwe successen.Première N ieuwe De la M ar

theater.Ongelooflijk,overrompelend.Bijna teveel.E1k grapje
raak.Ook hetkleinste.Directalbijde tNachtwacht'.Enigewat
m islukte waskAlsde metro ooitnog wordtvoltooid-,tKlungelsvan

Amsterdam'(tulpen uitA'dam).Liedjestond gewoonopdeverkeerdeplaats.Hoortnietineenmijmerconference.Terwijlikbezig
was,twijfeldeikalofikhetzouzingen...Maardepotpourriméet
beginnenmettWantelkemangelooftnogeenbeetjeinSintNicolaas'.

Zondag8december10.30uur.M etko/feen Tuftebed in
Kudelstaart
Tweede avond in De la M arallestotaalandersdan de eerste!Ze

zatenopd'rhandenensliktenhunlachenin.Totaalonbegrijpelijk.
AlbijdetNachtwacht'-scènewashettemerkenen zelfsbijmijn
ijzersterkeopeningsconferencebleefhetstil.01werdnietontvangenenbijdeslotconferencetW iewasDenUyl?Deeddienietietsin
dcregeringindeti
jdvanCruijff bleefhetapplausinhunkeelgat
steken.Autorijden metde handrem aan (3jo man NTc?),maar
Frans,Ruen01merktendaarnietsvan.JaapvanM eekren(AvRo
tTelevizier')waswildenthousiastvolgensmeneerVan Liempt.
M aandag 2Jdecemberz#.2J uur.Werkhuisje
lnpaniekdokterArend Bon(deM edischeEngeltjeszittenin Cap

d'Ai1)gebeldwegensstemweigering.O m 18.00 uurnaarhem toe.
Angina en stem banden ontstoken.Geen risico om toch m aarop te

treden.Toenhi
jdatzei,dachtik:datisnatienminutenspelenstem
kwijtenstoppen.Zagertotaalnietsmeerin.Vioolconcertgeven
m eteen vioolwaarop de a-en de e-snaarontbreken.M etm eneer

VanLiemptzwijgendnaarhettheater.Onbegrijpelijkenthousiast
publiek.M etgrotem icrofoongewerkten bewustLunsen slotpotpourriweggelaten.Staandeovatie aan hetslotmetbravogeroep en
enthousiastgefluitvan I4o politiemensen in de zaal.

Donderdag 26 decem ber.TweedeKerstdag 18.45 uur.Kleine
kamerKudelstaart
Om datde doktoren nietsmeervan zich lieten horen,zelf knoop

doorgehaktenevennaarNoordwijk gereden.Absoluteverlatenheid.Storm gierde over boulevard.Regen over strand.Ook even
doorhetverlaten dorp gedwaald.G rootsem elancholie.Tweeaardige m ensen.Bent u echt W im Kan? lk:m m .Kom t u weer op

ouwejaaroptv.lk:nee.W aarom bentuzokortaf?Magnietpraten,
stem !A1s ik we1zou praten,kom ik misschien nooit meer op de
televisie.

Zaterdag2#december13.55 uur.Werkhuisje
Deurwijdopen.Kacheltjeaan.Heelzachtweer,14graden.Daverende voorstelling gespeeld in De la M ar.W asvan heteerste tot
laatste woord raak. tN achtwacht'-scène nog nooit zo'n succes!
Lunseruitwegensuitde actualiteit.Den-u yl-interview ongekend

hoogtepunt.SimonmetTinienSimonjr.indezaalennaaflooptien
m inuten achter.Datwasfout.Kreeg sterk deindruk datzeerniet
veelaan hadden gevonden.N iet eenmaalwoorden a1s geweldig,

enorm ofgrandioos,terwi
jldezaalwelindietermen reageerde.
Moeststeedsvragen:hoevondenjullieDenUyl,endanwerder
gezegd:oOk heelgoed.lk waser meteen helemaalvan in de put.

Zwaardepestin.Maarliet01nietsmerkendiezoliefblijwasmet
haargeslaagdekerstfeestin de kleedkameren deheelbijzondere
cadeausdie ze voor iedereen had bedacht.Ik zatin de keuken na

methaarenberichttehaarmijndown-stemmingniet.Dronktesnel
teveelcham pagne.
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Woensdag Jzdecem ber.W ildwal

Watme somszo grenzeloosergert,rustig Tammo,datzijn de
mensen die de voorstelling hebben gezien en dan zeggen:welbedanktvoordegezelligeavond.Geen krantbesteeddetotnu toeaan

hetglansrijketelevisieoptredenvan RobertLong éénwoord.Zo
zullenerookwelgeenkrantenzijndieprotesterentegenVanOekel
opoudejaarsavond.Kranten?Laatmenietlachen.Degrote kranten in Amsterdam zijn er de hele decem berm aand niet achtergekomendatwijeennieuw programmaspeelden!
'Deex-premierstuurtW im Kaneendaglatereenbriefmetdaarinhetopmerkeli
jke
fragment:iDesti
jdshebbenuenikgrootverschilvanopiniegehadoverhetofficiële
bezoek van Hirohitoaan Nederland.Sindsdien heb ikhetboekgelezenvan Daniel
Berganinittlapan'slmperialConspiracy''.Na lezing van ditboek ben ikdezaken
welandersgaan zienen ben ikmeeraan uw kantgekomen.'

1975
Wijzljneenzorgelijkvolkje.AIshetdriedagengladis,ishetzand
op.AIshetvierdagenwarm is,ishetbieropena1shetvi
lfdagen
oorlogis,zijnergeenkogelsmeer.Demaandaugustusbreektalle
warm terecordssindshetbegin van de waarnem ingen in 1706.Dit

jaarmoethetjaarvandevrouwworden.Surinamewordtonafhankelijk.HctcDAbelegtzi
jneerstecongres.Driegelovigenop JJa
kussen ...Doorhetdwarsliggenvanm inisterLubbersvan economischezaken dreigtop 2 m eieen kabinetscrisisvoorde regering-Den
U yl.De top van de PTT is tegen verhuizing naar Groningen.Fe

dichtbijhuntweedehuis.Veronicawordta1sachtsteomroepzuil
erkend.Teach-in winthetEurovisiesongfestival.ln Engeland gaat
M argaretThatcherdeTories leiden,maargeeftonmi
ddellijk aan
dat ze m eer van regeren houdt dan van in de oppositie zitten.
Amsterdam bestaat7oojaaren in de N ieuwmarktbuurt wordt
verbeten gevochten.Datisnou hetm etrobeleid van degemeente.
Dezegeneratieop straatzetten om devolgendeonderde grond te

krijgen.
Toteind m aartwordtdoorKan in hetN ieuwe de la M artheater
gespeeld.ln augustusvolgtdeinmiddelstraditionele zom erbespe-

lingvandeKoninkli
jkeSchouwburginDenHaag.Demoedwillige
beschadiging van de Nachtwachtin het Ri
jksmuseum geefthet
openingsnummer dataleen aantaljaren meedraait,een onverwacht nieuw succes.H oewelKan erg opziet tegen hetspelen in
Rotterdam wordtdeserie in hetLuxortheaterin oktobereen overweldigend succes.ln detourneediedaarop volgtlastKan voorhet

eerstinzijncarrièrenaaraanleidingvanpolitiekegebeurtenissen
enigevoorstellingen af.
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Ijanuari.Nieuwjaarsavond 19.45uur.Wildwal
BijhetLatumse Veernaarde wassende llsselgaan kijken en
daarna lang door stil,dam pig, mysterieus spookbos gewandeld.

Oudejaarsdag beetjestilen triest,precieseen uurmet01rond
Carolina Hoeve gewandeld.Hetabsolute nulpuntwerd 'savonds

bereikttoenvan22.00-23.30uurSjefvanOekeloptrad(vpRo).
Ongein,onm acht,ellende.Overdep1éenz.fReeds'alswoord tepas
en teonpasdoorslechtN ederlandsheen geworpen.Veelwaterdat
overmevrouwen werd uitgestort.Barend Servetop leuk.G oddank

wasdatalleseenhalfuurvoordejaarwisselingafgelopen.Opde
andere zender Evangelische Om roep.Kribbig en terneergeslagen
werd ik ervan.

Maandag6januarizo.s.
suur.MetTuh'krantenenkof/i
':tebed
in Kudelstaart

W ezijnvanplannen!1976danwordik6jen0175.danbestaatons
ABc-cabaretveertigjaar,dan ben ik vijfenveertigjaaraan het
toneelen dan geef ik misschien de Davidsring aan...? N ovem ber
1976.Verkiezingen Tweede Kam er.A1s kabinet-Den Uylde rit

uitzit.zijnze31decembernogdemissionair(speleninblessuretijd).
Endandoeikmisschienweereensoudejaarsavondoptelevisie.Zo
dachthij.
Zondag Iajanuari10.03uur
ln theateralweertweeavondenlang in hetgenrevan wieben ik dat
ik ditbeleven m ag'
?Afen toeishetechtniettegeloven.Ze breken
de boelvoor lne af.H etslotsucces,maarook hetpauzeapplaus is
onvoorstelbaar.G isteravond Jenny Arean.Lachtealin de ûN achtwacht'-scène boven allesuit.lk moester zelfook om lachen.N a
afloopeven achter.W ateen beeld geworden.Knap in zwartebloes

metdatblondehaar.Kreegeen fleswijn en viermaaldriezoenen
van haar.lk stond ermooiop.Jenny die nu metde ex-m an isvan

Emmy Verhey(viool)en Huib dusheeftverlaten (a1zi
jnzegoed
bevriendnog),verteldetussenneusen1ipdatzeookeenverhouding
metFrans(Halsema)heeftgehad ti
jdenskEn nu naarbed'.Zo
gaan die dingen.Vreemd,vreem d leven.W atm ensen elkaarallemaalaandoen.

ZaterdagIfebruarizz.youur.Werkhuisje
W eereen zaligevoorstelling inD ela M artheater.H enk en Teddy
Scholten waren er.ln de pauzekreeg Teddy breilesvan Corry...de
patentsteek.Erg enthousiastwaren ze.André Kloosvan de VARA

zatnaasthen.Opdeachtersterijenenopdeklapstoelenallemaal
leukemeisjesenjongens.Datzieikpasa1sikmijnopkomstdoorde
zaalmaak in fvrouwtjevan Stavoren'.Ze kijken me allemaal
vertederd aan.Om over hetpaard getild van te worden.N etdat

soortjongensenmeisjeswaarikophetstrandsteedsmeelachen
praaten op degolfbrekerspeel.En diezitten nu ineensallem aalin
onzevoorstelling.

Vri
jdagI4februari17.00uur
Christina verloofd.Vanmiddagom Ij.3o uuroptvgezien.Zeheeft,
denk ik,deleukstevan allevier.Dieanderedriewaren toch sym bo-

lenvanonzeoervijandenDuitsland,SpanjeenSchiedam.

ZondagI6februarizz.louur.BedsteeKudelstaart
Twee daverende topavonden achterde rug in De la M ar.Gister-

avondnogbeterdanvrijdagmetDuisenbergenLubbersindezaal.
Devoorstelling isnuzogewordendatik steedsdenk:watgebeurter

metme?Bijallesdenkik:ditbeleeftniemand.W iemaaktditmee
inzijn leven?Doodsangstenstaikuitdatiklatera1shetallemaal
voorbijisza1denken:ikvondhetmaargewoon.Zoalswesamen,01
enik,aanhetslottegenoverelkaarstaan,73en64,meteenjuichendezaalvooronsvo1jeugdengrijzeoudheid.Ongelooflijkzaligom
zo'n vak tehebben.

Woensdagz6februari6.10uur.GrotekamerKudelstaart
Nachtmerrie gehad...W asweer in krijgsgevangenschap.W eer
stondeenJaprechttegenoverme.Schoptemein mijnbuik.W e
moesten inpakken en naarDjakarta.Alleswatik nog bezatwas
nergens meer te vinden.W erd om 5.oo uur wakkeren droomde
meteen weer verder.W erd weer wakker.Opgestaan en dagboek
gepakt.En Van derStoelm aargewoon naardie Keizergaan.En

krantenvo1stukkendatwededrievanBredanietvrijmoetenlaten,
wantdat zou zo slechtzijn voorde kampsyndromen van aldie
mensen dieerondergeleden hebben.En nooit,nooitheb ik nog na
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hetbezoekvanVanderStoeléénprotestwoordgelezenoverzijn
bezoek aan H irohito.

Dinsdag # m aart11.50 uur.W ildwal

Kanmijnietherinnerenmijdedoodvaniemanddelaatstejarenzô
tehebbenaangetrokkena1snuvanW aldo.W aarom nujuistW aldo
zo'nindrukopmijmaakte?DoorAnk,doorYolandaendoorLoes.
lneensvoeljetochdatjeveeldichterbi
jelkaarwasdanjevermoedde.Jeschriktersomsvanjeweeraan mensen tegaan hechten.
Echte,lievem ensen zoalsdeVosmaersendeRoesten.Enwi
jmaar
spelen in De la M ar.Drie avonden per week zeshonderd mensen

aan hetlachenmaken.M ijntaakdenkikdan.
M aandag zomaart15.00uur.WerkhuisjeKudelstaart
Ondanks succes kon ik vannacht niet in slaap kom en.01 ging

rechtop in bed haartweecognacsdrinken en duidelijk uitleggen
hoeveelzevan m ehield.Zo liefbedoeld allem aal,maarik werd er
angstig en klaarwakkervan.Drielibrium pillen genomen.dieik nu
nog voel.Gedeprimeerd en m oe.

Donderdag zlmaart18.45 uur.WerkhuisjeKudelstaart
N aar Herm an van Veen in CultureelCentrum Am stelveen.A 1s
vorsten ontvangen door W im Bary.Devoorstelling een belevenis.

M etnietstevergelijken.Afen toe betoverend.Somswelweerte
hard van geluid en te onrustig van belichting.M aar een zalige
avond.FranswasoverAm ersfoortookalzo indewolken.Vandaag
bloem en gestuurd aan H erman en M arlous en aan heer en
m evrouw Bary.

Amstelveen leuk theater.Lijktmeook om te bespelen fi
jn.Zou
hiergraageensdriedagen spelen,maarm eneerVan Liem ptzieter
om deeen ofanderereden nietsin.Kreegvan hem de zuretournee-

lijst.W eerOptournee?Nee,zeiikvoorlopig.
M aandag zz m aart13.10 uur.W ildwal

Daverendevoorstellinggespeeld,althansvoormijngevoel.Ramses
Shaffy metvriend in dezaal.W aseerstwe1bang datdatnietgoed

zougaan.BijJasperina0okinDelaM arheefthijeensdeheleshow
verknoeid.M aar alles ging goed.N a de pauze hoorde ik bem

telkenszokinderlijklachen.Naafloopstondhijineenslevensgroot
indedeurvanonzekleedkamer.Groteflambaaropzijnhoofd,we1
drankzuchtigriekend,maarzohartelijkenverwardenthousiastdat
ikerhelemaalvanonderstebovenwas.Druktemijeindelooslangde
hand.Ziehethelebeeldnogvoormi
jentobdenaarhuisrijdend
overhetfeitdatdezeman tienjaargeleden datzelfdehad wat
H erman nu heeft:ietszingenwatmehelem aalkritiekloosmeevoerde.Een groottalentvolkomen in devernieling geraakt.
Beldevanm orgen om Io.louurDelaM artheateren kreegm eneer

Meerburgaandetelefoon:fijndatikutochheb.lkzoudolgraag
nog vooru metvakantie gaateen gesprek m etu hebben overhet
vastbespelen van Dela M aren nietm eerop tournee gaan.Direct
daarnatelefoonvan meneerVan Liem pt:W im Bary had foto'svan

Hermanvan Veen en mijnaardeTelegraafgestuurd.Komter
morgeninenofik minofmeermeteenevenwildeschrijvenwatik
van devoorstelling van H erman had gevonden.
Zaterdag .sapril3.30 uur

Dedagenzijngeendagen,maarwatkleineuurtjeswaarinongeveer
eentiende kan worden gedaan van alles watik van plan was.H et

uitermateslechterotweermaaktmijgeloofikdownenuitzichtloos.
Eigenlijkweinigtotgeenzinindevakantie.Zoulieverthuisblijven
om nogpunaisestekopen.Benook weererg indeweeroverdedood.

Vindonseigenlijkzodichterbijalenteweinigvoorbereid.Ofmoet
jenetals01inderdaaddenken:erkomtgeendood,erbestaatgeen
eindeena1shijwe1komt,danmerkenwedatwel?Hoeoudisoud?
Despeelm aanden m aken anderem ensen van ons,geloofik.

Woensdag papril19.15 uur.Werkhuisje
HetNederlandsCabaretbestaatvolgensdejaartellingvan Wim
lbotachtigjaar.MetTufnaarZeistgeredenendaarinhetZeister
slothartelijkontvangendoorHansW ijnstokdiegeloofikintentoonstellingen doet.Veel nieuwe gezichtspunten leverde de tentoonstelling nietop,m aar alles met veel liefde,geduld en inzet

gemaakt.Sfeervol.ln een piepklein zaaltje dia'sgezien van mij,
Sonneveld en Annie Schm idt,begeleid door fragm enten uitionze

werken'.Vreemd zitjedan toch weleven tegenoverdatallesen
somskreegik hetgevoelvan aldood tezijn en ditvanuitdehoge
I38

blauwehemeltebekijken...
Zaterdagz2aprilI9.oo uur.Werkhuisje
Gisteren dan Cyrano.Van 2o.oo - 24.00 uurin Carré.Stampvol,
dusm en wi1ineensweerouderwets toneel.Ditsoortstukken werden gespeeld toen ik aan het toneelwilde...sL'Aignon'ook van
Rostand,ûM adam esansGêne',tBlauwevogelvan hetgeluk'.
GuusH erm usboeidevan heteerstetothetlaatstewoord.W ateen

acteur.Eenacteur.Eenboeiendepersoonlijkheid,eenklasseooknu
weeropzichzelf...KovanDijkinkleinero1ookheelapart,evenals
Jeroen Krabbé.Prachtige toneelscènes in een oeroude mise-enscène.Een gebeurtenis.
M aandag z# aprilIalo uur.Nog te bed
Robert Long gezien in Klein Bellevue.Hi
jwoontinzijn liedjes,

maaralshijgaatconfereren,staathijbuitendedeur.Hijvertelde
dathijzich geen chansonnier voelt,m aar meer de weg van de
conferenceop wilgaan...o god...

Henk van Gelderwasnaafloop (natuurlijk'
?)ook indekleedkamervan Roberten ofik voorhetParoolnu m aarwildezeggen hoe

ik hetgevonden had.Nee,zeiik,lieverniet,terwijlde foto'sal
gem aaktwerden en ik legde uitwaarom niet.Ofhetietsgeholpen

heeft? gl-atereaantekening van 16/4:nee,'theeftnietsgeholpen.)
Woensdag16 april15.50 uur.Werkhuisje
Vannachtom overenen pasthuisgekom en van TheSunshineBoys

in De la M ar.W e1gelachen (afen toe)maarhetisnietde top.
VooralJoan Remmeltsteveeltypetje,teweinig menselijk enten
voeten uitherkenbaar.Ton Lensink daarentegen a1seen soortdeftige PietM uyselaarvond ik prachtig.Slotvoordepauze erg mooi
en om het slot van de voorstelling erg gelachen.N a afloop in

kantoorvanmeneerMeerburgtotbijhalféénmetmevrouw Meerburg en hem zitten napraten.Toenwi
jbuitenkwamen,wandelde
netRobertLong voorbi
jmettweevriendenenCorry'swittedas
om!Leuk.Even(weer)methem gepraat.Hijvroegmeteenofik
nog eensmethem overeen enandervan zijnvoorstelling wilde
napraten,watik erg graag wil.W eetnu ook ongeveerwatik hem
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we1ennietkanzeggenoverzijnconferences.
W oensdag 2# mei8.30 uur.Enzian,Langwies

Sfeertjemeneertje.Dezonstaatophetreeënraam enraam staat
wijdopenvanaf7.4juur.Gamooiewandelingmakenstraks.Gisteren naar boven richting Hochwang.Daar op de bank waar ik

honderdjaargeledenookmetFransRiihllangetijdzathoogboven
Peistin vasteslaap gevallen.Twee herten op de alpenweide onder

mi
j.W aarom komtFransniet?Stuurdehem eenbrief:Dewereld
eindigthier.Geenantwoord.Zithijnogingoodo1dEngland?
Woensdag I8juni14.05 uur.KamerJJ,HotelEden,Spiez
Schitterenduitzicht.Gisteravond om 18.30uurhieraangekomenna
drie dagen TalloiresmetJullie Jan en Lot.Leuk contactmetJan,

dieliefvoorBeertjewas.Maarmijn ideeoverLot,na oprecht
geprobeerd tehebben haarteappreciëren:zeldzaam overhetpaard
getild.Geen gevoelvoorhum or,steedsoprechtgelovend datzedat

welheeft.Keihard.Dewijsheidinpacht.Nooitdankbaarvoorwat
ze we1 heeft, maar rancuneus om dat anderen dat we1 hebben.
Zogenaamd eenvoudig,maar toch erg van ik ben van stand.De
vogels heeft ze nog nooit horen zingen. Ze leeft op een andere

golflengteendaarmoetzedanmaarblijvenleven.
WoensdagM juni7.50 uur.Enzian
Gisteren soppend door kletsnatte alpenweide naar Langwieser
Aussicht.Om 11.05 uur was ik er.Verrassend m ooi. Heeldiep

beneden 1ag de Enzian.Lang doorde kijkeronshuisjebekeken.
Alsofjedoodwasennuneerkeekopwaarjeeensleefde.'sAvonds
de band van onsprogram m ana de pauzeafgedraaid tervoorberei-

dingvanwatonstewachten staat.Vielme(nogal)mee.
Donderdag3juliIl.oo uur.(heropend)ZuiderterrasKudelstaart
De grootste concurrentdie ik steeds weer m oetproberen te ver-

slaan...benikzelf.Vanaf1954toenikmijneersteoudejaarsavond
voorderadio had gedaan enstraksa1sikmijntweedetelevisieuitzendingopdelaatstedagvan hetjaarhoop tegaan brengen.tDe
vorige keerwas het beter,'zeggen de m ensen allem aalgraag en

vlugen misschienishetnogwaarook.Bernhard Shaw zeidestijds:
l4O

almijntoneelstukkenwarenaltijdgoed,behalvehetlaatste...
Vrl
jdag2.
sjuli2z.JJuur.Werkhuisje
Flitsendedag totnutoeachterderug.D raaidehiernetzesm aalhet

nieuwebandjewatikvanmorgenmetRumaakteenwaardriemaal
hetJoop-liedjeopstaat.
KijkdatisJoop
Joopbijonsopschoot
JoopbijonsopschootzoalsheelNederlandhem ziet
driemaalin de week,maarzondagsniet

OnzevaderdieinBussum vooronsbestwilweleensjokt
eenkampeerderdiejenooitzijntentuitlokt
N eerlandshoop in bange dagen

diewijallesmogenvragen
Joop Joop Joop isernog hoop
op een stukkiem orgenrood

Zondag 2zjuliz#.zouur.Werkhuisje
BijmeneerVanLiemptzittenwerkenaandeborden.TotIy.oouur,
maardan zijn ook deconferencestoten metna de pauze klaar.
Klaar? N ooitisietsklaarin ditvak.

BelangstellingvolgensmeneerVanLiemptbovenmenselijk.Nog
nooitzo groot.Bespreekbureaus vragen om steedsm eer plaatsen.

Alszewilden konden zeallevijftienvoorstellingen meteenuitverkopen.

Donderdag3ljuli16.15 uur.Werkhuisje
Elke dag goed gerepeteerd steeds.Prim a stem ming.tpersoneel'

(Kaboord en Van der Zalm)isgeweldig.GuusVerstraete lacht
zevenmaalom hetzelfdegrapje.Hebhetgevoeldatdeconferences
nu geweldig goed in elkaarzitten.M aar...eerstde première m aar
afwachten.Ben volvertrouwen.Datwel!

Vrljdag zaugustus14.40uur
Develdslag ziterweerop.G ewonnen zouik zeggen,m aarhelem aal
voldaan wasik toch niet.Vooralvoorde pauzestilen dekatuitde

boom ki
jkende mensen.Erg warm washetook we1in de zaal.

Conferencevôôrdepauzevielmijopeenpaarpuntenwattegen.
tNachtwacht'stilletjes.Nadepauzeveelbeter,maardetopwas
hetnog lang niet,ondanksvanmorgen een juichkritiek in het
Vaderland.Voor de pauze een uur,na de pauze ruim een uur.

Prachtigetijdenvooreenwarmezomeravond.M i
jnstem washelderderdan ooit.Dank u,Kees!
W oensdag 6 augustus14.30 uur

M ijzelfopgedragennueenseindelijktelerenomgaanmetdevideorecorder.
Zondag Io augustus14.00 uur.Werkhuisje
De hittegolfduurtvoort.H etisnumoeili
jkom achthonderdwarm e,zwetende m ensen tot lachen te bewegen.M aar gisteren de
bestevoorstelling van de zes.Veelluide reacties,veelluid gelach.

Nvasvoorheteerstbijnatevreden.Ergensiseenonweersbuigevallen,zeiik,ikgeloofbijHilversum en Bussum.Daverend gelach
wegensministerVanDoornsdictatorialebenoemingvanparti
jgenoot Jurgens a1s voorzitter van de Nos. Het zogenaamde Nos
W CCV.

Dinsdag z2 augustuszzz.suur

Gisteren dusdemeisjeshier.Na eindelozediscussiestoch maar
gewoon van de steigerafgezwom m en.ln degolven een heeleind.

Alleen M irkon ik nietbi
jhouden.Daarna thee en sherry op het
W esterterras.Gezelligmetonsvijven(M eike,M irenJanienerook
bij).Metonsvierenvan19.30-22.IjuurbijlngridenRiengegeten,
maarMeikeenMirzijnwe1eenbeetjezwaaropdehanddamesal
geworden.M eike houdtna eenjaarBreda eralweermeeop.Te
weinigvrijheid,zegtze.M aarinwerkelijkheidwi1zenatuurlijkdag
ennachtbijHarrySacksionizijn!
Vrijdagz.saugustus14.30uur.Huisjestaatopen
Doodmoe.Oeverlozediscussiemet01dievandaagtijdenshettelefoongesprek m et m eneer Van Liem ptweer begon dat iedereen,

zelfsFrans,een salarisontvangten zijniets.Datbegintmijnu
werkelijktevervelen.Hebhaarvoordezoveelstekeeruitgelegddat
wesamensalarisontvangenendatwijdatopdebankkrijgen.Hielp
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niets en zal ook nooit iets helpen. Ze wi1geld in haar handen
hebben.Debootaan.Za1vanavond metm eneerVan Liem ptoverleggen haarelkeavond hetprogramm ageld te geven.
Zondag zz augustus zy.z.s uur

Erzittenindieconferencezekertienâtwintigdingen diemoeilijk
zijnendieeenuitersteconcentratievragenwiljenietenorm demist
ingaan.D uisenberg wildeN ederlandse M aagd beveiligen m eteen

anti-inflatiespiraaltjebijvoorbeeld.Zolietikindeslotpotpourri
eenpaarsteekjesvallen.Jammervandesuccesvolleavond.Zwaar
depéin,maarhetwasnatuurlijkweerdeveranderingdiemededas
om deed.

Dertien miljoen oliebollenopaardgas
devlam isin depan geslagen
allem aalknettergek
Van Doorn eenszo'n keurig katholiek
m etbrood en das
die sparteltnou metJurgens
op deG ooisem atras

EenlangehetezomerbijdeNos
en brave Kloosisweerdeklos
W ateen land!W ateen land!
da'shetland van Joop den Uyl
we1usin de put
maartoch hetkoppieuitde kuil!

Vrljdag 22augustuszJ..
sJ uur.Werkhuisje
W oelige plas. Doodm oe wakker geworden. Gisteren topavond

maarookeentop inhethaasjerepjepatroon.W ildenieuw slot
verzinnen aan het Den-uyl-interview.Kon slot nietvinden.Vier
dagen lang niet.Tenslotte in deschouwburg om halfachtpratend
m etm eneerVan Liempttoch nog gevonden.Datmoestdusvoorde
voorstelling en in de pauze nog allem aalbedacht,uitgewerkten
opgeschreven en dat bleek sam en m et alweer een paar nieuwe

regelsinslotliedjeietsteveel.W ietekevanDorttussendecoulissen.
Gezelligmaarookalweernerveusmakend.Om vijfoverachtnog
vlug schminken,terwijlmeneerVan Liemptnieuwedingen op de

borden zette.Ogenpotlood trildeinmijn hand.ln depauzeniet
gelegen.Daverend succesvoordepauzeen na de pauzetoten m et

interview DenUyl.Daarnazaktehetdoormijngebrokenconcentratiein.iErzijnalwerkgeversdiezichafvragen...',maarw5tze
zich afvragen wistik nietmeeren moestik voorlezen van mijn
spiekbord.Dusvanavond opgepast.

Zaterdag Jzaugustus zz.z.s uur

En meneer,watzijndeklachten.Heelnietgoed.Dodelijkevermoeidheid.Hartkloppingen.Zware,vreemdebenen.Kindje aan
mijnnek.VanJapannersdromen.W arm indezaal,warm ophet
toneel.Toch teveeleen krachttoer? Toch zonderhette weten te
nerveus? M aarverder gaat het me prima,dank u.H erman van

Veen ontvangtwoensdag3septemberdeprijsvandetheatercritici
en imen'wilgraag datik daarbijben.tHelaas'za1ik dan alweg
zijn...HadeersthetonzaligeplanerheentegaanenHermantotaal
onverwachtdaarmijn Davidsringteoverhandigen.Geeflangzamerhandnamelijknietsmeerom diering;erkomenteveelringen
enbeeldjesenprijzen.
Woensdag zzseptem ber15.30 uur.Enzian,Langwies
DeN achtwachtiszondagmiddagdooreen tgestoorde'm eteenm es

bewerkt.Vanochtend eindeli
jk lange telefoon van meneer Van
Liempt.Allesgoed,maarhijwasgeloofikveelweggeweestenerg
druk.Zitten reuze gezellig saampjesop de Laube nog steedsop
Franste wachten.

Zondag zzseptem ber10.15 uur.Langwies
In de stapel post die Frans uit H olland meenam ,zat ook het

ontwerpboekvandeBelgBaxovermij.Hebnuvierhoofdstukken
gelezen,nietom doortekom en.Schm elzer,W iegel,bisschop Ernst

enVanThijn,viermaalhetzelfdegelulovermij.Wehebbenbesloten datik die Bax een briefga schrijven:vergeetdatboek.Niet
uitgeven.Vierenveertigkeerhetzelfdegesli
jm in anderewoorden.
Nietdoen!Alleen hetom slag isgeslaagd.Geefdatdan uit.

W oensdag 24 septem ber 9.10 uur.Langwies
Gisteren mooiste en langste wandeling gem aakt.Om twaalf uur
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metFransrechtnaarboven achterdeEnzian.BijPirigen door
omhoogrichtingMattlishorn.DaarbogenwijlinksafnaarPeister
Alp.Steedsverderom hooggeklomm en overschitterende,som swat
drassige alpenweiden.Over iedere kam speurend naar Skihaus

Hochwang,onsuiteindelijkedoel.Tenslotteom vieruurineensheel
indevertedaarlag dehut,lonkend mettheeenZwitsersevlag inde

zon.Tienminutenlaterzatenwijbuitenaantafel.Zouniekgezellig
weer.Langzwijgend,genietend gezeten.Fransisnu metdetrein
van8.14uurnaarChur.iTitiakomt,jongenshaarafhalen.'Eenzin
volherinneringen.A lsTitia 0 1breiend gezelschap houdt,kunnen

wij in de komende dagen mogelijk nog een paarvan die lange
wandelingen maken.

M aandag 6 oktoberzz.z.suur.Werkhui
sje
N erveusvoorRotterdam .Begintdatnou alweer?

Woensdag8oktober14.00uur.Werkhuisje
Geheeltegendeverwachtingenen ervaringenin daverendeprem iè-

reRotterdam.Onbegrijpelijk van begin toteinde.M isschien weI
hetgrootste succesdatwe ooitmetditprogramm a oogstten.Een
uitverkochtezaal.Denieuwe proloog m etde beschadigde-N acht-

wacht-parodie behaalde liefstdrie open doekjes.Voor de pauze
enorm succes maarna de pauze nog enormer.Den-u yl-interview

stondbo1vandeopendoekjes.Allemaalzijnwijstomverbaasdover
deze totaal onverwachte prem ière. Vanavond m ogen we weer.

MaarroepgeenheivoorjeoverdeRotterdamsebrugbent.
Zaterdag18oktober.Avondbl
jna19.50uur
Gisteravondop deVARA een nieuw soortpresentatievan hetweke-

lijkseinterview metDenUy1gezien.Niks!Veelmensen metglaasjesindehand.VanAgt,VanThijn,Aantjes,GruytersenWiegel.
ledereenprobeerdclosjesenleuktezijn.Eenstrijkjespeeldezogenaamdvroli
jkewijsjes.HetgeheeldeedmijdenkenaandeondergangvandeTitanic.ToenspeeldehetorkestNadermijnGodbijU.
N u speelde hetwatanders,m aarhetklonk netzo!
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Zondag 2novem ber19.30 &&r.WerkhuisjeKudelstaart
DegrotevARA-dagin Utrecht.H ad erom veleredenenalseen berg
tegenop gezien.H etwasook geen eenvoudige bevalling.Toen om
2o.ojuurdezaaldonkerwerd begonnen ize'te fluiten en te lachen
en te roepen.Kindermatinee-stem m ing.Joop den U ylin de zaal

metLiesbeth (defotograferendepersmistedefotovandemaand:
DenUy1kijkendnaarzijneigeninterview),Vredeling,VanKemenade,Vonhoffalsburgemeestervan U trecht,AndréKloosen vele
anderen.H ad de tN achtwacht'-proloog van Rotterdam helem aal
om gewerktvoor de VARA.Veelwerk aan gehad,m aar toen het

schilderijomlaagmoest,trokkentdetoneelmeesters'aanhetverkeerde touw!M eteen zatSiepkes'boven op dekast!Pisnijdig.
O peningsconference was we1 aardig, m aar toch typisch VARA-

publiek.Cadeau kregen wijhetin 1939niet,maarnu ookniet!
Optreden op zo'n feest met alleen linkse lieden mislukt altijd.
Geli
jkgerichtezielengevengelijkgerichtereacties.Denatuurgaat
ooktenonderzodraineenbosalleennogmaarvossenzoudenzijn.
Toch nieterg ontevreden depauze in,maarnog pisnijdig op de
zakkenvanhettoneel.Nadepauzeeerstevijfm inuten geweldig.
Daarnaweerveelminder.Een grootdeelvan hetpublieknam alles

watikzeigeheelserieus.tvanKemenade,dieisvanonderwijs...dat
schijnthijookzelfgenotentehebben...enzodoende'.Aanhetslot
bijdepotpourriweergoed.Allesstôndal.Driedameskwamenmij
drieboeketjesroderozenbrengen.NaafloopDenUy1metLiesbeth
indekleedkamer.Ergrustigzittendaantafelzittenpraten.Hijzag
erwatmoe en morsig uit.W erktzich kapotdachtik.Overzijn
interview-scèneeenenanderverteld.Hijleekzeergeïnteresseerd.
Liesbethrookteweereensigaartje,DenUy1ook.Franskreegna
afloop hetpeukie!

Vrl
jdagzynovemberzp.2ouur.Werkhuisje
Rotterdam ziterop.A nderhalvemaand feestvoorstellingen.Jezou
geld toe willen betalen om zo tem ogen spelen.H eerVan Lindonk

vandeBezigeBijnogevenhiergeweest.W asnietzoerg enthousiastover watW im lbo voorhetveertig-jaar-ABc-cabaret-boek
schreef.Teweinig informatie.vindthij.Ofiknu maardingenwi1
toevoegen:anekdotes,dorregegevensenzovoort.Een heidenswerk,
geloofik.
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M aandag zg november13.55 uur

Alsindsjaarendaggaikeenzaam nadegrootstesuccesvoorstelling
de schouwburg uit.Nooiteen mens bij de artiestenuitgang en
daardooropgezetteti
jdentochsteedseengevoelvanbeniknouwel
zo populairalsze zeggen? lldel? Ja,wie niet? Daarom loop ik zo
graagophetstrand.Van detien m ensendieik passeer,groet,wuift,
lachtzekeréén.Som migedagen plotseling niem and,anderedagen

bijnaiedereen.Endatlaatstebevredigtmijinalleopzichten.Hetis
gewoonheerlijkdattemogenmeemakeninditsomstochwe1erg
som bere,slopendeleven.Som s1egikdaargewoongezelligecontacten.Som shelefam ilies.Som shelescholenzelfs.Op dezewandelingen spreek ik m et niem and af.H et is veelleuker telkens weer

nieuwefansteontmoeten.Envooralveeljeugdmoedigtmijaanom
weertelevisietegaan doen.

Zondag 3o novem ber8.30 uur
De grote verrassing: de televisieshow van W ieteke.N a Robert
Long zoiets niet meer beleefd. Ze typeert uitmuntend. G een

typetjesmeer,maarechtekarakters.Vantienjarigkindmetwitte
kniekousentotdameopleeftijd.Eenscèneophetbiljart;lampdie
zeeven op haarhoofd alshoed trok.M ooi.W ebelden haarm eteen
na de uitzending.Zalig om aan zo'n schatvan een kind zoveel
bewondering en enthousiasme te kunnen overbrengen.Prachtige

regievan FransBoelen (Notabenelll).
W oensdag .?decemberza.oo uur.W ildwal

Sindsgistermiddagvijfuurlevenwi
jweerinspanning.Toenhoordenwi
jindeautoradioopwegvandeLappendeken naarVelpdat
erweereen kaping was.Deze keereen hele trein m etzeventig of
tachtig passagiers.Na Herrem a nou ditweer.De Zuidm olukkers!
De m achinist en één passagier waren doodgeschoten.Toe m aar

jongens.Vooruitmaarweer.W ijzijn ernu alweermeerdan
vierentwintiguurmeebezig.M aaktm eangstig,m oedeloos,m ach-

teloosenwoedend.Envoormi
jaltijdweerdegrotevraag:hoekan
ik ditvertalen in cabaret?

Donderdag # decem berz#.2o uur.W ildwal

Donker,koud,somberweer.Degijzelingsdrama'szijnnietvande
lucht.DetreinbijBeilenstaaternogsteeds.Vermoedelijkisereen
derde m an vermoord.Er is om 12.40 uur iem and uit de trein

gegooid.Opongeveerdiezelfdeti
jdishetlndonesischconsulaatin
Amsterdam doordriegemaskerdeZuidmolukkersovervallen.W ij
doenvanafdatik wakkerwordnietveelandersdan radio luisteren,

kranten lezen en televisiekijken.Nu straksom drieuurextra
Nos-televisie.'tlsnetoorlog.N ee,hetfsoorlog.

Vrljdag.sdecember.Sint-Nicolaasavondll22.00 uur.Wildwal
Vreem d,ondefinieerbaarleven.Erisnietsandersdan de treinkaping en de bezetting van lndonesisch consulaat in A msterdam .
Vanm orgen ik m etm eneerVan Liem ptgebeld en laten doorsche-

meren datermorgen (en overmorgen'
?)in Hoorn nietgespeeld
behoortteworden.(Enzietdetvvindtdatvanavondblijkbaarook.)
lkvind nietdatiknu deregering zôbelachelijk kan makena1sik
haarmaak.lk ziehetinterview metDen Uy1en deconferenceover
Van Agta1seen stootonderdegordel.En...wathetergsteis,ik heb
geen alternatief.
Dinsdag p decem ber6.40 uur.Kudelstaart
N u staatnietalleen de trein stil,maarook de onderhandelingen

zijntotstilstandgekomen.Dehelezaakbegintnueenbeetjeinhet
genretekomen van warmemaaltijden,tandpastaen toiletpapier.
Kinderen en grijsaardsdieineenstoch wordenvrijgelaten en een
domineevan 84jaardiemeedeeltdatdekapersuiterstcorrectte
werkgaan.lr.Manusamadoeteenberoepopzijnjongens:iksmeek
jullieom ernumeeoptehouden.VanAgtenDenUyllatenzich
nietzien.M evrouw Faber,woordvoerstervanjustitie,daarentegen
destemeer.Hettweedebedrijfbeginteen beetjete itrekken'.ln
mijngevoelishetbijnaondenkbaardathetgeheelnutochnogin
een bloedbad zou eindigen,m aar...afkloppen ga ik ditnu wel.

Donderdagzzdecemberzp.#2uur.Werkhuisje
Vandaagzijnerweertweevrijgelaten.Bejaarden.A1shetnogeven

duurtistenslotteiedereenbejaard,wordtiedereenvrijgelaten...
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M aandag z.sdecem ber7.15 uur

GistermorgenI2.IjuurwasineensdegijzelingvandetreinpassagiersinBeilenvoorbij.Afgelopen.Dezeskapersgavenzichover.lk
zatin mijnwerkhuisjeaanmijnboek,hetboek tewerken (leuk
werkmaaruitzichtloos,wanterisveelteveelmateriaal).Zettede
radioaan:wijpauzerennu evenvooreen extra nieuwsuitzending
overalle drie de zenders.Schrok weleven heelerg,maar hoopte

meteendatdegijzelingvoorbijzouzijn.01kwam meteenuithuis
hollen:degijzeling isafgelopen.Samen op één stoeleven in mijn
huisjezittenluisteren.Ontroerendmoment.Driedodenpluséénin
Amsterdam waardegijzelingnogdoorgaatenvijfafgelasteuitverkochte zalen in Hoorn en H aarlem .

M aandag 22 december6.00 uur
De helesituatie waarin deZuidmolukkerszich bevinden,dehard-

heid,koelheid en hetonbegrip van de regering toontnaarmijn
meningsteedsgroteregelijkenismetonzesituatienadeoorlog.Elf
mil
joenNederlanderswarenvolvan watdeDuitsershun hadden
aangedaan.Dathandjevolmensen datonder de Japanners had
gezeten,daarvoor interesseerde zich niem and.Onze psychische
begeleiding?Ja,geweldig.Hirohito iserzelfsvoornaarNederland

gekomen.TopvoorstellingeninHaarlem metvrijwelgeheelnieuwe
conferencemetveeloverdeafgelopengijzelingszaakinBeilen.
Zaterdag 2z decem berz#.JJ uur.W ildwal

Donkere,duisteredagen.Voorvijfdagenbroodinhuishalen,datis
dekerstgedachtevan 1975.Doenietsandersdanachtermijn eigen
belachelijkeschaduw aanhollen.01bouwdeinArnhem intweeuur
tijddehelekleedkamervolKerstmis.Niettegeloven.Voorstellingengoed totgrandioos,hoewelik deeersteavondvoordepauzeniet

goedstond.Tevernaarachterenenkondaardoormijndraainiet
vinden.N a de pauzeallesnaarvoren gezet.M etspiekborden vlak

bijhetpubliekwerd hetzelfsdaverend.W asergtevredenophet
slot.M aar'snachts(vannacht)1ag01ergtepratenentewoelenen
tehoesteninhaarslaap.Maaktemijweereenshelemaalvanstreek.
Droomdedaarnademeestafschuwelijkedingen en tenslotte,ja
preciesweervandeJappen.W eerin krijgsgevangenschap.
TammoSiepkes,inKan'sSchcvtningsejeugddebuurmandiedetijd had zich
overalaanteergeren'
.laterechteW im-Kan-taalvoor:ikmaakmi
jverschrikkeli
jk
kwaad,maardatmoetikeigenli
jknietdoen.
l49
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O p Ij augustus zal het ABc-cabaret maar liefst veertig jaar
bestaan.Diejubileumdag staat Wim Kan echter niet,zoalshi
j

gehoopthad.stralendophettoneel,maarzithijverslagenthuis,
zonderherdenkingsboeken zonderfeestprogram ma.N adetournee
m ethetoudeprogramm a dietoteind aprilduurten waarvan Kan

concludeertdathijnuwelgenoeghotelkamersinzi
jnlevenheeft
gezien,gaathijzich bezighoudenmethetjubileumproject:Het
koffertjevanW im Kan.Deinhoud,tweegrammofoonplateneneen
boek,zijn door W im lbo samengesteld en geschreven,maarde
uitgevervraagtofKan zich nog eensoverde tekstvan hetboekwi1

buigenenhoudtdaarbijgeenrekeningmetKan'shangnaarabsolute perfectie.E1k detaillevert een nieuwe vertraging en nieuwe
ergernissen 0p.Kan raaktindeban van hethistorisch m ateriaalen

wilookhetnieuwetheaterprogrammadathijaan hetschrijvenis,
plaatsenin hetkadervan een terugblik.VeertigjaarABc-cabaret
in een halfuur.Allevastemedewerkerszijn injuliweeraanwezig
endestafvandeKoninklijkeSchouwburgzorgtvoordevertrouwde
ondersteuningopdelangerepetitiedagen.KeesvanKootenschrijft
naasteerdere losse tekstbijdragen nu ook enige scènesvoor het
nieuweprogramm a.M aarhethele terugblikplan luktniet.Kan is

niettevreden,komtintijdnood ensteltt0tverbijsteringvanzijn
om geving de avond voor de prem ière de voorstellingen van çW im

Kanveertigjaarcabaret'vooronbepaalde tijd uit.Uiteindelijk
worden ertoch nog zesvoorstellingenin Den Haaggespeeld.Gedurende de tweem aanden Luxortheaterin Rotterdam vindthetpro-

grammazijnritme.Demaanddecemberwordtvrijgehouden,zodat
Kanzichvolledigophetoudejaarkanvoorbereiden.VanAgtisdan
gekozentotlijsttrekkervanhetcoAennoemtzich eentaaireptiel.
(FrzaItoch geenaddertjeonderhetgraszitten.jEen gifwolk in
Tielzorgtvoorpaniekbijdeplaatselijkebevolking.Doorbezetters
wordtdeverm eendesluiting van de Bloem enhovekliniek tegenge-

houden en Kanschrijftvoorzijnuitzending een indringend aborljO
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tusliedjedatVanAgtindeopiniepeilingenomlaagdoettuimelen.
DeuiteindelijkeoudejaarsconferencediezesmaalinhetNieuweDe
la Martheaterwordtopgenomen,levertKan naasteenmiljoen
guldendehoogstekijkcijfersuitdegeschiedenisvandetelevisieop.
HetouderecordstondookalOpzijnnaam.

1jl

DonderdagIjanuarizz.zo uur.Wildwal
W atweifelende zon op Heuvense heuvel.Gelukkig nieuwjaar.
Gelukkig nieuw dagboek.Strakshoop ik 65 te worden.Dat heeft

veelvoordelen:kanikvoorhalfgeldnaarmijneigenvoorstelling
gaan kijken.lkben hoofdzakelijk bangvoordedood,omdatik
angsthebopnieuwgeborenteworden.Oudeliedvangeentijdvoor
niets.Dekerstboom staaternog.Ik heb erniksaangehadin mijn
gevoel.Detijddieoverbleefzatenweermetonzeruggennaartoe...
televisietekijken.Somsverplicht,somsgekluisterd.Oudejaarsavondeen verrassendeuitzendingvan Keesvan Kooten en W im de

Bie.Zelfs01vondhet(wel)leuk.Mijngrootstebezwaarechter
tweeuurparodie,persiflagevindiktelang.Nuikbijna65benvind
ikallestelang.Daarom oudejaarsavond KootenenDeBieopde
video opgenom en en in gedeelten afgedraaid!

Woensdagzljanuari19.30 uur.BenedeninEnzian,Langwies
Sneeuw.Vanmiddaghierteruggekom en van driedagen bezoekaan
Jan en Lot in Sam edon.Boven de Enzian m eteen altwee grote
herten die rustig stonden tegrazen.Sfeer!Sfeer!Sfeer!Toch drie

dagendiemisschienweerbijdragentoteenwatbeterbegrip.Voor
elkaarmagiknietzeggen...wantvanonswetenzeniets,begrijpen
zenietsenvragen erooknietnaar.Zekunnen ernooiteensechtvan

genieten.Hetleveniseenillusie,zeiikgisterennog.Alsjedeballon
doorprikt,bli
jfternietsover.

ZaterdagI4februari14.15uur.WerkhuisjeKudelstaart
Sindsik na aankomstuitLangwieshoorde van Lockheed - Prins

Bernhardvoornietsanderseigenlijkmeertijdgehad.W oensdagavond had ik ongeveernog nietsoverdeLockheed-affaireen don-

derdagmorgenkwam zoalsaltijdallestegelijk:grappenvanmeneer
VanLiempt,Sant,W assenbergenTerzijde.Datmoestikhier,op
hethoofdkwartier,toennogineenuurtjeproberenteverwerkenen
teplaatsenin deconference.O m 13.30 uurin Gooiland.Conferentie
m etm eneerVan Liem pt,Ru,Fransen ik.G een directe besluiten.
M oest ook nog inleidende conference voor fN achtwacht'm aken.

Om 20.10uurdoekop!Nieuwespiekbordenengeentijdmeerom te
studeren.Daverend,ongekend succesvoorHilversum.Toch conference overdePrinsen Lockheed,datis,washetnog niethelem aal
lj2
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(zuinigzijnopPrinsBernhard'
,hoortnu zelftotdeuitstervende
soorten waarop nietmeermag worden gejaagd.Zeg maardag
Prinsjesdag).Slotinterview-Den-uyl-scène moeten we zelfs na
twee avonden nog zien te vinden.Eerste avond.
.die éên miljoen
dollarvoor Prins Bernhard.lk zie hetmeer alseen adviesprijs.
Tweede avond:in wezen weinig verschiltussen kinderen die een

ZeeuwsrozijnenbroodaanbiedeneneendouceurtjevanLockheed.
Dezelaatsteopmerkingwaserblijkbaartotaalnaast.Doodsestilte
en...zelfsweinig slotapplaus.H oogstmerkwaardigereactiein zo'n

daverende voorstelling.Na veertig jaarweetje hetnog steeds
niet!

Vrl
jdagzofebruariz#.2ouur.Werkhuisjeophetzuiden
#edraaid

Erzitietsvanlenteindelucht,alglijdendewitteeenden nogover
eendunlaagjeijs.DenUy1komtnooitaanregerentoe.Numoethij
weerdriewijze mannen zien te vinden van onbesproken gedrag.
Gisteren bijaanvang20.15uurin Amstelveenbleek Ru erniette
zijn!Opgebeld.Zatnogrustigthuis.W ashetvergeten.Toch maar
vastbegonnen en...eigenlijk nietsaan dehand.HarryW ich in de
zaal.H ad ernietsvan gem erkt.CultureelCentrum prettige zaal
om tebespelen.BeldedeBonnen in Cap d'Ailen vanm orgen Rien

enIngridinLangwies.Zaligzoietsvoorjevriendentekunnendoen.
Twee nachten alweergeslapen m etvalium .Bevaltm e goed.Toch
weer gespannen,toch weer nerveus voor de voorstellingen. En

toch...zou ik het(nog)voorgeengoudwillenmissen.
Zondagzmaart18.30uur.WerkhuisjeKudelstaart
W eereenzwarein Eindhoven,vanafdeeerstezin totletterlijk de
laatstegraploodzwaar.Dezaalisvoormijine1kgevalonbespeelbaar. Het balkon doet gewoon niet m ee. Leidt een eigen leven

ergensverwcg in Helmond.BijdetNachtwacht'totaalgeen trespons'(mooiwoord).Nadepauzeafentoewatminderslecht.M aar
aan het slot,watnooitgebeurt,bleefalles rustig zitten en langzaam ,log kwam en ze tenslotte om hoog van d'r stoelen.M aar de
directeurbleefmaarvolhouden dathetongekend,enorm.overwel-

digendwasgeweest.Nouja.M isschienverliesjetenslottejekijkop
hetgeheel,m aarik zou zeggen'
.nooitm eerEindhoven!

Zaterdag 2o m aart9.45 uur.Kam er47,Familiehotel
Paterswolde

Dezonschijntfel.Belachelijkleven.EersteavondStadskanaal(bij
Tim)inmijngevoelgeheelmislukt.Voordepauzekriebelhoest.
N iette harden.De zaalging m eehoesten.ln de pauze in wanhoop
halveCodinovoingenomen.N ietopdoktersadvies.N adepauzetot

mijn eigenstommeverbazing hoestweg.Niettegeloven.Maar
toen voelde ik me slaperig worden,ver weg,wazig.Angstzweet

brakmeuit.Pikdonkerezaal,fellelampen,geenpuntom jeaan
vasttehouden.Duizelig,dom melig.En heelin deverte meende ik

somsdezaaltehorenlachen.Nachtmerriediewerkelijkheidbleek
tezijn.Steedsdenkendikslaap,iksuf.ikslastukkenover.W atook
zowas:Hirohitoenopvangnadegijzeling...JanPieterszoonCoen
endediscrim ineertniet,allemaalvergeten.Steedsdenkend ik weet

nietwaternogkomt.Bijhetinterview DenUy1ginghetietsbeter
doorhethouvastvan een tegenspeler.Toch kwam erom tien over

e1feeneindaanmijnlijden.Zeklaptenenstondenneta1sbijeen
goeieavond.N a afloop m ezelfoverwonnen doornietm etalleswat

erin mijnbuurtstond tegaangooienensmijten.DoornietTim
(nietteverwarren metTuf)van allesdeschuld tegeven.Gewoon
vriendeli
jkgebleven,maarvraagniethoe.Tweedeavondnaafloop
Tim m etspeech,grotekaas,bloemen,fotograafen allerleim ensen
achteren wachten tothetpubliek de zaaluitwasen dan hetdoek

weer open en weer fotograferen.Tim steeds aan je arm,in je
kleedkamerenletterlijk onderjeneus.Steedsmetmezelfgesproken:rustig Tam mo Siepkes.N ooitmeernaarStadskanaal.

Dinsdag 2J maart4.oo uur

M ijnlevenisbewustgeloofikeendagelijksepogingdemensende
afschuwelijkeernsttelatenvergeten.Latenweeenenormeflauwekultrappen.Laten weproberen tOtOnze laatste minuutte lachen.
ln godsnaam lach danm aar,wantde ernstbrengteen m ensnaar
niets dan de afgrond van Gods oneindige humor:een wereld vo1
verdriet.
Zondag 2* maart9.50 uur

ZiektevanRuvanVeenbevaltmijtochniethelemaal.Vrijhoge
koortsnogsteeds.LotbeldeTufop:çAlsjullieechtomhoogzitten,
l54
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wi1W im Kanjr.julliewe1begeleiden...l'Hi
jkannieteensnoten
lezen.Ja,nu we1en hijbegeleidtveelschoolcabaretsverrekte
goed...Zodra Jullie Jan ziek is,hoop ik aan te bieden de Raad van

Statevanhem overtenemen.O God.Geefmijietsvanhetgeduld
van uw engelen,hetzogenaamdeengelengeduld.
W oensdag 2zaprilzp.z.suur.Werkhuisje
ln H oorn de laatste voorstelling van dit seizoen. M et een zeer
gezonde en goed uitziende Ru van Veen weer achter de vleugel.
Goedereacties.

W oensdag .sm ei4.15 uur.W ildwal
H etbegintvoorzichtig lichtte worden en ik hoorde eerste vogels

zachttsjilpen om 0nsnietwakkerte maken.Gisteren weerdie
vierdemei.Eenendertigjaargeleden.DedagbegonmeteenontzettendspoorwegongelukbijSchiedam.Vierentwintigdoden.Daarna
stond alles in hetteken van de dodenherdenking 4 m ei.Vreem d,

e
igenlijk hoorden die vierentwintig van Schiedam er niet bij.
'
sAvondskortedocum entairegezienoverhetAnne Frank Huisen

vooralhetdagboek.Ontroerde mijtoch weer.Dagboeken...Van
N eurenberg 1946 totDùsseldorf1976;nog steedsstaan oud-nazi's
terecht.M aarinDuitsland iserhaastgeen interessemeervoor.Een

avond metveeltranen en veelbrok in dekeel.Lasin mijn eigen
Birma-Thailand dagboekjeoverdelaatstedagenvankrijgsgevangenschap.

Dinsdag18mei2z.JJ uur.WerkhuisjeKudelstaart
H ele m orgen e1kdeelvan de m iddag aan hetboek gewerkt.O m

Ij.4juurmetl'ufnaarheer(enmevrouwl)VanLindonkinAarlanderveen.W onendaarontzaglijk leukin eenoudeboerderij.Boek
doorgenomen en m ooi,leuk en gezellig bevonden,maartotaalin
paniek,omdaterm instensvccrtigdingen helemaalnietinstaandie
ikerzodolgraag in had willen hebben.Ja,delay-outman heefthet
in elkaargezettot het tvol'was en toen lagen e1'nog tientallen
dingen dieer nietm eerin konden!W atnu? Nou,hierishetboek.

lossevellennatuurlijkenzoektunuzelfmaarwaarallesstaanmoet
watu ernog in wilthebben.Gooitu erm aaruitwatu wilt.maaru

moet dan welnatuurlijk...en toen volgde een cursus voor lay-

outleken.Om half acht totaalverslagen de deuruit.N a de lglo-

maaltijdligthetboeknubovenopmijnmaaga1sdiesteneninde
wolfmetdezevengeitjes.
Donderdag 2o m eiz2.gl uur.Paniekcentrum Kudelstaart

Gisterochtendom halfvijfbegreepikdathijmijmooiindeboot
hadgenomenenmijnuwildeopzadelenmethunwerk.W im lbo
gebeld,m aardiewaserniet.Toenm eneerVan Liem pten besloten

grotevergaderingmetdeBijentebeleggenbijhem thuis.DeBijen
warenechtereendagjeuit,hunjaarlijksefeestdag.Alleen Van
Lindonk was er.Gezegd dat ik er niet aan denk op deze m anier

verdertewerken,tenzijGeertLubberhuizenenVanLindonk3o
julimijnprogrammawillengaanspelen.Allesweerteruggegeven
wathijmijin mijn handenhadgestopten eenlijstgemaaktvan
zesendertig dingen die erbeslistnog in moeten.Rangeermijin
godsnaam nietindesituatievanwezijnalaanhetdrukken.Erkan
nietsmeerveranderdworden,wantwijzijntelaat.
Vrl
jdag 2zmei6.15 uur
W ataarzelend aan de laatste ronde van hetboek begonnen.Hon-

derdzestigpagina's.Tiendagendetijd.Boek,boek,boek.M ijnrust
iszoek.

Zaterdag 22 mei23.00 uur

Hetkabinet-DenUy1wankelt(weerl)De Bloemenhoveklinieken
kredietgarantie voor kerncentrales in Zuid-Afrika zijn de twee
groteknelpunten.Staatopvallen.Ook in tBrandpunt'om ongeveer

22.00uurwasdatduidelijktezien:eenkordatemaaronwrikbare
Lubbersaan hetwoord.

M aandag 24 m ei2o.2J uur

Van I6.Ijtot19.00 uurbesprekingbijmeneerVan Liemptmet
GeertLubberhuizen,PetervanLindonk,Tufenik.ivader'(Geert)
zou allesweléeven'oplossen.Losteop kom ische Plesm an-achtige

maniertotaalnietsop.31meimoethetklaarzijn.Nou,dan gaat
Peterjedûshelpenbijdielaatstehonderd(!)bladzijden.Eindevan
deonzin-oplossing.Deenigedie zich zorgen m aaktoverdatboek...
ben ik.
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Dinsdag 2.smei

GetrachtpremièreindeKoninklijkeSchouwburgvanyojulia.s.uit
testellen.Zesvoorstellingen latenvallen.Kan nietvolgensm eneer

VanLiempt.Erzijngemiddeldaltweehonderdplaatsenpervoorstelling verkocht.

M aandag Jzm ei7.55 uur
Ben nu zelfBoek geworden.

M aandag zjuni.TweedePinksterdag 6.oouur
H etboek isvan de baan!lk ben nu sindsgistermorgen twaalfuur
zonder boek. W anhopige telefoon gisteren met meneer Van

Liempt.01steedserbijenallelaatstemogelijkheden opeen rijtje
gezet.N iemand kon erm eeruitkom en.Daarom heleserieKonink-

lijkeSchouwburgafzeggen.MeneerVanLiempt:datmagumijen
Guus Verstraete nietaandoen.Toen wijopnieuw voor de derde
maal begonnen,zei Ol:begin nou niet weer opnieuw...en toen
barstte de bom.Allesondersteboven gesodemieterd.A ktentas in
hethaardvuur,bloknoten,lossebladen,detelefoon tegen devlakte

(nieteenskapotll).Eindeboek.
Avond 2o.zJ uur
Om drie uur meneer Van Liem pthier,die ik allesheb uitgelegd.

W ehebbendaarna gewoon samenzitten lezen in mijnwerkhuisje
28graden van Ij.oo tot18.35uur.Hijwasnogstrengerdan ik.
Ontdektenog meerfouten.M aarzoalshijnu eenmaalis,liethij
zich nergensoveruit!GeertLubberhuizen nubijW .F.Hermans.
KomtervoorteruguitParijs.Grootalarm.
DonderdagIojuni5.30uur.Kamer55,HotelEden,Spiez.
M ooiste uitzicht ter wereld m isschien wel.Zitvoor het raam te

schrijvcn.l4etmecrisstil,eensneeuwbergrechtsstaateeuwigte
wezen.Beneden liggendeweggetjeswaaropPrem enPapen tante
M ientjehebbengelopen.En01eniknoginseptember.Derustisnu
alover m e gekom en en van een boekenteleurstelling is al geen
sprake m eer.H et wordt denk ik een m ooie dag.W itte wolkenflarden metalweerveelblauw.

Zondagzojuni.Balkonkamer2.s
lk zitalom 6.Ijuurhierm ethetboek!datineensgisteravond 19.00

uuropdekamerwerdgebrachtmeteenbijliggendkaartje.Heer
VanLindonkzou hetalleenmaarevenafgeven,maarhi
jlogeertin
Faulenseeen zoektcontact.N og nietbesloten watprecieste doen.

MorgenvertrekkenwijnatwaalfdagenSpiezrichtingLangwies.
M aandagaljuni.Avond19.10uur.Balkonkamer25
Nog één dag hiergebleven,vanwege...juistjahetboek.Gisteren
halvedag aan gewerkt(metoverdrachtop parkeerplaats)envandaagom ongeveertweeuurnaarFaulenseeen allesdaarovergedragen.Van Lindonk met vrouw en kind vertrekken morgen naar
H olland.Tocheen aardige,sportievehardwerkendedoorzetterdie

VanLindonk.W ijgaannaarLangwies.Nueveneenboekvanmijn
hart.

Woensdag3ojunizp.ozuur.Ringhotel,onzeeigenkamer69,
Engelberg
O m twaalfuur van de Enzian weggereden.Tufsm eethaarwitte

marinepetjebaldadiguithetopendak.Stoppenwasnietmogelijk.
Petjepissen.lkzwaardepéineven.lnW alenstadsneltirolermuts
gekochtvoorfrsj.4om etwitplafond.Stond haarnog snoezig ook!

Humeurkwam weerbij.
ZaterdagIojulizJ.2o uur.Werkhuisje
G ewerktwordterniet.A lleen eindeloosom deeigen asgedraaid.

W erkboeken,conferences,alles ligt op mi
jn bureau, maar er
gebeurtniets.Hetgewonebeeldvanschrijven?Een programma
schrijven?Wie?Hoe?W anneer?
Donderdagzgjuliz2.zl uur.Werkhuisjenaardezongedraaid
Langetelefoon m etRu en metm eneerVan Liem pt.N u klaarvoor
hetgevechtm ethetwoord.Gisterenhelem iddag druk geweestmet
finalevoorde pauze en de laatste drie num merstKnodde',tAccordeonisten'en çA1lin theFam ily'hechtaaneengesm eed.Tweenach-

ten achterelkaarwakkeren totzesuurziten schrijven.W e1vermoeiendmaarhetblijktdatikdanhetmeestgeïnspireerdwerk.
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M aandag p augustus.Avond
A lleconferencesvooren nadepauze,totaale1fborden m oeten nog
gemaakt.Heb daartiets'aan kunnen doen,toen Harry W ich de
proloog en de finaleaan hetuitlichten was.Om twee uurdezogenaamde generale.H ad zelfwatverkledingen willen uitproberen,
maarpraktisch helerepetitieindezaaldoorgebracht.Totwccrom
half zes uit moesten wegens voorstelling Fons Jansen.Au fond

moestikvanuitdezaaldehelefinalenoguitleggen.lnmijngevoel
wasernog nietstotheelweinig aangedaan enveelonbegrepen.N a

afloop(repetitieeindigdebijtDitisdewereldwaarinwijleven')
bespreking.W e halen hetniet.Uitstellen? Eén week? Hetis alle-

maalteveelin te weinig tijd.Negenverkledingen voordepauze.
geen conferences klaar,geen slotpotpourri,geen repetitie metRu.
Zieernu nietsmeerin!

Zondag z.saugustus22.20 uur

Veertig jaarABc-cabaret.Ten einderaad.Op dedag van ons
veertigjarig jubileum is de schouwburg uitverkocht,gesloten!
Dood-endoodm oe.W aardeloze,totaalverlorendag.Allesisverlo-

reninmijngevoel.Benikoverwerkt?Heledagéénlangeaaneenschakelingvantijdrovendehandelingen,diem islukten.Zochtnaar
degeluidsbandvan tW ateenland,wateen land'om hetlreneliedje
ûDevaderzegt'afteluisteren.Tijdensopzoeken...een schotl!En
tweekwajongensineenroeibootvlakbijhetwerkhuisje.Van Lindonk en GeertLubberhuizen.lk meteen woedend.Riep:opsodem ieteren.Geschrokken roeiden ze tegen denoordoosterstorm weg.

BleekVanLindonktochaanlandtezijngegaanom...hetboekaan
01te overhandigen.Ze hadden van deze dag,door hun toedoen

verpest,cenfeestjeproberen temaken.
Vrl
jdag27augustusIo.oo uur.Werkhuisje
Dodelijkevermoeidheid.HermanvanVeenbijonsnamijntelefonische verzoek.Kwam om 16.00 uur.G ing om 17.30 uurweg.Enorm

contact.Spinnewebben in detuin bekeken.Toen gevraagd ofhij
prijssteldeop de Davidsring.Hijwaserhelemaalvan onderde
indruk.Reageerdezolief,zokinderlijkentotaalnietoverhetpaard
getild.ilk voelhethier,diepin mijn buik.'Beiden geëmotioneerd.
Stukjeafsluitingvanjecarrière.ln zijn rodeJaguarreedhijsnel

weg naarCarré.Daarnavanaf18.00 uurtelevisiegekeken meteen

vanzijnvoetstukgevallenPrinsBernhard.Rapport-Donnerinde
TweedeKam erdoorDen Uy1uitdedoeken gedaan.Om 2o.oo uur
in regen en wind gaan varen heelalleen overeen donkere W esteinder.Twee witte rondvaartboten waarop werd gedanst,maar niem and keek naarbuiten.

Zaterdag 2* augustus

Om I2.IjuurindeKoninklijkeSchouwburgensamenmetmeneer
Van Liem ptgeprobeerd de grote samenvatting over hetrapport-

Donnertevinden inéénoftweezinnen.Om drieuurhaddenwij
beidenoververmoeid enongeïnspireerd nog nietéén zin dieonsecht
beviel.'sAvondsgrotevoelbare spanning in dezaal:watgaatie er
overzeggen?N a:bentu nogpubliek ofaleenrepubliek;wiezonder
zondeiswerpedeeerstesteekpenning,zeiik:erisopgem erktdatde

Prinsonzorgvuldigisgeweestinhetkiezenvanzijnvrienden.Maar
indezemoeili
jkeurenvindiktochwe1dathijveertigjaargeleden
eenjuistelevenspartnerheeftgekozen.Ervolgdeeendonderend
minutenlang applaus.Toen pasbrak de spanning.Zware,enerverendeavond.
M aandag zseptem ber4.20 &&F
De laatste avond van de zesvoorstellingen totdepauzeloodzwaar,

nietmeetevoeren.W anhopigtoen hetdoekviel.Proloogjemet01
matig.Hoeweliedereenroeptontroerend,valtmijvooralhetjubileum elem enttegen.H etzit erniet helem aalin ofhelemaalniet.
Dandeopeningsconference,isnogergprilenzekernog lang nietop

hetpeilvan ikanje'tnietvolgenzus'
?'En hettwintig minuten
cabaretoverzichtnee,jewerktjekapotendatwatikwi1blijftuit.ln
de pauze dus volkomen in m ineur.Enorm e be1sherry gedronken
vlakvoorhettweededeelbegonen toenkwamen zelos.lkook!Om
23.10 uur01zachtjes'
.Hijiser(Hermanl)enverderineen razend
tem po huldiging en ring gedaan.Ik dacht goed,spontaan,niet

officieel.Veelfotografen.TelevisieTRosmetRalph lnbar(?)en
HenkvanderM eyden.(DeNoswasom onduideli
jkeredenenniet
geïnteresseerd.)Een zeerontroerdeHerman.Veelgezoen.Vader
en moedervan H erm an,M arlousengeenkoud buffetna,m aarveel
WarmcVriCndSChaPSgCVOClenS.
I6o

M aandag 6 septemberzJ.#J uur.Kam er 2J,H otelEden,Spiez
lk 1ig in bed en 0 1ishofdame.Geeftallesaan.Dood,dood,doodmoe.Zaterdag in paniek Aalsm eer verlaten.Regen en kon niets
meervinden.Dachtallestehebben ingepakt,m aarzattenslotteom
16.00 uurzowatte huilen in de grote blauwestoel.Lekkage in de

bijkeuken.LeoAarsenkwam goeiigvragen'
.tl-loelaatgaatuweg'
?'
lkdachtnooit.lkblijfhierwantikworddoodziek.Agressieftoten
met.Erzijn nog maarweinig mensen die ik nietwi1slaan,maar
om helzen.01en de M edische Engelen en meneer Van Liem pten

M arjetenbijnaalleVonken.MaarJanenLotenTruusenRuvan
Veen die,zonderhanddrukoftelefoontjeofinformatieovermijn
toestand,na de laatste voorstelling wegliep;netals Frans Riihl.
M aarik ben zo m oe.Enigenu bereikteresultaat:ik hoefnog m aar
twee dagen perweek op te treden en Groningen isvoordetweede
maalafgezegd.

Vrljdagzzseptemberzp.zo uur.BenedenEnzian,Langwies
Overaleeuwigesneeuw.H eelerg stilen sfeervol.Stapelerg stim u-

lerendepostgelezen van Simon,lrisenRu (O1beltnu bovenmet
heml)en eenouderwetsaardigebriefvan Goof.M et01eveninde
avondzonnogstukjegestaptenopbankjegezeten.Geen briefvan
FransRùhl.ook nietsvan Keesvan Kooten.M aarallesuiterm ate
sfeervol,aparten erg ontspannend,geloofik.

Dinsdag 2zseptember18.50 uur.Langwies

W eertebedalsdeomavanRoodkapje.Vannachtom halfdrietoch
weernietzo lekker.Sneléén asperin,één valium en twee rennies

geslikt.Zenuwen?VerwachtnieuwemedicijnenvanhetM edische
Engeltje.Eindelijk ondanksschrijfverbod briefaan Toon begonnen.Even Arosa in.Temoeom telopen.Bijdeaangekomenpost
zekerdertig totveertig kranteknipselsover tziek'en trust'.M ooi

verhaaloverW im KanzaligverklaardineenkoffertjeenW im lbo
dieaan devoetvan hetm onum entzitom slechtsafen toeevenopte

staanom devogeltjesteverjagendiehetmonumentwillenbevuilen.HoorjuistopdeZwitserseradiodatdePrinsaanwezig wasbij
hetuitspreken van de troonrede,maardaterin de rede metgeen
woord over het Lockheed-schandaalwerd gesproken,terwi
jlhet
rapport-Donnernutochnumm erêénstaatop deboekentoptienvan

deHaagsePost(mooivoordeconference?).DePrinsineengewoon
kostuum in de gouden koets. Het zwarte schaap m et de witte

anjer.
Woensdag 2pseptem ber 9.20 uur.Enzian,Langwies

Gistereneenbijzonderedag.Bi
jdepostalweerongeveertwintig
knipsels,waarbijenorm interview met Frans Ruhl.Hetgafop
sommigepuntennogalwatlichtindeduisteregangvanzaken;hij
had heteenreuzerotaugustusmaandgevonden meteenvreseli
jk
slot...W aternOu preciesaan de hand isgeweest,daarkwam ik na
een telefoongesprek van anderhalfuurtoch niethelem aalachter.

Beldehem namelijkdirectnahetlezenvanhetinterview openwas
blijmeteen,voorzijndoen,enorm goedcontact.W ehebbenhetop
onze maniertoch even uitgepraat.Zeidatik hetmijerg had
aangetrokkendathijzonderietstezeggenwasweggelopen.Nouja,
aanheteindvanhetgesprekbegonnenweweereenbeetjetelachen
enikgeloofdatwijallebeiopgeluchtwaren.
Vrl
jdagz.
soktober15.05 uur.Werkhuisje
Hebmijnenormeinzinkingoverleefd,geloofik.Deeerstevoorstelling in LuxorRotterdam een onverwachtdaverend succes.N iette

vergelijkenmetdezesvoorstellingeninDenHaagenvooralvoorde
pauzeniet.Geweldigeverrassingeigenlijkvanafheteerstewoord.
Enorm ereactiesvan negenhonderd enthousiaste mensen.Joke a1s

kleedstereenwareuitkomst.Stilenaccuraat.Alsdatzoblijft,ook
watdereactiesbetreft,verheug ikmijop anderhalvemaand Rotterdam,waardebelangstellingnoggroterisdanverledenjaar!
Zondag 24 oktoberzazl uur
TweeRotterdam seavonden inm iddelsalweerachterderug.G isteren begon m ethetheeleven uitvallen van de playback-band in de
proloog.lem and liep hetstopcontactuitde taperecorder en daar

stondenwij01enikdriesecondenmooivoorschut.Sloegen het
zogenaam deplayback-figuur.Joop Koopm an en N ico Knapperin

dezaal.Haddenop mijnverzoekhuntelevisie-ogen ingezetvooral
om te zien hoe hetDen-uyl-interview zou overkomen eventueel31
decem beroptelevisie.Beidenwaren na afloop een en alzekerheid.

Geweldig,zonderenigetwijfel,riepJoopKoopman(voordetweede
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keer;inApeldoorntoenhijnogtheaterdirecteurwasookal).Zittend op een kist in de gang toen m aar besloten in principe te

proberenditjaaroudejaarsavondtedoen.Nualopvandezenuwen,
geloofik.

M aandag znovem ber14.30 uur
Koffie en kranten en om 10.30 uur telefoon van meneer Van

Liempt.Naveelzakelijkgedoe,iserverdernogiets?Ja...Sethdeed
zondag bij W illem Duysin tM uziekmozaïek'...zijn imitatievan
Joop den Uyl!Toen wasde bootwe1goed aan.Goddank datSeth

niethoordewatikeroverzei.Mooimijnparadepaardvooroudejaar
verpest.Metopzetweetikwe1zeker.Hijdoetditnummerwaarschijnlijk morgen ook in de tvuist'van Duysop televisie.Einde
bericht.Helemaalindeputvanditnieuws.Gevoelvangeldgejat
uitjeportemonnee.lnbraak.NaveeltelefonerenmetmeneerVan
Liempt,Frans(dandoenweDenUyltochniet),Sant(Ruhad het
ook gehoord en was er nogalbeduusd van),weer meneer Van
LiemptdieW illem beldedievanplan isdinsdag in detvuist'ietste
zeggen in hetgenre van:W im Kan doetditnum m er alm eerdan

tweejaar.W istjedatniet?SethheeftonsnamelijkinDelaMar
gezien.Tweedingen goed begrijpen,schijntSeth ook tezeggen.
Kortom totnu toeallesin hetteken van destoelondermijuitgetrokken.Slechtcollega.De klap is net zo hard aangekom en,a1s

toenhi
jopoudejaarineenszonderietstegenmijtezeggenoudejaar
gingdoen.Onbeschaafd,zoujehetookkunnen noemen.
W oensdag J novem ber
Tv m etde ivuist'van Duys,waarin Johnny Kraaykam p,Sim on

Carmiggelten Seth.De eerstetweegeweldig.Johnny metliedje
vanToon,tzeg maardagmetjehandjetegendezomer'en Simon
mooioverRoland 1401st.Sethvielmemee.Zijn Den Uylheeftin
iedergevalnietstemakenmetmijnDenUyl.Hijblijftinmijnogen
eendilettant.M aarhetpubliekvond hetzotehoren welgoed.Tekst

overhetvermanendevingertjevondikerggoed.LiedjeoverDen
Uy1bevielmijniet.Naafloopenthousiastoverdezetvuist'W illem
gebeld.Haddaarveelsuccesmee,wanthijzatermeeindatieSeth
geen kathad gegeven,maarzo'n opmerking had echtnietgekund.

Hi
jstaathiernaastmij,zeiW illem Duysenvoorikhetwist,hadik

Seth aan de telefoon.G ewoongezegd toen m aarwatik echtm een-

de:ikhad zwaarde pestin,toen ikhoordedatjijDen Uy1op
televisie ging doen,m aar...hetheeftniets m etelkaar te m aken.

Sethmeteendoorhetdolleheenvangeluk.Enofwijnuvlugnaar
zijnprogrammakwamenkijken,wanthetwasgeweldiggoedenwij
zouden hetprachtig vinden.Nog nietsveranderd in aldiejaren!
DaarnaSimondieikuitdegrondvanmijnhartgelukkon wensen
metzijnoptredenentoenSjonnieKraaykamp.Hebhem ergopgebeurd.Deed hem geweldig goed.Toch een heelbijzondergr6öt
artiest.

W oensdag J novem ber2I.oo uur.W eerthuis
Jimm y Carter ispresidentvan Am erika geworden.N ou gaan we
lachenll!

Zondag 2znovember19.00uur.Werkhuisje
Donderdagmiddagvantweetotvijfuurvoordetvom hetTweedeKam er-debatoverdeontsnapping van M enten tevolgen.Van Agt,

de lijsttrekkervan hetCDA,heeftzowatde hele lijstuitelkaar
getrokken.En:Ethisch Reveilm eteen aleen mooiresultaat.M en-

ten preciesop tijd wakkergeblazen.VanAgtpreektbeterdanhij
spreekt.Allemaalterelfderurenogop hetbord gezet.Totaalzeven
nieuwe grappen directin het begin.Daverend succes.M eike en

M irjam in dezaal.W aren indepauzeevenbijCorryenikzag ze
dertig seconden en zeibeleefd:oplazeren s.v.p.,wantik had dehele
Pauze ook nog zitten EM enten'.

Dinsdag z decem berIalo uur.W ildwal
Vanmorgen om 8.00 uur:M enten in Zwitserland gearresteerd.De
ochtendbladen hebben hetnetnietm eerkunnen meenem en.Hans

KnoopvanAccentheefthem ontdekt.Hoefnietallesopteschrijven,want vanavond kom en de kranten m et het nieuws en het

commentaar.W elweetikdatdehelftvanmijnwerkprullenmand
rijpisgeworden.
Zondagz2decemberzp.louur.Werkhuisje
W eertweedaverendevoorstellingen in H aarlem .Zitvan I8.Ij uur

totnuvolkomenvoorgekaantwee,drierijmzinnetjestewerkendie
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ikalvijfdagenlangnietkanvinden.
M etde doofpotoverde drem pel

hetnieuwejaarinopdetast
En daarop heb ik dan ongeveertien variaties.

M aandag zo decem ber22.45 uur

W ijn op en twee kalmeringspillen m etêén resultaat.helptniet.
VandaagvoorheteerstnaeenoudejaarsbijeenkomstmetRuvan
I3.oo tot18.30 uur;zie ik hetweereen beetjezitten,maardaarvoor...neigingom mijdoodtelatenverklarenom zovanallesafte
ZI
.J
.Z.j.jCy uu.
IM etdedoofpotoverdedrem pel

2M ooieplaatsvooreventueelliedjevanSantéfhoedenliedje
na 22 m inuten

3Opzetvoorgelezenabortusliedje.Daverendekritiekvan 01
en Ru (tien regelshebikal(pas)
4Prachtigeopzetoudejaarspotpourrimeto.a.:
l'm dreaming ofa whitechristm as

W ezaten in dekou bijmaanlicht
M oederzetde doofpotm aarvastklaar

13miljoenoliebollenopaardgas
W aargaanweinhetnieuwejaarnaartoe?
(ikbenbijzonderblijdatudezevraagstelt)
Dusruim anderhalfuurendatisdan nû weermijn grootsteprobleem .W ie weet,denk ik nu,om tien over elf kan het als alles
meezittoch nog leuk worden...Afkloppenll!

Donderdag 3o decem ber.Avond
Drie avonden lang zes voorstellingen.Vooralti
jdensdetweede
voorstellingelkeavond nooitm oe.Conferentievooriedereopnamc
in de Liegewagen.U nieke sam enwerking tussen Joop Koopman,
N icoK napper,HannekeKocken onzem ensen.Vierdevoorstelling

leek hetteworden,maarhetwerd tochdezesde(delaatste).Ter
elfderurekwam en ernognieuwedingen in.Duikboten-conference

enVanAgtbijW illem endegoudvissen.Televisietechnieus,diehet

uiteraardzesmaalhadgezien,bedanktemijbijhetverlatenvanhet
theatervoordeheerlijkeavondenenikgavoordezevendemaal
(oudejaar)weerkijken.M ooicompliment.
Vandaag Ij.3o uurviewing in Nos-studio Hilversum .M etalge-

menestemmengoedgekeurd!JoopKoopmangingmi
jineenapart
kamertjevertellendatdegrammofoonplaateindigtmetabortusliedje.ZeerOrigineelidee.Delpissamengestelduitmateriaalvan
deeersteavond,waaropvrijveelstaatdatindezesdevoorstelling
allang nietmeervoorkomt.lndia-conferencebijvoorbeeld.Zesde
voorstelling werd hettenslottetoch.N ietsveranderd.

VrijdagJzdecember.Nacht5.oouur.W ildwal
Hierop de oudejaarsmiddag aangekomen.Sfeer.Eenzaamheid.
N iem and tegengekom en.Totaalalleen metTufin hetwolvenbos.
Deuralvroegophetwolvenslot.Doodzenuwachtig naaruitzending

zittenkijken van tienvoortien totelfuur.Mooi.Directdaarna
telefoon.Reactiesopgeschreven mettrilhandje.Om twaalfuur
cham pagne in elkaarsarm en.Sam en gezond,gelukkig,succesvol,

totindeeeuwigheidsamen.Daarnahadikhem eenbeetjeom.Door
de gebroken spanning en een halfflesje champagne.Vielmet
tafeltjeenallanguitindekamer,maarwe1gelachen.Om tweeuur
naarbed.
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W im Kan gaathetrustigeraandoen engenietm etvolleteugen van

zijnsucces.Ruim een halfjaarlanggeenvoorstellingenom dan
terugtekerennaarzijnfavorietetheatersinDenHaagenAmsterdam,waarhi
jnunog maartweemaalperweekoptreedt.Naast
DenUylheeftKanookeentreffendeimitatievanVanAgtinzijn
programmaopgenomen,wantbeidenzijndedagelijksehoofdrolspelersinhetpolitiekenieuws.Zo brengtVan Agthetkabinet-Den

Uylvoortijdigtenval,maardevervroegdeverkiezingenop2jmei
leveren de PVDA een winst van maar liefstnegen zetels op.Een
moeizam e langdurige formatie volgt.Het kabinetspeeltin bles-

suretljd en WiegelIooptzich alwarm.lnformatie en formatieopdrachten worden vele malen aan de Koningin teruggegeven.

W im Kankijktindeschouwburgomhoognaardekoninklijkeloge:
N ee,dieiserniet,dieIuistertnunaaranderekom edianten.A1shet

tweedekabinet-Den UylernaI7Idagendaneindelijkgaatkomen,
loopthetdooreenstemmingvanzijneigenpartijraadtochnogmis.
lneenverbluffendeontknopinggrijptVanAgtzijnkansensmeedt
metW iegelminofmeeraan hetsoupertafeltjeindebeslotenheid
van een Haagsrestaurant(Paap en sm ulpaap)in goed een week
een coA-vvo-kabinetineen.Van Agtkom tnietals ministervan

justitie,maara1sminister-presidentterug.Den Uy1neemtnoodgedwongen plaatsin deoppositiebanken.

M aandag3januari.Avond.Wildwal
M et01en twee parapluen gewandeld in noodweeren stortregens
naareen absoluutverlaten Carolina Hoeve.'sM iddagsnaarVelp.
Dachtincognito.Vergeethetmaar.Een eindeloze zegetochtdoor

hetdorp.lnallewinkelshoudendemensenjeaan.Hetboodschappen doen duurtnu driem aalzolang.

M aandagIojanuari22.40uur.Kudelstaart
Beetjedoezeligvanhetgoedeleven,dewijn,deberichtenen de
triomftochtenophetstrand.Eindelijkweereensmetlrisgewandeld.lrisbeetjedikkerin haargezicht,beetjeveranderd,beetje
zachter.O m 19.30 uurvanavond telefoon van hetAlgemeen Dag-

blad.Decijfersvan oudjaarzijn min ofmeerofficieelbekend'
.
kijkdichtheid zevenmiljoenvierhonderdduizend kijkers.W aardering8,5.Vorigekeer8,8,maargroterekijkdichtheidenmijnduidelijkerpolitiek standpuntdoetde waardering dalen.Tot0P dit
momentuiterm ate tevreden metditresultaat.

VrijdagN januari19.15 uur.Kamer69,Ringhotel,Engelberg
Radiovanvijfvoorzevenalarmerendoverzwaresneeuwvalom en
in Zurich.Automobilisten werden verzochtalleen in hoognodige
om standighedendeweg op tegaan.Toen ging detelefoon.H etwas
Jullie Jan die uitnaam van Den U ylkwam vragen ofik 3o april

OfficierindeOrdevanOranjeNassauwildeworden.Neen,zeiik.
lkmochterernstigeen nachtjeoverslapen.M aardathoefikecht
niet,wantik wi1het echtniet!Zalig gevoelom ongeveerzesuur

voorjezesenzestigsteverjaardagzoietsabsoluutzekerteweten.lk
heb aldeze onzin a1sabsoluutwaardeloosleren bekijken.Sinds
Hirohitohebikooknooitmeereenlintjegedragen.

Woensdag3februari10.05uur.Langwies
Enzian inenkeleuren alweerofweerwekenwonen.Absolutestilte,
eenzaam heid,dikke,dikkesneeuw.Steedshertenom onshuis.Ook

voorhen heeft01lekkerehapjes.Geen telefoon van meneerVan
Liem ptnog.Vreem d zou ik ditwillen noem en.
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Donderdagz4februari4.05uur.Kudelstaart
Eindelijk na langetijd ishetdan weereenszover.lk kan niet
slapen.Onhalfvierwakkerenouderwetsdepéin.Bi
jmeneerVan
LiemptbriefgeziendieFransRiihlhem heeftgeschreven.Hijstopt
ermee,omdathijgeenzinheeftom dezemaanden indew w te
gaan.Aan zulk soort brieven tilik zwaar.Vervelend om zo uit

elkaartegaan.Maarmoetelketimmermandiebijeenmiljonair
eenspijkerinslaatmeteenmaareenmiljoenvragen?

Vrijdagasfebruari.Avond.Werkhuisje
Vanm orgen de correspondentie metFransRiihlvereeuwigd.Brief

aan hem tweemaalgekopieerd.Paroolgelezen.Klein kamertje
opgeruim d.Steedsweerhetzelfdegevoelwehebben gewoon teveel.
Teveelboeken,teveelrotzooi,teveelcadeauswaarniem and eigen-

li
jkietsaan heeft,teveelzogenaamdevrienden.Zeker265.die
allemaalopgezettetijdenzeggen:wezienjullienooitendaarom ga
ikdanmaarnaarniemand toe.M aardieenkelewaarjeom geeft,
dielaatjebarsten!
M aandag zzmaartzzz.suur.Werkhui
sjeKudelstaart

Poging totzon afen toe.Huisjegedraaid.Sfeertjemeneertje.De
lente is begonnen.M aar hetkabinetop de rand van de afgrond.
Hoefme ergelukkig nietmeebezig te houden.
Zaterdag 16 aprilz2.yl uur

Deduiveninmijnwerkhuisje,deurtjeopen,ophetzuidengedraaid.
GisteravonddaneindelijknaarToongeweestinCarré.Tochineens
een onverwachtfeest.Om 20.20 uur kwam en 0 1en ik de uitver-

kochte Carré-zaalbinnen.W ilden onze plaatsen op de derde rij
(prachtige plaatsen,veelleukerdan buitenstaanderin delogete
zijn)innemen,maarineenseenenorm applaus.lkdachtdatToon
alergens te zien was,maar het was voor ons.Ik boog naar alle

kanten.Echtvorstelijk.Hetwerdeengeweldigleukeavondwaarbij
vooralna de pauze de tranen van hetlachen dikwijls overmijn
wangen liepen.lnde pauzeleukm etM auricegepraaten na afloop

nog even opspeciaalverzoek metToon.Hijzagerstralend uit,
lichtgevende,blauwe ogen,zestien pond afgevallen (mochtook
echtwel)en zijn helepersoonlijkheid glansde weera1slang lang
geleden.

Donderdag 2zapril19.50 uur.W ildwal
Joopden Uy1veeltevaak op detelevisie.Dezeweekviermaal.W at

haaljejeaanenwatisdatvooreenplanning?Deverkiezingenzijn
pasoverruim een maand!Bovendien vond ik(helaas)gisteravond
Van Agtbeteruitdeverfkom en dan DenU yl,van wiewenu zowat
allesweten.Dem ensachterde politicus.Die onzin ken ik nu wel.

Zaterdag 2zm ei7.oo uur.Kam er4,Panoram a H otelAeschlen
Brieo aart aan Frans Rùhl.Kaartvan Adelboden metkoeien en

waterval!Ontvingjeooitmijnlievebriefwaarinikjeschreefdatje
gekbent.Vraag'
.benjenoggekofdoeje22ju1ia.s.weermee?Laat
mijdateenswetens.v.p.
M aandag2Jmei14.05 uur.WerkhuisjeKudelstaart
Som snaarhetzuiden,dan weernaarhetnoorden gedraaid.O m
halféén daarnetwildeik even luisteren naarhetweerbericht.B1e-

ken ertzomaar'weereenstweegijzelingen aan degangtezijn
door...zuidmolukkers.Een school in Sm ilde m et ongeveer hon-

derdtwintig kinderen envierofvijfonderwijzerseneen lntercitytrein op weg naar Groningen.Crisiscentrum in Den Haag ingericht.VanAgtop flink.N ietteharden!tlk ben nu weerministervan

justitie.lkmoetnuleidinggeven.'
ZojuistmeneerVan Liemptgebeld datik vanmiddag nietnaar
zijn kantoorkom.Benaltijdergafgeleid doorzulksoortgebeurtenissen.

Woensdag2Jmei.M iddag.WerkhuisjeKudelstaart
Vandaagstaatallesinhettekenvandegijzelingenendeverkiezingen.Een vreemd soortoorlogssfeer.Onbegrijpelijk datditalles
kan.Ben zeerpessimistischoverdeafloop.Dezegijzelingenzijn
niettevergelijkenmetdievananderhalfjaargeleden.W ehebben
m etveelfanatiekere m ensen te maken.Besloten in nauw overleg

met01niettegaanstemmen.Zojuistgehoord dathetfataleuur
(tweeuurvanmiddag)waarophetultimatum vandekapersafliep,
zondergebeurtenissenvoorbijis.Erschijnteenbeginvancontactte
zijnontstaantussen kapersenderegering.W ieweet?W ieweet!

l7O

Vrljdag2zmei9.oouur.TebedKudelstaart
Allesiszorelatief.Sindsvanmorgentienvoorzevenzijnvolgensde
radioallehonderdvijfkinderenpluseenonderwijzervrij!Erwas
eenbesmettelijkeziekteuitgebrokenonderdekinderenen zodoende.

Vrljdag3juni20.30uur.Westerterras
Netterugvanbi
jzondergezelligbezoekaanRu,Santendejongens.VroegaanRu:speeljijnogweleenspiano?Ru:ja,elkedag,ik
moettochintrainingblijven.Confereerjijnogweleens?
ZaterdagIljunizl.z.suur
Vanmorgen7uuraan radioen televisiegekluisterd.Gi
jzelingenin
deschoolin Bovensmildeen indetrein bijdePuntbeëindigdmet
geweld.Tweedoden onderdepassagiersvan detrein en zesvan de

negenkapersindetrein.lndeschoolzijndevierbezettersgearresteerdendevieronderwijzersvrij.Geenredenom tejuichenhelaas.
Laternog aan Ria en 0 1heleuiteenzetting proberen te geven van
hetontstaan van hetZuidmolukse probleem .Vielm e nietmee en
weetook nietofik hetgoed verteld heb.
Zondag zz.jl
knl
'9.25 uur.Nogtebed
N u beginnen aan een nieuwe conference iseen absolute onmoge-

lijkheid.Niemand weethoe allesza1verlopen.Terugslag van de
gijzeling op de kabinetsformatie.Voortdurend zie ik datsmalle
ontredderdegezichtvanDenUylvoormeendatdodelijkvermoeide hoofdvan VanAgt.Geen aantrekkelijkevoorbeelden vooreen
vrolijkeimitatiestraks.
DinsdagI4juni9.oo uur.Nog tebed
M et01naarmeneerVan Liempt,alwaardeheerKuitenbrouwer

(deeventueleplaatsvervangervoorFrans)aloponszattewachten.
Volgens01stond hi
jnietop,toen wijbinnenkwamen.M aaktewel
een prettige indruk,hoewelgekleed in een watverfrom meld wit
hemd en tuinschoenen.M aardatisnu geloofik hetsollicitatieuni-

form.Spreektgoed,dachtenwi
j.Zieterzeerbehoorlijkuitennog
nietoverhetpaard getild.Erwasalthans nog geen paard te zien.

VierjaarjournalistenschoolinUtrechtachterderugbijGijsStap-

pershoef,waarook 1eswordtgegeven in tv-en radiointerviews.

Vanmiddag worden dezesM olukkersin één gemeenschappelijk
grafin Assen begraven.Daarben ik ergvan onderde indruk.Eris
geen waarheid en erisgeen standpunt,geloofik nu weer.Iedereen

heeftevenveelgelijka1songelijk.
ZondagIgjuni9.05 uur.Tebed
Voorde derde maalFransgebeld,expressteedsop dezelfde klok.

Nukwam hijdirectaandetelefoonenalles...prima.Reuzeopgewekt,hijbijnauitgelaten.Toenvroegik:gaanwe22ju1iweerdoor?
Janatuurli
jk,riephij.Hafijn,zeiik,ikdachterkomtnooitmeer
watvandoordiebriefvanjou.0,diebriefhadunooitmogenlezen,
datwaseenonderdeelindehardestrijdmetmeneerVanLiempt,
descherpste,slim steonderhandelaarvan dewereld.Zo'n telefoon-

gesprekiseigenli
jknietweertegeven.Tenslottenoteerdehi
jheel
preciesdebeidetelefoonnummersvanmeneerVanLiemptenhij
zou hem bellenvooreen contractafspraak.M aarnietnaarhem toe

gaan metdie briefonderje oksel,riep ik nog en erwerd erg
gelachen.Vraagthijweereen miljoen,dangaathetfeestalsnog
nietdoor.

Vrl
jdagIjulizJ.Jouur.WerkhuisjeKudelstaart
Zitalvanafhalftwaalfop de eieren.Ditkeerde conference.Voel

mea1siemanddieheeftbeloofd22ju1iopeendraadtezullenlopen,
honderd m eterboven de grond zondervangnet.

M aandag zaugustus7.15 uur
W ateen zomer.De verwarm ing isweeraan en Den Uylook. H et

eerstezinnetjevandeavond.Voorstellingnunaarmijnzin.Werkte
afgelopen week eigenlijk vier dagen lang aan nieuwe dingen
en...m etsucces.M aakte aan hetDen-u yl-van-Agt-interview een

fantastischslot(overde49zetelsvanhetcDA)endaarnanogDen
Uy1diein zijn auto (gewoon een stoeltje op een karretje)het
Catshuisverlaaten daarwordtopgevangen doorFransRuhl, die
hetweerverbluffend goed doet!lk zochtlang naarhetslot, wilde

Den Uy1uiteen tentje laten kruipen ofnOgeen hele auto laten
Ontwerpen m aarm eneer Van der Zalm zei:dathebtu helem aal

nietnodigen zoontstond hetkarretjemeteenstoeleropalsregel72
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ringsauto.Deze entree is een enorm succes.Allesnu ineenstotaal
anders dan die eerste tweevoorstellingen.Daarbi
jdan nog een

daverend,bijnaongekendslotsuccesvanhetzogenaamdezevende
bord,de achterkantvan bord zes.Echt gelukkig m et deze twee
aanwinsten.Kom nuvantDevaderzegt',nieuwetekstgrootsucces,

praktisch alinhetslot.Pilgrapje (meisjevan zes,heb noudrie
poppen),tDatisdezetijd',tzomertijd',fLi
jmen Joop'en $I4 miljoenoliebollen'.Danbordenopruimenenhetdaverendesuccesmet
hettW iegeliedje'.Kanmijngeluknietop.Afkloppen!
Vrljdagz2augustusz2.yl uur
BriefvanJullieJan.Alsofikechtmijnprogrammazougaanaanpassen voorde Koningin!W aarzien ze me toch vooraan?

Zaterdag 2g augustus13.45 uur
N erveuze,m aartoch we1goedevoorstelling gespeeld metpraktisch
geheel nieuwe openingsconference,doordat Den Uyl eergister-

avond tien voorelfzijn opdrachtteruggaf.Daaraan samen met
meneerVan Liem ptzowatde heledag gewerkt.Een conference is
neteen goed diner.Jestaatertien uurvoorindekeuken enhetisin

vijfminutenallemaalop.
Vanavond alweer de laatste voorstelling in Den H aag. Twee
dagen perweek spelen heefttallozevoordelen,maaralsnadeeldat
dieeerstevan detweevoorstellingen telkensweereen soortprem ièreis.Ben dan netzo zenuwachtig.
Dinsdag Jo augustus 2J.#J uur

01stalgisterenweerdeshow bijdeuitreikingvandeTelevizierring
in Am sterdam .Veel m ooie onzin.A lles speelde zich af in het
AvRo-gebouw tussen drie en vier uur.01was zeer op dreef.De
champagneschuim deendeconversatieafentoeook.Deringiseen

protsersding,maarjemoetsteedsroepen:echtgoud!Gè!Vanmorgen tegen alle afspraken in foto in deTelegraaf.
Journaalvan 21.35uur.Kabinetsform atie Van Agtop flink.Een

kwalvindikhem nu weer.Eenkwaldiespeeltdathijkan relativeren maar...een zeermiddelmatig,driftig,lustig baasjedatwezo
vlug mogeli
jkkwijtmoetenzienteraken.

Vrijdagpseptember19.30uur.Enzian,Langwies
Lasvanmorgen lang en aandachtig in iDejurista1sambtenaar'.
Geenmakkeli
jkelectuur.Mooidieinleidingvantpap'.Eenbriljant
schrijverwashijtoch.Jevoelthoegeladendietekstisenhoeivol'.
Hoehijduizend dingenweetenertienvertelt.Genialemanwaar
Jan,JullieJan,nietaankan tippen.M aarJan ismisschien we1veel

milder,minderkeiharddanPap.lkzeitegenLot:a1sjeditleest,
besefjepashoeweinigwevanelkandersvakweten.M aar...datwas
nietwaarwantzijwistjuistergveelvanônsvak...
W oensdag zyseptember8.55 uur.Enzian

Alle nevelen waarin wijgisteravond nog gehuld waren,a1sbij
toverslagverdwenen.Schitterend weer.Straksboodschappenhalen
in hetConsum in hetdorp.G eeftweerveeloponthoud,doordatwe

nuhalfLangwieskennen.Weloergezelligmaaruitermateonvrij.
Schijnbaretegenspraak.Vangesprekjenaargesprekjeenhetvolgendegesprek schem ertalop deachtergrond.Such islife in Lang-

wies.Bijhethuisaandeoverkantligteengroothert,diezegeschotenhebben.M orsdoodm etlangeuitgestrektebenen.Eindevaneen
levensfeest.
W oensdag 2zseptem ber8.50 uur.Enzian
Hetveekomtnu bi
jhonderdenomlaag.Ze bellen boven ons huis,
sfeervolin de nevelhoorje de senner steeds roepen:Gom G om
G om .De winter isin aantocht.M aar nu eerstde W ereldom roep
m etJan Pelleboeren detroonrede.

Donderdag6oktoberzJ.Jouur.Werkhuisje
Eéndeurwijdopen.Naanderhalvemaandrustdanweerdeeerste
voorstelling in H aarlem.W as meteen raak ook:daverend succes.
Begin- en slotapplaus nog m eer dan in Den H aag op de beste
avonden.Zoheb ik Haarlem geloofik nog nietvaak m eegem aakt.

Mooinieuw slotvoorDenUy1bijdeautoscène:ja,wezi
jneruit'
.
achtvoor de PVDA,één voor 566,zeven voor het cDA...en een
racefietsvoorVan Agt.Deed hetgeweldig goed.

l74
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Vrl
jdagzoktober14.15uur.Werkhuisje
Gistermiddag vier uur gaven Den U ylen Veringa na I28 dagen!
toch hun form atieopdracht weer terug.Slot interview Den Uy1
veranderd:
Beltu deheerVan Agtmaardaarover.

W eetuzijntelefoonnummer?
Ja,ik kan hetdrom en:871-772.

Donker.Daverendsucces,wantdatzijndetweeformulesvooreen
eventueelnieuw kabinet waar ze de hele dag over lopen te zaniken.

Blauwem aandag zo oktoberz6.z5 uur

Heledaginhethuisjebezigmetniets.W achtenopwatdeKoningin
nu in de kabinctsform atie beslist maar om drie uur was er nog
niets.

Vanavondom tienvoortienoptelevisie.Detijdstondevenstil.Jan
van Hillo ingesprek metlreneenCarlosenonderanderemijn
liedjein delreneversie (1964).Zaterdagavond in iTweekamp'de
vraag: W ie imiteert wie? Antwoord kwam m eteen: W im K an
imiteertDen Uyl.G isteren ineen program m aoverAm sterdam zat

ik bijiopen hetDorp'ineenssamen met01bijM ies.Vreemde
gewaarwording.Zo ben ik alweer drie dagen achter elkaar op
televisie.

Zaterdag z.soktober19.05 uur.Werkhuisje
W istechtnietdatditleven bestond.Twee daverende,ongekende,
heerlijkevoorstellingen inDe la M artheater.Staandeovaties.En

ondankseven een watmoeilijkeaanloop nu aluitverkochttoten
metdonderdag.Endannogf 4ooo,-toekrijgen.
En dan zoals vanmiddag op het Scheveningse strand een en al

herkenning enerkenningen datsteedsdoordejeugdvanachttot
achttienjaar.Niettegeloven.Heb ik mijn heleleven nog nooit
beleefd.

M aandag zz oktober

Metromiddagje.Dagkaartgekochtenanderhalfuurlangmetde
metro heen en weergereden.N a ongeveerdrieritten kwam ereen

heerbijmi
jzitten.Hijhad vrijdag deopening meegemaakt.Hij

bleekdegrotemantezijnvandecaissons(?)vandeondergrondse
stukken.Tochblijdatikheteerstemetro-uurtjealleenwas,anders
hadiktochweernietsinmijopgenomen.Veeleenzamestationsin
afschuwelijkeverafgelegen stadsgedeelten.Eindconclusie:metro
zou toch deoplossingzijnvoorAmsterdam,dezedichtgegroeide
stad,mitsaansluitinggevendophetCentraalStation.(Enigestuk
datwordtafgemaakt.)Openbaarvervoer gratisen belasting op
auto'sdieindestadwillenrijdenf100,-perdagzijndeoplossing
voorheteindevaneengrotejanboel.
Vrijdag2zoktoberzz.oouur.Werkhuisje
Namijn openingsliedjezakteinmijngevoeldezaakvolledigin.
VondhetpasweerterugbijtTulpenvoorW im Polak'.Metsterke
m an gevraagd,riep iemand achteruitdezaalW im Kan.M aarik

zeiW iegel?Z'nhandenjeuken.Hijza1tochnietinaanrakingzijn
geweestmeteen kwal?N ee,geefm edan maarweerdrs.J.den Uyl.
Terugkeervan de W rekers.Daverende lach.

W antJoop isechtzo'n man
uithethartvan Am sterdam
CnZ.

Dodelijkvermoeid vielen wijvanavondallebeionderhetJournaal
telkens in slaap.lk liep een half uurtje door de tuin.Nu wat
opgeknapt.N og geen kabinet.Zevergaderen nu 24 uur.

Woensdag26oktober17.05uur.Werkhuisje.
Vanm orgen om 7.40 uur ineens klaar wakker.Politiek was alles

weerplotselinganders.PartijraadPVDAgingnietakkoordmetwat
Ed van Thijn had weten te bereiken (7-7-2).Vanafdatmoment
geen rustmeer.M oestallesweerveranderen.

Vrl
jdag2*oktober16.00uur.Werkhuisje
Dodelijkevermoeidheid,ikdenkvantweedaverendeDelaMar
avonden.Bijnaongekendsuccesvol.DertigmensenvantTelevizier'
indezaalmetJaapvanM eekrenen zijnvrouw,SimonvanCollem
en 24 mensen van de Televizierring,uitelke provincie twee.M et
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hennaafloop op een foto ophettoneel.Een Volendam seinfolklore
overhandigdeVolendam sepaling.Heeren mevrouw Van M eekren
kwam en uitgebreid en enthousiastgelukwensen.G randioosen hoe

ishetmogeli
jkdatiemanddiezelfgeenkinderenheeftdatliedje
overtvaderzegt'zo kan voordragen.M ooicompliment.Jasperina,

Ericen Pellewaren ook indezaal,maar(helaas)(nog)nietsvan
hen gehoord.

Caransaontvoerd.Vannachtom I.Ijuur,toenhijuitContinental
kwam.Totnutoegeenverdernieuwsdaarover.M en denktdeRAF.
l-as vanm iddag een uiterst interessant artikelover Rote Armee
Fraktion.Elkezaak heefttweekanten,m aardeze drie.

M aandag Jzoktober
Vanm iddag m et 01samen in Amstelveen de film tsoldaat van

Oranje'gezien.Neen,driemaalneen.Kinderfilm vaneenstukje
oorlog.Rover-en-reiziger-spelletje.Onbenullige,dom m ige koninginW ilhelmina.il-loekom jeaan dielintjes?'vraagtvriendvan
Erik aan het eind van de oorlog aan Erik Hazelhoff Roelfzem a.

tAch,beetjegevlogen,paarbommetjesgegooid,'zegthijbescheiden!H eldenverering doordeheld zelf.
W oensdag 2novem berzz.2o uur

Deburgerlijkezekerheidvanaardappelen,vleesengroenteom zes
uurop tafelisverdwenen.ledereen denktaan een lijfwacht,een
pistoolofeen hond.Caransa is vrij sinds vannacht half twee.
lemand zag hem lopen (achterzijn petroleumkar).Voortien miljoen gulden in nieuwebiljetten van duizend gulden,waarvan de
nummersbekendzouden zijn.M aarwiegelooftdiesprookjes?
Om halfzeven naardevoorstelling.
Zaterdag .snovem ber9.oo uur.Grote huiskam erKudelstaart
Delam p weeraangedaan wegensdonker,som berweeren som bere

bui(vanbinnen).OndankstweedaverendevoorstellingeninDela
M arerg in deput.
De Caransa-zaak,alsgebeurtenis en aanpak van de politie,de

overvallen op banken,postkantoren aan de lopende band,hetje
magwelzeggennooitarresterenvandedaders,hetgisterenvoorde

vierdekeerteruggevenvan DenUy1zijnopdracht,allesbijelkaar

geeftme een m achteloos,uitzichtloosgevoel.

Zaterdagzanovember15.30uur.Werkhuisje

Beslotenvandaagmaarweerthuisteblijven.Veelwerknog.Kabinetsformatiesindsgisteravondlaatdefinitiefmislukt.KLijmenkan
nietmeer'.Za1zekereenkwartvan deconferencemoeten veranderen, m aar heb nu nog geen flauw idee hoe. W at gaat er nu
gebeuren?

Zuinigzijn,zuinigzijn
zelfsopEdvanThijn
A1serdangeengrotenzijn
hou hetdan m aarklein
Alserniemand toveren kan
hou dan Joop en Driesmaaran

M aakermaareenkabinetjevan
voorM adurodam
W oensdag 16 novem ber.Avond
H ard gewerktin hettheaterwegensVan Agt-W iegel.Den Uy1is

nueenambteloosburger.Debordendoorgenomen.LiedjetLijmen
kan nietmeer'(vluchten kan nietmeer)afgemaakt.Vrij goede
avond,m aar zelfte grote spanning en daardoor snelgdrriteerd,

vooraltegen mijn directeomgeving.Eindelijk dan weereensaan
hetschelden en stampvoeten.Onredelijk datwel.Stokvis,oudhoofdredacteurvan de Telegraafwasin dezaal.

Zaterdag zp novem ber2z.oJ uur
Sadatlandde om 19.00 uurin Te1Aviv.lsraël.Bezoek van wereldbetekenis.Rechtstreekse uitzending.Tranen in de ogen soms en
veelkippevel.A llesniettegeloven.Gekluisterd aandebuis.Televisie een uniek bezitop zulke momenten.
W oensdag 2J november7.30 uur

Sindsvijfuurwakkeren zittenwerkenaanvoorstellingvanavond.
Gisteren vielen Van Agt en W iegelelkaar in de arm en N a vi
jf
dagenaleenakkoord.Kunjeweeropnieuw beginnen.Datdanook
.

gedaan.

-

1977 -

M aandag .sdecember16.20uur.Werkhuisje

Winter.Stilleplas.Hetschemerta1.Dodelijkevermoeidheid die
regelmatigovermeheen komt.Geen flauw ideewateraan dehand
is.Enorm aan hetslapen.Alsik een bed ziedenkik:ik wou datiker

alweerinlag.HoordatlschaM eijereenkortgedingaanzijnbroek
krijgtoverzijnopmerkingdathetovergrotedeelvanhetNederlandseverzetuithalfgareavonturiersbestond.

Vrl
jdagpdecember15.40 uur.Werkhuisje
O ude verhaal.M oe,m oe,moe.W ord toch te oud voordie zware,
maarzalige voorstellingen.W eertwee daverende avonden achter

derug,maarveelplezierwerdbedorven,doordatmijnbreukvervelend gingdoen.Voordepauzedieveertigm inuten staan,datisdenk
ik zelfsmetdie breukband aan telang.Overweeg een nieuwe band
te kopen of...te gaan zitten na ongeveer tien m inuten conference.
N eemtdan welietsweg van tDevoorstelling isnognietbegonnen'-

idee,maardatza1hopelijkperfectionistischgezeurzijn.
Vri
jdag 16decemberz#.2ouur.WerkhuisjeKudelstaart
Tot slotvan de voorstelling de duizend rozen van H enk van der
M eyden Privé op het toneelen ongeveer dertig foto's gem aakt.

MoetmaandagmorgentegelijkmethetnieuwekabinetindeTelegraafkomen.Toestemming gegeven om erbijaftedrukken:De
Driesvoorm ekaarshow.Kan die grap hooguitnog twee avonden
gebruiken.Doe hem nu a1sVan Agtin de autoscène.

M aandagzpdecember19.05 uur.Werkhuisje

M orgen om twee uurmoeten wijin Hilversum bijde Nos(Frits
Bom)zijn,om tezienwatzehebbengemaaktvanhetjaaroverzicht
over1977,waarin Den UylenVanAgtvoorkomen,gelardeerd met

tekstenuitdeslotpotpourrivanonshuidigeprogramma.kLi
jmen
kannietmeer',iW aargaanweinhetnieuwejaarnaartoe'entl4
miljoenoliebollen... A1swegeen toestemminggeven.nemen ze
stukjesuitmijnoudejaarsplaatenzodoende.DaarnahopenRuen
ik dan samen watte gaan repeteren aan een nieuw entreeliedje,
hopelijkalvoorvoorstellingvanwoensdag.Hetsmurfenlied van
VaderAbraham (VaderAndriesenz'nbeëdigdesmurfen).
Vandaag en vannachtersteedsrusteloosm eebezig geweest.W ist

Ruvanmiddagpertelefoonvolledigom tepratenwanthijwouniet.
W erd tenslotte toch enthousiast.

Vrijdaga.s.om vieruurinDelaMaroverdrachtvanhetschilderij
van Corryenmi
jenhetafscheidvantoneelmeesterBorkus.Zie
tegen hetgeheelnogalop,voorala1ser uitbeleefdheid tegenover

ons(zozietmeneerVan Liempthet)nogalveelartiesten komen.
Geefmijmaarhetstrandendetieners!
W oensdag 2zdecem ber.Avond

Onvergetelijke,waanzinnigevoorstelling.Nooitinmijnloopbaan
zoietsmeegemaakt.Smurfenliedbijelkeregelraak.Heleevenwichtuitdevoorstelling,vooraltoen een dam eop hetslot,ikm oest
netaanhetvoorleesbordm etoudegrappen beginnen,riep:tM eneer
Kan,doetu datsm urfenlied nog een keer'?'Spiekbord uitdebenedenkleedkamer laten halen en hele lied métdezaalweergedaan.
Zaalstond op z'n kop.

ZaterdagJzdecember.Avond/nachtzoouurKudelstaart.
Eénvandebelangrijkstedingeninditlevenistewetenwatjeniet
kan.Ook toneelspelersencabaretiersvallen onderdezewet.H eer-

lijkeoudejaarsavond metlieveO1.NaarPaulvan Vlietgekeken.
Vielons(helaas)beetje tegen.Jammer.Om halftwaalfprecies
champagnesamen bijkaarslicht.Gelukkig gevoeldoorme heen.
Nogaltijdsamen.DeM edischeEngelengebeldinCapd'Ail.Sloeg
ergin.N iem and had hen nog gebeld.Jan en Lotgebeld.Santbelde

ons!W egensprachtigbreicadeauvoorHermanHeijermans,dieop
nieuwjaarsdag16(!)wordt.GisterenstondSantnoghiervoorons
hek om te vertellen dat ze in verwachting was.Alles is gisteren
geworden.

1978
A lsW im Kan begin aprildeseriein hetN ieuwede la M artheater

beëindigt,heefthijin Amsterdam een halfjaarlang voortotaal
uitverkochte zalen gespeeld. tBestek 8I' heet het plan waar de

regeringtienmiljardguldenmeedenkttekunnenbezuinigen.Eén
minister heeft in een gewetensconflict om de neutronenbom het

kersverse kabinet-van Agtdan inmiddels albinnen vijfweken
verlaten.Anderhalfmiljoenmensenzettenhunhandtekening bij
eenactietegenditnieuweangstaanjagendewapen.Bram enFreek
voeren een andere actie.De beide cabaretiers willen hetN ederlands elftalervan weerhouden in Argentinië te gaan voetballen.
M aarN ederland wordtdaarna deverlenging in de finale voorde
tweede achtereenvolgende maal tweede op de wereldkam pioenschappen.Oud-m inister Lubbers kom t in opspraak wegens vermeendedubbelbelangen.Dehelekustvan Bretagnewordtdooreen

tankerbreuk metoliebesmeurd.Jehoeftnietgelovig tezl
jnom
overhetwaterteIopen.DereusopdeDam brandtafendenieuwste
strom ing heetpunk.

Alsbuitendezomerzonschijnt,wordttraditiegetrouw inhetdonkervan delege Koninklijke Schouwburg gerepeteerd doorW im
Kan en de zijnen.Ditjaar nietzo lang en intensief,want het
programma 'Veertig jaarcabaret'wordtvoorhetderde seizoen
gebrachtenheeftnauwelijkswijzigingenondergaan.Kankoopter
in Nederland een nieuwe geluksplek bij;een Oranjeflataan de
boulevard van Scheveningen,razendsneldoor Corry Vonk op de

haarzobekendewijzeingericht.Vanuithetzijraam kijkthijopde
woning en het kantoor van zijn impresario.Door de we1zeer
succesvolleserieinhetnajaarindeStadsschouwburginRotterdam
voeltKanzichijzersterkenoverweegteenmomentofhijhetritme
vaneensindedriejaarzaldoorbrekenenditjaarvastzijnoudejaarsconferencetedoen:LlvE!

DonderdagIajanuari.M iddag
H etm eestepleziervan aldiej72lachendemensengisteravond had
ik zelf.

ZaterdagIsjanuari.Avond.Wildwal
Cadeautjesgepeld.Overhemd,das,pullover,handschoenen,telefoonboekje,kinderpostpapier,asbakjeenz.enz.W ehebben het
etenop.Gehaaldechineeseneenglaasjewijn.Verjaardagisalover
zijnhoogtepuntheen.Verdervalthiernunietstedoen.
Bram en Freek op de televisie gezien.Arbeider,datkomtervan.

Tegenalleverwachtingeninvondikhetuitzonderlijkgoed.Freek
die ik nietuitkan staan,zelfseen goed acteur!W e1watbedenkingen,m aartoch in grote trekken een boeiend programm a.

Vrl
jdag 27januari18.40uur
W eergrotesuccesavond in De la M arzonderm eneerVan Liempt
dieveertien dagen naarde Canarischeeilanden is.Vandaag vanaf

twaalfuurinwerkhuisjebeziggeweestmetvoornamelijkdeconferenceproduktievan een m eneeruitApeldoorn.Heb hem een lange

briefgeschreven hoe hi
j hetmoet doen.Geen conference-taal
gebruiken,maaraforistischschrijvens.v.p.Zethetgrapjezodroog
mogelijkzonderoverbodigewoordenoppapier,daniseerdertezien
of de pointe we1 sterk genoeg is.Van zo'n pointe een aardig

verhaaltjemakendoeikmeestalimproviserendzelfwel.

Donderdagzfebruariz#.2ouur.Werkhuisje
W asnietzotevredengisteravond.Liepeenbeetjeuitdehand.Half
twaalfwasde voorstelling pasuit.W atnieuwe dingen geprobeerd,
dietegenvielen.M ism eneerVan Liem ptvoorala1sinspiratorvan

deconference.Ga nu nog een uurtjekranten lezenen grappen
vergaren.BijvoorbeeldvandaagisVanAgtjarig,incombinatie
m ethetcarnavalm oetdaartoch een grap in zitten.
A lleen m etdehumoriseen menserg eenzaam .

Vri
jdag u februari13.50uur.Werkhuisje
Twee,toch watstille,vreem de voorstellingen achterde rug.N iet
achtertekom en wathetnu precieswas.N aopeningsconferencezei
ikbeideavonden al:erzitietsnietvoorhonderd procentgoed.Zoals
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hetvorigeweekbijnatedaverendwas,1aghetnuietsbenedenhet
enorme succesvan Amsterdam.M aarvermoedelijk ishetvoor
driekwartonzin.GisteravondbijvoorbeeldMiesBouwmanenhaar
m an Leen Timp in de zaal,die hetgeweldig hadden gevonden en
datna afloop n0g even kwamen m elden op hettoneel.Ook m eneer

Meerburg en zijn vrouw (onverwachte controlel)hadden tegen
meneerVan Liem ptgezegd:hetbestewatzeooitzagen vanons.De
heer Brave,een soort directeur uit A mersfoort en bekende van

Fransen meneerVanLiempt,haderbijnafgeenwoordenvoor'.
Nou,danbenikzekergek,moetjedanzeggen.Hetgeluidvielook
nog even uit.Tijdensde Fons-van-der-stee-conference,en dan is
hetineensofdewereldvergaat.Drie,viergrappen zonderreactieen

ikhad totaalnietdoorwaternoueigenli
jkgebeurde.
Dinsdag z m aart.M iddag

PaulvanVlietwashiergisteren.Fantastischheerlijkcontact,nuttig,prettigenintens.Tot17.30uurinmijnwerkhuisjegezetenen
samengepraatoveralleswaaroverwijonshaddenvoorgenomente
zullenpraten.Aanleidingtotditalleswaszijnbrief.Nathee,koek
enchocoladetrustig'eenglaasjewijngedronkenengenotenvande
stille plas,waarde zon langzaam onderging.Paul,een m ensm et

veelsfeeren nogalwatverdrietinzijnbinnenzak.
Woensdag 8 maartzJ.#.suur.Studio Scheveningen

Gevoelvan ookhierwonen wijnuecht.Deantiekelamp boven de
biederm eiertafelleverteen fantastisch schouwspelop.Allesorigi-

neeldoor01ingericht.A1sik toversteek'ben ik bijde flatvan
meneer Van Liempt.Verheug me op hetmomentdat wij hier
functioneeleens een paardagen m oeten wonen.Vanavond Toon

metRietjeenMauriceindezaal.Datvergttochaltijdweerextra
spanning samen m et de nieuwe ontwikkelingen rond dr.Kruisinga.

M aandag zl m aartI5.oo uur

Zesendertigjaargeledenbegon mijnkrijgsgevangenschapnavijf
dagen wachten op de Jappen.ln Assen isvanmorgen door enkele

ZuidmolukkershetProvinciehuisbezet.Totaalmoetenwijnogzes
voorstellingen spelen.En altijd weerkoortsachtig zoekennaardie

enegrapofdiesamenvattendezinoverdesituatieofdegebeurtenis
diededoorstaneellendevleugelsgeeft,zodatwem etonsallen hoog
boven hetgebeuren uitvliegen.

Zondag2april19.10 uur.Werkhuisje
DetweelaatstevoorstellingeninDelaM ar,zoalsbi
jnaallevoorstellingeneenhalfjaarlang,daverend.Maartochwelspannend
telkens weer,dan door een kaping,dan door een onverwachte

verkiezingsuitslag.Steedsweerbijwerkenenveranderen,maarwe1
heerlijkom tedoen.Tochhebikhetgevoel:nuishettijdvooreen
paarmaanden vakantie.

Vrijdagzapril19.45uur.Werkhuisje.
GrotesuccesbijeenkomstmetJasperina,Ericen Jenny Pisuisse.
Kwamenklokslaghalfdriebinnenrijdenvolgensafspraak.M ooie,
helemooiebloemenenzageneralledriezeergoedenaantrekkelijk
uit.Ze kwam en tervoorbereiding van hun m usicaloverFien de la
M ar.lk bleef tot halfvier inleidend woord over Fien houden en
vertrok toen naar Scheveningen.01vertelde over Fien tot...half
zevenen hetwerdeen geweldig succes.Zehad ereersthoegenaamd
geen zin in,maar toen ik om zeven uurthuiskwam ,raakte ze er
haastnietoveruitgepraat.Zochtzelfnog watdocum entatievoorze

op.iBleke Bet',tHadjememaar',EBlokkendoos'en enige privédingen overFien.
Zaterdag z.sapril2z..so uur.W ildwal
Zitten weweer,haasta1svanoudsopdeVeluwe.Beet
jepaardvan
Pickwick-achtig'
.uitgespannen valthetom.Gisteren bi
jRien en
Ingrid fantastisch gezellig gegeten m et m eneer en m evrouw Van
Liem pt,Lya en haarLucien.Zelden zoveelgelachenalsti
jdensdat

diner,dattotkwartovere1fheeftgeduurd.Buitennogstondenwij
teschateren en eigenlijkom niets.Deeddanookpromptdienacht
geenoogdichtenmoestviermaagtablettenopkauwen,terwijlik
opvallend weinig had gegeten helaas,wegenshetvertellen vanvele
anekdotes.

Zaterdag 6 mei

PietMuyselaarisOverleden.SleeswijkinmaartennuPiet.Eenzaam voor W illy W alden. M oest er toch nog veel aan denken
vandaag.
Zondag 7 meiz2.zl uur

Genietnulangzamerhandsteedsmeervanmijneveneigenlijkniets
echtsm eer te doen hebben.Ouderwets m ooien naten stapelgek
gewandeld m etLoes,Doris,Y olanda en Voka op Scheveningen.

W ijgingen zoverdegolfbrekeropdatzelfsLoesen Yolandahet
gingenverbieden.Dag oude dames,zeiden dekinderen toen.Later

nogmetzijnallenindefonteingestaan!
Donderdag zzmei19.05 uur.W ildwal
Ontdek de Veluwe.Onderditmotto vanm orgen alleen uitgereden.

Naarhetopenluchtmuseum.Bijdekassadegrotewaarheid.Hoe
oud bentu vroegdemanstreng.Heeloud,zeiik (altijdgrappigl).
Toen méestik voorhalfgeld op een bejaardenkaartje naar binncn.

Dinsdagzljuni8.04uur.Enzian
01enFransslapen nog,goddank,onwetendvandedikkem istdieer
hangt.A llesweg.G isteren metFransnaarPirigen in de zon.Om

vijfuurboven.Samenlangindeabsolutestiltegezeten.'sAvonds
metzijn rodeRangeRovernaarLitzirùtiRamosHotel.Gezellig
gegeten.tvlotte'bediening.De Frëulein vond Frans aardig.Dat

wasduidelijk te zien.Een soortgeheimtaaldie ik nietversta.Ze
scheen tenslotte ietstezeggen overArosatwaaralleskon'en waar

je kon dansen.Hierniet.Nou ja.01scheen hetook verstaan te
hebben,maarikmistehetjuistweer.lkblijfeenpummelinParijs.
Om halftien warenwijweerthuis.Frans meteen naarbed.Of
dansen in Arosa?

Donderdag I3juli13.00uur.Werkhuisje
Beidedeuren wijd open.Aan deplaskantstaatmijn ligstoelmet
veelkranten volactualiteiten.Kortom ,de voorbereidingen voor4

augustuszi
jnin vollegang.Eindelijk echtzomer.Nu eerstwat
werken in een goed georganiseerd werkhuisje.Straks kanoën en

motorbotenenwieweetstukjezeilen.Enom halfvijflunchenen
dineren metrijst,zalm en sambal.Heerli
jk leven oponslandgoed.

Zondag3ojuli18.50uur
Dan weerdeeersterepetitiedag in deKoninklijkeSchouwburg.
Gezellig en sfeervol. Toch weer een soort lezing om de tafel.
Zom aar ineens met Leo van der Zalm ,Kaboord, M eneer Van
Liem pt,Ru,Frans,Rob,0 1en ik.Endelachendegangm akerG uus

Verstraete.Veelsuccesmetdevierdeversievanioranjevrouwtje'
enm ooie,nieuweslotpotpourrim ettonderdebomenvanhetVoorhout'.Inspirerend leuk.Ru van Veen m etvariatiesop iln H olland
staateen huis',die zelfsapplausoogstten.

M aandag3ljuli19.45uur.Ligstoel
Even rustend na zwarerepetitiedag in tem peratuurvan 3o graden.
Eindeloze opnam en voor nieuwe bandconferences. M et Frans
gewerktaan tDen H aag Vandaag'.Zoeken nu naar een slotvoor
het interview m et Van Agt.Toen de hele slotpotpourrim et Ru

gerepeteerd. Kende die tot mijn verbazing helemaal uit mijn
hoofd.
Devaderzegt

BijonsophetVoorhout
Onderde bom en van hetVoorhout

Datisdezetijd
Veertienmiljoenoliebollen
DinsdagzaugustusI8.aouur.Werkhuisje.
Kreegmooitelegram van Keesvan Kooten a1santwoord op mijn
briefom toestem ming tothetoverhevelen van watgrappen van de
bescheurkalenderinonsnieuweprogram m a:tA lleswatu doet,vind
ik im mergoed.'

De dagen daveren nu in tomeloze repetitievaartvoorbij.Voor
nietstijd danvoordevoorstollingdievrijdag weermag beginnen.
N u drie generalesachterderug en steedsm inderontevreden.N a
derepetitie dan nog m etm eneerVan Liem ptin de kaartenkam er
aan de borden werken.

Zaterdag .saugustus14.55uur.Werkhuisje

Deurtjeopen.Kacheltjeaan.Doodmoe.Hoofdpijnachtig.Dedag
nadezwareoperatie.Vielmijvoordepauzeweereensnietmee.
Moeilijkmeetekrijgenpubliek.Reactiesverwegenvaag.Enkele
begingrapjes mislukten min ofmeer.N a de pauze vielhetmij
ineenserg m ee.De conference tDen H aag Vandaag'.Alles sloeg
goed in.G een topavond m aarm etwatgoedewilerg tevreden.Erg

bezweet.Lichtcomputermet65oooopdrachtengoed gewerkt.Bij
artiestenuitgangtweewachtendejongelui.W arendooriedereenal
weggestuurd.maarwilden toch even bedanken voorde geweldige

avond.Tenslottebijhetwegrijden PaulvanVlieten zijn nieuwe
vrouwevenaanhetraampjevandeauto.W istnietdatwijpremière
hadden gehad.
Thuischam pagnegedronken en soortvispatévan Rien.O m drie
uur gaan slapen en om vier uur zat ik alweer rechtop. Van de
vispaté ofvan de zenuwen.

M aandagzaugustuszzzsuur.Werkhuisje
Doodmoe.Vanmorgeneenpi1genomen.Nerveus.Hartkloppinkjes.
N ooit uit de zorgen.De Paus dood! Daardoor moet 'Onder de
bom en van hetVoorhout'-gedeelte:tAndriessen dieeen baan zoekt

vooralsVanAgtnaarhuisgaat,bijhetVaticaan'eruit.Datkan
dusvoorlopigniet.Zoulijken alsofhijdePauswilopvolgen.
Zaterdagz2augustusI4.oouur.Werkhuisje
Dan m oet er in de Volkskrantvan ene betweter Gortzak ofzo'n

soortnaam een rotkritiek hebben gestaan.Ook datirriteertmij,
maarik ben nu zo verstandig (?) geworden zo'n kritiek niette
lezen.

ZondagZJaugustus13.10uur.Werkhuisje
Beetjeontevredenoverdezaterdagavondvoorstelling.Maaktena
de pauzedriestom m efouten:
N aar Bloemenhove wordtze nu gebrachtOp de BRoufietslll!

(i.p.v.racefiets)vanVanAgt.
2 Plaatste de urine van Van Agt,die eens had m oeten worden
nagekeken,nietfeilloos.

3 Versprakmijvermoedelijk bijdebesneden politievanlsraël.

Z0gaandiedingen,alsjezorgenhebt.Welonbedaarlijkgelachen
in tKnodde'.Een soortontlading van een tegrotespanning.Sloeg

namelijkhethelestukvanhom enkuitbijnaover,terwijlFrans
voorde open microfoon vroeg:doen wedatnietm eer?

Donderdag 24 augustusf2.00 uur

K0m neteventotrustinwerkhuisje.Gekkenhuisisalweervolop
aandegang,datwi1zeggendegek(datbenikl)rentweerachter
zijneigenschaduwaan.Overmijntoerenheenvannachtmeteenpil
gaan slapen.M achteloosoverwerktgevoel.N ergens meer zin in,
om datik hettochniethaal.W atza1ikdoen?Stoppen?M etdeserie
in Den Haag?M etalles?Erknaagtietsdiepvan binnen.Draaihet

huisjeophetnoorden.Meeuwenkrijsenkortenbeschaafd.01loopt
metspierpijnineendun bloesjedoordetuin.Netnuikeenhele
verhandeling over kou vatten heb gehouden.Ze is onbereikbaar

voormij.W eetnietwaarom.Zoverweg.Ofzemi
jhelemaalniet
hoort.Gevraagddelesbischekippennietmetdestokuithunhokje
tejagen,looptzenaarhetkippenhokenjaagtzemeteenstokde
tuinin.letsaantrekkenindetuintegendewind.Jajaja,maarze
doetnee nee nee.

Zondag 2z augustus 2z.Jo uur
W e gaan naarbed.Allebeidoodmoe.Voorstelling we1een succes,
m aarkregen hem nietcadeau.Zaterdagavond om zevenuurwaser

noggeenPaus(gelukkig).Om halfacht(helaas)wel.Gedaanofik
hetniet wisten na tDen Haag Vandaag'-scène papiertje zogenaamd uitdecoulissen gekregen en voorgelezen:tEriseen nieuwe
Paus...Johannes Paulus de eerste en W illebrands is tweede geWOrden.'

Naafloopvandevoorstellingdievoormijnadepauzebijnaeen
premièrewas,begonRumeteen:jewordtweerlaat!Toenhebik
weleven een woordje laten vallen.Vervelend,maarhetluchtte
OP.

Zondag J septem ber9.30 uur

Tweelaatste voorstellingen Koninkli
jke Schouwburg ineenssuccesvolen andersdandeachtvoorgaande.Vrijdag daverendelachavond metveelopendoekjesineens.Toch (nog)niettevredenover
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m ezelfengisterm iddag weerheelalleen indekaartenkamervande
Schouwburg,kleedkam erB,deborden zitten veranderen.Vieruur
lang.M aar alm etalzeersuccesvol.Gisteravond laatstevoorstelling de Koningin zwaarincognito in haar eigen loge.Lichtuit en

weggedokenineenhoekje.Guuskwam hetom halfachtin onze
kleedkamervertellen.VriendelijkverzoekvanHareMajesteitofik
doornietswildelatenmerkendatzijerwas.Beloofdedit'plechtig'
enkreegcomplimentendatikmijerzostiptaanhadgehouden.
Nieteenkeer,ooknietbijhetslotapplaus,inhaarrichtinggekeken
en allesgezegd in deconferencewateralti
jd werd gezegd over
haar.Guus vertelde nog dat Juliana na afloop tegen hem had
gezegd:'lkbenmoevanhetlachenenjekunthetnietnavertellen.'
A1s Assepoester op hetfeestisze na afloop weggehold.H eelverstandig.Paulen M yra na afloop enthousiastachter.Paulôfnogal
dronken 6fineensweereen stuk ouder.Schrok weleven van hem .

A1metaleenprachtigslotvandeheleseriedielang nietaltijd
gemakkelijkwas.Eigenlijkwasikalleengisteravondvolledigtevredenovermijneigenprestatie...Eindelijkdan.
Dinsdag zpseptember9.oo uur.Enzian,Langwies

Vanochtend om 6.Ij uur opgestaan en hetjaarrapportvan het
ABc-cabaretbestudeerd.Niettegeloven.Gaatletterlijkovereen
paarmiljoengulden.Onbegrijpelijkallemaal.Endantebedenken
hoewein augustus1936 metf joo,- van Pap geleend begonnen!
Toen 01denaam ABc-cabaretbedacht.Drieënveertigjaarlateris
datdezemiljoenen-bv.
M aandag 2.5septem berz.2o uur.Enzian,Langwies
Een uitdehandgelopen m aarprachtigewandeling metFrans.Om
éénuurpreciesindewarmezon naarPirigen.N iem and tegengeko-

mendeheleweg.SteedsstijgendtotaandevoetvandeMatlishorn
in de absolute verlatcnheid.Langsde achterkantvan Seta,m aar
datvielknap tegen.Steedssteillangs igeröl'watlosliet,prikkel-

plantenenenormerotsblokken.Schotenvanjagers.Opons?Besloten op goed geluk naarrechtssnelafte zakken.Helestukken dan

maargewoon op de billen naarbeneden.Nietstijlvol,maarwel
veilig.
l89

Donderdag 2* september7.50 uur
Gistermorgen,toen er niemand uit Chur kwam opdagen, Titia

beldevanafhetstationwaarFransbleefenFransnietopzi
jnkamer
was,spoorloos- weereen van diezogenaam de Ruhl-raadsels-,ik

alleen in drupregen steilomhoog overde kam naarhetbankje
bovendeSluocht.ZagineensdatdeVolvovanFranstegenmijn
Peugeot aan stond.Snelomlaag.W aren er al.Titia in de hoge
laarzen van een schildknaap, Franco m et grote, blauwe, stoute
ogen,van plan om e1k ogenblik scheet of poep te roepen.Erg

levendig,leukkind.Vijfjaaralweer.EenHollandsekabouterinde
ZwitserseAlpen.Hoopdatzenog eenpaardagen blijven,alwas
hetalleenom dekoekenendeyoghurtopteetendienubijhonderdenindeijskastliggen.
Vri
jdag 2pseptember7.45uur.Enzian,Langwies
Vanmorgen om zeven uurin de radio.PausPaulusisvannachtin

zijn slaap gestorven.Hartslagstilstand.Nog geen maand Paus
geweest.Begintde helepoppenkastweervan voren afaan.
Zondag 8 oktober18.45 uur.Kudelstaart
Prachtigedag.O p schiereiland stoelin dezon gezeten daarnauw-

keurig kranten gelezen en geknipt.Brief aan Simon in Parijs
geschreven.Diep op de stoelnagedacht.De dag gleed voorbijin
schem ering en tevredenheid.
Zondag z.soktoberz2.zo uur.Werkhuisje

Demisttrektheelvoorzichtig een beetjeop.Alleswondermooi
herfstachtig.Twee Bussum -avonden achter de rug.Zeer mooie

reacties,fijngewerkt,maarwe1moevoornamelijkdoorkortslapen.
Begonnen veelte laatomdatde Nos hettheater nog nietuitwas.

Containersvolrotzooi!Conferencestotlaatstemomentbijgewerkt.
HierinhetSpantisW illem DuyszijnO kwijtgeraakt.W emoeten
allemaaleenstapjeterug,datvindenwenieterg,mitsweerniet
vooruitdeauto hoeven.
M aandag 6 novem ber,nachtz2.og uur.Studio Scheveningen

Heleavond zitten kijken naarde va1van Aantjes.In mijn oudejaarsconferencevan 1976 had ik algezegd:hetcDA iseen soort
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drie-in-de-panwaarAantjeshetdeegstaatoptevreten.Allesmoet
nuweerveranderdworden.Om driezinnigegrapjesoverzo'nzaak
alsAantjestezeggenmoetjeduizenddingenweten.Langliggen
denkenhoejedezetragedieom kan zettenincabarettaalzonder
Aantjesen zijn gezin nog meerte beschadigen dan vanavond al
gedaan werd.

Zondag zp novem ber6.30 uur.Studio Scheveningen

BijPaulvanVlietinl-uxorgaathetnietgoed.Halvezalen.Jammer
voorPaul.BijSethin DelaMargaathetslecht,zeerslecht.Er
komteen kentering in hetcabaret,denk ik.Deprullen vallen door
dem and.Degiganten handhaven zich:Herm an van Veenl!
Zaterdag 2.5novem ber.Ochtend.Kudelstaart.
ln de toch aldaverendeseriein de RotterdamseSchouwburg giste-

ren de top van de top allermooiste voorstelling van mi
jn leven
gespeeld!M etprachtige wespim provisatie alstKnodde'metFrans

entweevliegenvlakvoorhetliedjetDevaderzegt'.
Donderdag Jo november 21.52 uur.Studio Scheveningen.
Erligtsneeuw ophetstrandenopdeboulevard,zoalsvanm orgen in

debossen rondom onstoverhuisjeopdeVeluwe,waarwe navier
dagen m etmoeitedenavelstreng doorknipten.

Denknogsteeds,heeldiepdiepinmijnhartdatik,alsdesituatie
zou blijvcn alshijnu isofzou verscherpen,tegen almijn vaste
voornemensin geheelonverwachtoudejaarzouwillen doen.Lach
niet...t.IvE!Stapelgeken weetniethoeikalenkelewekenlang met

ditplanrondloop.Aantjes,majesteitsschennisvanVrijNederland,
ambtenarenonderleidingvandeheerDutman (!)willenonsinde
kou zetten.Van Agtc.s.verliest aan populariteit,IavDA en D66

stijgen netalsPPR en Psp.M eerderheid?Hetmomentom het
geheeleenzetjetegeven!
Zaterdag 2 decem ber 7.oo uur.Studio Scheveningen

GisteravondRotterdam nadepauzeinmijngevoelenorm,maar
datwasnietiedereenmetmijeens.Slotapplausbijnaovationeel.
Een mevrouw stond inhetgangpadontroerd tebedanken.G afhaar
eenhand,diezenietmeerlosliet.Toch weerveelnieuwsen langaan
l9l

debordengewerktnuhetaccentvanAantjesverlegdisnaarVrij
Nederlandendemajesteitsschennis.
M aandag# december15.05uur.Werkhuisje
PieterM entenissindsvanmorgenopvrijevoeten gestelddoorde
Haagse rechtbank.Zodra de accenten verschuiven (van Aantjes

naarmajesteitsschennisvxenvandaarweernaarPieterMenten),
moetjeveelveranderen.Vreemdvak.Denk,dachterserieusaan
ditjaarouwejaartedoen.Besprakhetzelfsinhetdiepstegeheim
metFrans(wildenthousiast)enmeneerVanLiempt(denktdathet
technisch nietmogelijk za1zijn)dievandaag Elkerboutvan de
VARAbijzichkrijgtoveroudejaar1979.Zo'nkanskrijgenwijniet
zogauw m eer.W anthetprogram ma staatin bloei.Datvoelik aan
alles.

M aandag z#decem ber4.oo uur.Studio Scheveningen

Zitnuheelalleenopeendoodstilleboulevardtekijken.Vreemde
succesdagen.Daverende com plim enten,overrom pelend succesen
huldiging doortechnisch personeelvan deSchouwburg na hetslot
vandelaatstevoorstelling.Tweeitronen'op hettoneel,waar01en
ik op m oesten zitten.Speeches.Ook voor Fransen Ru en Rob.ln

vijfenveertigjarigeloopbaanveelmeegemaakt,maardatnognooit.
Daverende serie geweest.Goofin de zaal.Stonden na afloop een

beetjeweltfremd tegenoverelkaarteknikken.Hebbenelkaarniet
veelmeer te zeggen,ben ik bang, alswij niet eens uitpraten
waartegen ik toch welerg op zie.

AchRotterdam;eenhalfjaarkunnenwijdaarspelen.
Zondag 24 decem ber.H eiligeavond z#.2J uur.W ildwal
Stortregens.Sfeervollekerstzangop tv.Tranen in deogen,muziek.
Twee dagen Leiden achter de rug.Schouwburg nietsveranderd.
jjo plaatsen en tweebalkons.Leuk spelen,m aarmoetertoch nog
even aan wennen,denk ik,na die laatste daverende avonden in

Rotterdam.M aartochergtevreden,albeweerdeRu eenwurmpje
tussen hetpubliek tevoelen en ook Franswaserdetweede avond

nietkapotvan.Beslotenom hieringeengevaloudejaartedoen.
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Donderdag 2* decem ber2z.o5 uur.W ildwal

Hetjaarspoedtzichnaarheteinde.Volgendoudjaarikvoorde
derde maalop tv.Had ditjaarwelgewild,maarbleek onmogelijk.
Zondag 31decem ber20.29 uur.StudioScheveningen
Uren,dagen, maanden,jaren vliegen als een schaduw heen.

Sneeuwstormen.lk ziedesneeuw jagenoverstrand en zee.Ongekend.Hiergebleven wegensonberijdbaarheid van dewegen.De
radio is ervo1van.Als u er nietuitmoet,blijfthuis.Keesvan
Liem ptmetPaulSteenbergen na devoorstelling in Sneek m oeten

blijven.
Zitten nu zaligen in dezevendehem elgezelligsamen en wachten
op de dingen die kom en zullen.Kooten Bie op televisie.H oorde
m ezelfdehalvemorgen op allezenders.N oodweerin Scandinavië,
N oord-Duitsland,Polen en Rusland.M in 4jgraden.
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1979
Hetprogrammaiveertigjaarcabaret'za1voorhetlaatstgespeeld
worden,voornamelijkindestedenmetgrotetheatersdievanuitde
driewoonplaatsen van Kan,Kudelstaart,Rheden en nu ook Sche-

veningen,makkelijk te bereiken zijn.M aar hetjaarbegintwat
onfortuinlijk.DoordestrengewinterisKan a1sferventschaatser
veelopheti
jstevinden,komtinVelpongelukkigtenva1enbreekt
eenduim .Deeerstevoorstellingen wordenafgelast.N aeen uitnodi-

gingvandeRvDwerktWim KanzijneigenideeuitvoordezeventigsteverjaardagvankoninginJuliana;eentelevisiegesprektussen
henbeidenonderhetm ottotoverregerenen confereren'.M aarKan

maaktalin een zeervroeg stadium gebruikvan zijn bijiedere
eventuele televisieverschijning bedongen vetorecht.Jos Brink
wordtnuopdeverjaardagvandevorstindehofnarenwintdaarmee
deTelevizierring.Hetjaarwordtafgeslotenmetwederom eenserie
voorstellingen in het N ieuwe de la M ar theater;een prachtige

aanloop totKan'sderdeoudejaarsconference.23maartmaaktde
eerstekrantalm etstelligezekerheidm eldingvan dezegebeurtenis.

Nadevluchtvandesjah komtKhomeiny opIfebruarinavijftien
jaarballingschapteruginlran.Khomeiny,eenramp zondergironum m er. De eerste Europese parlem entsverkiezingen vinden
plaats.ln deVoerstreekwoedteenveldslag om burgem eesterHap-

part.Harrisburgtoontderisico'svaneenkernramp.DeSovjettroepen bezetten Afghanistan.Cruijffgaatin Amerika voetballen.
HomofielendemonstrerentegenbisschopGijsen.Daarmaginde
kerkzey.
seeakaarsjenietflikkeren.Tiendissidentenbepalenin
de Tweede Kam erhetstem gedrag,wanneer beslistm oetworden
overde m odernisering van de N avo-kernwapens.Vlak vooroude-

jaarwankelthetkabinet-vanAgt.Hetzounietdeeerstekeerzijn
datKan'soudejaarsconferencegetroffenwordtdoordevalvaneen
kabinet.M aar helaas,voor de extra dim ensie van de uitzending,

overleeftVanAgthetnachtelijkdebatvandonderdag 2odecember.Van Agtis een kernkoppie.Regeren is vooruitzien naar de
verkiezingen van 1981.
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M aandag Ijanuari2J.z#uur.Tebed Wildwal
Temperatuur14gradenondernul.Allesophetwolvenslot.Zojuist
in pyjama metwinterjasdaaroverheen,zogenaamde schaapskleren,gecontroleerd.Sneeuw schittert.Kerstboom ook.Staaternog.

GereduitdeslopendehandenvanO1.M agtotDriekoningenblijven
staan.Veelsporen van reeën en herten.Absolute stilte.01drinkt

haarcognacinhaarwarmebed.Hetjaarisbegonnenineenunieke
sfeer.

Vrijdag I8januari.Ochtend
Twee uur en twintig m inuten gewandeld door een uniek Veluws

landschapwatikeigenlijknietkende.BijHeuvendirecthetbosin.
Twee herten in de sneeuw. Belevenis.ln grote bocht achter de

Posbankom enindeschemerbijdeKaapomlaag.Sfeervan6lkzie
nooitmijnmoesjemeer'.Fransbeslootteblijvenslapen.Oergezellig.Tweeëneenhalveliterwi
jnopgedronken.Topvandetop.W ietekeopdevideogezien.Fransvoorheteerst.W ijvoordevierdemaal.
Zo lief vertederend.Om half twee allem aalnaar bed. Hem els

stukjeleven.
M aandag 22.jJaNJr/'21.45 uur.Wildwal

Gebrokenduim begintweerpijntedoen.OptelevisieEnglandSpiel
gezien.Allesniettegeloven.M oetlscha M eijereensopzijnjoodse
sodemietergeven.Neem mijdatvoornaelkeuitzending overhet
verzetin N ederland.

Dinsdaga3januari2o..
szuur.Wildwal
lngeijzeld.Nieuw woord.Begrijp doorderadio van 20.30 uurnu
min of meerdat het sindsoudejaarsdag toch we1echtraak is.
Nederlandonberijdbaar.Doodsestiltehier.Mooi.Maarom half
twee kinderstemm en OP de weg beneden.Vertrouwd geluid en
berichtuitdesamenleving.Ze schaatsten gewoon op deweg!Hun
lach klonk door het bos a1s van de laatste overlevenden van een
atoomoorlog.

Dinsdag3ojanuari16.45uur.Wildwal
Depunaisesinmi
jnduim gaanweeroppad.Zekerdoorhetschrijven.VanochtendlangetelefoonmetmeneerVanLiemptovermijn
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duim en welofnietoptreden.M eneerVan Liempt:Elk kan hetniet
beoordelen.lkhebnognooitmeteengebroken duim tweeëneenhalf

uurophettoneelgestaan.'tGut,ikdachtjuistdatumijdateens
had verteld.'çN ee,uvergistzich.lkhebweleenstweeëneenhalfuur
meteen gebroken hartop een stoep gestaan.'

Zondag4februari2z.oJuur.StudioScheveningen
M etdeM edische Engelen inCapd'Ailgebeld.Duim slecht.D aar-

overvanhenlangengoedadvies.Nietspelenalshijnietechtbeter
is.Journaalvan vijfminuten.Overlran en Khomeiny.Zieter
somberuit.vpRo op grappig.N ietteharden.tH erenleed'.Twee

dilettantenmetééndilettanten-tekst.M aarhetza1we1uniek zijn.
W achten nu op tA rchie Bunker'.

Vrijdagz3februarizzoouur.Wildwal
Een vier-uur-wandeling m et Frans.N ietgewoon meer.ln donker
endikkemistachterdeCarolinaH oevelangsinabsoluteeenzaam heid.Geluksgevoelvan ongekendegrootte.
Eergisteren werd meneerVan Liemptbenaderd dooriemand van

deRijksvoorlichtingsdienst,heerv/dBerg(?)ofiktergelegenheid
van de zeventigste verjaardag van de Koningin een televisieprogramm a wildemaken van ongeveereen uurof75 minuten!in twee

maandentijd dus.Enwaarmoetderekeningheen?vroegmeneer
VanLiempt.Oja,daarwasnognietzoaangedacht.Ach,danmaar
naarde Nos,wantdie zond het program m a uit.N a lang lachen
overzulke dilettanten die zoietskonden bedenken,bedachtik een

tegenvoorstel.Besprakhetmet01enFrans,toenwijwoensdagbij
restaurantDubbelinkaten.EenopenvrijgesprekmetdeKoningin
voordetelevisiewaariedermochtzeggenenvragenwathijwilde.
Vetorechtoveruitzendingvoorbeidepartijen en niemand erbij
(helpersweg).DaaroverismeneerVan Liemptzojuistbijonze
telefoon van halfe1fenthousiastgeworden,nu gaan bellen m etde

Rijksvoorlichtingsdienst.Eenmiljoenkostzoietsalgauw,heeftVan
Liemptgezegd.A1sW im Kan wildatFrank Sinatradeappeltjes
vanOranjezingt.moetdattoch kunnen...
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Vrl
jdag2maartz2.youur.Wildwal
Lang m etmeneerVan Liempten Frans Riihlgetelefoneerd over

o.a.LunsbijdeNsBvan1933tot1936(?).
Dinsdag 2zm aart20.45 uur.W ildwal
M eneerVan Liem ptkreeg telefoon van comitéman Vanden Berge
datde Koningin in principewelietsvoeltvooreen televisiegesprek

metmi
j.Vannachtdetitelbedacht:tKoninginpraatmetW im Kan
overregeren en confereren.'M eneerVan Liem ptzou freule Röell

bellen.W ijstelleneen briefop metsuggesties,voorstellen,ideeën.
Persoonlijk denk ik nog steedsdaternietsvan komt,maar...we
zullen zien.

Zondag zapril20.45 uur.Studio Scheveningen
Twee avonden H ilversum ,Gooiland.Eerste avond ongekend suc-

ces,maardatkwam doordatik bijde autoscène van Van Agt
achterovermetstoeltjeenalvanhetkarretjelazerde.Oneindig
succesbijhetpubliek!OokbijFransenmij!M aarhadvoorhetzelfde(!)geldmijnnek,mijnheupofmijnsleutelbeenkunnenbreken.
Wasernogaltrotsopdatmijnietsgebeurde.Avondwerddaardoor
een vreemd hoogtepuntin mijn carrière.Gisteravond doodmoe,
misselijkvandemoeheid endaardoor(?)veel(?)mindersucces.
M eneer Van Liempt moestvandaag zeer tegen zijn zin naar
M oskouvoordecontracten van hetRussisch Staatscircus.ledereen
down.
Doorallesheen nu bezig m eteen soortkoninginnedaguitzending
voorde Nos.iKoningin en Kan praten overregeren en confereren.'
Zie er niets van kom en,want wat ik wi1vragen daarop kan de
Koningin geen antwoord geven.

Donderdag z2april2z.Jo uur.Studio Scheveningen
N a devoorstellingen in Leiden werkte ik hier elke nachtdrie uur
lang metcognacen slaappilaanhetvraaggesprek metdeKoningin.
Heb zelfhetgevoeldaternietsvan komtmaar...datvindik methet

oogopoudejaarnieterg.KlotebriefvanLotoveronstestament.Of
we vooralhaar kinderen nietzullen vergeten...M etde briefvan

nichtje E1over de spaarbankboekjes erbijweer goed voor de
stress.

Zaterdag zy april4.55 uur.K udelstaart
tKoningin en Kan praten overregeren en confereren.'Schillen een

appeltjevanOranje.Toenikongeveerveertiguuraanhetmanuscripthadgewerkt,hoordeikvrijdag,(goeie)vrijdagdedertiende
dater 26 aprileen film uitkomt in m aar liefst 61 bioscopen,een
unicum inonzefilm geschiedenis,waarin deKoninginzelfcom m en-

taargeeftenzôtmenselijk'naarvorenkomtdatdeheerVanden
Berge,hoofdRvD,mijzelfpertelefoonmelddedathem detranenin
deogen warengekom en.Vanavond zag ik een fragmentvan defilm
indeivuist'van Duysendachtm eteen:ikhoefnietm eer.W oedend

wasikenteleurgesteld!Niemandhadmijditverteld.
W oensdag 18 april14.15 uur.

W erkhuisjegedraaidnaardeW esteinder.Overeenuurisdedagal
weer0m .Eten en voordetweedevoorstelling naarAm ersfoort.
HoofdvandeRvo melddevanochtendviam eneerVan Liem pt:de
Koningin verheugtzich op zaterdagm iddag drie uurgesprek m et
W im Kan en...ofwe datgesprek m aar nietmeteen zouden opne-

men...!Paniekstemmingbijmij.Dezoveelste.Hetgevoeldatzeook
daarallemaalstapelgekzijn.M eneerVan Liemptlegde uitdatik
eerstde film wilde zien en dan paskan oordelen ofeen televisiegesprek metdeKoningindannogwe1zin heeft.G rasisvoordevoeten
weggemaaid.Totstom m everbazing van m eneer Van Liempthad
heerVan den Berge daarwe1begrip voor.

Vrljdag2oaprilIo.3o uur.Kudelstaart
Gisteren om 16.00 uurdé film gezien in hetgebouw van de RvD.

Duurdeanderhalfuurenboeidemijinhetbeginzekerwe1dooral
die oude opnam en.Com mentaar van de Koningin vielm e vaak

tegen.Somsonbeduidendvanwoordkeus,nietmenselijkgenoegen
in de interviewfragm enten - een vriendin van haar die met haar

sprak-voeldeiksteedshoetochheelduidelijkhetweinigegrasdat
gemaaidmochtworden blijkbaarvoormijn voeten werdweggehaald.Doorveelfactoren werd iksteedsge'
frriteerder.Verderweer
allesoverdeoorlogm etDuitsland enikschattien seconden overdie

metJapan.N a afloop brachtik mijn opzettelijk watoverdreven
bewondering naar voren om directdaarna te kunnen zeggen dat

geenhaaropmijnhoofdernogaandenktdattelevisiegesprekmet

1977
W im Kangaathetrustigeraan doenen genietmetvolleteugenvan

zijnsucces.Ruim eenhalfjaarlanggeenvoorstellingenom dan
terugtekerennaarzijnfavorietetheatersinDenHaagenAmsterdam,waarhijnunogmaartweemaalperweekoptreedt.Naast
DenUylheeftKanookeentreffendeimitatievanVanAgtinzijn
programmaopgenomen,wantbeidenzijndedagelijksehoofdrolspelersin hetpolitiekenieuws.ZobrengtVan Agthetkabinet-Den

Uylvoortijdigtenval,maardevervroegdeverkiezingenop 25mei
leveren de PvDA een winstvan m aar liefst negen zetelsop.Een
moeizam e langdurige formatie volgt.H etkabinetspeeltin bles-

suretljd en WiegelIooptzich alwarm.lnformatie en formatieopdrachten worden vele m alen aan de Koningin teruggegeven.

Wim Kankijktindeschouwburgomhoognaardekoninklijkeloge:
N ee,dieiserniet,dieIuistertnunaaranderekomedianten.Alshet

tweedekabinet-DenUylerna I7Idagendaneindelijkgaatkomen.
loopthetdooreenstemmingvanzijneigenpartijraadtochnogmis.
lneenverbluffendeontknopinggrijptVanAgtzijnkansensmeedt
metW iegelminofmeeraan hetsoupertafeltjeindebeslotenheid
vaneen Haagsrestaurant(Paap en smulpaap)in goed een week
een cDA-vvo-kabinet ineen.Van Agt kom tnietals ministervan

justitie,maara1sminister-presidentterug.Den Uylneemtnoodgedwongen plaatsin deoppositiebanken.

M aandag3januari.Avond.Wildwal
M et01en twee parapluen gewandeld in noodweeren stortregens
naareen absoluutverlaten Carolina Hoeve.'sM iddagsnaarVelp.
Dachtincognito.Vergeethetm aar.Een eindelozezegetochtdoor

hetdorp.lnallewinkelshoudendemensenjeaan.Hetboodschappen doen duurtnu driemaalzo lang.

M aandagIojanuari22.40uur.Kudelstaart
Beetjedoezeligvanhetgoedeleven,dewijn,deberichtenende
triomftochtenophetstrand.EindelijkweereensmetIrisgewandeld.lrisbeetjedikkerin haargezicht,beetjeveranderd,beetje
zachter.O m 19.30 uurvanavond telefoon van hetAlgemeen Dag-

blad.De ci
jfersvan oudjaarzijn min ofmeerofficieelbekend:
kijkdichtheid zevenmiljoenvierhonderdduizend kijkers.W aardering8,j.Vorigekeer8,8,maargroterekijkdichtheidenmijnduidelijkerpolitiek standpuntdoetde waardering dalen.Totop dit
m omentuiterm atetevreden m etditresultaat.

Vri
jdagN januarizp.z.suur.Kamer69,Ringhotel,Engelberg
Radiovanvijfvoorzevenalarmerendoverzwaresneeuwvalom en
in Ziirich.Autom obilisten werden verzochtalleen in hoognodige
om standigheden dewegop tegaan.Toen gingdetelefoon.H etwas
Jullie Jan die uitnaam van Den Uy1kwam vragen ofik 3o april

OfficierindeOrdevanOranjeNassauwildeworden.Neen,zeiik.
lkmochterernstigeennachtjeoverslapen.M aardathoefikecht
niet,wantik wilhetechtniet!Zalig gevoelom ongeveer zes uur

voorjezesenzestigsteverjaardagzoietsabsoluutzekerteweten.Ik
hebaldezeonzin a1sabsoluutwaardeloosleren bekijken.Sinds
Hirohitohebikooknooitmeereenlintjegedragen.

Woensdag3februari10.05uur.Langwies
Enzian in enkeleurenalweerofweerwekenwonen.Absolutestilte,
eenzaam heid,dikke,dikkesneeuw.Steedshertenom onshuis.Ook

voorhenheeft01lekkerehapjes.GeentelefoonvanmeneerVan
Liem ptnog.Vreem d zou ik ditwillen noem en.
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Donderdaga4februari4.o5 uur.Kudelstaart
Eindelijk na langetijd is hetdan weer eens zo ver.lk kan niet
slapen.Onhalfvierwakkerenouderwetsdepéin.BijmeneerVan
LiemptbriefgeziendieFransRùhlhem heeftgeschreven.Hijstopt
ermee,omdathijgeenzinheeftom dezemaanden indeww te
gaan.Aan zulk soort brieven tilik zwaar.Vervelend om zo uit
elkaarte gaan.M aarmoetelketi
mmerman diebijeen miljonair

een spijkerin slaatmeteenmaareenmiljoenvragen?

VrljdagM februari.Avond.Werkhuisje
Vanmorgen decorrespondentiem etFransRiihlvereeuwigd.Brief

aan hem tweemaalgekopieerd.Paroolgelezen.Klein kamertje
opgeruimd.Steedsweerhetzelfdegevoelwehebben gewoonteveel.
Teveelboeken,teveelrotzooi,teveelcadeauswaarniem and eigen-

lijk ietsaan heeft,teveelzogenaamdevrienden.Zeker26j,die
allemaalopgezettetijdenzeggen:wezienjullienooitendaarom ga
ikdan maarnaarniemand toe.M aardieenkelewaarjeom geeft,
dielaatjebarsten!
M aandag 2zm aartzzz.suur.WerkhuisjeKudelstaart

Poging totzon afen toe.Huisjegedraaid.Sfeertjemeneertje.De
lente is begonnen.M aar hetkabinetop de rand van de afgrond.
Hoefme ergelukkig nietmeebezig te houden.
Zaterdag 16 aprilzzyl uur

Deduiveninmijnwerkhuisje,deurtjeopen,ophetzuidengedraaid.
Gisteravonddaneindeli
jknaarToongeweestinCarré.Tochineens
een onverwachtfeest.Om 20.20 uur kwam en 01en ik de uitver-

kochteCarré-zaalbinnen.W ilden onze plaatsen op dederde rij
(prachtigeplaatsen,veelleukerdan buitenstaanderin delogete
zijn)innemen,maarineenseen enorm applaus.lkdachtdatToon
alergens te zien was,maar het was voor ons.lk boog naar alle

kanten.Echtvorstelijk.Hetwerdeengeweldigleukeavondwaarbij
vooralna de pauze de tranen van hetlachen dikwijlsover mijn
wangen liepen.ln depauzeleuk m etM auricegepraaten na afloop

nogevenopspeciaalverzoekmetToon.Hijzagerstralend uit.
lichtgevende,blauwe ogen,zestien pond afgevallen (mochtook
echtwel)en zijn helepersoonlijkheid glansdeweeralslang tang
geleden.

Donderdag 2zapril19.50 uur.W ildwal
Joop den Uy1veeltevaakopdetelevisie.Dezeweekvierm aal.W at

haaljejeaanenwatisdatvooreenplanning?Deverkiezingenzijn
pasoverruim eenmaand!Bovendienvond ik (helaas)gisteravond
VanAgtbeteruitdeverfkom endan Den Uyl,vanwiewenu zowat
allesweten.Dem ensachterdepoliticus.Dieonzin ken ik nu wel.

Zaterdag 2zm ei7.oo uur.Kamer4,Panoram a H otelAeschlen
Briefkaart aan Frans Rùhl.Kaartvan Adelboden metkoeien en

waterval!Ontvingjeooitmijnlievebriefwaarinikjeschreefdatje
gekbent.Vraag'
.benjenoggekofdoeje22ju1ia.s.weermee?Laat
mijdateenswetens.v.p.
M aandag 2Jmei14.05 uur.WerkhuisjeKudelstaart
Som snaar het zuiden,dan weer naar het noorden gedraaid.Om
halféén daarnetwildeik even luisteren naarhetweerbericht.B1eken er tzom aar'weer eenstwee gi
jzelingen aan de gang te zijn
door...zuidmolukkers.Een school in Smilde m et ongeveer hon-

derdtwintigkinderenenvierofvijfonderwijzerseneenlntercitytrein op weg naar Groningen.Crisiscentrum in Den H aag ingericht.VanAgtop flink.N ietteharden!tIkben nu weerministervan

justitie.lkmoetnuleidinggeven.'
ZojuistmeneerVan Liemptgebeld datik vanmiddag nietnaar
zijnkantoorkom.Benaltijdergafgeleid doorzulksoortgebeurtenissen.

W oensdag 2.smei.M iddag.Werkhui
sjeKudelstaart

Vandaagstaatallesinhettekenvandegijzelingenendeverkiezingen.Eenvreemd soortoorlogssfeer.Onbegrijpeli
jkdatditalles
kan.Benzeerpessimistischoverdeafloop.Dezegijzelingenzijn
niettevergelijkenmetdievananderhalfjaargeleden.W ehebben
m etveelfanatiekere m ensen te maken.Besloten in nauw overleg

met01niettegaanstemmen.Zojuistgehoorddathetfataleuur
(tweeuurvanmiddag)waarophetultimatum vandekapersafliep,
zondergebeurtenissenvoorbijis.Erschijnteenbeginvancontactte
zijnontstaantussenkapersenderegering.W ieweet?W ieweet!

Vrl
jdag2zmei9.oo uur.TebedKudelstaart
Allesiszorelatief.Sindsvanmorgentienvoorzevenzijnvolgensde
radioallehonderdvijfkinderenpluseenonderwijzervrij!Erwas
eenbesmettelijkeziekteuitgebrokenonderdekinderenenzodoende.

Vrijdag3juni20.J0uur.Westerterras
NetterugvanbijzondergezelligbezoekaanRu,Santendejongens.VroegaanRu:speeljijnogweleenspiano?Ru:ja,elkedag,ik
moettochintrainingblijven.Confereerjijnogweleens?
Zaterdag IljunizJ.z5 uur
Vanmorgen7uuraanradioentelevisiegekluisterd.Gijzelingenin
deschoolinBovensmildeenindetreinbijdePuntbeëindigdmet
geweld.Tweedoden onderdepassagiersvan detrein en zesvan de

negenkapersindetrein.lndeschoolzijndevierbezettersgearresteerdendevieronderwijzersvrij.Geenredenom tejuichenhelaas.
Laternog aan Ria en 01heleuiteenzetting proberen te geven van
hetontstaan van hetZuidmolukse probleem .Vielm e nietmee en
weetook nietofik hetgoed verteld heb.

Zondag Izjunip.2J uur.Nogtebed
N u beginnen aan een nieuwe conference iseen absolute onmoge-

lijkheid.Niemand weethoe allesza1verlopen.Terugslag van de
gijzeling op de kabinetsformatie.Voortdurend zie ik datsmalle
ontredderdegezichtvanDenUylvoormeendatdodeli
jkvermoeidehoofdvanVanAgt.Geen aantrekkelijkevoorbeelden vooreen
vrolijkeimitatiestraks.
DinsdagI4juni9.oo uur.Nog tebed
M et01naarmeneerVan Liem pt,alwaarde heerKuitenbrouwer

(deeventueleplaatsvervangervoorFrans)aloponszattewachten.
Volgens01stondhi
jnietop,toenwijbinnenkwamen.Maaktewe1
een prettige indruk,hoewelgekleed in een watverfrom meld wit
hemd en tuinschoenen.M aardatisnu geloofik hetsollicitatieuni-

form.Spreektgoed,dachtenwij.Zieterzeerbehoorlijkuitennog
nietoverhetpaard getild.Erwasalthansnog geen paard te zien.

VierjaarjournalistenschoolinUtrechtachterderugbijGijsStap-

pershoef,waarook leswordtgegeven in tv-en radiointerviews.

Vanmiddag worden de zesM olukkersinéén gemeenschappelijk
grafin Assen begraven.Daarben ik ergvan onderdeindruk.Eris
geen waarheid en erisgeen standpunt,geloofik nu weer.Iedereen

heeftevenveelgelijkalsongelijk.
ZondagIgjuni9.05 uur.Tebed
Voordederdem aalFransgebeld,expressteedsop dezelfde klok.

Nukwam hijdirectaandetelefoonenalles...prima.Reuzeopgewekt,hijbijnauitgelaten.Toenvroegik:gaanwe22ju1iweerdoor?
Janatuurlijk,riephi
j.Hafijn,zeiik,ikdachterkomtnooitmeer
watvandoordiebriefvanjou.0,diebriefhadunooitmogenlezen,
datwaseenonderdeelindehardestrijdmetmeneerVanLiempt,
descherpste,slim steonderhandelaarvan dewereld.Zo'n telefoon-

gesprekiseigenlijknietweertegeven.Tenslottenoteerdehi
jheel
preciesdebeidetelefoonnummersvanmeneerVanLiemptenhij
zou hem bellenvooreen contractafspraak.M aarnietnaarhem toe

gaan metdie briefonderje oksel,riep ik nog en erwerd erg
gelachen.Vraagthijweereen miljoen,dangaathetfeestalsnog
nietdoor.

VrijdagIjulizJ.Jouur.WerkhuisjeKudelstaart
Zitalvanafhalftwaalfop de eieren.Ditkeerdeconference.Voel

mea1siemanddieheeftbeloofd22juliopeendraadtezullenlopen,
honderd m eterboven de grond zondervangnet.
M aandag zaugustusz.zs uur
W ateen zomer.De verwarming isweeraan en Den U y1ook.H et

eerstezinnetjevandeavond.Voorstellingnunaarmijnzin.Werkte
afgelopen week eigenlijk vier dagen lang aan nieuwe dingen
en...m etsucces.M aakte aan hetDen-uyl-van-Agt-interview een
fantastisch slot(overde49zetelsvanhetcDA)endaarnanogDen

Uy1diein zijn auto (gewoon een stoeltjeop een karretje)het
Catshuisverlaaten daar wordtopgevangen door FransRuhl,die
hetweerverbluffend goed doet!Ik zochtlang naar hetslot,wilde

Den Uyluiteen tentjelaten kruipen ofnog een hele auto laten
ontwerpen maar meneer Van der Zalm zei:dat hebtu helemaal

nietnodigen zoontstond hetkarretjemeteen stoelerop a1srege172
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ringsauto.Dezeentree iseen enorm succes.A llesnu ineenstotaal
andersdan dieeerstetweevoorstellingen.Daarbijdan nog een

daverend,bijnaongekendslotsuccesvanhetzogenaamdezevende
bord,de achterkant van bord zes.Echt gelukkig m et deze twee
aanwinsten.Kom nuvantDevaderzegt',nieuwetekstgrootsucces,

praktisch alin hetslot.Pilgrapje (meisje van zes,heb nou drie
poppen),tDatisdezetijd',çzomertijd',tLijmenJoop'entI4miljoenoliebollen'.Danbordenopruimenenhetdaverendesuccesmet
hetéWiegeliedje'.Kanmijngeluknietop.Afkloppen!
Vrljdagz2augustusz2.yl uur
BriefvanJullieJan.Alsofikechtmijnprogrammazougaanaanpassen voorde Koningin!W aarzien ze me toch vooraan?

Zaterdag 27 augustus13.45 uur
N erveuze,maartoch we1goedevoorstellinggespeeld m etpraktisch
geheel nieuwe openingsconference, doordat Den Uyl eergister-

avond tienvoorelfzijn opdrachtteruggaf.Daaraan samenmet
m eneerVan Liemptzowatdehele dag gewerkt.Een conference is
neteengoeddiner.Jestaatertien uurvoorin dekeukenen hetisin

vijfminutenallemaalop.
Vanavond alweer de laatste voorstelling in Den Haag. Twee
dagen perweek spelen heefttallozevoordelen,m aara1snadeeldat
dieeerstevandetweevoorstellingen telkensweereensoortprem ière is.Ben dan netzo zenuwachtig.
Dinsdag Jo augustus2J.#J uur

01stalgisterenweerdeshow bijdeuitreikingvandeTelevizierring
in Amsterdam . Veel mooie onzin. Alles speelde zich af in het
AvRo-gebouw tussen drie en vier uur.0 1was zeer op dreef.De
cham pagneschuimdeendeconversatieafen toeook.Dering iseen

protsersding,maarjemoetsteedsroepen:echtgoud!Gô!Vanmorgen tegen alleafspraken in foto in deTelegraaf.
Journaalvan 2I.3j uur.Kabinetsformatie Van Agtop flink.Een
kwalvind ik hem nu weer.Eenkwaldi
espeeltdathijkanrelative-

ren maar...eenzeermiddelmatig,driftig,lustigbaasjedatwezo
vlugmogelijkkwijtmoetenzienteraken.

Vrijdagpseptemberzp.louur.Enzian,Langwies
Lasvanmorgen lang en aandachtig in çDejurista1sambtenaar'.
Geenmakkelijkelectuur.Mooidieinleidingvantpap'.Eenbriljant
schrijverwashijtoch.Jevoelthoegeladendietekstisenhoeivol'.
Hoehijduizenddingenweetenertienvertelt.Genialemanwaar
Jan,JullieJan,nietaan kan tippen.M aarJan ism isschien we1veel

milder,minderkeiharddanPap.IkzeitegenLot:a1sjeditleest,
besefjepashoeweinigwevanelkandersvakweten.Maar...datwas
nietwaarwantzijwistjuistergveelvan6nsvak...
W oensdag zyseptem ber8.55 uur.Enzian

Allenevelen waarin wijgisteravond nog gehuld waren,a1sbij
toverslagverdwenen.Schitterend weer.Straksboodschappenhalen
in hetConsum in hetdorp.Geeftweerveeloponthoud,doordatwe

nuhalfLangwieskennen.We1oergezelligmaaruitermateonvrij.
Schijnbaretegenspraak.Vangesprekjenaargesprekjeenhetvolgende gesprek schem ertalop deachtergrond.Such islife in Lang-

wies.Bijhethuisaandeoverkantligteengroothert,diezegeschotenhebben.M orsdoodm etlangeuitgestrektebenen.Eindevaneen
levensfeest.
W oensdag 2zseptem ber8.50 uur.Enzian
Hetveekomtnu bijhonderden omlaag.Zebellen boven onshuis,
sfeervolin de nevelhoorje de sennersteeds roepen:Gom G om
Gom .De winter is in aantocht.M aar nu eerstde W ereldom roep
m etJan Pelleboeren de troonrede.

Donderdag6 oktoberzJ.Jouur.Werkhuisje
Eéndeurwijdopen.Naanderhalvemaandrustdanweerdeeerste
voorstelling in H aarlem .W as meteen raak ook:daverend succes.
Begin- en slotapplaus nog meer dan in Den Haag op de beste
avonden.Zoheb ik Haarlem geloofik nog nietvaak m eegem aakt.

Mooinieuw slotvoorDenUy1bi
jdeautoscène:ja,wezijneruit:
acht voor de PVDA,één voor 566,zeven voor het cDA...en een
racefietsvoorVan Agt.Deed hetgeweldig goed.

l74

Vrl
jdagzoktober14.15 uur.Werkhuisje
G isterm iddag vieruur gaven Den Uylen Veringa na I28 dagen!
toch hun form atieopdracht weer terug.Slot interview Den U yl
veranderd:
Beltu de heerVan Agtm aardaarover.

W eetuzijntelefoonnummer?
Ja,ik kan hetdromen:871-772.

Donker.Daverend succes,wantdatzijndetweeformulesvooreen
eventueelnieuw kabinetwaar ze de hele dag over lopen te zaniken.

Blauwe m aandag Io oktober16.15 uur

Heledaginhethuisjebezigmetniets.W achtenopwatdeKoningin
nu in de kabinetsformatie beslist m aar om drie uur was er nog
*

nlets.

Vanavondom tienvoortienoptelevisie.Detijdstondevenstil.Jan
van Hillo in gesprek metlrene en Carlosen onderandere mijn
liedjein de lreneversie(1964).Zaterdagavond in çTweekamp'de
vraag:W ie im iteert wie? Antwoord kwam meteen: W im Kan
im iteertDen Uyl.Gisteren in een program ma overAm sterdam zat

ik bijiopen hetDorp'ineenssamen met01bijMies.Vreemde
gewaarwording.Zo ben ik alweer drie dagen achter elkaar op
televisie.
Zaterdag z.soktober19.
05uur.Werkhuisje
W istechtnietdatditleven bestond.Tweedaverende,ongekende,

heerlijkevoorstellingenin Dela M artheater.Staandeovaties.En
ondankseven een watmoeilijkeaanloop nu aluitverkochttoten
metdonderdag.Endannogf 4ooo,- toekrijgen.
En dan zoals vanm iddag op hetScheveningse strand een en al

herkenningen erkenning endatsteedsdoordejeugd vanachttot
achttienjaar.Niettegeloven.Heb ikmijn helelevennog nooit
beleefd.

M aandag zzoktober

Metromiddagje.Dagkaartgekochtenanderhalfuurlangmetde
m etro heen en weergereden.N a ongeveerdrieritten kwam ereen

heerbijmijzitten.Hijhad vrijdag deopening meegemaakt.Hij

bleekdegrotemantezijnvandecaissons(?)vandeondergrondse
stukken.Tochblijdatikheteerstemetro-uurtjealleenwas,anders
hadiktochweernietsinmijopgenomen.Veeleenzamestationsin
afschuwelijkeverafgelegen stadsgedeelten.Eindconclusie:metro
zou tochdeoplossingzijnvoorAmsterdam,dezedichtgegroeide
stad,mitsaansluitinggevend ophetCentraalStation.(Enigestuk
datwordtafgemaakt.)Openbaarvervoergratisen belastingop
auto'sdieindestadwillenrijdenf100,-perdagzijndeoplossing
voorheteindevaneengrotejanboel.
Vrljdag2zoktoberzz.oouur.Werkhuisje
Namijnopeningsliedjezakteinmijngevoeldezaakvolledigin.
VondhetpasweerterugbijtTulpenvoorW im Polak'.Metsterke
man gevraagd,riep iem and achteruitde zaalW im Kan.M aarik

zeiW iegel?Z'nhandenjeuken.Hijza1tochnietinaanrakingzi
jn
geweestm eteenkwal?N ee,geefmedan maarweerdrs.J.den Uyl.
Terugkeervan deW rekers.Daverendelach.
W antJoop isechtzo'n m an
uithethartvan Am sterdam
CnZ.

Dodelijk vermoeid vielen wijvanavondallebeionderhetJournaal
telkens in slaap.lk liep een halfuurtje door de tuin.Nu wat
opgeknapt.N og geen kabinet.Zevergaderen nu 24 uur.

W oensdag 26 oktober17.05 uur.Werkhuisje.
Vanm orgen om 7.40 uur ineensklaarwakker.Politiek was alles

weerplotselinganders.Parti
jraadPVDAgingnietakkoordmetwat
Edvan Thi
jnhadwetentebereiken(7-7-2).Vanafdatmoment
geen rustm eer.M oestallesweerveranderen.

Vrljdag 2#oktober16.00uur.Werkhuisje
Dodelijkevermoeidheid.ikdenkvantweedaverendeDela Mar
avonden.Bi
jnaongekendsuccesvol.DertigmensenvantTelevizier'
indezaalmetJaapvanM eekrenenzijnvrouw,SimonvanCollem
en 24 m ensen van de Televizierring,uit elke provincie twee.M et
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hen na afloopopeen fotoop hettoneel.Een Volendamsein folklore
overhandigdeVolendam sepaling.H eeren mevrouw Van M eekren
kwam en uitgebreid en enthousiastgelukwensen.G randioosen hoe

ishetmogelijkdatiemanddiezelfgeenkinderenheeftdatliedje
overivaderzegt'zokan voordragen.M ooicompliment.Jasperina,

Ericen Pellewaren ook indezaal,maar(helaas)(nog)nietsvan
hen gehoord.

Caransaontvoerd.Vannachtom I.Ijuur,toenhijuitContinental
kwam.Totnutoegeenverdernieuwsdaarover.M en denktdeRAF.
Las vanm iddag een uiterst interessant artikelover Rote Armee
Fraktion.Elke zaak heefttwee kanten,maardezedrie.

M aandag Jzoktober
Vanm iddag m et 01 sam en in Am stelveen de film 'Soldaat van

O faIIJ'C5gezien.Neen,driemaalneen.Kinderfilm van een stukje
oorlog.Rover-en-reiziger-spelletje.Onbenullige,dommigekoninginW ilhelmina.tl-loekom jeaandielintjes'
?'vraagtvriendvan
Erik aan het eind van de oorlog aan Erik H azelhoffRoelfzema.

tAch,beetjegevlogen,paarbommetjesgegooid.'zegthijbescheiden!H eldenverering doorde held zelf.

W oensdag 2novem berzz.2o uur

Deburgerlijkezekerheidvanaardappelen,vleesengroenteom zes
uurop tafelisverdwenen.ledereen denktaan een lijfwacht,een
pistoolof een hond.Caransa is vrij sinds vannacht half twee.
Iemand zaghem lopen (achterzijnpetroleumkar).Voortienmiljoen gulden in nieuwe biljetten van duizend gulden,waarvan de
nummersbekend zoudenzijn.M aarwiegelooftdiesprookjes?
O m halfzeven naarde voorstelling.

Zaterdag .snovem ber9.oo uur.GrotehuiskamerKudelstaart
Delamp weeraangedaan wegensdonker,somberweeren sombere

bui(van binnen).Ondankstweedaverendevoorstellingen inDela
M arerg in de put.
De Caransa-zaak,alsgebeurtenis en aanpak van de politie,de

overvallen op banken,postkantoren aan de lopende band,hetje
m ag welzeggen nooitarresterenvan dedaders,hetgisteren voorde

vierdekeerteruggevenvan Den Uy1zijn opdracht.allesbijelkaar

geeftm eeen machteloos,uitzichtloosgevoel.

Zaterdagz2november15.30 uur.Werkhuisje
Beslotenvandaagmaarweerthuisteblijven.Veelwerknog.Kabinetsformatiesindsgisteravondlaatdefinitiefmislukt.çLijmenkan
nietmeer'.Zalzekereenkwartvan deconferencemoetenverandeheb nu nog geen nauw idee hoe. svat gaat er nu
gebeuren?
ren, nnaar

Zuinigzijn,zuinigzijn
zelfsopEdvanThijn
A1serdangeengrotenzijn
h0u hetdan m aarklein
Alserniemand toveren kan
hou dan Joop en Driesmaaran

Maakermaareenkabinetjevan
voorM adurodam

W oensdag 16 novem ber.Avond
H ard gewerktin hettheaterwegensVan Agt-W iegel.Den Uylis

nueenambteloosburger.Debordendoorgenomen.LiedjeELijmen
kan nietmeer'(vluchten kan nietmeer)afgemaakt.Vri
j goede
avond,maar zelfte grote spanning en daardoor snelgeïrriteerd,

vooraltegen mijn directeomgeving.Eindelijk dan weereensaan
hetschelden en stampvoeten.Onredelijk datwel.Stokvis,oudhoofdredacteurvan deTelegraafwasin dezaal.

Zaterdag zp novem ber2z.oJ uur
Sadatlandde om 19.00 uurin TelAviv,lsraël.Bezoek van wereldbetekenis.Rechtstreekse uitzending.Tranen in de ogen soms en
veelkippevel.Allesniettegeloven.Gekluisterd aandebuis.Televisie een uniek bezitop zulke momenten.
W oensdag 2J november7.30 uur

Sindsvijfuurwakkerenzittenwerkenaanvoorstellingvanavond.
Gisteren vielen Van Agten W iegelelkaar in de armen.Na vijf
dagenaleenakkoord.Kunjeweeropnieuw beginnen.Datdanook
gedaan.

M aandag .sdecemberz6.2ouur.Werkhuisje

W inter.Stilleplas.Hetschemerta1.Dodelijkevermoeidheiddie
regelmatigovermeheenkom t.Geenflauw ideewateraan dehand
is.Enorm aan hetslapen.A 1sik eenbedziedenk ik:ikwou datik er

alweerinlag.HoordatlschaM eijereenkortgedingaanzijnbroek
krijgtoverzijnopmerkingdathetovergrotedeelvanhetNederlandseverzetuithalfgare avonturiersbestond.

Vrljdagpdecember15.40uur.Werkhuisje
Oude verhaal.M oe,moe,m oe.W ord toch te oud voordie zware,
maarzalige voorstellingen.W eertwee daverende avonden achter

derug,maarveelplezierwerdbedorven,doordatmijnbreukvervelendging doen.Voordepauzedieveertig minutenstaan,datisdenk
ik zelfsm etdiebreukband aan telang.Overweeg een nieuweband
te kopen of...te gaan zitten na ongeveertien m inuten conference.
N eem tdan we1ietswegvan <Devoorstelling isnog nietbegonnen'-

idee,maardatza1hopelijkperfkctionistischgezeurzijn.
Vrljdagz: december14.20uur.WerkhuisjeKudelstaart
Totslot van de voorstelling de duizend rozen van Henk van der
M eyden Privé op het toneelen ongeveer dertig foto's gem aakt.

M oetmaandagmorgentegelijkmethetnieuwekabinetindeTelegraafkomen.Toestemming gegeven om erbijaftedrukken:De
Driesvoorm ekaarshow.Kan die grap hooguitnog twee avonden
gebruiken.Doehem nu a1sVan Agtin deautoscène.

M aandag zpdecember19.05 uur.Werkhuisje
M orgen om tweeuurmoeten wijin Hilversum bijdeNos(Frits

Bom)zijn,om tezienwatzehebbengemaaktvanhetjaaroverzicht
over1977,waarin DenU ylen Van Agtvoorkom en,gelardeerd m et

teksten uitdeslotpotpourrivan onshuidigeprogramma.iLijmen
kan nietmecr',lW aargaanwcinhetnieuwejaarnaartoe'eniI4
miljoen oliebollen....A1swe geen toestemming geven,nemen ze
stukjesuitmijnoudejaarsplaaten zodoende.Daarnahopen Ru en
ik dan samen watte gaan repeteren aan een nieuw entreeliedje.
hopelijkalvoorvoorstellingvanwoensdag.Hetsmurfenliedvan
VaderAbraham (VaderAndriesen z'nbeëdigdesmurfen).
Vandaag en vannachtersteedsrusteloosm ee beziggeweest.W ist

Ruvanmiddagpertelefoonvolledigom tepratenwanthijwouniet.
W erd tenslotte toch enthousiast.

Vrijdaga.s.om vieruurinDelaM aroverdrachtvanhetschilderij
van Corryenmi
jenhetafscheidvantoneelmeesterBorkus.Zie
tegen hetgeheelnogalop,vooralalser uitbeleefdheid tegenover

ons(zozietmeneerVanLiempthet)nogalveelartiestenkomen.
Geefmijmaarhetstrandendetieners!
W oensdag 2zdecem ber.Avond

Onvergetelijke,waanzinnigevoorstelling.Nooitinmijnloopbaan
zoietsmeegemaakt.Smurfenliedbijelkeregelraak.Heleevenwichtuitdevoorstelling,vooraltoen een dam eop hetslot,ik moest
netaanhetvoorleesbordm etoudegrappen beginnen,riep:iM eneer
Kan,doetu datsm urfenlied nog een keer'?'Spiekbord uitdebenedenkleedkamerlaten halen en hele lied métdezaalweergedaan.
Zaalstond op z'n kop.

ZaterdagJzdecember.AvonqnachtzoouurKudelstaart.
Eénvandebelangrijkstedingeninditlevenistewetenwatjeniet
kan.Ook toneelspelersen cabaretiersvallen onderdezewet.H eer-

li
jkeoudejaarsavond metlieveOl.NaarPaulvan Vlietgekeken.
Vielons(helaas)beetje tegen.Jammer.Om halftwaalfprecies
champagnesamen bijkaarslicht.Gelukkig gevoeldoorme heen.
Nogaltijdsamen.DeM edischeEngelengebeldinCapd'Ail.Sloeg
erg in.N iemand had hennog gebeld.Jan en Lotgebeld.Santbelde

ons!W egensprachtigbreicadeauvoorHermanHeijermans,dieop
nieuwjaarsdag16(!)wordt.GisterenstondSantnoghiervoorons
hek om te vertellen dat ze in verwachting was.Alles is gisteren
geworden.

1978
AlsW im Kan begin aprildeseriein hetN ieuwede la M artheater

beëindigt,heefthijin Amsterdam een halfjaarlang voortotaal
uitverkochte zalen gespeeld.tBestek 8I'heet het plan waar de

regeringtienmiljardguldenmeedenkttekunnenbezuinigen.Eén
minister heeft in een gewetensconflict om de neutronenbom het

kersversekabinet-van Agtdan inmiddelsalbinnen vi
jfweken
verlaten.Anderhalfmiljoenmensenzettenhunhandtekening bij
eenactietegenditnieuweangstaanjagendewapen.Bram enFreek
voeren een andere actie.De beide cabaretierswillen hetN ederlands elftalervan weerhouden in Argentinië te gaan voetballen.
M aarN ederland wordtdaarna deverlenging in de finale voorde
tweede achtereenvolgende maal tweede op de wereldkam pioenschappen.Oud-m inister Lubbers kom t in opspraak wegens vermeendedubbelbelangen.DehelekustvanBretagnewordtdooreen

tankerbreuk metoliebesmeurd.Jehoeftnietgelovig tezl
jn om
overhetwaterteIopen.DereusopdeDam brandtafendenieuwste
strom ing heetpunk.

Alsbuitendezomerzonschijnt,wordttraditiegetrouw inhetdonkervan delege KoninklijkeSchouwburg gerepeteerd doorW im
Kan en de zijnen.Ditjaar nietzo lang en intensief,want het
programma iveertig jaarcabaret'wordtvoorhetderde seizoen
gebrachtenheeftnauwelijkswijzigingenondergaan.Kankoopter
in Nederland een nieuwe geluksplek bij;een Oranjeflataan de
boulevard van Scheveningen,razendsneldoor Corry Vonk op de

haarzobekendewi
jzeingericht.Vanuithetzijraam kijkthijopde
woning en hetkantoorvan zijn impresario.Doorde welzeer
succesvolleserieinhetnajaarindeStadsschouwburginRotterdam
voeltKanzichijzersterkenoverweegteenmomentofhijhetritme
vaneensindedriejaarzaldoorbrekenenditjaarvastzijnoudejaarsconferencetedoen:LlvE!

DonderdagIajanuari.M iddag
H etm eestepleziervan aldiej72lachendemensengisteravond had
ik zelf.

Zaterdag Isjanuari.Avond.Wildwal
Cadeautjesgepeld.Overhemd,das,pullover,handschoenen,telefoonboekje,kinderpostpapier,asbakje enz.enz.W ehebben het
etenop.Gehaaldechineeseneenglaasjewijn.Verjaardagisalover
zijnhoogtepuntheen.Verdervalthiernunietstedoen.
Bram en Freek op de televisie gezien.Arbeider,datkom tervan.

Tegenalleverwachtingeninvondikhetuitzonderlijkgoed.Freek
dieik nietuitkan staan,zelfseen goed acteur!W elwatbedenkingen,maartoch in grotetrekken een boeiend program m a.

Vrl
jdag2zjanuari18.40 uur
W eergrotesuccesavond in Dela M arzondermeneerVan Liem pt
dieveertien dagen naarde Canarischeeilanden is.Vandaag vanaf

twaalfuurinwerkhuisjebeziggeweestmetvoornamelijkdeconferenceproduktievan een m eneeruitA peldoorn.Heb hem een lange

briefgeschreven hoe hij het moet doen.Geen conference-taal
gebruiken,maaraforistischschrijvens.v.p.Zethetgrapjezodroog
mogelijkzonderoverbodigewoordenoppapier,daniseerdertezien
of de pointe wel sterk genoeg is.Van zo'n pointe een aardig

verhaaltjemakendoeikmeestalimproviserend zelfwel.

Donderdagafebruari14.20uur.Werkhuisje
W asnietzotevredengisteravond.Liepeenbeetjeuitdehand.Half
twaalfwasdevoorstelling pasuit.W atnieuwedingen geprobeerd,
die tegenvielen.M ism eneerVan Liem ptvoorala1sinspiratorvan

deconference.Ganunog een uurtjekranten lezen en grappen
vergaren.BijvoorbeeldvandaagisVan Agtjarig,incombinatie
methetcarnavalm oetdaartoch een grap in zitten.
Alleen m etde hum oriseen m enserg eenzaam .

Vrljdaga februarizl.so uur.Werkhuisje
Twee,toch watstille,vreemde voorstellingen achter de rug.N iet
achtertekomen wathetnu precieswas.N a openingsconferencezei
ikbeideavonden a1:erzitietsnietvoorhonderdprocentgoed.Zoals

hetvorigeweekbijnatedaverendwas,1aghetnuietsbenedenhet
enormesuccesvan Amsterdam.Maarvermoedelijk ishetvoor
driekwartonzin.GisteravondbijvoorbeeldMiesBouwmanenhaar
man Leen Timp in de zaal,die hetgeweldig hadden gevonden en
datna afloop nog even kwamen m elden op hettoneel.Ook meneer

Meerburg en zijn vrouw (onverwachte controlel)hadden tegen
meneerVan Liemptgezegd:hetbestewatzeooitzagenvanons.De
heer Brave,een soort directeur uit Amersfoort en bekende van

Fransen meneerVan Liempt,had erbijna tgeen woorden voor'.
Nou,danbenikzekergek,moetjedanzeggen.Hetgeluidvielook
nog even uit.Tijdensde Fons-van-der-stee-conference,en dan is
hetineensofdewereldvergaat.Drie,viergrappenzonderreactieen

ikhadtotaalnietdoorwaternoueigenlijkgebeurde.
Dinsdag z maart.M iddag

PaulvanVlietwashiergisteren.Fantastischheerlijkcontact,nuttig,prettigen intens.Tot17.30uurin mijn werkhuisjegezetenen
samengepraatoveralleswaaroverwijonshaddenvoorgenomente
zullenpraten.Aanleidingtotditalleswaszijnbrief.Nathee,koek
enchocoladetrustig'eenglaasjewijngedronkenengenotenvande
stille plas,waar de zon langzaam onderging.Paul,een m ens met

veelsfeerennogalwatverdrietin zijnbinnenzak.
W oensdag 8 m aartzJ.#5 uur.Studio Scheveningen

Gevoelvanook hierwonenwijnu echt.Deantiekelampbovende
biedermeiertafelleverteen fantastisch schouwspelop.Allesorigi-

neeldoor 01ingericht.A1s ik toversteek'ben ik bijde flatvan
meneer Van Liempt.Verheug me op het momentdatwij hier
functioneeleens een paar dagen moeten wonen.Vanavond Toon

metRietjeen M auriceindezaal.Datvergttochaltijd weerextra
spanning sam en metde nieuwe ontwikkelingen rond dr.Kruisin#a.

M aandag z.ym aart15.00 uur

Zesendertigjaargeledenbegonmijnkrijgsgevangenschapnavijf
dagen wachten op de Jappen.ln A ssen isvanmorgen door enkele

ZuidmolukkershetProvinciehuisbezet.Totaalmoetenwijnogzes
voorstellingenspelen.Enaltijd weerkoortsachtigzoeken naardie

enegrapOfdiesamenvattendezinoverdesituatieofdegebeurtenis
diededoorstaneellendevleugelsgeeft,zodatwem etonsallen hoog
boven hetgebeuren uitvliegen.

Zondag2april19.10 uur.Werkhuisje
Detweelaatstevoorstellingen inDelaM ar,zoalsbijnaallevoorstellingeneenhalfjaarlang,daverend.Maartochwelspannend
telkens weer,dan door een kaping,dan door een onverwachte

verkiezingsuitslag.Steedsweerbijwerkenenveranderen,maarwe1
heerlijkom tedoen.Tochhebikhetgevoel:nuishettijdvooreen
paarm aanden vakantie.

Vrijdagzapril19.45uur.Werkhuisje.
GrotesuccesbijeenkomstmetJasperina,Ericen Jenny Pisuisse.
Kwamenklokslaghalfdriebinnenrijdenvolgensafspraak.Mooie,
helemooiebloemenenzageneralledriezeergoedenaantrekkelijk
uit.Zekwam en tervoorbereiding van hun m usicaloverFien de la
M ar.lk bleef tothalfvier inleidend woord over Fien houden en
vertrok toen naar Scheveningen.01vertelde over Fien tot...half
zevenen hetwerdeen geweldig succes.Zehad ereersthoegenaamd
geen zin in,maartoen ik om zeven uur thuiskwam,raakte ze er
haastnietoveruitgepraat.Zochtzelfnog watdocum entatievoorze

op.EBleke Bet',tHadjememaar',iBlokkendoos'en enige privédingen overFien.
Zaterdag z.sapril2z.Jo uur.W ildwal

Zittenweweer.haasta1svanoudsopdeVeluwe.Beetjepaardvan
Pickwick-achtig:uitgespannen valthetom.Gisteren bijRien en
lngrid fantastisch gezellig gegeten m etm eneeren m evrouw Van

Liempt,LyaenhaarLucien.Zeldenzoveelgelachenalstijdensdat
diner,dattotkwartovere1fheeftgeduurd.Buitennogstondenwij
teschatereneneigenlijkom niets.Deeddanookpromptdienacht
geenoogdichtenmoestviermaagtablettenOpkauwen,terwijlik
opvallend weinig had gegeten helaas,wegenshetvertellen vanvele
anekdotes.
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Zaterdag 6 mei

PietMuyselaarisoverleden.SleeswijkinmaartennuPiet.Eenzaam voor W illy W alden. M oest er toch nog veel aan denken
vandaag.

Zondag 7 meizzz.suur

Genietnulangzamerhandsteedsmeervanmijneveneigenlijkniets
echtsm eerte doen hebben.Ouderwets m ooien naten stapelgek
gewandeld m etLoes,Doris,Yolanda en Voka op Scheveningen.

W ijgingenzoverdegolfbrekeropdatzelfsLoesenYolandahet
gingen verbieden.Dag oude dames,zeiden dekinderen toen.Later

nogmetzijnallenindefonteingestaan!
Donderdag zlmei19.05 uur.W ildwal
Ontdek de Veluwe.Onderditmottovanm orgen alleen uitgereden.

Naarhetopenluchtmuseum.Bijdekassadegrotewaarheid.Hoe
oudbentuvroegdemanstreng.Heeloud,zeiik(altijdgrappigl).
Toenmôestikvoorhalfgeldopeenbejaardenkaartjenaarbinnen.

DinsdagI3juni8.04 uur.Enzian
01en Fransslapennog,goddank,onwetendvan dedikkemistdieer
hangt.Alles weg.Gisteren m et Fransnaar Pirigen in de zon.Om

vijfuurboven.Samenlangindeabsolutestiltegezeten.'sAvonds
metzijn rodeRange RovernaarLitzirûtiRamosHotel.Gezellig
gegeten.tvlotte'bediening.De Frâulein vond Frans aardig.Dat

wasduidelijk tezien.Een soortgeheimtaaldieik nietversta.Ze
scheen tenslotteietste zeggen overArosa twaaralleskon'en waar

jekondansen.Hierniet.Nouja.01scheenhetookverstaan te
hebben,maarikmistehetjuistweer.lkblijfeenpummelinParijs.
Om halftien waren wijweerthuis.Frans meteen naarbed.Of
dansen in Arosa?

DonderdagI3juliI3.oo uur.Werkhuisje
Beidedeurenwijdopen.Aandeplaskantstaatmijn ligstoelmet
veelkranten volactualiteiten.Kortom ,de voorbereidingen voor 4

augustuszijn invollegang.Eindelijkechtzomer.Nu eerstwat
werken in een goed georganiseerd werkhuisje.Straks kanoën en
I85

motorbotenenwieweetstukjezeilen.Enom halfvijflunchenen
dineren metri
jst,zalm en sambal.Heerlijk leven op onslandgoed.

Zondag 3ojuli18.50 uur
Dan weerdeeersterepetitiedagin deKoninkli
jkeSchouwburg.
Gezellig en sfeervol. Toch weer een soort lezing om de tafel.
Zom aar ineens met Leo van der Zalm ,Kaboord, M eneer Van
Liem pt,Ru,Frans,Rob,01en ik.En delachendegangm akerGuus

Verstraete.Veelsuccesmetdevierdeversievançoranjevrouwtje'
enm ooie,nieuweslotpotpourrim et<onderdebomenvanhetVoorhout'.lnspirerend leuk.Ru van Veen m etvariatiesop tln Holland
staateen huis',die zelfsapplausoogstten.

M aandag3ljuli19.45 uur.Ligstoel
Even rustend na zwarerepetitiedag in tem peratuurvan 3ograden.
Eindeloze Opnamen voor nieuwe bandconferences. M et Frans
gewerktaan tDen H aag Vandaag'.Zoeken nu naareen slotvoor
het interview m et Van Agt.Toen de hele slotpotpourrimet Ru

gerepeteerd.Kende die tot mijn verbazing helemaaluit mijn
hoofd.
Devaderzegt

BijonsophetVoorhout
Onderde bomen van hetVoorhout

Datisdezetijd
Veertienmiljoenoliebollen
Dinsdagzaugustusz#.2ouur.Werkhuisje.
Kreegmooitelegram van Keesvan Kooten alsantwoord op mijn
briefom toestem ming tothetoverhevelen van watgrappen van de
bescheurkalenderinonsnieuweprogram m a:EAlleswatudoet,vind
ik imm ergoed.'
De dagen daveren nu in tom eloze repetitievaartvoorbi
j.Voor

nietstijd danvoordevoorstellingdievrijdagweermagbeginnen.
N u driegeneralesachterde rug en steedsm inderontevreden.N a
de repetitie dan nog metmeneerVan Liemptin de kaartenkamer
aan deborden werken.
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Zaterdag5augustus14.55uur.Werkhuisje

Deurtjeopen.Kacheltjeaan.Doodmoe.Hoofdpijnachtig.Dedag
nadezwareoperatie.Vielmijvoordepauzeweereensnietmee.
Moeilijkmeetekrijgenpubliek.Reactiesverwegenvaag.Enkele
begingrapjesmislukten min ofmeer.Na de pauze vielhetmij
ineenserg m ee.De conference iDen Haag Vandaag'.A lles sloeg
goed in.Geen topavond m aarm etwatgoedewi1erg tevreden.Erg

bezweet.Lichtcomputermet65oooopdrachtengoed gewerkt.Bij
artiestenuitgangtweewachtendejongelui.W arendooriedereenal
weggestuurd,maarwilden toch even bedanken voorde geweldige

avond.Tenslottebijhetwegrijden PaulvanVlieten zijnnieuwe
vrouw evenaanhetraampjevandeauto.W istnietdatwijpremière
hadden gehad.
Thuischam pagnegedronken en soortvispaté van Rien.Om drie
uur gaan slapen en om vier uur zat ik alweer rechtop.Van de
vispaté ofvan de zenuwen.

M aandag 7augustusz2.zl uur.Werkhuisje
Doodmoe.Vanmorgeneenpi1genomen.Nerveus.Hartkloppinkjes.
N ooit uit de zorgen.De Paus dood! Daardoor moet 'O nder de
bom envanhetVoorhout'-gedeelte:tAndriessen dieeen baan zoekt

voora1sVanAgtnaarhuisgaat,bijhetVaticaan'eruit.Datkan
dusvoorlopigniet.ZoulijkenalsofhijdePauswilopvolgen.
Zaterdagz2augustusI4.oo uur.Werkhuisje
Dan m oeter in de Volkskrantvan ene betweterG ortzak of zo'n

soortnaam een rotkritiek hebben gestaan.Ook datirriteertmij.
maarik ben nu zo verstandig (?)geworden zo'n kritiek niette
lezen.

ZondagZJaugustus13.10 uur.Werkhuisje
Beetjeontevredenoverdezaterdagavondvoorstelling.Maaktena
de pauzedrie stom m efouten:
I N aar Bloem enhove wordtze nu gebrachtop de BRoMfietslll!

(i.p.v.racefiets)vanVanAgt.
2 Plaatste de urine van Van Agt,die eens had m oeten worden
nagekeken,nietfeilloos.

3 Versprakmijvermoedeli
jkbijdebesneden politievanlsraël.

Z0gaandiedingen,alsjezorgenhebt.W e1onbedaarlijkgelachen
in tKnodde'.Een soortontlading van een te grote spanning.Sloeg

nameli
jkhethelestukvanhom en kuitbijnaover,terwijlFrans
voordeopen microfoon vroeg:doen wedatnietm eer?

Donderdag 24 augustuszzoo uur

Kom neteven t0trustinwerkhuisje.Gekkenhuisisalweervolop
aandegang,datwi1zeggendegek(datbenikl)rentweerachter
zijneigenschaduwaan.Overmijntoerenheenvannachtmeteenpi1
gaan slapen.M achteloosoverwerktgevoel.N ergens m eer zin in,
om datik hettoch niethaal.W atza1ikdoen?Stoppen?M etdeserie
in Den Haag?M etalles?Erknaagtietsdiep van binnen.Draaihet

huisjeophetnoorden.Meeuwenkrijsenkortenbeschaafd.01loopt
metspierpijn ineendunbloesjedoordetuin.Netnuikeenhele
verhandeling over kou vatten heb gehouden.Ze is onbereikbaar

voormij.W eetnietwaarom.Zoverweg.Ofzemijhelemaalniet
hoort.Gevraagddelesbischekippennietmetdestokuithunhokje
tejagen,looptzenaarhetkippenhokenjaagtzemeteenstokde
tuinin.Ietsaantrekkenindetuintegendewind.Jajaja,maarze
doetnee nee nee.
Zondag 2z augustus2z.Jo uur
W e gaan naarbed.A llebeidoodmoe.Voorstelling we1een succes,
m aarkregen hem nietcadeau.Zaterdagavond Om ZCVCnuurWaSer

noggeenPaus(gelukkig).Om halfacht(helaas)wel.Gedaanofik
hetniet wisten na tDen Haag Vandaag'-scène papiertje zogenaamd uitdecoulissengekregen en voorgelezen:tEriseen nieuwe
Paus...Johannes Paulus de eerste en W illebrands is tweede gCWOrden.'

Naafloopvandevoorstellingdievoormijnadepauzebijnaeen
premièrewas.begonRumeteen:jewordtweerlaat!Toenhebik
weleven een woordje laten vallen.Vervelend,maarhetluchtte
0P.

Zondag J septem ber9.30 uur

Tweelaatste voorstellingen KoninklijkeSchouwburg ineenssuccesvolenandersdandeachtvoorgaande.Vrijdagdaverendelachavondmetveelopendoekjesineens.Toch(nog)niettevredenover
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m ezelfengisterm iddag weerheelalleen indekaartenkam ervan de
Schouwburg,kleedkam erB,deborden zittenveranderen.Vieruur
lang.M aar alm etalzeersuccesvol.Gisteravond laatste voorstelling de Koningin zwaarincognito in haareigen loge.Lichtuiten

weggedokenineenhoekje.Guuskwam hetom halfachtinonze
kleedkamervertellen.VriendelijkverzoekvanHareMajesteitofik
doornietswildelatenmerkendatzijerwas.Beloofdeditiplechtig'
enkreegcomplimentendatik mijerzostiptaan had gehouden.
Nieteenkeer,ooknietbijhetslotapplaus,inhaarrichtinggekeken
en allesgezegd in deconferencewateraltijd werd gezegd over
haar.G uus vertelde nog dat Juliana na afloop tegen hem had

gezegd:tlkbenmoevanhetlachenenjekunthetnietnavertellen.'
Als Assepoester op hetfeestisze na afloop weggehold.H eelverstandig.Paulen M yra na afloop enthousiastachter.Paulôfnogal
dronken öfineensweereen stuk ouder.Schrok we1even van hem .

Almetaleenprachtigslotvan deheleseriedielang nietaltijd
gemakkelijkwas.Eigenlijkwasikalleengisteravondvolledigtevredenovermijneigenprestatie...Eindelijkdan.
Dinsdag zpseptember9.oo uur.Enzian,Langwies

Vanochtend om 6.Ijuuropgestaan en hetjaarrapportvan het
ABc-cabaretbestudeerd.N iettegeloven.Gaatletterlijkovereen
paarmiljoengulden.Onbegrijpelijkallemaal.Endantebedenken
hoeweinaugustus1936metfjoo,-vanPapgeleend begonnen!
Toen01denaam ABc-cabaretbedacht.Drieënveertigjaarlateris
datdezemiljoenen-bv.
M aandag 2.sseptem berz.2o uur.Enzian,Langwies
Eenuitdehand gelopen maarprachtigewandelingmetFrans.Om
éénuurpreciesindewarmezon naarPirigen.N iemand tegengeko-

mendeheleweg.SteedsstijgendtotaandevoetvandeM atlishorn
in de absolute verlatenheid.Langsde achterkantvan Seta,m aar
datvielknap tegen.Steedssteillangs igeröl'watlosliet,prikkel-

plantenenenormerotsblokken.Schotenvanjagers.Opons?Besloten op goed geluk naarrechtssnelafte zakken.H elestukken dan

maargewoonopdebillen naarbeneden.Nietstijlvol,maarwe1
veilig.
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Donderdag 2# septem ber7.50 uur
Gistermorgen, toen er niemand uit Chur kwam opdagen, Titia

beldevanafhetstationwaarFransbleefenFransnietopzijnkamer
was,spoorloos- weereen van die zogenaam deRuhl-raadsels-,ik

alleen in drupregen steilomhoog overde kam naarhetbankje
boven deSluocht.Zag ineensdatdeVolvovan Franstegen mijn
Peugeot aan stond.Snelom laag.W aren er a1.Titia in de hoge
laarzen van een schildknaap, Franco m et grote.blauwe, stoute
ogen,van plan om elk ogenblik scheet of poep te roepen. Erg

levendig,leukkind.Vijfjaaralweer.EenHollandsekabouterinde
ZwitserseAlpen.Hoopdatzenogeenpaardagenblijven,alwas
hetalleenom dekoekenendeyoghurtopteetendienubijhonderdenindeijskastliggen.
Vrljdag2pseptember7.45 uur.Enzian,Langwies
Vanm orgen om zeven uur in deradio.Paus Paulusisvannachtin

zijn slaap gestorven.Hartslagstilstand.Nog geen maand Paus
geweest.Begintde hele poppenkastweervan voren afaan.
Zondag 8 oktober18.45 uur.Kudelstaart
Prachtigedag.O p schiereiland stoelin dezon gezeten daarnauw-

keurig kranten gelezen en geknipt.Brief aan Simon in Parijs
geschreven.Diep op de stoelnagedacht.De dag gleed voorbijin
schem ering en tevredenheid.

Zondag z.soktoberz2.zouur.Werkhuisje

Demisttrektheelvoorzichtig eenbeetjeop.Alleswondermooi
herfstachtig.Twee Bussum -avonden achter de rug.Zeer m ooie

reacties,fijngewerkt,maarwelmoevoornamelijkdoorkortslapen.
Begonnen veelte laatomdatde Noshettheater nog nietuitwas.

Containersvo1rotzooi!Conferencestotlaatstemomentbijgewerkt.
HierinhetSpantisW illem DuyszijnO kwijtgeraakt.W emoeten
allemaaleenstapjeterug,datvindenwenieterg,mitsweerniet
vooruitde auto hoeven.
M aandag 6 novem ber,nachtz2.oy uur.StudioScheveningen

Heleavond zitten kijken naardeva1van Aantjes.ln mijn oudejaarsconferencevan 1976 had ik algezegd:hetcDA iseen soort
l90
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drie-in-de-panwaarAantjeshetdeegstaatoptevreten.Allesmoet
nuweerveranderdworden.Om driezinnigegrapjesoverzo'nzaak
a1sAantjestezeggenmoetjeduizenddingenweten.Langliggen
denkenhoejedezetragedieom kan zettenincabarettaalzonder
Aantjesenzijn gezinnogmeertebeschadigendanvanavond al
gedaan werd.

Zondag zp novem ber6.30 uur.Studio Scheveningen

BijPaulvanVlietinLuxorgaathetnietgoed.Halvezalen.Jammer
voorPaul.BijSethinDelaM argaathetslecht,zeerslecht.Er
kom teen kentering in hetcabaret,denk ik.De prullen vallen door
de mand.Degiganten handhaven zich:H erman van Veenl!
Zaterdag 2.5novem ber.Ochtend.K udelstaart.
lndetoch aldaverendeserie in deRotterdam seSchouwburg giste-

ren de top van de top allermooiste voorstelling van mijn leven
gespeeld!M etprachtigewespim provisatiea1s*Knodde'm etFrans

entweevliegenvlakvoorhetliedje:Devaderzegt'.
Donderdag 3o novem ber2z.J2 uur.Studio Scheveningen.
Erligtsneeuw op hetstranden opdeboulevard,zoalsvanmorgenin

debossen rondom onstoverhuisjeopdeVeluwe,waarwena vier
dagen m etm oeite de navelstreng doorknipten.

Denknogsteeds,heeldiepdiepinmijnhartdatik,a1sdesituatie
zou blijven a1shijnu isofzou verscherpen,tegen almijn vaste
voornemensingeheelonverwachtoudejaarzou willendoen.Lach
niet...Llv E!Stapelgek en weetniethoeik alenkeleweken lang met

ditplanrondloop.Aantjes,majesteitsschennisvanVrijNederland,
ambtenarenonderleidingvandeheerDutman (!)willen onsin de
k0u zetten,Van Agtc.s.verliestaan populariteit,PVDA en D66

stijgen netalsPPR en Psp.M eerderheid? Hetmomentom het
geheeleenzetjetegeven!
Zaterdag 2decem ber7.oo uur.Studio Scheveningen

GisteravondRotterdam nadepauzeinmijngevoelenorm,maar
datwasnietiedereenmetmi
jeens.Slotapplausbijnaovationeel.
Een m evrouw stond inhetgangpadontroerd tebedanken.G afhaar
eenhand.diezenietm eerlosliet.Toch weerveelnieuwsenlangaan
l9l

debordengewerktnuhetaccentvanAantjesverlegdisnaarVrij
Nederlandendemajesteitsschennis.
M aandag#december15.05 uur.Werkhuisje
PieterMentenissindsvanmorgenopvrijevoetengestelddoorde
Haagserechtbank.Zodra de accenten verschuiven (van Aantjes
naarmajesteitsschennisvxenvandaarweernaarPieterMenten),
moetjeveelveranderen.Vreemd vak.Denk,dachterserieusaan
ditjaarouwejaartedoen.Besprakhetzelfsinhetdiepstegeheim
metFrans(wildenthousiast)enmeneerVanLiempt(denktdathet
technisch nietmogelijk zalzijn)die vandaag Elkerboutvan de
VARAbijzichkri
jgtoveroudejaar1979.Zo'nkanskrijgenwijniet
zogauw m eer.W anthetprogram m a staatin bloei.Datvoelik aan
alles.

M aandag z# december4.oo uur.Studio Scheveningen

Zitnuheelalleenopeendoodstilleboulevardtekijken.Vreemde
succesdagen.Daverende complimenten,overrom pelend succes en
huldiging doortechnisch personeelvan de Schouwburg na hetslot
van de laatstevoorstelling.Tweettronen'ophettoneel,waar01en
ik op m oesten zitten.Speeches.Ook voor Frans en Ru en Rob.In

vijfenveertigjarigeloopbaanveelmeegemaakt,maardatnognooit.
Daverende serie geweest.Goof in de zaal.Stonden na afloop een

beetjeweltfremdtegenoverelkaarteknikken.Hebbenelkaarniet
veelmeer te zeggen,ben ik bang, a1s wij niet eens uitpraten
waartegen ik toch we1erg op zie.

AchRotterdam;eenhalfjaarkunnenwijdaarspelen.
Zondag 24 decem ber.H eilige avond z&2J uur.W ildwal
Stortregens.Sfeervollekerstzangoptv.Tranen in deogen,muziek.
Twee dagen Leiden achter de rug.Schouwburg nietsveranderd.
jjo plaatsen en tweebalkons.Leuk spelen,m aarmoetertoch nog
even aan wennen,denk ik,na die laatste daverende avonden in

Rotterdam.M aartochergtevreden,albeweerdeRu eenwurmpje
tussen hetpubliek te voelen en ook Franswaserde tweede avond

nietkapotvan.Beslotenom hieringeengevaloudejaartedoen.
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Donderdag 2* decem berzz.o.suur.W ildwal

Hetjaarspoedtzichnaarheteinde.Volgendoudjaarikvoorde
derdemaaloptv.Had ditjaarwelgewild,m aar bleek onmogelijk.
Zondag Jzdecem ber2o.2p uur.Studio Scheveningen

Uren, dagen, maanden,jaren vliegen als een schaduw heen.
Sneeuwstormen.lkziedesneeuw jagenoverstrand enzee.Ongekend.Hiergeblevenwegensonberijdbaarheidvandewegen.De
radio iservolvan.A1su ernietuitmoet,blijfthuis.Keesvan
Liem ptm etPaulSteenbergen na devoorstelling in Sneek moeten

blijven.
Zitten nu zalig en in dezevendehem elgezelligsam en en wachten
op de dingen die kom en zullen.Koot en Bie op televisie.Hoorde
m ezelfde halvemorgen op allezenders.N oodweerin Scandinavië,
N oord-Duitsland,Polen en Rusland.M in 45graden.
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1979
Hetprogrammatveertigjaarcabaret'za1voorhetlaatstgespeeld
worden,voornamelijkindestedenmetgrotetheatersdievanuitde
driewoonplaatsen van Kan,Kudelstaart,Rheden en nu ook Sche-

veningen,makkelijktebereiken zijn.M aarhetjaarbegintwat
onfortuinlijk.DoordestrengewinterisKana1sferventschaatser
veelopheti
jstevinden,komtinVelpongelukkigtenva1enbreekt
eenduim .Deeerstevoorstellingen wordenafgelast.N aeen uitnodi-

gingvandeRvDwerktWim KanzijneigenideeuitvoordezeventigsteverjaardagvankoninginJuliana;eentelevisiegesprektussen
henbeidenonderhetm ottoçoverregeren en confereren'.M aarKan

maaktalin een zeervroeg stadium gebruikvan zijn bijiedere
eventuele televisieverschijning bedongen vetorecht.Jos Brink
wordtnuopdeverjaardagvandevorstindehofnarenwintdaarmee
deTelevizierring.Hetjaarwordtafgeslotenmetwederom eenserie
voorstellingen in het N ieuwe de la M ar theater;een prachtige

aanloop totKan'sderdeoudejaarsconference.23maartmaaktde
eerstekrantalmetstelligezekerheidm eldingvan dezegebeurtenis.

Nadevluchtvandesjah komtKhomeinyopIfebruarinavijftien
jaarballingschapterug inlran.Khomeiny,eenramp zondergironum mer. De eerste Europese parlem entsverkiezingen vinden
plaats.ln deVoerstreekwoedteenveldslagom burgem eesterHap-

part.Harrisburgtoontderisico'svaneenkernramp.DeSovjettroepen bezetten Afghanistan.Cruijffgaatin Amerikavoetballen.
HomofielendemonstrerentegenbisschopGijsen.Daarmaginde
kerkze//àeenkaarsjenietflikkeren.Tiendissidentenbepalenin
de Tweede K amer hetstem gedrag,wanneer beslistm oetworden
overde modernisering van de N avo-kernwapens.Vlak vooroude-

jaarwankelthetkabinet-vanAgt.Hetzounietdeeerstekeerzijn
datKan'soudejaarsconferencegetroffenwordtdoordevalvaneen
kabinet.M aar helaas,voor de extra dimensie van de uitzending,

overleeftVan Agthetnachtelijkdebatvandonderdag 2o december.Van Agtis een kernkoppie.Regeren is vooruitzien naar de
verkiezingen van 1981.
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M aandagIjanuari2J.z# uur.Tebed Wildwal
Temperatuur14gradenondernul.Allesophetwolvenslot.Zojuist
in pyjama metwinterjasdaaroverheen,zogenaamdeschaapskleren,gecontroleerd.Sneeuw schittert.Kerstboom ook.Staaternog.

GereduitdeslopendehandenvanO1.MagtotDriekoningenblijven
staan.Veelsporen van reeën en herten.Absolute stilte.0 1drinkt

haarcognacinhaarwarmebed.Hetjaarisbegonnenineenunieke
sfeer.

Vrl
jdag I8januari.Ochtend
Twee uur en twintig m inuten gewandeld door een uniek Veluws

landschapwatikeigenlijknietkende.BijHeuvendirecthetbosin.
Twee herten in de sneeuw.Belevenis.ln grote bocht achter de

Posbankom enindeschemerbijdeKaapomlaag.Sfeervan'lkzie
nooitmijnmoesjemeer'.Fransbeslootteblijvenslapen.Oergezellig.Tweeëneenhalveliterwijnopgedronken.Topvandetop.W ietekeopdevideogezien.Fransvoorheteerst.Wijvoordevierdemaal.
Zo lief vertederend.Om half twee allemaal naar bed. H emels

stukjeleven.
M aandagzzjanuari2z.#.suur.Wildwal
Gebrokenduim begintweerpijntedoen.OptelevisieEnglandSpiel
gezien.Allesniettegeloven.MoetlschaMeijereensopzijnjoodse
sodemietergeven.Neem mijdatvoorna elkeuitzending overhet
verzetin N ederland.

Dinsdagz3januari2o.Jzuur.Wildwal
Ingeijzeld.Nieuw woord.Begrijp doorderadiovan 20.30 uurnu
min ofmeerdat het sindsoudejaarsdag toch we1echt raak is.
Nederland onberijdbaar.Doodsestilte hier.M ooi.M aarom half
twee kinderstemm en op de weg beneden.Vertrouwd geluid en
berichtuitdesamenleving.Ze schaatsten gewoon op de weg!H un
lach klonk door het bos a1s van de laatste overlevenden van een
atoomoorlog.

Dinsdag3ojanuari16.45 uur.Wildwal
Depunaisesinmijnduim gaanweeroppad.Zekerdoorhetschrijven.Vanochtend langetelefoonmetmeneerVanLiemptovermijn
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duim en welofnietoptreden.M eneerVan Liempt:tlk kan hetniet
beoordelen.lkheb nognooitmeteen gebroken duim tweeëneenhalf

uurophettoneelgestaan.'EGut,ikdachtjuistdatumijdateens
hadverteld.'iN ee.uvergistzich.lk heb weleenstweeëneenhalfuur
m eteen gebroken hartop een stoep gestaan.'

Zondag4februari2z.oJuur.StudioScheveningen
M etdeM edischeEngelenin Cap d'A ilgebeld.Duim slecht.Daar-

overvanhenlangengoedadvies.Nietspelenalshijnietechtbeter
is.Journaalvan vijfminuten.Overlran en Khomeiny.Zieter
som ber uit.vpRo op grappig.N iet te harden.tH erenleed'.Twee

dilettantenmetééndilettanten-tekst.Maarhetzalweluniekzijn.
W achten nu op tA rchie Bunker'.

Vri
jdaga3februariIzoouur.Wildwal
Een vier-uur-wandeling m et Frans.N ietgewoon m eer.ln donker
endikkem istachterdeCarolina Hoevelangsin absoluteeenzaam heid.G eluksgevoelvan ongekendegrootte.
Eergisteren werd m eneerVan Liem ptbenaderd dooriem and van

deRijksvoorlichtingsdienst,heerv/dBerg(?)ofiktergelegenheid
van dezeventigste verjaardag van deKoningin een televisieprogram ma wildem akenvan ongeveereen uurof75 m inuten!in twee

maandenti
jd dus.En waarmoetderekening heen?vroegmeneer
VanLiempt.Oja,daarwasnognietzoaangedacht.Ach,danmaar
naar de Nos,wantdie zond hetprogram ma uit.N a lang lachen
overzulke dilettanten diezoietskonden bedenken,bedachtik een

tegenvoorstel.Besprakhetmet01en Frans,toenwijwoensdagbij
restaurantDubbelinkaten.EenopenvrijgesprekmetdeKoningin
voordetelevisiewaariedermochtzeggenenvragenwathijwilde.
Vetorechtoveruitzendingvoorbeidepartijen en niemand erbij
(helpersweg).DaaroverismeneerVan Liemptzojuistbijonze
telefoon van halfe1fenthousiastgeworden,nu gaan bellen metde

Rijksvoorlichtingsdienst.Eenmiljoenkostzoietsalgauw,heeftVan
Liemptgezegd.AlsW im KanwildatFrankSinatradeappeltjes
vanOranjezingt,moetdattochkunnen...
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Vrljdag2maartz2.yo uur.Wildwal
Lang m etmeneerVan Liem pten FransRùhlgetelefoneerd over

o.a.LunsbijdeNsBvan 1933tot1936(?).
Dinsdag 2z maart20.45 uur.W ildwal
M eneerVan Liem ptkreeg telefoon van com itém an Van den Berge
datde Koningin in principewelietsvoeltvooreen televisiegesprek

metmij.Vannachtdetitelbedacht:iKoninginpraatmetW im Kan
overregeren en confereren.'M eneerVan Liem ptzou freule Röell

bellen.W ijstellen een briefopmetsuggesties,voorstellen,ideeën.
Persoonlijk denk ik nog steedsdaternietsvan komt,maar...we
zullen zien.

Zondag zapril20.45 uur.StudioScheveningen
Twee avonden Hilversum ,G ooiland.Eerste avond ongekend suc-

ces,maardatkwam doordatik bi
jdeautoscènevan Van Agt
achterovermetstoeltjeen alvan hetkarretjelazerde.Oneindig
succesbijhetpubliek!OokbijFransenmij!Maarhadvoorhetzelfde(!)geldmijnnek,mijnheupofmijnsleutelbeenkunnenbreken.
W asernogaltrotsopdatmijnietsgebeurde.Avondwerddaardoor
eenvreemd hoogtepuntin mijn carrière.Gisteravond doodmoe,
misseli
jkvandemoeheidendaardoor(?)veel(?)mindersucces.
M eneer Van Liemptmoestvandaag zeer tegen zi
jn zin naar
M oskou voordecontractenvan hetRussisch Staatscircus.ledereen
down.
Doorallesheen nu bezig m eteen soortkoninginnedaguitzending
voorde Nos.iKoningin enKan praten overregeren en confereren.'
Zie er niets van kom en,want wat ik wilvragen daarop kan de
Koningin geen antwoord geven.

Donderdag z2april2z.Jo uur.Studio Scheveningen
N a devoorstellingen in Leiden werkte ik hierelke nachtdrie uur
lang m etcognacen slaappilaan hetvraaggesprekm etdeKoningin.
H eb zelfhetgevoeldaternietsvankomtm aar...datvind ikm ethet

oogopoudejaarnieterg.KlotebriefvanLotoveronstestament.Of
we vooralhaar kinderen niet zullen vergeten...M etde briefvan

nichtje Elover de spaarbankboekjes erbij weer goed voorde
stress.

Zaterdag zy april4.55 uur.K udelstaart
tKoningin en K an pratenoverregeren en confereren.'Schillen een

appeltjevanOranje.Toenikongeveerveertiguuraanhetmanuscripthadgewerkt,hoordeikvrijdag,(goeie)vrijdagdedertiende
dater 26 aprileen film uitkomt in m aar liefst 61bioscopen,een
unicum inonzefilmgeschiedenis,waarindeKoninginzelfcom m en-

taargeeften zô tmenselijk'naarvorenkomtdatdeheerVan den
Berge,hoofdRvD,mijzelfpertelefoonmelddedathem detranenin
deogen warengekom en.Vanavond zagik een fragm entvan defilm
indeivuist'van Duysendachtm eteen:ikhoefnietm eer.W oedend

wasikenteleurgesteld!Niemandhadmi
jditverteld.
W oensdag 18 april14.15 uur.

WerkhuisjegedraaidnaardeW esteinder.Overeenuurisdedagal
weerom .Eten en voordetweedevoorstelling naarAm ersfoort.
H oofdvandeRvD melddevanochtend viameneerVan Liempt:de
Koningin verheugtzich op zaterdagm iddag drie uur gesprek m et
W im Kan en...ofwe datgesprek m aar nietmeteen zouden opne-

men...!Paniekstemmingbijmij.Dezoveelste.Hetgevoeldatzeook
daarallemaalstapelgek zijn.M eneerVan Liemptlegdeuitdatik
eerstde film wilde zien en dan paskan oordelen ofeen televisiegesprek metdeKoningindan nogwe1zin heeft.Grasisvoordevoeten
weggem aaid.Totstom m everbazing van meneerVan Liempthad
heerVan den Bergedaarwelbegrip voor.

Vrl
jdag2oaprilIo.3ouur.Kudelstaart
G isteren om 16.00 uur défilm gezien in hetgebouw van de RvD.

Duurdeanderhalfuurenboeidemijinhetbeginzekerwe1dooral
die oude opnamen.Comm entaar van de Koningin vielm e vaak

tegen.Somsonbeduidendvanwoordkeus,nietmenselijkgenoegen
in de interviewfragm enten - een vriendin van haar die met haar

sprak-voeldeiksteedshoetochheelduideli
jkhetweinigegrasdat
gemaaid mochtworden blijkbaarvoormijnvoetenwerdweggehaald.Doorveelfactorenwerd iksteedsgeïrriteerder.Verderweer
allesoverdeoorlogm etDuitsland enikschattien seconden overdie

metJapan.Na afloop brachtik mijn opzetteli
jk watoverdreven
bewondering naarvoren om directdaarna te kunnen zeggen dat

geenhaaropmijnhoofdernogaan denktdattelevisiegesprekmet

Donderdag 5 m aart.Avond.Kudelstaart
Geweldig goedebespreking m etH arry W ich in Hoteldeslndesop

hetLangeVoorhoutgehad.MooiesfeerDeslndes.Noguitdetijd
datwijMaleiskendenen Fransspraken.Soorthalfdeftigehalf
jovialegerantdie01viamijeenroosjeaanbood,voorm'ntverloofde,'zoalsie zei.Harry,zo uitde generale van de tDreigroschen-

oper'evennaardeoverkantgekomen.omdatwijalweerintijdnood
zaten.Schakeldezich geniaalom ,luisterdehalfnaardetekstenvan

hetproloogje ende %schaapherders',maarbedachtmeteen een
medaillon voor de silhouetten.G ewoon een vondst.En ontwierp

tussentweeglazenlandwijnentwintigbitterballeninietsenorm
leuksvoordegrote,stille heide.Toen holde Harry weerterug naar

deDreigroschenmetzijntiencentimeterdikkelichtboekvoorhonderd taferelen ofzoiets.Toch we1echteen genie!

Vri
jdag6 maart.Nachto.3ouur.InbedKudelstaart
Vanm iddag anderhalfuurop zolderm et01samen de schaapherders aangekleed. W erd een succes,geloof ik.Ouderwets leuke
sam enwerking ineensweer.0 1had dekostuum szelfbedacht.Erg
goed en inspirerend.Van 16.00 tot18.00 uurop Scheveningen m et
m eneerVan Liemptaan deopeningsconferencegewerkt.'sAvonds
nog aantaldingen van de video geplukt die zich lenen voor een
parodie'
.N eelieSmit-Kroes,çW ie van de drie',Fred Emm er,Den

Uyl,Pelleboeren Luns.Hetisvijfvooréén nu.Ga proberen te
slapen.Heb hetgevoeldatdewereldnuwe1zo'n beetjebezig iste
vergaan.O Heerdatkoninkrijk van U,komtdaarnog ietsvan?
M aarhetprogram m a staatnog steedsrechtovereind,voorzolang
a1sdatduurt.

Dinsdag Io m aart7.40 uur
Ben alweer vanafhalfzeven wakker.Schreeftotnu toe zescou-

plettenvoorhetiBijlmerbajes'-liedjegeheelinW .K.stijl.1.zeehonden 2.olievervuiling3.Lekkerkerk 4.voetbalfans5.Spanjestaatsgreepen6.krakersinNijmegen.
Vri
jdag zlmaart
Dertigjaargeledenvertrokikopdezelfdedagendezelfdedatum in
krijgsgevangenschap.ZojuistontvangikeenpamfletvanhetKNIL.
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Erisnognooit6êncentbetaaldvanhetsalariswaaropkrijgsgevangenmilitairenrechtschijnentehebben.Welkregendegegijzelden
vanW ijster(tiendagenindetrein)fgooo,-.OnswerdvoorI2jo
dagengi
jzelingf 7500,- aangeboden.Lunsgafdedrieëneenhalf
miljardherstelbetalingenvanJapan...aanlndonesiëcadeau.
lserdan geen plaats

indeBi
jlmerbajes
voordatgajes.
Zondag 22 maart

lkhebdriemedewerkersdiezôverschillenvanopvattingdat,a1swij
m etonsvieren aan tafelzouden gaan zitten,ertotaalnietsuitde

bus zou komen (W outvan Liempt,Ru van Veen,FransRûhl).
Vandaardatik a1seen forenstussen hen heen en weerreis.

M aandag 2J m aart2z.oo uur.W ildwal
Telefoon:Ru!Ziek!H eeftvoordederde maalgeen stem en moei-

lijkhedenmetslikken.Bangvoorlongontsteking.Ikverbood hem
naarA peldoorn tekom en,waarom halftweevanm iddag de gene-

ralerepetitiezouplaatsvinden.PaniekbijmeneerVanLiempt.W ij
stonden zelfom 14.15uurvoorOrpheus:H arry W ich,Frans,Johan.
M eneerVan Liempt:allemaalnogdruk bezig.N iemand had Ru of
onsnog gem ist.W elkomstbloem en van O rpheusin dekleedkam er.
Prima werksfeer.Prim a directeurStansvan wie alleskon en alles
m ocht.Om ongeveerhalfvier stonden 01en ik op de anderhalve

meterhogepraktikabeltezingen:KWantsamenzijnwijIjolentes
oud'.Klaarvoorhetchangem entvan Esilhouetten'naarzichtbare

figuren.Opti
jdtrokkenzehetwittesilhouettendoekomhoog.Dat
bleefhaken aan de onderkantvan de praktikabelen voor iem and
begreepwaterpreciesgebeurde,viel01achterovervanhetpodium ,

op haarrugll!lk probeerdehaarnog tegrijpen,maardoordatde
helepraktikabelachteroverkiepte.vielenwijallebeienhadikgeen
schijnvankans.Eindevandevoorstellingflitstehetdoormijheen,
eindevan onzecarrière.ln zestigseconden ongeveerstond alwatin
deschouwburg werkteom onsheen.lkdenknietdatikditbeeldvan

01infeestjurkmetfeesthoedophaarrugopdegrondliggend ooit
za1vergeten.Binnenvijfminutenbegreepikweldatzenietsgebro232
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kenhadinelkgeval.01weera1seenrubberpoppetjeennietdebijna
tachtigjarigevrouw meteengebrokenheup.Stuitjebezeerd,spierpijn.Eenkwartierlaterstondenwijweersamenopdiezelfdepraktikabel...twantsamenzijn wijIjo lentesoud'...tezingenen de
generale repetitiezonderRu ging trustig'verder.
W oensdag 2J maart6.15 uur.W ildwal
De afgelopen dag stond in hetteken van telefoneren m etm eneer

Van LiemptoverRu (plaatsvervanger'?)enwerkschema.lk be1u
zoterug,washétzinnetje.
Vrl
jdagJapril0.15 uur.Kamerzog,Keizerskroon,Apeldoorn
O m I3.oo uurboven in de kleedkamerde borden gemaakt sam en
m etmeneerVan Liem pten van 14.30 tot16.00 uurop hettoneelde
borden voorgelezen aan m eneer Van Liem pt die in de zaal zat.
'sAvondsprem ière.De eerste voorstelling een bittere teleurstelling.Liep niet.Tweede voorstelling aleen stuk beter,maartevreden ben ik nog lang niet. Er zit een fout in de opzet van het

fBijlmerbajes'-liedje.Hetwerktnu ernstig in plaatsvan grappig.
Tweedevoorstelling hetvoorleesbord van stalgehaald.

Zaterdag zzapril.Avond.Kam er36,HotelCarelshaven,Delden
Vanm iddag om 14.00uurin hetConcertgebouw Hengeloeen extra
repetitiem etFransenJohan.U iterm ateprettigesfeer.Eerstconference opgenom en voor na Pelleboer-numm eren de inleiding voor
Luns.Toen een nieuwe scènebedacht,doorgepraaten gercpeteerd.

Geen iTelebingo',maarfW eetjeweet-je'mettotslotdegrapiDas
Kapital'van KarlM ay (weinig indianen).Allemaalwildenthousiast.Vielvanavond a1seen baksteen!Tweede voorstelling lag het

nummereralweeruit.NieuweversievantW eetjenogwe1oudje'
deed hetwelbeide keren erg mooi.Toch kreeg ik vooralde eerste

voorstelling niet cadeau.Ru liet mij na tLuns'en éW aterdicht
vergiet'weer mooibarsten.Ik kwam uitde coulissen terug in een

nietszeggendegrafstilte.Pisnijdig,maarwistbijsloteerstevoorstelling,handen geven,m ezelfm ooite beheersen en vroeg beleefd

om watstevigernaspelstraksbijdetweedevoorstelling(watook
niksvoorstelde).Geheeltochwe1minofmeersuccesvol.
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Zondag zp april.EerstePaasdag.zz.JJ uur.W ildwal
A f en toe storm .Totaalnu tien voorstellingen gespeeld.N a de

eerstezeerzware,moeilijkevoorstellinginArnhem endetweede
daverendesuccesvoorstelling hierthuiskom end hetabsolutegevoel

gehadmijaanbeidevoorstellingentehebbenvertild.Elkeavond
nog veelveranderingen die het geheelsteeds m eer succes geven.
M oetnu alniet m eer denken aan die vreem de prem ière in Apel-

doornzovo1tegenslagen.maaruiteindelijkspelenwedantoch...
M aandag 2o april.TweedePaasdag.5.45 uur.W ildwal
Vanafhalfdrie alweerwakker.Doodm oe.Onrustgevoel.çEn nog

kanGijsvandepillennietslapen.'Lustenzegeentweevoorstellingen op één avond in A rnhem ? W aarom was hetlang nietuitverkocht? W aarom verscheen er tegen alle afspraken in toch aleen

zuurartikel(ikgeloofindeArnhemseCourant)metdekopiveteraan W im Kan smijtzijn programma dezaalin'.Doormevrouw
Pruisgoedbedoeld sam enm eteenprachtigpaaseiopdeW ildwaltafe1gelegd.011ashelaashetartikelen zeidathetgrappig bedoeld
was.ln e1kgevalinm ineurnaarbed metsteedshetgevoeldathette
zwaarvooronsis.N u zou ik zeggen:hetliefstcancelik heelD en

Haagdezezomer.Ikhebergewoongeenlolmeerinendanmoetje
stoppen.M isschien alleen nog drie m aanden Am sterdam en dan
nietsm eer...
Zondag 26 april13.40 uur.W ildwal
Thuiskom end van delaatstevoorstellingen een prachtigeree zo in

de autolichten.Liep langzaam bi
jonsdeheuvelop.Sensatie!ln
Doetinchem tweedagen,viervoorstellingen,nahetgedoemetJoke
een nieuwe kleedster,serieus ensnel.H ele sfeerin A m phion bui-

tengewoonprettig.Aardigpersoneel.ZelfsRuenthousiast.Vrijdagavond kwam Santm ee,dietweem aaldevoorstelling zag:W im

Kanopzijnbest.Allemaalprettig.maarhetbli
jftzwaar.Zwaarder
denk ik som sdan één heelprogram m a.W aarom iseen mysterie.
Zou ook nooitmeerterug willen naaréén avondvullend program m a.N a afloop nietechtm oe.zou nog een derde kunnen spelen,
m aardevolgendedagben ikgeradbraakt.A1sik dan wakkerword,

doetallesmepijn.Naveertienvoorstellingenhebikhetvagegevoel
dathetprogram m a alin bloeistaat.
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M aandag 2z april11.15 uur.W ildwal
Bedekte luchten, maar een beste stem m ing. Beiden, Tuf en ik
hebben weereengezond gevoel.G isteravondvragenvuurvan<Televizier'gekeken datgeheelonverwachtdoodzieligeindigde,toeneen

egocentrischebaardklootzak aan W iegel(!)gingvertellen:ik ben
nueenhalfjaarweduwe,ikbedoelnatuurlijkweduwnaarmettwee
kinderenennukrijgikgeenvergoedingvoorhetwegvallenvanmijn
vrouw.W iegelzeinogzoietsals:ik geloofdatu dievraag beterniet

aanmijkuntstellenenbarsttetoena1seenkindintranenuit.Een
diep menselijke tragedieplotseling keihard opdiekouwe rotbuis
naarvorengebracht.Den Uylpaktedehand van W iegel.Een lange
sympathieke man ging tussen de cam era en W iegelin staan.Jaap
van M eekren,Jan Terlouw en de anderen wisten ook niethoe het
verdermoest.Eindevandeuitzending.H etwasoverigensdelaatste

vraag.Alleskwam,opmijalthans,overa1skinderendieanderhalf
uurlang een grote m ensenspelhadden gespeeld en nu ineensvoor

een miljoenenpubliekperongeluk latenzien datzetochgewone
kinderenwarengebleven,metgewoonweggedruktmenselijkverdriet.

Dinsdag 28 april19.30 uur.W ildwal

ZojuistterugmetdenutachtigjarigeTufvaneenstillewandeling.
ln regenachtig weerhaarverjaardaggevierd.Gisteravond om e1f
uur,wantmetdiezomerti
jd hebben wijeigenlijk nietste maken,
ontplofte promptde m ooiste fleschampagne terwereld.H ele dag

nietvan Ols zijde geweken.En nu 37 minuten in hetCarolinalaantjeonderplugezelliggewandeld.Samen.
M aandagzzmei16.40uur.Werkhuisje

lkzitnog inmijn pyjama.Angina.Nu toch echt.Weethetwel
zeker.Vannachteen vreselijke nachtgehad.Zo ontzettend benauwd.Kon bijna nietmeerslikken.Vanmorgen gevoelvan echt
doodziek.Begon toen op eigen idee maaraan mijn anti-anginakuur.

Woensdag z2mei18.15 uur.Werkhuisje
Zojuistin deradio gehoord datereen aanslag isgepleegd op de
Paus.Verdervandaag gelezen overdeoorlogsdreiging in hetM id235

den-oosten.lsraëltegenSyrië,terwijldeSovjetuniezouhebben
verklaard haarverdrag van verdediging van Syrië volledig na te

zullenkomen.DeSovjetuniebereidteenblitzkriegvoorviaervaringenopgedaaninAfghanistan.Daargaanwedanmaarweerfijne
wereld!Enwijmaarkinderenmaken.
Vrijdag 22meiJ.zJ uur
Drink nu een cognacgroc.Regen tegen de ramen.G ezondheidsproblem en met0 1lossen zich op in alcohol.De wereld waarvan ik

mi
jdelaatstetijd steedsverderverwijder,wordtweerroze.De
mensen die erop zitten worden weeraardiger.Eigenli
jk moestje
zonderalcoholofdrugsaltijd inzo'nwatrozigestemmingzijn,wi1
jenoglangnietzeggen:tW aarliggen dieveertig Vesparax ook al
weer'
?'

Dinsdag 26 m ei20.40 uur
Vandaag stem tN ederland.01en ik niet.Ter elfderure stuurde

W iegelonsnog een kaartje:u gaattoch ook stemmen'
?,maar
beiden hadden we ertenslotte toch geen zin in.Stem men op Van

AgtOfW iegelzieika1sverraadtegenovermijndiepsteovertuiging:
geenkernwapensen geen kerncentrales.Zitten nu televisietekijkenenmijneersteconclusieismisschienvoorbarig.M aarnuwordt
Van AgtscDA degrootstepartijzonderdatwijdaaraan hebben
meegewerkt,watiknietgraagopmijngewetenzouhebben.lkhad
mi
jnstem willen geven aaneensympathiekeDen Uy1ofTerlouw

wegenshunanti-kernopstelling,maardemanierwaaropzijzichin
deverkiezingscampagnegedroegen ismijtegengaan staan.En
omdatmijnvoorkeur,mijnsympathienergensinéénpersoonwordt
verenigd,ben ik heelbewustnietgaan Stem men en hebdaartOtnu

toenoggeenspijtvan.
Vrijdag2pmei6.30 uur.Kudelstaart
Vroeg opstaan iseen van denietskostende,grotemogelijkheden
van ditleven.Dikke dauw ligteen halve meterhoog op hetland-

goed.Ikopendemijngeslotenhorizondoorééncognacgroc.Doedat
we1vaker.Voeldan een heelklein beetje watdrugsgebruikers
voelen,denkik,ergaanhorizonnenopen.Om devijfminutenroept
O1:dagventje.UithetChineesvertaaldbetekentdat:kom jenou!
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Gisteren hem elvaartsm iddagnaardefilm tlwily M arleen'van Fassbindergeweestin Babylon CentraalStation Den H aag.Frans,Tuf
en advertenties zeiden ofsuggereerden dat het hier ging om het

levenvanM arleneDietrich,mi
jnheimelijkeidooluitmijnjeugdjaren.Daardoorzatik totdepauzesteedstedenken:watheeftditnou
in godsnaam metM arlene te m aken.H etbleek tenslotte dan ook
een m isverstand.lk denk datditzo'n verwarring heeftgeschapen
dat ik de helft van de film beelden telkens weer niet helem aal
begreep.Overigens een ontzagwekkend schitterend griezelig monum entvan denazi-oorlog.Een van deeerstetotdelaatstem inuut
adem benemende film m etalsLeitmotiv hetachtregelige oorlogs-

liedjeçl-ilyM arleen'(geliefdbijvriendenvijand).
Vrl
jdag2pmei17.50 uur.Werkhuisje
fEen zekereheeruitNoordwi
jkstuurtteksten'terbeoordeling.
Onderelketekststaat:allerechten voorbehouden en geregistreerd
teLeiden ondernum merzoveel.M aakteen afschuweli
jkirritante
nOg
s
t
i
ekem
ten gehore
indruk.Alsofjealzijn teksten vanavond
denkttebrengen...In dietranthem ook geantwoord.

Zondagq juni.Avond.Kamer604,Hilton,Basel
DinerophetterrasvanSchweizerhof.lneensopvallendveelN eder-

landsejournalisten.Erbleekeengrotebijeenkomstvaninternationalebanken (vandaardatallehotelsvo1warenl)onderleidingvan
onzeJelle Zijlstra.Dejournalisten stonden nu tewachten op een
persconferentie diehi
jna afloop van hetdinerzou geven.Doetu
hem s.v.p.onzegroeten,zeidenwi
jvoordegraptegendeverslaggevervan hetA lgem een Dagblad en vertrokken slenterend richting
éns H ilton-hotel.N og geen drie minuten later kwam ilelle' ons

achternametzijnvrouw.Reuzeaardigenhartelijk.W ildeonseven
juisthierinhetinternationaleBaseldehandschuddenenofwijop
hetFrederikspleineensopeenmiddageenboterhammetjemethem
kwamen etenll!Maarwijmoesten hetwe1echtzekerbeloven.
Kortom,we moesten hetterplaatse beloven.Harteli
jk afscheid
genomen.Leuke ontm oeting.
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Woensdagz7juniz#.2Juur.Kamer22,PanoramaHotel,
Aeschlen
Telefoon van m eneerVan Liem ptmethetbericht:CorLem aire is

overleden...Tochwe1even bijstilgestaan.Veelvanonslndische
levenzataan hem vast.lndegoeie,slechtedagenwashijeendoor
endoorfatsoenlijke,eerlijkevriend.Somswe1eensietsteeerlijk
misschien.W ijgroeidennadeoorloguitelkaarenverlorentenslotte elkaarvolkom en uithetoog.Zo gaan diedingen.

M aandagzpyuaf6.30 uur.Kudelstaart
Storm uithetnoorden.Vakantieisfijn,thuiskomenisfataal.Beidendaardoorkribbigenweghuwelijksfeest.Om halfachtRienhier
metprachtige vis-en groenteschotel.lk zeiin volle zekerheid:a1s

Rienstrakskomt,laatnietmerkendatwijonzetrouwdagvieren.
Proost,zei01dus,oponze48-jarigetrouwdag,waarRienbijzat.
Om halftwaalfprobeerdeiknoghetfeestjetereddendoorJenny
AreansgelukwensaanO1stachtigsteverjaardagopmi
jncassetteradio af te spelen.H ad het zelf nog nooit gehoord.m aar Van
Liempt,Ru en Santvonden heterg leuk.M aar0 1zattreurig en

triesttekijken.Geen lachjekon eraf.Succesbleefuit.Toen nog
maareenglaasjewijngedronkenenoverhalfééntochhandinhand
gaan slapen.

Zondag p augustus zz.zo uur.Kudelstaart
Totop heden lasik nog steedsnietéén kritiek.ook nietdevolgens

zeggenzeergoeieindeVolkskrant.Zouikeindelijkwijszijngeworden? Van de achtvoorstellingen nu m instens zes metbovenaards

succes.Alleengistereneerstevoorstellingdoodsestiltebijdeconferencetotdeschaapherders.Debaculeus!Daarnainstijgendelijnen
totslotzeergoed,zeertevreden.Detweedevoorstellingm etanderhalfglassherry begonnen.

Zondagz6augustus18.50uur.Werkhuisje
N oordwesterstorm . Gisteravond tien m inuten voor aanvang de

schrikvan mijnleven.Nam nogevensnelmetmeneerVanLiempt
in de Liegewagen de borden dooren kreeg een blackout.M erkte

zelfminofmeerdatikhethad.Vroegbijvoorbeeld:watisermet
Violavan Emm enesaandehand? M oetikdaarietsoverzeggen?lk
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had drie zinnen opgeschreven en wilde dienog gauw ergensop de

bordenzetten,maarkonmijabsoluutnietmeerherinnerenwaar
datzou m oeten.Zeitelkensvolgensm eneerVan Liem pt:m aardat

zegiktochallangnietmeer...Gingwazignaarbovenom mijaante
kleden.Toen trok hettweeminutenvoorwijop moesten ineens
weerweg.Herinnerdemijpreciesdeisilhouetten'-teksten <W e
zouden ermeestoppen'-liedjeenspeeldeeenheelerggoedeeerste
voorstelling.Valnutelkensbijnainslaap.
Dinsdag18augustus15.00uur.Werkhuisje
BriefontvangenvanPetervanBueren.Eensuikerzoetaapjekwam
na een langeinleiding uitdemouw...hijwou zo erg graag een...
interview.

Zondag 2Jaugustus.M iddag
Vier grote, succesvolle voorstellingen gespeeld. M eneer Van

Liemptzei:viergavekievietseitjesin6énnestje.lndenbeginnewas
deaardewoestenledig...zovoelikmijnusteedsvrijdagavondsom
achtuur.Vandaagdeheledagminofmeervoorlijkgelegen.Te
moe voorwatdan ook.

Dinsdag 8septem berzl.zl uur.Ligstoel

Zitopmijnnu toch weerdikkebuik.Gebrek aan beweging.Belachelijkmoe.Steedshelemaalofhalfin slaap.Derekening opmakendvantwintigvoorstellingenintiendagenKoninklijkeSchouwburg,Den Haag;zelden of eigenlijk nog nooitzo'n fantastisch
succesbijhetHaagsepubliekgehad.Zekerdriekwartvandevoorstellingen lagen watdereactiesbetreftveren verboven dem iddelmaat.Steeds m eer druk op de kassa.Laatste vier voorstellingen
waren tien dagen tevoren ofzoiets totaaluitverkocht.Sam enwerking m ettechnisch personeelonderleiding van Leo van der Zalm
geweldig. De directeur Frans van der Veen een nietszeggende,

handkussendeslobberfiguur.Laatsteavond washijletterlijk nerBCnS;geenafscheidsbl
oemetjeofwoordkonerblijkbaaraf.Heimwee naar G uus Verstraete en Bob van Leersum .W ie zoekteen
directeurvoorde m ooiste schouwburg van hetland?
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Zondag2oseptemberzJ.Jouur.Werkhuisje
W oensdag een bespreking gehad met Joop Koopm an en N ico

Knapper.PlannenvooreenvARA-documentaireovervijftigjaar
W im Kanop hettoneel.N aenig aandringen,volbegrip,toegestaan

datikdan in devorm van enkeleinterviewszou meedoen.(W ant
zonderW .K.zouden hetdia'swordenmeteen ingesprokentekst.)
Goed.M aartussen Ioktoberen2odecembermoetunietsofbijna
nietsvanmijverwachten.Dezehelebesprekingwerdachterhaald
door het vARA-persbericht van tv-hoofd M aurice Koopm an op
donderdag:grote tv-show metoptreden van W .K.Daardoor werd

vrijdag,toen dekranteberichten inAD,TelegraafenParoolverschenen,toteen vervaradedag.Vijftelefonen metmeneerVan
Liempt.Entotditogenblikwachthijnog steedsop een VARAtelefoon waar M aurice Koopm an za1 zeggen hoe de VARA een

tegenberichtzallatenuitgaan.(W .K.za1nietoptredenindedocumentaire, maar alleen interviews maken, misschien.) Daarom
hedenalgebruikgemaaktvanmijnvETo-recht.
Dinsdag6oktoberz&22uur.Werkhuisje
Sadat,presidentvan Egypte,vermoord.Een Nl-M-Fokker stortte

vanmiddagom bijhalfzesneerbijKlundert.Eindelijktienminuten
inhetwerkhuisje.01enikzijnnuverbondendoordeintercom,te
leenevenvanRien.01kanmijvanuithaarbedopzoemen.Theoretischkunnenwijevenpraten(viadetoetstalk),maarindeprakti
jk
kom t daar niet veel van terecht.Vandaag voor het eerst geen

M edischEngeltjeaanTufsbed.Om I6.Ijuurdaarnettelefoon uit
SpanjevanmeneerVan Liempt,gewaarschuwddoorKees.Besloten datKeeshetD e la M ar theaterza1bellen;door onvoorziene
om standighedenm oetdevoorstelling van W im Kan alleenveertien

dagenwordenuitgesteld.MeneerMeerburgmagonsbellenenwij
zullendanzel<feerlijk zeg-gen wateraan dehand is.Vooralle
anderen geldt dooronvoorzieneom standigheden'.

M aandag zp oktober.Kudelstaart
Lang m et Frans gepraat over ophouden m etoptreden,waar de
M edische Engelen erg indringend over begonnen.N iet m orgen,

maar straks, omdat ze Corry met kunst en vliegwerk (zij
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gebruikten een andere uitdrukking) weer op de been hebben
gebracht.lk raakte er zeer door in verwarring.Au fond heb ik
totaalgeen zin in 29 oktober De la M ar tOt 18 decem ber.lk wi1

lievernaardezon,naardeWildwal,eenreisjeopdeRijnboot,naar
destudioinScheveningen,naarnogeveneenfeestje.Nulijkthet
netofik zo nodig op dattoneelmoet staan en datik 0 1en haar
gezondheid daaraan wilopofferen en datisgewoon nietwaar.

Donderdag22oktober19.40uur.Werkhuisje
Heledagnaardevervloddering!W aardoor?M oeilijkuitteleggen.
H eenen weerbellen tussen Fransen m eneerVan Liem pt.Fransin
gesprek.M eneer Van Liem ptweerbellen,om datFrans steedsin

gesprek.Frans belde mijterug.Van Liemptenz.enz.Telefoon
m eneerVan Liem pttot11.45 uur:zullen we maandag welofniet
m ikkenop een generale repetitie? FransRiihloverDela M ar.Om
8.30uurkwam en deeerstem ensen alaan dekassavoordonderdag
29 oktober.

Zondag 2.5oktober
Rustig gewandeld op Scheveningen.Voetbal in zee getrapt,op

uitnodigingvantweejongensentweemeisjes.W istnieteensdatik
datn0g kon...Maarwe1spierverrekt.Pi
jn eigen schuld:jonge
jongenwillenspelen.Ba1uitzeegehaalddooraardigmeisje.
Dinsdag2zoktoberI5.oouur.Werkhuisje
Koud,somber,ongezellig.Frans werktnu bij Julio,de Spaanse
zangeren m eneerVan Liempt,dievanm iddag slieptoen ikom half
tweebelde,gaatdaarvanavond in deH outrusthallenook naartoe.

hoewelhijzégtdathijernietsmeeraanhoefttedoen.Enikzithier
inmijnhuisje.
Vrl
jdag3ooktober16.40uur
TelefoonmetHansVogelvanhetParoolofikeenstukjewilschrijvenoverdetachtigjarigeKoets.Ja,datschrijfikwelgraag.Ikvroeg
aanmeneerVanLiempt.
'watmoetikschrijven?Zeihij:ach,het
gaat m aar om twee woorden: W im Kan. M eneer Van Liem pt

vanmorgen in detelefoon:erlogeren op ditmomentruim 3oo (!)
buitenlandseartiestenop mijnkosten ergensinNederland:Bubb24l

lingBrownSugar,Porgy en Bess,RussischstaatsballetmetG iselle,
BrasilTropical,Julio lglesias...

Vrljdag6 november.Avond.Kudelstaart
Vanmiddageindelijkigenerale'inDelaMar.Allesinhetgenrevan
netalsdevoorstelling maardan heelanders.Deschijnwerpers
hingen nietwaarze hangen m oesten.Hetgroene silhouettendoek

hing in kreukels.De schaapskooikon nietweg.En om vijfuur
duikeldenenkelejongensenmeisjesvanhetLondensdanstheater
overtons'toneel.Stapelgek.Voorhun voorstelling'savondswaren
zestig plaatsen besproken.

W oensdag zznovem ber

Vannachtvanviertotzevenuurzittenwerken,eindelijkdanweer
eens met (veel?) resultaat. Conference Amsterdam pasklaar
gem aaktvoorhetbord.N ieuwescènesvoor Van Agten Den U yl.
Frans Rûhltot op dit m om ent 12.30 uur onvindbaar,onbereikbaar...in...Engeland!M aarik wi1hem graag straksom Ij.3ouurin
M otel Sassenheim hebben voor de nieuwe scènes.M eneer Van

Liemptzitdaarvanaf één uur.lk kom zo vlug mogelijk,want
m orgen prem ièreD ela M ar.

Zaterdag zy novem ber

BijheteindevandeeersteviervoorstellingennaO1sziektecameramensen op hettoneelwegensopnam e tien minuten voorTv Privé.

Vrijdagnachttotongeveeréén uurnog aan hetinterviewen met
Henk van der M eyden in de kleedkam er. Vanm iddag viewing

gezienbijdeNos.01staldeshow.
Zaterdag 2* novem ber16.10 uur
Drieëneenhalvedaverendevoorstelling achterderug.Alleen eerste

helfteerstevoorstellingwaseenbeetjeStilleNacht,maardattrok
alvlugbijmetM iesBouwman,LeenTimp,zoonJoostendochtertjeM ariekein dezaalenin depauzenog even achterzelfs.
G eweldig enthousiast.Jasperina en Eric in de tweedevoorstelling.
Jasperina:tlk kan hetechtniethelpen,maarals u daar zo ziten

praatbeniknogaltijdverliefdopu.''tKlonkgewoonerglief.Alles
in een niette beschrijven sfeer!Zo'n zaalwaarje allesmee kan
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doen.Vredesliedjehalfnogvlakvoordevoorstellinggemaaktmet
een eindeloos ontroerend applaus dat ik niet helem aalthuis kan
brengen.
Op diem ooie zaterdag
Op M useum plein
De hele hollanditis,wellesnietes
eensgezind totin de laatste trein
Alle M enschen werden Bruder

beetjelaatmisschienenmetwatpijn
op die mooie zaterdag...Op hetM useumplein

Woensdagpdecember15.50 uur.Werkhuisje
De KRo (!) biedtvooreen halfuuroptreden televisie oudejaar
f3ooooo,- (drieton),datisduizend gulden perminuut.Mies
vraagtof01en ik op 29 decem ber,haarlaatste M ies.op de bank
willen zitten.0 1denkternietaan.lk dachtereven aan.W im Kan
alleen op de bank van M ies overgaand in twintig m inuten oude-

jaarsconferenceenpotpourri.
Vrljdag18december
Twee avonden in De la M ar,waarvan de laatste de absolute top

bereikte.Tweevoorstellingendiewijineigenbeheeroptelevisie
vastlegden voor...?...ons archief,voor het nageslacht,voor frag-

mentenwieweetnu tochnogopoudejaarsavond.
DonderdagJzdecember.Oudejaarsavond.Grotekamer
K udelstaart

Dewoensdagwerdeenvandevermoeiendstedagen uitmijn artistieke leven.W erd om halftwee gehaald.Eerste voorstelling van
2o.ootot21.40uur.lnterview metAad van den H euvelenerverend,

maarsomsgoedensteedsveelzaalreacties.Prima,jong,snelreagerend publiek.Om 22.20 uurde tweede voorstelling.N u werd het
interview weerheelanders.Einde tweede voorstelling rond twaalf

uur.Champagneindekleedkamer.01eniklusttengeenhap (geen
slok).Kleedkamervo1fotografenen twintigvreemdecameramensen.De heeren m evrouw M eerburg na afloop ontroerend enthousiast.Doodmoe afgepeigerd naar huis,m aar wel,min of m eer,
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voldaan.Om halfvijfmet01en tweeflessen champagnein de
vermoeidebuiken naarbed.Vandaag eindeloosgewachtop oproep
om naardeviewing in deNos-studiotegaan.H etbleek eenm isverstandm etm eneerVan Liem pt.Zou om drieuurbellen.Beldeniet.

lk werd dodelijk ongerust.Tenslotteom vijfuurin Hilversum
komen.Veeltelaattijdstip natuurlijk om nog hetvetorechtte
kunnengebruiken.Halfzesbegondeviewingindatrotzaaltjemet
tweetelevisietoestellennaastelkaar(fout)eneenafstandvantien
m eter.Ru,Sant,Frans,O 1,m eneerVan Liem pt,m evrouw Vanden
H euvel.Verderveelbehaardetechnicidie vanaf'smorgenszeven
uur bezig waren geweest en klaarstonden om moe en kribbig te

worden...EenfoutalslekkeretenDen Uyl(i.p.v.VanAgt)met
W iegel- paap en smulpaap kon ernietm eeruitgehaald.A llesleek

mijveeltelang,hetinterview zowelalshetoptreden.Vondertotaal
nietsm eeraan.Ook meneerVan Liem ptvond hettelang.O m I9.Ij

uureindeviewing.Mijn mening gezegd.Doodsestilte.TotSant
opstond en een glashelder,vurig pleidooihieldom nietsintekorten

(ruim Iuur3jminuten).Eindelijkhorenenziendemenseneens
ietsoverde echte W im Kan doorditinterview waarwe nietsvan
afweten.lnterview duurdetegen alle afspraken in ruim drie kwartier. Frans Rûhlvond het ook helem aalniet te lang.Tenslotte
besloten het dan zo m aar uit te zenden om 21.40 uur.Thuis om

kwartvoornegen.Vluginpyjamaen toengekeken op decanapé.
Vielmeineensvijftigprocentmee.M oestsomszelflachen.
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Dangebeurttochnogonverwachtdatwataltijd teruggedrongen
werdalsofhetleventijdlooswas.Hetgelukwordtdoorziektewreed
verstoord.Deeerstemaandenvanhetjaarwordttweemaalper
avond tweekeerin deweek hetsuccesvolleprogram ma tW im Kan

ineenommezien;metCorryVonkaanzijnzijdeenRuvanVeen
aan de vleugel'doorgespeeld.Absoluut hoogtepuntis een van de
laatste voorstellingen in de Jaarbeurs in Utrechtwaar Kan m et

opmerkelijkgemakdegrootstezaalinzijncarrièrebespeelt.Op11
meiwordtCorry Vonkvanuitde W ildwalopgenom en in hetVelper
ziekenhuis.W im Kan laathaargeen seconde alleen en gaatin het

ziekenhuiswonen,aanvankelijkinhetbednaasthaarindezelfde
kamer'
,navijfdagenom praktischeredenen indeaangrenzende
kamernr62o m etde deuropen.N am en waar Kan nooitvan had
gehoord,worden begrippen van leven en dood.Kan leest geen
krantenm eer,m aarverwegvanVelpindewereldvaltop 12 m eihet

kabinetbijdebehandelingvandevoorjaarsnota.JanTerlouw moet
een keuze m aken en kiestvoor hetderde kabinet-van Agt,een
m inderheidscoalitie van cDA en /66.De rekening wordtTerlouw

bijdevervroegdeverkiezingenvan8septembergepresenteerd:D66
wordtmetelfzetelsverliesteruggeworpentotsplinterpartijen de
PVDA isnudegrootstepartij.W iegeldraagthetfractievoorzitterschapvan de vvD overaan Ed Nijpels.Een IKox-televisieteam
wordtin ElSalvadorvermoord.HetbosbijAmelisweerd wordt
gekapt.De Bhagwan wi1zich in de Achterhoek vestigen.Corry
Vonk behoudt haar zo vaak geroemde vechtlust en weet als een
wonderte herstellenvandeattaque.Defam ilieKan keertterug op
deW ildwal,verscholen indebossenvan Rheden.M aarhetlevenis

voorWim Kaningrijpendveranderdmeteenaandachtvragende
echtgenoteen24uurperdagverpleegstersin huis.Doordebewuste

keuzedieKan maaktvoorzijnvrouw,blijfterslechtseenkleine
m argeoverom intewerken.Alleen desamenwerking metKeesvan
Kootenen W im deBieop een zondagm iddag in Arnhem voortwee
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ledenwerffilmpjesvandeVPROdoenhem evenloskomenvanzijn
dagelijksezorgen.AlsVanAgtzichverrassendterugtrektuitde
formatieisop4novemberdewegvrijvoorhetkabinetRuud Lubbers.Jezietaan LubbersdatienietaIskrantejongenbegonnenis.
W im Kan besluitineen gewijzigdeopzettoch zijn driejaarlijks
oudejaarsconferencetedoen.Zondervoorbereidendevoorstellingen,zonderteksten eigenlijk,maarmethetvertrouwen in zijn
improvisatievermogenneemthijopéénavondinhetNieuwedela
M artheaterde conference op.De ontroering waarde zaalzo vo1

meeis,valtophetkilletelevisiescherm nagenoegweg,7,6miljoen
mensenki
jkennaarhetprogramma.Hetkabinetispaszesweken
oud,dem eestem inistersnagenoeg onbekend.Ik moetzenog helemaalmaken.
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Zaterdaggjanuari2z.Jouur.Nogaltijd inKudelstaart
Hetvriestnegengraden.Zojuistmettweejassen overelkaarnaar
demaansverduisteringgaankijken.Komteensindedriejaarvoor.
M achtig interessant,vooralOmdatiedereen zegtdathetzointeres-

santis.MeneerVanLiempthadvrijdageenonderhoudmetW arry
van Kam pen,televisiehoofd KRo...Ze wilden geheelongevraagd

honderdduizendguldenmeerbetalenvoormijnoudejaarsavondoptreden wegensgrootsuccesenverlenging van detijdsduurvande
uitzending waarop de KRo nietgerekend had.KRo was heelerg
gelukkig metdezeuitzending.Denk erovernu toch maarkatholiek

teworden.Kritieken.Telegraaf:Derksengeenvijfregelsgeloofik.
Parool:dito Cootvan Doesburgh (de ex-geliefde van de Berend
Boudewijnshow)brakallesafrondom oudjaar.Vijfregelsoverde
AllesisAndersShow.Haagse Couranten Volkskrantzouden wel

goed zijngeweest.lk1aszeniet.Voelmenetiemanddieaande
drank was,maarernu welvan afkan blijven.(Somsnog met
moeite,datwell)
Donderdagzljanuari.Wildwal
Vanmorgenom twaalfuurtelefoonvanmeneerVanLiempt.Hij
wasgebeld doorde heerRam van deministervan cRM (van der
Louwll).W im Kan polsen ofhijbereid zou zijn een hoge onderscheidingteontvangen.OfficierindeordevanOranjeNassau.Jan
vroegditzelfdealeenseenpaarjaargeleden,toenzeiikalneeenik
za1levenslangNEEblijvenzeggen.SindsHirohito.

ZondagI4februarizJ.5ouur.Werkhuisje
Deed geen oog m eerdichtwegensprem ière in A mstelveen.Daar
waren de twee dagen nietdirectuitverkocht.N iemand kon m eer
dan twee plaatsen kopen,nietzo'n beste stunten W im Bary had

nietdetweeafgesprokenadvertentiesgezet.Eerstevoorstellingvrij
moeilijk,tweededirecttweekeerzogoed.Zaterdagwashettweem aaltotaaluitverkochten m oesten ermensen teruggestuurd worden.çlk hou van Ogem '-lied deed niet veel. Er uit gegooid en

vervangendoornieuweversievançW eetjenogwe1oudje'.Zeertevreden.Prettigetweedeavondvoorstellingmetveeljeugd.Daardoorwerden dereactiesluider,sneller,beter.
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Zondagzlfebruari.Middag.Werkhuisje
ln U trecht,Jaarbeursgebouw tweetotaaluitverkochtevoorstellingen gespeeld.Voorz 2oo m ensen!Indrukwekkend.N og nooitzo'n
grotezaalbespeeld.Eerstvoelde i
kmijdestadsomroeper;veelte
veel ruim te in het geluid,Johan Matti
jsen waserniet.Tweede

voorstellinginmijngevoeldaverend.AlleUtrecht-grappeninde
roos.Toch we1weereen sensatieom ditop 7l-jarigeleeftijd te
m ogen m eemaken.

Dinsdag 16 maart.Avond
tLezing'op deKleinkunstAcademie.W asertoch nietzo weg van.
Dertig ongedisciplineerde kleinkunstenaars,waaronder wie weet

tweeofdriemeteenbeetjetoekomst.
M aandag 2p m aart.Avond.W ildwal

tsonjaopmaandag'gezien.Blijftboeien,vooraldoorhaarpersoonlijkheid.Nogsteedsreacties(brieven)opmi
jntwee-minuten-telefoon-gesprek met haar in de uitzending van de Zuidmolukkers-

documentaire.KreegeenmooiekaartvanSonja:iW anneerkomtu
nou eensechtnaastmijzitten'?'ln hetalgemeen dezewekenveel
fanmailookbijvoorbeeld overmijnvoorspelling in1973datereen
tijd komtdatkoning Feisalaandedeurzou komen:ofernog olie
nodig was.

Donderdag zapril5.30 uur.W ildwal

Heerlijkstil.Detweeenormezwartekraaiendie'smorgensopde
ramentikken(goddanknietelkeochtend),slapennog.Buitenishet
aardedonker.ln de Flintbeide voorstellingen onverwachtsucces.
Eerstevoorstellingin trancegespeeld.N ogniethelemaalmezelfna
steedsnachtm erriesen huilendwakkerworden.In depauzewerd ik
opeens wakker en speelde de tweede voorstelling geheelin feest-

stemming.Frans opgetogen over befde voorstellingen in zijn
Am ersfoort.Contact met publiek fantastisch goed en gem akke-

1ijk.
M et01inCarolina-laantjegaanwandelenenzondereenmoment
aarzelen liep zeplotseling doortothonderd m etervoorde Carolina
H oevedie daarlag tewachten op onsofweooitnog zouden kom en

kijken.SAMEN.Overvierweken moetze81(!)worden (Dv).Zor248

genGodenikwe1goedvoorje?
M aandag .sapril.Ochtend.Kudelstaart

DodelijkvermoeidvandelaatstezondagavondinHilversum .Twee
helemoeilijke,loodzwarevoorstellingen.Tweedenietuitverkocht.
7oo m ensen in plaatsvan 763.Teleurgesteld naarhuis.N ietgoed.

Nooitmeerdoen.NeefErikdeZwartmettzijn'AngelaDollyDot
achternade laatste voorstelling.

Vrl
jdag 2Japril14.15 uur.Werkhuisje
Met01bijmeneerVanLiemptgeweest.Seizoenafgesloten.Overzicht gekregen van inkomsten en uitgaven tot en met Gooiland,

Hilversum.Vielonsreuzemee.Grotewinst.M ooiecijfers.Nieuwe
seizoenopgezetvoorzaterdag17juliKoninklijkeSchouwburgDen
H aag;tot 31 m aart 1983 in De la M ar Am sterdam .Totaal 66

voorstellingen (deovolente).
Zondag 2.sapril.Bl
jna18.00 uur.Kudelstaart
H etwordtkoud.G ingennietnaarScheveningen.Gewoonlekkerop

hetlandgoed in de zon.M aarnu is hetdan alweervoorbij (die
mooiezomer).Stoelennaarbinnen.Poortjedicht.Morgenhopelijk
naardeVeluweom daarwoensdagdeblijdegebeurtenistevieren.
Hebheelweinigcadeaus.W ordtsteedsmoeilijker,wantwehebben
allesa1.Hoedje!M aarza1hetpassen?Za1het01staan?
Zaterdag 8 m ei18.00 uur.W ildwal
Oergezellig contactmetFrans.H ad een hersenschudding OPBCIOpen in Engeland m etrugbyen.Om e1fuur'smorgensen werd om
zesuurin hetEngelse ziekenhuiswakker.Toch m aar terug naar

Nederlandgegaan.GaatnuwerkenbijdevPRo.KeesvanLiempt
beldeopovertLijmenJan'opdesterreclamevooreennieuwelijm.
N een,zeiik.

M aandag Io mei8.50 uur.W ildwal
N og tebed.Voorlaatstedag hier.Schitterendweerzotezien en op

deradio.Gisterenfeestelijkbuitenmetdestoeltjesenhettafeltje
geluncht.Om kwartvoordrienaarRozendaalgegaan.Directnaar

dekettingbrug.In een minimum van tijd werd heteen dolleboel.
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Letterlijk iedereen zijknat.Veelfansom meheen.Jongensvan
veertienenmevrouwenvanouwer.Om I7.4juurterugbijTufennu
sam en in de gloedvolle avondzon naar Rozendaal.Van 18.30 tot
I9.Ij uurlangzaam lopend totop debedriegert
jes.Onvergetelijke
sfeer.Helemaalniemand meerin hetpark.Op de bank bi
jde

Karpervijvernog even gezeten.Alsin hethiernamaals.Daarna
prachtigeautoritoverBeekhuizen,Zijpenberg,Posbank.Vijfvoor
achtterugintoverhuisje.
Dinsdag zzm eizz.zl uur.W ildwal

Degrotenarigheid lijktbegonnen.Gisteren wasallesprachtig.
Zouden vandaag hiervertrekken.G ewandeld sam en op Carolina-

laantjevantien voorzeven totruim halfacht.Tweemaalop het
bankjegezeten.Thuisom bijnaachtuur.Tweeaardigemeisjesen
eenaardigejongenopfietsendetuinin.Handtekeningen.Puzzelrit
voorzaterdagzettenzeinelkaar.Gezelliggesprekje.Naarbinnen
samen.Gegeten.tsonja'gekeken (Franszijn Engelsecabaretgroep).Vielen beiden in slaap.Om twaalfuurnaarbed.01half
karafjelandwijn.Nam eenslokjecognac.lkwasindekeukenen
dacht:ze versliktzich erweereensin,maartoen ik binnenkwam
dachtik m eteen:een attaque!Doktergebeld.Autom atischebeant-

woorder.Voordringendegevallen.Allesvollediguitgelegd.Hijwas
erin tien m inuten.Ja.Attaque.ln ditstadium nog weinig van te
zeggen.Drie dagen m instensabsoluterust.

Donderdag zl meizz.lo uur.Ziekenhuis Velp

lklignaasthaar.Deinternist(dr.vanO1den?)wasevenbinnenen
dachtdatikdepatiëntwas.Olsademhalingklinktnormaal.Krijgt
kleinehoeveelheid zuurstoftoegevoegd in deneusenverderinfuus.

lssomsmoeilijkteverstaanenverweg,maarvrijplotselinggeeftze
goedeantwoordeninbijnagoedverstaanbarewoorden.
Vrijdagzymei.Avond
Op de deurvan onzekamer62Izag ik nethetbordjemettGeen
bezoek'.Hoorzojuistdatonzeafdeling,dezesdeetage,tweenachtzustersheeftvoor58patiënten!Deonrustwasvandaagzomogelijk
nog erger.Praten,roepen:W im ,ik wileruit.Help m etoch.Infuus
alweerkapot en drie zustersbezig m etde reparatie.Daarna m et
2jO

Corry alleen werd detoestand steedsonhoudbaarder.Laatme niet
alleen.H elp m etoch.De Jappen hebben dathek gezet,ik kan niet

bijjekomen.lktoenhelemaaldekamerveranderd.Beddennaast
elkaargeschoven,waardoortenminsteêénbedhekweg.Vlakbij
elkaargaantslapen'.M aare1kkwartiereruit.Vechtpartijen.
Zaterdag 22m ei4.oo uurindeochtend.Alleen op kamer62o

01alleen op kamer 62l (naast elkaar).W akker geschrokken.
H oofdzusterL.isaan hettelefoneren m etdeinternistom tevragen

water nu moetgebeuren.Durftgeen momentbijCorry weg te
lopen.Adem halingisnietzogoed.lkdurfnognietnaarhaartoeom

hetgevaarvannogstijgendeonrust.Datisookderedenwaarom ik
op een andere kamerben gaan liggen.
Zondag 2J m eizJJ uur

Verpleger kwam om 23.00 uur een uurtje bij mij praten (in
opdrachtvan...?).Vroeg o.a.ofik wistwaternu eigenlijk in de
hersenen gebeurd was.Datwistik (zeide man,diedachtdathij
alles wist).Naar 01gaan kijken.Lag er na de rampnachtvan
gisterenendeademhalingsmoeilijkhedenvanvanmiddagzoliefen
dierbaarbij.ZusterGerdavlakbijhaarbed.
Dinsdag 2.sm ei7.30 uur.Kam er620,Ziekenhuis Velp

N aslechte nachtvan 01zusterUrsula zojuisthiergekomen.Ze
slaapt.Komt u maar kijken.Gekeken,nu net,ontroerend lief
gezicht.lnvasteslaapeindelijk ontspannen?Tothoelang?Komt
ooitdeoudeOlm an terug?

W oensdag 26 m ei5.oo uur

Ursulaorganiseerde.01en ik zateneindelijkweereven zekereen
uurlangvlakbijelkaar.lkmetdebenenvan01opschoot.Samen
altijdsamen:amen.Lijktmejarengeledendatwedataltijdzeiden
bijhetwijndrinken.01methaarkarafjerooielandwijn.lkmetde
gute Flasche.Geloofeerlijk gezegd nietdatdatooitnog terug
kom t.
Alzestien dagen zondereen druppelalcoholen ik merk erniets
van.Deze heleervaring doettotopditogenblikaan Birm a denken.

Ookeenperiodeinjelevendieeenenormeinvloedheeftgehad op

mijnincasseringsvermogeninwerkelijkmoeilijketijden.
M aandag Jzm ei.TweedePinksterdag

W atzegtPari
js?(Napoleon)Nagroteonrustnachtenonrustige
morgenkwam FransRiihlom dehoekkijken(bijmijentweemaal
kortbijCorry).Hoogtepunt.Veelkonikaanhem kwijt.MetFrans
aanhaarbed wasCorry ophaarbest.Schaterlachen om H ittepetit,
Frau M enegon en andere anekdotes.Deste harderkwam de klap
daarnetaan,toen ik op deafgesproken ti
jd I8.Ijuurbijhaarbed
kwam .W atgebeurternou verder...

DinsdagIjuni
Rien en lngrid kwamenbijmijinde kamer.Erg prettig zitten
praten.Zogoed mogelijksituatieuitgelegd.Ingrid(zolief)afen
toeeentraantje.Ikook.Diemachteloze,kleine,energievolle,lieve
vrouw te zien hangen a1seen marionetin de arm en van de thera-

peut.Hijiseendoorzetter.Corryook,maarnu...ikkrijghetgevoel
datzehetopgeeftenwatdan?lkwi1alleenhelpen,alszijwi1blijven
leven,andersheefthelpen geen zin en leven nog m inder.
*

Vrljdagzjunl
0
,0.15uur
Alleennahelemoeilijkedag.Angstigallemogelijkhedendieernu
nog zijn,gewikten gewogen.Alsik O11ezo zie,zo'n lieveecht
tachtigjarige,krijg ikineenshetgevoelofdeklokgelijkisgezet.
N ou fszeechttachtig.

Donderdag 3juniIl.oouur
Toeval?N ooitiserzoveelennoodgedwongengesprokenengedacht

overJapansekrijgsgevangenschap,Birma,kampsyndroom a1sin
deze ziekenhuisperiode.Traliesom Corry haarbed,pap,een gela-

denkotsmisselijkmakendwoord,isJapansvoedselenhierkrijgik
naveertigjaarberichtvanmijneenmaligeuitkeringf7joo,-voor
drieëneenhalfjaarPow.Debriefvanhetministerieligtopmijn
nachtkastje.
Zaterdag6juni.Ochtend.Kamer62o
Snikheet.Dertig graden in de schaduw.Alles draait om W im ,
W im m ie,W im .Eindeloosgeroep.Bangom uithetbed tevallen,uit
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destoeltevallen,om zichergensin teverslikken.Bangom alleente

zijn,zonderW im,geendrieminutenzonderhaarW im.
Vrl
jdagzzyaaf
Franshiervan tweetothalftien.O pveelvuldig verzoek.H etgrote
succesnumm er.G eweldig geweest.Twee uurgepraatbuiten op de
W ildwal.Denktserieusovereen terugkeervan tons'opde planken
van De la M ar!H em verteld iW im Kan in een omm ezien' met

oudejaaroptv.alswijernietmeerzoudenzijn.MetmeneerVan
Liempta1sopperhoofd,terzijde gestaandoorRu,Santen Frans.
Gewandeld op H euven.Om 19.00uurterug naarhetziekenhuisen
theegedronken m etonsdrieën op kam er620.'sAvondsFransen ik

weernaarbuiten.GeredenlangsdellsselengewandeldopBiljoen.
Amerikaansejongenenmeisjeontmoet.Redenopwittefietsjesvan
hetCresthotel.Deden tien landenin dertig dagen (Amsterdam ,
Volendam,Veluwe).M orgen Heidelberg.Om halftienzichtbaar
vanuitCorry'skam erafscheid van Fransvoordedeur.Een unieke,
m isschien welhistorischedag zaterop!

ZaterdagIzjuni18.40uur
BezoekSanten Ru grootsucces.Santvrijlang alleenmetCorry.
Ru en Sant aan bed.Daarna prettig gesprek met ons drieën in

kamer620.Vrijsnelafscheid genomen,georganiseerd doormij.
EindindrukvanSant(enRu):diewordtbeter,diegaatnaarhuisen
W im isbezigbehoorlijkoverspannentewordendooraldatorganiseren dattoch steedsm islukt.Dithoudtgeen m ensvol,zeggen ze

(en M edischEngeltjeenzusterBaltinkenzusterUrsula).En...ik?
lkdenkdatzeallemaalgelijkhebben.M aarinmijnorenzittende
zinnen tLaatmenietalleen,laatmenietalleen.lk heb alnietsmeer.

Zweermedatjemenietalleenlaat.'
ZondagI3juni.Bijna 18.00uur
De toestand in Velp en in de wereld is wankel. Oorlog om de
Falklandeilanden gaat door in alle hevigheid en onzinnigheid.

Engelsen lijden zware verliezen,maar M argaretThatcher leeft
nog.En datisjammer,vind ik.Vanuitditziekenhuiswaar het
uitzichtop de wereld klein is.ln Velp ontstaaterheellangzaam

(doodsbangom dituittespreken),ontstaatermisschieneenwankel
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evenwicht.Vri
jdaglangmetFransuithetziekenhuiswetenwegte
blijven.Onrustgevoelensbijmij:sindsvrijdagmorgengeencontact
meermetmeneerVan Liemptgehad.Enigewatikweet,hijis
donderdagmiddag op Schipholteruggekom en van een soortnachtm erriereisnaarM oskou in een Russisch vliegtuig metalleen Russen aan boord en een tussenlanding in W arschau.Ik denk dater
m ethem ook ietsKm is'is.

M aandagN juni
Lig doodmoeop bed.Pagina Fransnetafgeschreven voorje kan
nooitweten waterstraksgebeurt.Hetiszo stilin O 1skam er.Dus

evendoorhetruitjekijken.Daarzitzeheelergkleineneenzaam in
datgrotewitteziekenhuisbed.Aandachtig lezend?in hetprogram m a.Eén velpapier dat ik haar straks gegeven heb,m aar...het
papierheeftze dwarsin haarhand,duszeleestniets,maar..
.jaze
belt.

Zondag zojuni2z.2ouur
Zaterdag Frans-Rùhl-dag.Haalde Corry door niem and geholpen
'sm iddags om drie uuruitbed in de stoelll!Daarna in een wolk-

breuk,letterlijkl,meteenparapluopéénuurenvijfentwintigminutengewandeld.Dezewandeling isnu alhistorisch tenoem en,aldus
Fransnog voorwede H averkistbereikten.Ringallee af,H irohito-

bankje,wilde-zwi
jnenvoederplaats.Zon in een dampig regenbos.
Onvergeteli
jk.Eindelijkontspanning.
Deze zondag stond in hetteken van de uitvinding van het wiel.

Corryrijdtplotselingineenkarretjedoordegangenenonzetwee
kamers.E1kgesprekisonmogelijk.A1sdestoeltienminutenstilstaat,moeterweergereden worden.

M aandag zljuniz2.louur
Dezomerisbegonnen,zegtToon,diemetzijnRietjevanIl.ootot
12.30uurbijCorryenmijinmijnkamerkoffiedronk.Dekamer
stondvoloptimisme,geloofinCorry'skrachtenzi
jngeneeskundige
blik.Eén hand op haarknieën!Zewordtbeter.Een gelukkig ogen-

blikinmoeilijketijden.
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W oensdag 2J.j&al
'9.30uur.Kamer62o
Toen ik Coby nog m oedeloosin Arnhem had achtergelaten,alleen

indeafentoestortregensnaarBiljoengereden.Autometlichtjes
op neergezet.Triest,eenzaam beeld.Avond halftien.Schemering.
Een trein met felle lichten op reed kletterend de andere ellende

tegemoet.lk zie en zag er helemaalniets meer in.Lampje in
Biljoen-boerderijbrandde doorde regen heen.Beroemd? Eenzaam.Berooid van alleswatik liefheb.M i
jnTufman.Stapelgek
misschienom zojelevenoptehangenaaneensymbool.Spijt.Nee,
ik wou nietsandersen ik wilnietsanders.

Woensdag3ojuni7.15uur.Kamer<zz.ZiekenhuisVelp
Vandaag zeven weken ziekenhuis.Zeven weken in de he1en som s

tochheelheelevenindehemel.VreselijkstetijdsindsBirma.Zeven
weken volkomen overgeleverd aan God,dokters,zusters,broeders.
Vol liefde, maar zo broos, zo breekbaar,zo kwetsbaar. Zeven
weken nooitm eeréén krantgelezen.Zeven weken nooitlneer één
druppelalcohol.Zeven weken zeskeertwee trappen op.nooitmet

delift.Zevenwekenwaarin 01mijnogdierbaarderwerddanooit
tevoren.Zeven toevalsweken?

Despoedopnamewasopwoensdag 12mei,dedagwaaropwijons
nieuwetestamentzoudentekenen.Hetligtnogongetekendinmijn
tas.

Donderdagzjulizg.zo uur.Kamer62o
De wereld gaatweer open.M et 01in de gouden koets de lange

asfaltoprijlaanvanhetziekenhuisopenneergelopen,stukjedoor
hetpark.DokterLangkamp bijde liftsuggereerde:ga eenseen
kopje koffiemetuw vrouw drinken op hetterrasvan hethier
tegenoverliggende Crest-hotel. Dat klonk ineens geweldig. De
wereld gaatweeropen.
Toenging dewereld weerdicht.Allevoorbereidingenvoorbreuk-

operatiezijnenwordengetroffen.lndienenigszinsmogelijkmorgenochtend.

Zaterdag3juli7.15 uur
Eigenlijkvindikhetwelleukditallemaalnazevenwekentoeschouwernu eensmee te maken a1spatiënt.ln bed istotaalandersdan
255

naastbed.Zo 1ag ik naastKlaasVaak op de operatietafelofweg
wasik.Detotalenarcosewaarnaarikgewoonverlangde.Zalig eens

evenvan allesweg tezijn.
Historischezondag4juliz2.gluur
W ilt u even uw m an begroeten. Daar kwam ze aangewandeld

tussen zusterBaltinkenzusterMirjam in.En...looptdelaatste
meter zich vasthoudend aan mijn bed 0p nae toe. Ontroerend
m om ent.Ze kust m e.'t ls of ik droom.Ik ben ziek,1ig in een
ziekenhuisen O 11e komtmi
jopzoeken.Eenvandeliefstedingen
was de triom f in zuster Baltinks ogen en iets van theelgewoon
Corry'in de blik van Ol.
Zou er dan toch nog een nieuw leven gaan beginnen? pka de

Japansekrijgsgevangenschap begon ereen tweedeleven,en nu
weer...?Eenderde?Van10.30tot11.30uurTufbijmijopbezoeken
een goed gesprek gehad over de toekonnst,over op de svildwal

blijven,overveelvandenatuurgaangenietenenoveroptreden.
Woensdag 7juli.M iddagz.s.#J uur
Vijfdagennamijnoperatie.Valtmetocheenbeetjetegen.Had
nietverwachtzovlugmoetezijn.Vanmorgen4jminutenmet01
gereden op de gang.Telefonen m etm eneerVan Liempten Frans

Riihl(teruguitgoodoldEngland).VeelbezoekvanH.H.doktoren.
Prettigevriendschappelijkesfeer.Zomoédatikblijbenevenalleen
**

te zlln.

Donderdag8juli.Avond.'Thuis'inhetziekenhuis
De hele sfeer van dit ziekenhuis is m etde dag charm anter. Zo

hartelijk.W ehoudenvandezemensen.lkza1zestraksmisschien
nog echtgaan m issen.Een emotionele dag isweerten einde.Klaar
voor vertrek om I7.4j uur staateen zekere H ansPeters met een
boeket bloem en van de Telegraaf ineens in de kam er. Foto's
m aken?N een,zeiik en weg!N aarhetCrest-hotelmetde gouden

koetsCoby,Ursi,Tufen ik.M ooiezomeravondsfeer.Leuktafeltje
aandevijver.Tufalseenvorstin in hetlevensm iddelpunt.N a acht
weken en een dag ziekenhuis.Stralend.De m oeder van Freek de
Jongekom teven naaronstoeom onsgeluk te wensen.ln deverte
hetVelpercircuit.Daarisdewereld.Desfeervanvakantie.Zom er

2J6
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1982.M orgen zeer warm .32 graden.H etleven is na achtweken
opnieuw begonnen.Genietzelfnog hetm eestvan de reacties van
Ol.Zoietshad ik nooiten nooitverwacht.

DinsdagI3juli7.45 uur
M ooiwarm weer.U rsulagaatnetweg.01slaaptweer.Even rust.
M ag wel.De laatste twee dagen reed de gouden koetsalom 8.30

uurtriomfantelijkmijnkamerbinnenendatbetekentdan:nietêén
telefoongesprekmeerzonder01indekamerdiezichmete1k(onbegrepen)zinnetjebemoeit.W atdoejenoumetzo'nontroerend lief
pakje mensinje kamer,alsje zelfconstantpijn hebtaan die
gerepareerde breuk.Jezitvolkom en vastvoordezoveelste keer.

Woensdag z#.j&/ïp.#ouur

Zonnigenwarm.Franshier.Vondmijnvrouwprima.klaarvoorde
W ildwal,maarmijerslechtuitzieninvergeli
jkingtotdevorige
keer.Voelmedanookerginhetgenrevandaglievebreukband(die
iktelkensindelavanmijnnachtkastjezieleggen).Mijnactieradius hooguiteen uur.Voelme doodmoe,knipoog de halvedag naar

mijnbed,waarop iknu zitteschrijven na een langetelefoon met
meneerVan Liempt.Gisterenm etFransnaardeW ildwalgeweest,
waar de lieve m evrouw Pruis wonderen had verricht.A lles volmaaktin orde.'sAvondsom halfachtFranseniknogm aalsnaarde
W ildwal.Zaten nog geen halfuuroftelefoonvan Ursula:uw vrouw

vraagtofudirectnaarhuiskomt.Bovenopmijnkamerbrakdehe1
pasgoed los.Corry m etzweetop haarvoorhoofd riepsteedsdatze
niet naar bed wilde,niet de kam er uit, maar m et W im m oest
praten.

Vrl
jdagI6julizo.yJ uur
Degouden koetsisvanaf9.45 uurop bezoek.Gisteravond deTele-

graaf!Erwaseenrotfotobinnengekomen (candid camera)van 01
inhetwagentjemettweeverpleegsterswaarvanéénmetziekenfondsbrilletje.Weetnogsteedsnietwiedatdangeweestzijn.GoddankdatdefotobijHenkvan derM eyden terechtwasgekomen.
Diewisthem uitdepubliciteittehouden!M aardaarom duswéleen
goeie foto.Datgebeurde gisterm iddag met Nico Koster a1s fotograaf.Om 17.39 uurwashetzover,m aareendonkereonweerslucht
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m aakteallesangstig voorO 1!lk dusalleen naarhetCrest,alwaar
H enk enfotograaf<indebar'.Tweedekeerin 6én week datik in die
bar moest zitten...!lnterview met Henk.Liefbedoeld,m aar hou

mijn hartdaarvoorvast.Henk zijn ttranen'(hijwaszichtbaar
geëmotioneerd)overstroomden <de dijken van bezinning'.Driekwartvan hetgesprek mag nietin de krant,heb ik gezegd.M aar

voorhetresterendekwarthoudikmijnhartvast.Om 18.00uurwas
deonweersbuiietsbedaard.Ol,geduwd doorFrans,reed statig de

oprijlaanvanhetziekenhuisaf.Tochechteenbeetjekoninginen
gouden koets.Foto'sm akenop hetterrasCrest.Daarna weernaar

debar.M inofmeerwaanzinnigesituatie.01indatwagentjemet
ontroerdeHenkopdebarbankmettomatenjusenpinda'saanhaar
zijde.Alsdaarnog ietsvan terechtkomtmorgenochtend in de
Telegraaf,za1ik de lieve H eertoch m aarusbedanken.Tenslotte
ook op onze kam er vreemde avond m etavondbrood.Bernadette,
Frans,01en ik.Toen nog even hetpark in.0 1baldadig a1suitlang

vervlogen tijden riep tegen een echtpaardatheeluitdeverte 01
gedag zei:tW ie zijnjullie eigenlijk'?'Goddank hoorden ze het
niet.

ZondagI8juli7.45uur
TelefoonmetDick Bon overdefoto'sin deTelegraafwaarop hij
Corry...zooudvond...Zulksoorteenvoudigewoordendoenmijdan
opeensverdrieten beseffendatmijn ziekenhuisgeluk eigenlijk op
zowatnietsisgebouwd.

Dinsdag2zjuli2J.Jo uur
W ehebben nuzevenmaalm etdePeugeotgereden.Vanavondvoor

heteersthetW ildwallaantjeopenuitdevertedenieuweschuifvoordeurgezien.Ontroerend moment.Bijna elfweken geleden
werd 01 in de am bulance weggereden. Het zuurstofapparaat

onderwegin werking.Viervreselijkewekenvolgdenen nu...Ze
looptafentoemetstokje,opgehevenhoofd.Zoontroerendliefen
heelNederlandleeftmee.Nognooitbenikzoblijgeweestmetal
diegewone en ongewone mensen die zô reageren.
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M aandag 2 augustus2o.z.s uur.In de tuin van de W ildwal!
Schitterend warm totzeerwarm weer.M aarhierisheteen oase.
Vanmorgen om half twaalf hier aangekom en.A fscheid van het

ziekenhuiswerd eigenlijk alleen afscheid van zusterBaltink (de
rotsvan Gibraltar),dokterVan Olden enbroederPaul.Zijvertegenwoordigden 27welheelbijzonderemensendiebijdroegen tot
twaalfwe1heelbijzondereweken.OpdeW ildwalvoorheteerst
weermetonsvieren gegeten.M evrouw Pruis,Frans,01en ik.W at
onwennignog...m aarhetbeginttochalietsunieksteworden.Alles
om onsheen ademteen nieuwe toekom st.N ooitgedachtdatdieer
nog in zou zitten,a1sGod nietweerm etharde hand toeslaat,maar
dan...N ee,nietaandenken.N u eerstvane1kuurgenieten.Zeloopt

zo keurig,zo ernstig.Een oude,grijze archeoloog die de grond
controleertop goud.

Donderdag .saugustus8.55 uur.W ildwal
Regen,veelregen.N u veranderthethele leven,zeiCor Punt in
Birm a,toen de eerste regenskwam en...Hierook.
Zondag 8 augustusZJ.JJ uur

Voorde zoveelste keer geen kans gezien de zin afte schrijven.
Symboolvannooitêénminuuttijd,wantsteedsmoeteriets...Frans
vanavond naardetreingebracht,samen m et01en zusterH enriette
diesteedsaardigeren gezelligerwordt.M aarm isFransnu alweer.
Zaterdagavond keken we m et ons vieren naar de video van de

oudejaarscollagevan 1980(!),waarvanikmijongeveernietsherinnerde.W erkteinspirerend.Plan:zo'ncollagemakenvooroudejaar
1982 metfragm enten uitonstheaterprogramm a tW im Kan in een
om m ezien'en zekerm ethetslotfN u gaan overalop dewereld alle
voordoeken weerdicht'.

Zaterdag z# augustus 16.00 uur
Fransdievanmiddag 14.30uurhierkwam vertelde:FreekdeJonge

idoet'misschienoudjaarvoorhetlkonom 22.45uur...W aarom zou
datuw collageplanindewarsturen?lnAmerikazijnopzo'navond
welveertig programm a's in de lucht!Stelvoor dat iemand zou

zeggen:ikdoegeenoudejaarsavond,wantopde32stezenderzit
ookiemanddiez'nouwejaarkwijtwil!
2j9

Zondag z.saugustus8.
55 uur.SlaapkamertjeWildwal

W isselenvandewacht.ZusterBernadettegistermiddagdoormijin
Rheden van de trein gehaald.Gezellig.M eteen weerde sfeervan
een paarweken geleden in hetziekenhuis.W isseldevan dienstm et

lievezusterAnnemiekediegeweldigwas,vijfdagenlang.Fransen
ik naar de heuvel en in de zon de brief van Kees van Kooten
doorgenom en.Begin heteen leuk plan tevinden.Ziedaarwelwat

in.Franstomlaag'om halfzes.Ikben blijven zonnebaden.Ontspanning.N a steedsveelspanningen en angsten van O1.Constant
bang voorvallen.Depressies.Eenzaam heid.

Vrljdag2oaugustus.Nachto.louur
Drukkedagen.Geen drie minuten om totm ezelftekomen,m aar...

'tismezodierbaar'
.W im!W im!W immie!-ik zieje.
Dinsdag 24 augustus

Om 23.00uurnaarbed,maartoenwasikookovermijnzenuwen
van angst.Ouderwetsbang voorde dood.Datze ineensdood zou

zijnnaaldieonwaarschijnlijkevooruitgang.Om vieruurwakker.
Daarna één grote doodsangst ook,doordat ze steeds hoestte en

schraapte zondereen directaanwi
jsbareoorzaak.Om j uur een
Dalm adorm ingenomen. Dat hielp goddank, maar... totaal in
m ineur.W akker om 9.oo uur.Telefoon van m eneer Van Liem pt
laten lopen metopzet.Rien en lngrid afgebeld.N etkwam en Teunissen en Curry cem entstorten.De bouw van hetreddende werk-

huisjeisbegonnen.
Zondag 2p augustusI5.oo uur
Zalig in de tuin met01en zusterAnnemiek geluncht.Daarna en
daarvoor m et0 1gelopen toten op de weg.W ildvreemde m ensen
kwam en gelukwensen of gaven zoals gistermiddag bloem en.
'sAvondsnaarFrans,Titia en Franco in Am ersfoortm etde wildschotelvan Rien onderonzearm .Oergezellig.Charm anteTitia en

leuke Franco nu alnegenjaaroud.W evierden daarde 28ste
augustus:vijftigjaargeledengingenwesamenwonenl!
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Vrl
jdagJseptember13.05 uur
GisterenmetFransbijdetentdienuhoogopdeheuvelstaat,fijnin
de zon de scènem etK ooten Bie zitten doorpraten.

Zitpersoonlijkafentoeergindeput.Vind01zoinnigzieligsoms
metdatineenszoimponerendgrijze,kortgekniptekopje.Zekanzo
uitzichtlooszitten staren.Ergaat(soms)zototaalnietsvan haar
uitmeer,datiksteedsmoeitehebhierinmijneigenenergieke,altijd
bezige O lle te herkennen.Ben dan vaak zo bang haarnooitm eer

helemaalterug tekrijgen.M oetdevreugdeersteedsuitwringen.
Gisteravond op deknuffelstoelnaasthaarbed werd hetmedan ook
gewoon opeenste veelen zatik m aar heelstilnaasthaar bed te

huilen.Zehad hetvolkomen dooren begon over:za1ikje tranen
wegzoenen.Toen werd hetnog erger...Voelm eafen toezoontzettendalleen,omdatikwe1nooitmeerophaarzalkunnenterugvallen

zoalsvroeger,somsmiddenindenacht.Nouja,ookveelzelfmedelijdenziterdoorheenenoververmoeidheidvandiedrieëneenhalve
maand spanning.A1s ze hard roepen (zoalsgisteravond om half
achttoeniknogevenbuitenliep):meneerKan!komtueven?denk
ikmeteendatzedood is,zomaarineensendanheb ikalweerspijt
van aldiekeren datik watkribbig reageera1szemeweerbinnen de

tweeminutenbijzichroept:W im!kom jenaastmezittenenmeteen
kunjehetwerken,lezenoftelefonerenwe1weervergeten.
Vrl
jdagzzseptember20.0o uur
Schitterende herfstdag.De zoveelste.O m e1fuur precies in Film centrum Velp om BertH aanstra's opnamen voor de Carm iggelt-

film tebekijken.01voorheteerstsindsmaandenruim tweeëneenhalfuurgeconcentreerd gekeken.M ijn eventueleoptreden in de
film besproken.(Haanstra,Van Liempt,Frans,01en ik.) iDe
Beertjes'meteenhandjevolpubliekindeKoninklijkeSchouwburg
zondag26september.Nieuw ideevanmij.Uitleggendhoejevan
tachtig regelsteksttien m inuten sketch m aakten dan tongemerkt'

ide Beertjes'toch eigenlijk in drie minuten spelen.Fransmatig
geïnteresseerd.H olde naar een voorstelling van Frans H alsema
toe.

Zondag zpseptem ber.Avond

Kooten Bie op hetmatje.Een veeltedrukke,spannende dag
geweest.Hele postgirogebouw in Arnhem wasvoor ons in beslag
genomenll!Geheime bewakingspolitie en de directeur;alles was
aanwezig.H istorisch bekeken ietsheelaparts,watzelfsin Am erika
nietvoorzalkomen...W asm etFransom één uurdaaren om half

zeswasallesachterderug!Bijnadertigminutentekstopgenomen,
waarvan drie m inuten afgesproken ofdoorgesproken waren.Een
allerleukstcontactmetKooten Bieen regisseurJop Pannekoek en
M aud dieAnnekem etde koffiezou spelen.A llesverliep zovloten

blijenvoldaandatikertenslottegeencentvertrouwenmeerinhad.
Ookopditmomentnietmeer.M ijn<rol'opgeschrevenvijfminuten
voor de opnam en begonnen.Ad Reinbout.Drs. Van Puthoven.
Bezuinigingen.Concertgebouworkest.Paarviolen m inder.Engelse

grapmisschienietsvoorjullie.l
Donderdag 2Jseptember.Avond
Vanochtend twaalfuurviewingin Velp metRu,Sant,Van Liem pt,
Frans,Tufen ik.Besloten alleen de eersteopnam e,nu zondag a.s.
uitte zenden en de tweede anevering nooit.M aarvanavond nog-

maalsdevideobekijkendmetzusterDinyalsprimapubliekbesloten debeslissing,hetuitzendenvanhettweededeel,uittestellentot
woensdagm orgen na de uitzending van zondag.Frans denkt dat
m aandagm orgen theelN ederland'op z'n kop za1staan.W aarom

hijdatdenktismenog steedsnietergduidelijk...lkgelooferniet
*

111...

Zondag J oktober

ConnyStuartopdebankbi
jMies.Meenemennaareenonbewoond
eiland? Kooten Bie en W im Kan!

M aandag zzoktober.Avond
Vanavond 18.30uurH aanstraperprettig telefoongesprekdefinitief

afgezegd.Ditging erallemaalaan vooraf.<Beertjes'(kon niet
doorgaan),tmr.Davis'(prachtKronkel,maarongeschikt),gedicht
van Simon,drieKronkelsaan de tap (neen),tschoolfrik'(neen),
tvroegerkonjelachen'(titelliedje).Bert:welkeredengeefikstraks
opaandepersdatjenietmeespeeltindefilm ?Zegzedewaarheid,
datgeloofttoch geen m ens.
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Donderdag zy oktober 2J.2J uur

01slaaptzonderdatweaandeknuffelstoelzijntoegekomen.Eenzaam zitiknuindehuiskamerinditdagboekteschrijven,eerder
bereid om tehuilen dan om telachen.lk denk datik lijd aan
zelfmedelijden,maarwatik werkelijk zo ontzettend mis...O1,
Olman,Tuf,Tufmanenhoeikhaarverderaltijdnoemde.Steeds
weerdatgevoelvannutotaalalleentezijn.lkkaneigenlijkalleen
nog methaarpraten alsofze mijn kind is.Steedszie ik haar
prachtig grijze hoofd voorme.Datgezichtdatik nietsweigeren
kan.Erisertoch maaréénwaarvanikhouenaltijdhebgehouden'
.
01!!01!!!O11e!!!maarhetisnetofzem ealnietmeerhoort.Zeisal
vertrokken,denk ik soms.M aarik wi1definitiefSAMEN methaar
weg.Ik wilhaarnietalleen laten gaan.H eb steedshetideedathet

ineensafgelopenzalzijnendanmoetikergvlugzijnom bijhaarte
blijven.Samenwegopderugvandeblauwevogelvanhetgeluk.
Sam enhetnietstegemoet.lk hoopdaterhiernanietsmeerooitza1

zijn.Afgelopen.Uit.Niksmeer.Samenwegvandatrotleven.lk
hebhetondanksallesuccessenaltijdeenrotlevengevonden.
Zaterdag z: oktober22.25 uur
M ooiefoto van m eneerVan Liemptm etToon vandaag in deTele-

graafbijHenk.HijwordtToonsmanager.lndeautoI2.Ijuurmet
01gepraat,bijnaouderwetsuitgehuild.Hielptochwe1eenbeetje.
ToensamengelopenzowaarindezonbijdeechteCarolinaHoeve
waarwijsamenvijfentwintigjaarzogelukkigzijngeweest.Thuis
om 13.45 uur. Zuster Lucie wisselde m et zuster Annemiek.
M evrouw G erritsen waserook en datgafrust.

Zondagzzoktoberz&#5 uur.Evenalleeninwerkhuisje
Telefoon met zoals altijd geweldig bemoedigende Van Liempt,
mijnsteun in de rug in dezeerg moeilijkedagen.Vreugde we1
volledigwegvanlaatsterestjeleven.Vechtmetmezelfom nietde
halvedag te huilen.Denk steedsaan isuicide'sam en m etO1.Kan
nietbeslissen nog.
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Zaterdag 2J oktober14.55 uur
W instpunten.G isteren Fransm etprachtig vARA-video m ateriaal

uithetarchiefwaaruitteplukken voorde collage.tvlaggetje,
hoedje,toeter',tNieuwslezerFritsTors',tpolitiemanthuisen op
paard'.Verrassend leuk en...nietverouderd.çW e'denken eraan

oudejaarsavond 1oste laten en temikken op uitzending op 24
december.Liedje,kaarsje,kerkje,boompje(altijdgoed).
Zondag Jzoktober
Om 14.30uurprecieskwam Frans.Ikevennaardellssel.M ochtop

fietsjevanManuelarijden.Kleine,gewaagdedemonstratiegegevenvanhetdoorhetwaterrijden.W elnattevoeten,maar'tging
toch goed.HalfvijfbijTufen Frans.Nogwatgereden naarde
Havikerwaard.M etFransveelgepraatoveroudejaarsshow.Vorm
beginteen gezichtaan te nem en.O p grote m onitorsvertonen we

debestaandetv-filmfragmenten.Ikzitophettoneelopmijnstoeltje(!)ernaastenpraatafentoetlive'deboelaanelkaarenspring
opeenssomslivein descène.
Voorbeeld:Agenttepaard-filmscènetoteersteslot.Daarnaiklive
tepaard heeldeelervan.Dan tN ou gaan overalvoordoeken dicht'.

Dan een slot van teen' oudejaarsavond-meezingliedje live en:
Einde.

Zaterdag 6 novem ber.N acht0.35 uur
ThuiswasFransdiede boodschappen ging doen.Daardoorik met

bloknootjenaardewatervalenvrijproduktiefgewerkt:
Zestonden op detrappen van H uisten Bosch

veertienjongeluiinnettepakken
dielaten we dan m aarop de problemen 1os

Nieuwewijninouwezakken
Van A gtvervangen doorRuud Lubbersmetdezwartekuif

'tistocheenbeetjeAjaxzonderCruijff.
Woensdagzonovemberzp.z5 uur.Werkhuisje
Vandaag hadden we in het Crest-hotel van 12.00 tot Ij.oo uur

viewingvoordeeventueleoudejaarsavondshow tW esprekenafdat
wenietsafspreken'.Eentiteldieenorm insloegmeteenbijHanvan
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Essen,M arcelvan Dam !!!2 en N ico Knapper.De hele viewing,

samengestelddoorFransenmijtl),werdeengrootsucces,behalve...bijSantdiehethinken op twee gedachten vond en vroeg
waarom ik hetnietgewoon in een vraaggesprek m et M arcelvan
Dam deed.Enfin,de gewonegang van zaken alsSanterdelaatste

keren bijis.01bleefdrie uurlang prima overeind.Na afloop
gefeliciteerd doorN ico Knapper,om datik ervoordezoveelstekeer

weeringeslaagdzouzijneenhelenieuwevorm tevindenvoordeze
oudejaarshow.Apetrotsvoelikmij.
Vrljdagz2novemberI9.oouur.WerkkamerWildwal
Veelmensen (zekertienl)allemaalenthousiastoverSethintprivé'
bijHenkenzijnbijzonderhartelijkewoordenoverCorryenmij,
maarookoverzijncapaciteiten!DeglansvanSethstraaltopmij
over.Datgevoelheb ik nu steedsmeer!

Vrijdagzpnovember.Bi
jnaao.oouur.Werkhuisje
01islief,maarmoeilijkvoorhaaromgeving.Overdemedicijnen,
heteten,hethuisje.AllesstaatOpdeverkeerdeplaatsenalleswordt
verkeerd gedaan.Daardoorontstaatvooral'smorgensenvaak ook

'smiddagseenstemminga1sbijeenvulkaandieelkogenblikkan
uitbarsten.

Tobberigoveroudjaar,watiktochallemaalteveelvoorhaarvind.
De1o1iseraf.Dekoekisop.lk zieerweinig totnietsm eerin...H eb
erook totaalgeen zin meerin.Zou hetliefstm etdrugsen alcohol
inslapen.

M aandag 27 november.Avond

Totaalinmineurspeciaaldoordekleine,grijzegeneraaldieverweg
van mijwas.MeneerVan Liemptgebeldvan11.30tot12.10uur.
Overoudejaar28decembertweevoorstellingenenniettweedagen
viervoorstellingen.Teveelemotiesvoor01dievanm orgen zei:dat

zoumekapotmakenenvanmiddagtegendokterVanRi
jn:zalig,
weerin hettheater...

W oensdag zdecem ber

WegensalhetgeharrewarFreekgebeldenongeveervijftienminuten methem gesproken.Raaddehem aan nietvan elftottwaalfuur
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op tetreden,wantvanafhalftwaalfluisterterniem and meer.Lak
aan de coördinatiecom m issie.G ewoon allebeivan tien totelf.Ik

loopwe1usuitendanzitikinjouw programmaendatwilikniet.
N ietonbevredigend gesprek.

VrijdagJdecemberz&zouur.Werkhuisje
VanmorgenweerindeTelegraafenAD.Kanoptweenetten(VARA
enTRos)van2I.jjtot23.00uur,terwijliknieteensleukgenoeg
benvooreenkleinschepnetje.
Donderdag 16 decem ber.Avond + zp.oo uur
Vliegendestorm .W isseling van dewacht.Donnyging.Bernadette

kwam.Zoalssteedsmoeili
jkmet01allesuitteleggen.Voorde
honderdste keer.A uto metgezichtop Lappendeken gezeten nog
weereensproberen uitte leggen.W erd ertenslottezo moedeloos

vandatikbegontehuilen.Eindeloosinmijngevoel.Vlugnaarhuis
en rechtstreeks door naar fysio.Frans was al thuis en deed de
boodschappen.N a fysio Ru gebeld overm uziek van tW e spreken

af.Naarmijn werkhuisjeen tot18.00 uur...geslapen!Kortom
dood-endoodmoe.Zitnuachtermi
jnbureau.Ikkangeenwinkelin
ofuitlopen ofde m ensen roepen:tsuccesm etuw show...'Show?
denk ik dan,wiem aaktdiedan?Ik wou datik ineensdood was.Dat

zouzaligzijn.
Vrijdag 24december.Avond
Gurewind.Om I2.Ijuurfilmopnamen in theatertje in Dieren.
Allesonderinspirerendeleiding van N icoKnapper.Van Puthoven

metFransophettoneel(moetstrakshettoneelvanhetLaMar
theatersuggereren)enindekleedkamerVanPuthovenmetmezelf,
waarbi
jmeneerVanLiempta1ststandin'speelde.Veelgelachen.
Zondag 26 decem ber.TweedeKerstdag.Avond

Gisteren01volkomeninmineur.Steedsbijnaofgeheelintranen.
Onmogelijkhaarlangerdanvijfminutenalleentelaten.Tenslotte
huilend 'smiddags naar bed:ditismijn kerstmis...Niet op te
vangen.Vandaag van drie tot zeven slécht gewerktm et meneer

VanLiemptinFilmcentrum Velp.DirecteurBlaauw enzijnzoon
bleven speciaalvooronsin hetgebouw.
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Woensdag2pdecember.Nacht/donderdagochtend3.00uur.
SfeerlozekamerAmericainHotel,Amsterdam
Vanavond viewing om 2o.oo uurin de Nos-studio.Geen fiatgegeven.Slotwasrom melig,volfouten.Gisteren om 12.45uurW ildwal

verlaten,om 14.00uurvoorDelaM ar14.45(!)uuraanvangvande
repetitie.TweeliedjesmetSant,paard,Puthovenindezaalmet
vijfentwintig man figuratie.Nieteenmaalmeer metRu gerepeteerd.Twee broodjesgegeten en onderhand met meneer Van
Liem ptaan conference gewerkt.Tweeflessen cham pagnein twee

voorstellingenleeg gedronken.Hetenigewatmijerbovenop hield
en...durfgaf,o.a.conference liggend op degrond.Eigen kleedkam ervoorOloptoneelm etm onitor.Opkom stsloteerstevoorstelling
van 01...iedereen in tranen.lk het eerst!01ook. Publiek ook.
Tweedevoorstelling alveelminderslechtdan deeerste!Tweemaal

anderhalfuur.Onmenselijkeopgave.
Vri
jdagJzdecember.Avond.Wildwal
Kranteno.a.ADenParooltochindezaal.Tochfoto's(schitterende
in AD):ovatievoorCorry Vonk en W .K.Tussen Idecemberen
vandaag lasikelkedag verbaasd in dekranten watikvan plan was

opdeoudejaarsavondtegaandoen.DanweerzouikEzoalsaltijd'
optredenvanelftottwaalf(opdatuurbeniknognooitopgetreden),
danweerzouikoptweezenderstezienzijn,danweerzouikhetop
m oeten nemen tegen Freek entenslottewashetzekerdatde oude-

jaarsconferencevan Kan doorging.M aardewerkelijkebeslissing
nam ik pasvanavond.Om lj.oo uurviewing Nos-H ilversum .Tot
17.30 uurin Nos-studio staan debatteren.W elofnietuitzenden.

ANpbeldeop.Zemoestenhetnuweten.Dekleine,grijzegeneraal
haktedeknoop door:(Corry op d'rbest.Corry zoalsze altijd is
geweest)Geengelul.W ezendenuit...
l Een momentkan meerdereregistratieshebben.Dezedagstaatookbeschreven in

KeesvanKootensboek'Hedonia'(pag.123-131).
2 M arcelvan Dam hiernognietindero1van vARA-voorzitter,maaraanwezig op
uitnodigingvanW im Kan,dieeencombinatiemetdepresentatorvantDeachter-

kantvanhetgeli
jk'ingedachtenhad.
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De sterren staan verkeerd,verzuchtKan.N a deteleurstelling van

hetoudejaarwilhijzosnelmogelijkweerietsdoen.Eenrevanche.
M aar wat? N og iets m et Van Kooten en de Bie? Een reclame-

spotje?Televisieregistratiesvanlezingenopscholen?Maarbijhet
doorKan geschreven boekenweekgeschenk haaltdepershem ver-

deronderuit.BoudewijnBùchgooitinzijntelevisieprogrammahet
boekje demonstratiefa1seen vod van zich af.Kan probeertte
vluchtenineenaantalreizennaarplekkenwaarhijinhetverleden
zointenskongenieten,trachthetlevenweerhetfeestelijkeritmete
geven.DereisvoertzelangsSpiezinZwitserland,waarKanzijn
allereerstevakantiemetzijnvrouw doorbracht.Maarmeerdan
vageherinneringenzijnerniettevinden.HetverblijfineenmiljonairshotelinCapd'Ailwordteendrama.lnLangwieshoudthijhet
nauwelijks24uurvol.Kanklaagtoverzijngezondheid,maarzijn
omgeving kenthem nietanders.Doordejaren heen is Kan zi
jn
eigendoktergeweest,altijdzorgelijkom deminstesymptomen.En
alle klachten dringen nu eensluidend aan op een advies datKan

nimmerzalopvolgen:zijn vrouw,alishetmaarti
jdelijk,1oste
laten.Terug uitBelgiëwaarhijaandekustzi
jnvijftigjarighuwelijksfeestviert,is hij vo1van een nieuw idee.Geen oudejaarsavonden m eer,m aar elke week na hetgesprek metde m inister-

presidentwi1hijineenconferencevantienminutendeactuelegebeurtenissen beschouwenonderdetitelil-letwasmehetweekje
wel'.lndelaatstemaandvanzijnlevengebruiktKanhetdagboek
a1seensoortmedischklachtenboek.A1shijkrachteloosopbedblijft
liggen,schrijfthijbijnavanminuuttotminuutbladzijdenvol.Hij
gebruikthetdagboekzoalshijdatdeedinBirmaenvan1957totnu:
a1sklankbord en allerlaatste houvast.

268

-

1983 -

DinsdagIljanuari22.25 uur
Spijt?Vandaag11januariweetikhetnogniet.Eenpuinhoopisdit
werkhuisje.Tijdvoorniets,nooitmeer,denkik.Haaldemetmoeite

e1fuurPetervanLindonk,dievoorhetboekjekwam datineensniet
meerkOnwachten.lkgeefhet(voorvandaag)maar0p.Gakrant
uitdebushalen.M ageigenlijkniet.lszogevaarlijk.01islief,maar
zeeetm egewoon helem aalop.

ZondagI6januari2J.Jouur
Dagenvliegenvoorbij.Steedszekerderwordthetdatdeoudejaarsavondeengrotekijkdichtheidhad,zeveneneenhalfmiljoenkijkers,
m aareen kleinere waardering.Freek aan de overkantom e1fuur

werdvanafhetbegingebombardeerda1smijntegenpartijenzoiets
ligtmeslecht.JezouookkunnenvragenwieisbeterJohanCruijff
ofW im Kan.Deplaatvan mijwordtslechtverkocht.Volgens
Frans,metwiewemijnverjaardag vierden om ouuro,zou er
gisteravond eenzuurstukin hetParoolhebben gestaan.OverFreek

zijnplaatdieliepa1seentreinendemijnea1seenschildpad.M aar...
hetisook geen goeie plaat!en hetwasook geen goeie uitzending.

Kuntu mijook zeggenhoelaatdebootnaarElbagaat?
Vrljdagaljanuari
W .K.alsstraatzangermetbuikorgeltjevoorhethoofdkantoor:
En de m ensheeftidealen
m ooierdan deregenboog

zolangdesterrenblijvenstralen
zijndeidealenhoog
M aarzodra dewolken dalen
en dem ensin hetdonkerleeft
draaien alleidealen
om wiede hoogste rentegeeft

(kijktopzijnhorlogeenzegt:Roparcol)
MaarEzij'wilden de parkeerwachteren W .K.die in een Alfa
Romeokwam parkeren.Neen,zeiiktegeneen halfmiljoen gulden.
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M aandag N januari.Avond 22.05 uur
GerardReveoptvbijAadvandenHeuvel.ledereenwasboosop
hem.M aartochstalhijdeshow.Jekunthem alleenonderuithalen
door hem gewoon niet serieus te nem en. Gerard Reve over de

hoofdredacteurvanhetParool:hijmoetweg,ietsandersgaandoen.
Katholiekworden.'tlseenbeetjeeenpaardemiddel.
Dinsdag M januari
Elkeavondalsikopdeknuffelstoelzitbijhaarbedena1szedan
tenslotteslaapt,wordtmijntrekinzelfmoordgroter.W ezijnover
hethoogtepuntvan onsleven heen,denk ik dan en ik geloofdatik
nietbang ben voor de dood,m aar ik wi1haar onder geen beding
alleen laten...Dusdan maardoor.

Zondagavond/maandagmorgen3ljanuariLoouur
Nattesneeuwdag.Franskwam weerterug(thuis)om twee uur.lk
alleen in stortsneeuwbuien naarCarolina H oevegelopen.Een uur
lang eenzaam doorOnzalige beetjewitte Bossen.N aar Arnhem
bioscoop.De film tA nnie'gezien.0 1genoot.En dan te bedenken
dathetallemaalechtgebeurd is...

WoensdagzfebruariI9.oouur
HetboekenweekgeschenkjeheeftI28gedachten.Zieterprimauit.
Bereidmijnuvooropdepersconferentie28februari.W ordtniks.
Benallergischvoorjournalisten.
VrijdagIlfebruari
VoorheteerstopDeventerkunstijsclub van Ij.3o tot16.30 uur
geschaatstmetzusterDonny.Zijopnorenenikopmijnhockeyschaatsen.Begonmetopmijnbillentevallenmaar...opakrabbelde
weeraardigopenreedzekervijftienbaantjesvan4oometer.01
genoot sam en met Frans in de kantine m etchocom el en frites!

Leukesfeer!Veelkinderen(gelukkig)die(gelukkig)veelom handtekeningen vroegen.Prachtigeweg terug langsZutphen,datdaar
statig aan deoverkantvan dellssellag.Leukem iddag.
Frans de boodschappen en ik in de slaapkamer Bert Haanstra

bellen.Deed langverhaal(hijisbeslistnog langervanstofdanik)
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overhoehardhijhadgewerktaandemixt'?)vandeCarmiggeltfilm .Begreep driekwartniet,maarm erktewe1datook een H aan-

stramet65(!)buiten-enbinnenlandseonderscheidingen zich niet
gelukkig voelt tussen vier films van Rob Houwer die straks in
TuschinskiI staat en H aanstra in II.H aanstra voelt zich toch
m iskend.

ZondagI3februari
VanmiddagwarenRuenSanthier!Preciesvanhalfvijftothalf
zeven.Hetwasgezellig,maarbijvoorbeeld overVanPuthoven
(improvisaties)denkenwi
jtotaalverschillend.
M aandagNfebruari
Deverpleegsterszijniop'.Deaardigeendegoeie.
Zondagzpfebruari.Middag.Kudelstaart
Vandaag hele dag op het landgoed.Zalig geslapen in ons eigen

tweepersoonsbed!Onvergetelijkweekend.Riahadhuisenbroeikas
prachtig onderhouden.M orgen de persconferentie waarik m oreel
nietvanafzou kunnen,omdatik hetgeschenk voordeboekenweek
schreef.M aar24 maartbegintde boekenweek pas.
Woensdag 2m aartzp.-?o uur
Boekenweekgeschenk wel een enorm e teleurstelling geworden.

BehalveHenkvanderM eydendiemaandagmorgenaljuichteinde
Telegraaf;maarde restzuur,vervelend en opzettelijk volfoute
informatie.VanoudeconferenceshadKaneen boekjegemaaktof
van zijn spiekborden en verderwas Corry na haar tberoerte'
opnieuw in hetziekenhuisopgenom en.H etergsteisdatik erniets

aandoen wil,wanttegen opzettelijkefouteberichtgevingdoeje
ongeveerniets.

M aandag zy m aartzp.2o uur.Studio Cap d'
A il
Alleen m et 01en zuster Diny.Frans vanm iddag naar vliegveld
N ice gebracht.M oetm orgen in N ederland aan een tournee met
Engelsen beginnen.Onvoorstelbaar.H etwoordvanFrans.Onvoor-

stelbarenegendagen.Toenhijwegwas,voorheteerstweereens
alleenmet01geweest.W inkeltjesophetvliegveldgekeken.Samen

viaBoulevard desA nglaisnaarCap EstelHotelteruggereden.H et

autorijdenontspandemij.M isnualdefilosofischeavondgesprekken.

Dinsdag 16 m aart9.15 uur.In debedden van Cap Estel

Fransiswegendezonisweg.A1shetzulkslechtweerblijft,wordt
dedobbernogzwaarder(om hetlaatsterestjelo1datikmijnleven
noghebtoteengoedeindetebrengen).Krijgsteedsmeerhetgevoel
datvooronsnuheteindeechtnadert.Gisteravondmetzijndrieën
in hethotelgegeten.Goed m aarsfeerloosen metallebedienden om

jeheen.Geefmijmaardiekleine,echtFranserestaurantjes.Vroeg
naarboven metbier.

Zaterdag zp m aart5.oo uur.Kamer55,Cap Estel

M otto(sindsvertrekvanFransmaandag)engelachendatikheb...
Leuk leven heb ik nu.lk kan weer nietslapen.Raak m etde dag

meeruitmijnevenwicht.Hebgeentweeuurvandezestien(?)uur
rust.G isterm iddag even m et0 1naarairportvan N iceoefenritvoor

vandaag afhalen van Coby (I5.Ij uur;wordttijd dat er wat
gebeurt).M et01overdeBoulevarddesAnglais.Opeenbankje3j
m inutenm et01gezeten.01inhaarRivièra-blauwebodywarmeren

haarcrèmewitteBretonop.Donkerezonnebril.lkzoinmijnblauweoverhem d.Tweewatzonderlingeouden van dagen opeen bank-

jevanNice.Tweemensenwaarwevroegerzoom lachten...
M aandag 2zm aart.Avond.Lente

Goddank isook dezerotdag voorbij.Hetistweeminuten Over
twaalf.Duseigenlijkdinsdag.Hetliefstnam ikallestegelijkinom
ingodsnaam vandezeschandeli
jkerotwereldverlosttezijn.Het
leekvrijaardigtegaan,maarvanmorgenderailleerdedetreinvoor
de zoveelste keer.ls ereen andere manier om 0 1hanteerbaar te

maken?M i
jnlevenisnuvoorbij.Egocentrisch (wieniet)denkik
steeds:'tisgewoonafgelopen.O1le,Olleikhounogsteedszovanje.
Omkijkendurfikhelemaalnietmeer,wantdaarligtdandathele
kleine,grijzehoofdjezoergalleen.
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W oensdag 2J m aart11.30 uur.Op terras(hetplein)vanonze
kamers Cap Estel
Telefoon metm eneerVan Liempt.Vroegofhi
jOvereenhalfuur
weerm ochtbellen.Voelme weereensenorm gedeprim eerd.Deze

vakantieheeftmijmeerkwaaddangoedgedaan.Stressdenkikdat
ik heb en een slokdarm dieafentoeopslotgaat.Overigensgisteren

daneindelijkmooiuitstapjegemaaktmet01enCobyviaColdela
M adonnenaarSt.Agnes.O m I7.Ijuurterug in destudio.lkalleen
naar Tu en Pé in Santa Fé.Nou ook nietbepaald om te zeggen

vrolijkuitstapje.alzijnzeergliefenbegripvolvoormij!Eersteen
kwartieralleen op een muurtje gezeten om even totmezelfte
kom en.

Zaterdag 26 m aartza z.suur

Dezondoetvanmorgenveelvan mijnverdrietwatik hierhad,
vergeten.Ben tot niets gekomen wat ontspanning betreft.Ook
Coby,hoedoortastend ook,brachttoch nieuweproblem en.Allesis

bijnaingepakt.Denkenom tweeuurwegtegaan.Gistermiddagom
tien voorvierin de Studio Goofgebeld.Kwam vrijweldirecten
bleefbij01zekereenuur.DaarnametGoofnoggewandeldlangs
Pinède en de zee, maar wat ik had willen zeggen, zei ik niet.

Misschienschrijfikhem straksnogeven.
Zaterdag p april.Avond.W ildwal
Onverwachtm ooiweer.'sM iddagsin de BeekhuizerBeek gestaan

metVictoria (16)en Koen (22).Laarzendienietnatwildenworden.Baldadig spel.ledereen tenslottedrijfnaten...veelgelachen.
Victoria heelerg moeilijk,maarbijzondermeisje,dachtik.Veel
plezierm etze gehad.G rootste winstpuntvan de laatste dagen,de
lievemevrouw Pruisll!BernadetteenDonnyenm evrouw Gerritsen.

Zebrengeneindelijkeenbeetjerust,wantikbennogsteedsuitmijn
evenwichtdoordevakantie.

M aandag zzapril6.30 uur

Hetbegintalvanaf6.10uurlichtteworden.Destilteverdwijnt
door erover te spreken.lk zit alleen met cognacgroc en mi
jn
gedachten.01slaapt.En ik denk aleen paar ochtenden dezelfde

gedachten.Nuschrijfikzeop.DatwordteentweedeW im Sonne-

veld,Buziau,Davids. Bestaat niet.Er kwam nooit een tweede

Chaplin,ChevalierofPiaf.Goddank.Onzingeschrijfvandepers.
M aandag18aprilI3.oo uur.Indezonop destoelenbl
jdevijver
Prachtigwarm weer.M aartreuriginmijnhart.Zobangvoordie
boze toorn van 0 1tegen,tegen wie straksweer? Steedsweer last
metslikken.Zenuwpatiëntl'
?!Even m et01gelopen in hetnatuurreservaat.Om tweeuurfysiotherapie.O m drieuurmevrouw Gerritsen.Plannen om zaterdag naarLangwiestegaan.M etFransen
Bernadette.M oetFransern0g overbellen.
W oensdag 2z april8.oo uur.Enzian,Langwies
Gisteravond om ongeveerzesuur 22 herten boven hethuis,m aar

wijwarennognietteruguitChur.PlantenbaknaarFrau Brùesch
gebracht.Halfuurtjemethaargeplaudert.ToenbeldeO1.Heteten
wasklaaren ofm ein M ann thuiskwam.0 1had sam en m etBerna-

dettelekkergekookt.Fransgebelddiemelddedathijtochnogkon
komen,maardathadgeletopherhalingvanFrankrijk-stemming
weinig zin.N og geen 48uurin de Enzian en we gaan weerterug.
W oensdag # m ei.W ildwal
M etFransop deheuvelvoorheteerstweergezeten en gelegen m et
deligstoel.
Donderdag J m ei

Nuishetstiigewordenom mijheen.
Vrl
jdag6meiIo.3ouur
Telefoon m et Frau Bruesch. Veel gegadigden voor de Enzian.

Enorm blijmetditbericht,dachtaldatdeEnzianonverkoopbaar
zouzi
jn.

ZaterdagzmeizJ.zJuur.Inml
jneigensfeervollewerkkamer
01zitbijme.lkhebnetdriekwartiergewandeldineenregenachtig
stilvogelfluitendtoverland.Eindelijk weereenswatgelopen.Gisterm iddag weerop de heuvelgelegen.Zalig ontspannend.M oest

wel,wantdezenuwen(?)zijntochopmijnslokdarm geslagen.Ofis
heteen duisterekwaal?
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Dinsdag Io meizzoo uur
Koudweer.W attriestestem ming.01stilenbrom m erig.Dekoffie-

potliepweereensoverenzo.Eénjaargeledengebeurdethet'.Dat
veranderdevan deeneopdeanderedagonsheleleven!M aakteeen

einde aan de sprookjesachtige sfeervan succes,gezondheid en
sam en,sam en.H et laat me nietlos.Een gevoelvan onrustis de

laatstedagen steedsom mi
jheen.Gisteren meneeren mevrouw
Van Liem pthier.Een grootsucces,dacht ik.01beter dan ooit.

Meneer Van Liempt neemt mijn hondennummer. Niemand
begrijptalszezois,watzedaneigenlijkmankeert.lkhelaaswel.
Het druppelt nog wat na.Laatste aanvraag bij meneer Van
Liempt voor vier voorstellingen in septem ber in de Jaarbeurs

Utrechtvoordeverenigdeverzekeringsmaatschappijen.Viermaal
veertig m inuten voorhonderdduizend gulden.N een,zeiik.

Zaterdag zy m eiz2.yl uur

Telegraaf:AndrévanDuinopoudejaarsavondopdeTRos.Parool:
Freek raaktsteedsm eer in balans.Velpse krant:W im Kan raakt

steedsmeeruitzijnevenwicht.Opoudejaarsavondinz'ngraf?
Zaterdag zy m ei2J.zo uur

Twee onweersslagen,bliksem in de verte.Hijkan nietoverde
llssel.M ilde stortregens en...de krekels.N ooitm eer gehoord de

laatstehonderdjaar.01riep vanuitde slaapkameralweertweemaal:iW im.'Datklinktsomsa1seen misthoorn.M oeilijkedag.ln
wankelevenwichttussen01en Bernadette(ofdéverpleegstersin
hetalgemeen).
Zondag z.sm eiz#.zo uur

M et01in mijnwerkhuisjewaarik nietinwerk.Allesstaatstil.lk
benergzenuwachtigendenk,hoopdatdaarmijnslikmoeilijkheden
mee te maken hebben.Slikken doetgeen pijn,maarbenauwd
gevoela1serietsomlaagglijdt,alsofhetietspasseert.
Vanm iddag heel erg alleen de schitterende, gele wandeling

gemaakt.Denkechtopplekjestezijngeweest,waariksindsmijn
jeugdnooitmeerkwam.Detijgerbosjesnubossen,vanoom W im.
Veelwandelaars in 'tbegin.Totale tm iskenning'.W erd nietherkend!Vreem degewaarwording.

Zondagalmei.EerstePinksterdag.Bl
jna22.00uur
Evenalleeninmijnwerkhuisje.Kanalleen,omdatFranseris.01
zitmethem enzusterW ilmazoettvteki
jken.lkevenzonderde
spanningdie01tochsteedsweerbijmeoproept.
Netterugvantwildrijden'indebossentotLaagSoeren.Mooi,
m aar weergeen wild gezien.Franswasook m ee.Stillerdan ooit.

Zelfsmevrouw Pruisvielhetop.Vanmiddagdaneindelijkdenieuwebedriegertjesinwerkinggezien.Spuitenbijnaeenmeterhoog.
Blijfteenenigkijkspel.Afentoeerzelfookingestaan.Tenslotte
metdriemeisjesen eenjongen indefontein gestaan.Mettwee
aardigemevrouwendoordestralengelopen.Veelkwajongenswerk.
Veelherkenningen ontspanning.Goddank,wantbijna dagelijks
denk ik 'snachts:dithou ik nietuit.

M aandag 22m ei.TweedePinksterdag.I5.oo uur

Vanmorgendriemaalevenhetbeduitgeweestenbinnenvijfminuten washetweer:tW im l'
lk zie erniksm eerin en z0u ernu op ditogenblik we1uitwillen

knijpen.Ikbengewoonalleskwijt:mijnvrouw,denatuur,heteten,
hetglaasjewijn,mijnwerk,degezelligheid.lkdoéalsofik nog
geniet,maarik leefin één grote angstdatzijietsvreselijksza1
zeggen.Ikweeg iederwoordvanhaar,terwi
jlikweetdatzedriekwartonzinzegt.lkhebinmijngevoelgewoonNlKsMEER...
W oensdag 2.sm ei24.00 uur
Laatgeworden!Boeiende uitzending gezien.tEen gebaar'vanuit
Carré.Uitverkocht.Kooten Bieen FreekvoorAm nestylnternational!M ooi!mooi.m ooi.M etHerm an en Joop Visser die zong voor

misschienwe1vijfmiljoenkijkers'
.alshijooitzosenielwerdom een
ridderordeaantenemen,hijdieindeW esteinderzougooien,naast
die van Corry en W im ...Ontroerde m e toch heelerg,naast Tuf
zittend,dit te horen.Sam en uitgerangeerd en dan ineens,op een
totaalanderem aniertotleven tewordengeroepen.Heelergaardig
van dieJoop Visser!Verdervanm iddag op M iddachten tweeherten
gezien.Eén hinde en één bok met mooigewei.Frans en Franco

liepenvrijverachtermij.Zehebbenallesmaarhalfgezien!Ontroerend moment.Tweemaaldusvandaag.Verderben ikook nietveel
m eer waard.Overallast van,m aar weet niet wat het is.Toch
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geweldigedag geweestin destortregens.H etregentnog.lk ga een
ark bouwen...
Zaterdag 2# m ei18.55 uur

Afentoestortregens.Hoogwaterbijdellsselzienopkomen.Ellende overal.lk ben echt totaaluitgeputletterli
jk en figuurlijk.De
sterrenstaanverkeerd.Alleszitalruim eenjaartegen.lkzieer
totaalniets m eer in.Zou vannacht uit willen stappen.H eb geen

enkelvooruitzichtmeer.Dehelft(minstens)vanmijnvrouwkwijt,
mijnhelewerk.Verdervoelikoveralpijnbijhetslikkenenverder
denk ik datik kankerheb.W e zullen we1zien.N ietskan m em eer
watschelen.

Donderdag zjuni10.15 uur

HeerTempelmanbelde.DeBvmaaktef Ijoooos-koerswinst.
VrljdagJjuni.Bl
jna24.00 uur
Doodmoe en steedsandere pi
jnen.Zenuwen?Ofoorpijn na die
druppelsoftoch nog ietsvreemds.letsminderslikmoeili
jkheden,
maarlang na heteten a1sik allang uitgesliktben,kram pteroveral

ietsinmijnborst.Ochtendslechtbegonnen.Vannachtom halftwee
weer niet lekker.W eetdan nietwaar ik het zoeken moet.Geen

slaap-ofkalmeringsmiddelenmeergenomen.Nuzelfs(even)geen
wijn!Alleenkoelemelk.M ooiweer,maarslechteconditie.Bi
jde
vijvergezeten.M evrouw Pruisgehaald en ik in mijn huisjegaan
slapen.Zo moe!Zo lusteloos!Zo uitzichtloos...

Dinsdagzjuni.Ongeveer2z.oouur.Bi
jdevijver
Dereigerspuit.Hetwaterklettert.Een prachtige,windstilleavond.

Bijnazouikweereensgelukkigkunnenzijn...Durfhetnauwelijks
op te schrijven,wantdan gebeurterweerwat.Tweefietsdagen
ongeveertwintig kilometerachterderug.Hebben a1sbijtoverslag
almijnzenuwen(ofkanker)doenverdwijnen.
Donderdaggjuni18.30uur
Ruim anderhalfuurbovenop de heuvelliggen slapen.Hooikoorts.
Driedagen achterelkaargefietst.Erg in mineur.Slechteconditie:

orendoensteedspijn.Erstaatdrukopendiegaatoverinspanning
op de slokdarm .

H etwordtstilom onsheen.Erwordtweinig meergetelefoneerd.

M aandagzojuni2z.Jouurennogsteedsbuiten!
Dereigerloopt.Eenstille,ongekendheerlijke,warmezomeravond.
Hiergegetendatwi1zeggen01inmijnhuisjeenwij,Donnyenik
ervoor.W ehebben het,netalsmetBernadette,ergevenwichtig en

prettig.Afkloppen.M orgenwisselen vandewacht(Donny- W ilma)enzaterdag weer(W ilma- Bernadette).Donderdag komt
Fransom tesprekenoveréénweeksnoepreisjeinverbandmet28
junionsvijftigjarighuwelijksfeest.Franszegt:LaPannell!Logeren
indeflatvan mijn ouders.A1s01datwil,vind ikhetbest.Lekker
voormijnhooikoortseneindelijkweereensophetstrand.
Zaterdag 25juni.Ochtend
Afgekoeld dooronweersbuien.Hoera,voorde achtstemaalzonder
rusten dePosbank opgefietst.

Dinsdag A juni.Avond.Appartementzzz,SandpiperLaPanne
De grote dag.Eerst naar N ieuwpoortbootbekeken op de Ilzer.
Toen naar Brugge.Leuk toeristisch.H alf uur sam en m etTufin

rijtuigjedoorBruggegereden.Koetsiermetstrohoed legde alles
uit.Mooi.Fransoponsgewacht.Tijdjenaarfilmopnamen Hugo
Clausstaankijken'
.<DeLeeuw vanVlaanderen'.Bijdeltaliaanin
LaPannevoortreffelijkgegeten.Veellastvanslokdarm,maarblijf
denkendathetzenuwenzijn.Zulkevreemdesymptomen.Onverwachtepijnenopdemeestvreemdeplaatsen.Nietnatevertellenzo
verward.

Vrl
jdag Ijuli
Vertrokken uit de Panne om Ij.lj uur.A lles langs de kust.H et
leukste:depontvan BreskensnaarVlissingen en hettongenrestau-

rantin Tielhoog op de dijk.Uniek uitzichtoverde W aal.Een
Zwitsergingvooranker.Om nooittevergeten.Lichtaanindewitte

kajuitvandeschipper.Mooi!Netom halftwaalfthuis.Gevoelvan
vijfwekenwegtezijn geweest.
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Zaterdag 2.jN/?
'
RudiCarrellin interview metH enk van derM eyden vanm orgen,

gaatwekelijksopzaterdagavond bijdeKRo-televisieeen showprogrammadoen metactualiteiten.Goddankhad ik mijn eigen
plan alaan meneer Van Liempten Fransverteld nog voor wij
Nederlandverlieten.AanFransopdeparadijsheuvelwaarhetook
minofmeerontstond.Vanafvrijdag 4novembera.selkeweeknâ
hetgesprek m etdem inister-presidenttien m inuten lang deafgelo-

pen weekbespiegelen (bijvoorbeeldviermaanden lang'
?)onder
motto:t'tWasme'tweekjewel.'Beginnenmetditliedje...Dan
ongeveertienactuelegrapjesin eenconferenceuitlopend in het
liedjetKleineNederlander':
KleineN ederlander
eenzaam valtdenacht

overaljezorgenentobberij
KleineN ederlander

sluitjeogen
weereenweekvoorbij
(onzelieveLubbersslaaptonderjebed)
DonderdagzjuliI5.oouur
Fiets nu elke ochtend de Posbank op zonder af te stappen.De
klachten kom en afen toe in verm inderde m ate terug.N eem nog

geenmedicijn(vanHennyl)in.W achtweerevenaf.W arm,maar
heerlijk weer.Gisteren weer eensanderhalfuurop deheuvelin
vaste slaap.Geluksgevoelovervaltm edan,ondanksalles.toch wel

eenseen beetje.Denk steedsomlijnder over hettelevisieplan t't
Wasme'tweekjewel'.Elkevrijdagavondnahetgesprekmetde
minister-president in een kwartiertje de week laten passeren.
M eneerVan Liem ptiserg enthousiast.4 novem berbeginnen tot31
decem ber.ln gevalvan succesnog even doorgaan.

DonderdagI3juli
Om 16.45uurmeneerenmevrouw Van Liemptbijonsopbezoek.
Daverend succes.Na enkele moeili
jke,stille dagen ineens een
gewcldigeopleving.Op terrasjevan de Ruifmetonsvijven (met
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Bernadette)gegeten.Heerlijk.Gezellig.DaarkonBelgiëzelfsniet
tegenop.Veelgelachen.Deed 'snachts(helaas)geeno0g dicht.
ZaterdagIsjuli
M eerdan 3o graden.Toch,voordevierentwintigstekeer,Posbank

opgefietst.Laco1delaPosbanque.Fijn.Verdergaathetmeweer
slecht.Erg Siepkesachtig en 01m aaktme nu niet bepaald m ild.

Gaannusamenwatrijden.Naarhetrozenbos.ErstaatinVelpeen
mooiefietstekoop.Vijfversnellingen.Blauwgrijs.Trimfiets.Nog
steedsnietbeslist.

Zaterdag z3juli11.55 uur
Gisteren om elfuurnaarbed m etéén Seresta en één Dalm adorm .
Om halféén alweerwakkervandem igraine.N og een Dalm adorm
genomen.W akend geslapen.Om acht uur één Saridon tegen de
barstende hoofdpi
jn.Hielpwe1eenbeetje.Tothalfe1fgeslapenof

gewaakt.Opgestaan methoofdpijn.Trektnu weg.Geen fietsen
tegen de Posbank.W at heb ik? Stress? Overspannen? Overver-

moeid?Navijftienmaandenspanning.
Donderdag # augustus
GesprekmetmeneerVan Liempt.H eeftgebeld metprof.Schulten,

Radboudziekenhuis,Nijmegen.Naarallewaarschijnlijkheidkom
ikincontactmetprof.Nijdam,de(beroemde)neuroloogvanprins
Claus.

Zondag z augustus

W atikzouwillen?Twaalfuurslapenopéénwerkelijkgoedslaapmiddelofslaapinjectie,maarmisschienkandatniet.
W oensdag Io augustus18.00 uur
Tweeëndertig gradenbuiten.Totnu aan toegevoelvan uitgeteld te

zijn.Totaalapathisch.
M aanddg 15 J&#&.
V/&.
V10.15 &&r
De beste nachtvan alle slechte nachten.Voorwoord programm a-

boekjetDezoon van LouisDavids'schri
jven.Dinsdagom 4uur
herhaling A ad van den Heuvel,KRO.
28o

-

1983 -

Ik
SX/.Radboudziekenhuisj+ zseptember
H eerVan Liem ptoyo-jjo8oo,kantoorthuis
totaalgeen speeksel
doof
schor
duizelig
W arm

Dinsdag 6 septem ber
H enny Bon kom tweer.

DeIaatste dagen van hetdagboek worden gebruiktdoorde

doktorenvanhetSt.Radboudziekenhul'
som schrl
ftelijk
antwoord tegeven op W im Kan'
s vragen.
De Iaatstezinnen.
.

W ijblijveneerlijk.
Longen zalwe1lukken.

Gehoor.W ijhopenbeteralsmedicijnenveranderen.Nietzeker.
Ookwijvindenditmetusameneenramp.
Koelte.Raam isopen.

LaatsteIossebl
jlageiseentelegram vanJzaugustus.

W ijwensenueenspoedigontslaguithetRadboud
van harteveelrusten beterschap voorCorry en u.
Freek en Hella deJonge

28I

Slotwoord
A1sdezaalaan heteind van deavond tothetabsolutekookpuntis

geraakt,zijnzeshonderdtheaterbezoekerszelfsbereidtotderevolutie overtegaan,a1sdem anop hettoneeldaartoeop datmoment

zouoproepen.iW ijwillenwatanders,maarbuitenstaandemensen
dienietwillen;en dan tebedenken datu m orgenavond weerbuiten
staatl'W im Kanoverzietvo1plezierderum oerigem assa.<longens,

alswenietuitkijkenwordtheteenzooitje.'Dezevenlevensgrote
spiekborden m et de conference Ontspannen onder ZiJ-n arm

geklemd.Devoorstellingnadertzijneinde.Opdeachterkantvan
hetlaatstespiekbordtrofKangespeeld toevallignogwatverdwaaldegrappen van een oud program m a.Rechttoe rechtaan grappen

diehij,zoalsgeenanderdatkan,a1seenlaatstesalvoopdezaal
heeftafgevuurd.OpdathoogtepuntgaatKan in delaatsteminuten

vanhetprogrammaovertotwathijzelfnoemthetgladstri
jkenvan
de zaal.W atfilosofisch mijmeren onderde ongemerktingezette
piano-im provisatievan begeleiderRuud van Veen.N og een laatste

sterkegrapenhetslotliedjezetin:iNugaanoveralopdewereldalle
voordoeken weerdicht,van Londen totM aastricht,daardoven ze
hetlicht-'
Die achtste septem ber 1983 staan m eneer Van Liem pt en ik

'savondsopdeziekenhuisgangvanhetSt.RadboudinNijmegen.
W im Kan isoverleden.Zowildehijhetonderdezeomstandigheden.Binnen in dekam erneem tm evrouw Kan afscheidvan haar

man.VanLiemptenikzwi
jgen.M isschiendenkenwewe1dezelfde
beelden.Nogeenmaalwachtenwijopdegang,zoalswijdatsamen
alzoveeljarendeden.lnelktheaterwachtendvoordekleedkamerdeurnaafloopvandevoorstelling.Danhetbevrijdendjoepie'ende
nabesprekingbegon.çW atzeienze.'Kan enthousiast,ogenschijnlijk inhetgeheelnietmoenadeinspannendekrachtmeting,inhet
middenvanzijnkleedkamergretigluisterendnaardegoedeberichtendieVanLiemptbijdeuitgangvanhettheaterhadopgevangen
van hetwegstrom ende publiek,om daarna tevreden zelfnaarhuis
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tegaan.Detwijfelsloegmeestalpasdevolgendeochtendweertoe.
Haddenwegedachtdathetooitvoorbijzougaan.Dekleineonbenaderbarefamiliewaartoewijbehoorden,wordtuitelkaargerukt
ineenonvoorspelbareontknoping.CorryVonktienjaarouderen
eenjaareerdernoggetroffendooreenattaque,overleefthaarman.
Hetaltijdbewustgekozenisolementkeertzichnutegenhaar.lnde
viereneenhalfjaardiezijinhethoutenhuisjediepindebossenvan
deVeluwenogdoorbrengtvoorzijop 3ojanuari1988overlijdt,
komenernauwelijksmensenopbezoek.
Afen toekom ik m eneerVan Liem ptnog weleenstegen.Zoveel

theaterszijn er tenslotte niet in Nederland.ln Utrechtin de
schouwburg bijvoorbeeld.Hijkomternieuwevoorstellingenverkopen,ik tsta'er meteen Am erikaanse balletgroep die 'savonds
voor negenhonderd mensen de reconstructie van de Bauhaus-

ballettenzaldansen.VanLiemptenikhebbenbeidennogaltijd
diezelfdefascinatievooruitverkochtetheaters.Hoewelwe hetniet
willen,haalt de schouwburg herinneringen 0p.Even m aar.Van

Liempt,de koelezakenman,raaktgeëmotioneerd.Hijkijktweg.
W em oeten erm aarnietmeeroverpraten.
Anderen doen datna Kansdood deste m eer.De kranten staan
plotseling volvan devrienden van W im Kan.çBestevaders'm ocht

deeenschrijven.iW im'mochtdeanderzeggen.Iedereenbleekwel
een persoonlijke relatie met hem te onderhouden.ln overi
jver
draafden mensen hun eigen bewondering voor Kan voorbij.Ze
lieten een slechte banketbakker geoefend in m arsepeinen figuren

eenonooglijk beeld op hetLeidseplein neerzetten'
,een belediging
voorM artenToondermisschien,maarin nietsgelijkend op W im
Kan en Corry Vonk.W asdefontein op deboulevard in Scheveningen nieteen historisch betere plek geweest? Trouwens W im Kan
hield helem aalnietvan standbeelden.

ElkeNederlanderbewaartbijdenaam W im Kanzijn eigenherinneringen. Vaak zijn die opgebouwd uit heel persoonlijke
m omenten;eenontvangenblauwebedankbriefkaartvanW im Kan.
een eenm alige ontmoeting op hetstrand,een kortstondige samen-

werking.Datenkelemomentwordtgekoesterdendraagtbijtotde
legende.

DedagboekenvanW im Kangeveneeneersteenenigwerkelijk
beeldvanNederlandsgrootstecabaretier.Evenalsin tDeradioja283

ren'benikbijdeselectievandefragmentenuitdezestigdelendie
nutotmijnbeschikkingstonden,uitgegaanvandeW im Kanzoals
ikhem kende.Nazestienjaarintensiefmethem tehebbenopgetrokkenismijnbeeldvanhem redelijkvolledig.Dekeuzevanelk
fragmentwerddoormijweloverwogen.Metaarzelen,twi
jfelen,
hetzoeken naardeperfectiebenikopgegroeid.Vluchtigestemm ingenachtteiknietgeschiktvoorpublikatie.M eningen dieK an in dit
boek over personen te berde brengt,kwamen dan ook nooit eenm alig uitde luchtvallen;m eerdere dagboekpassagesm oesten die

meningen in de gekozen fragmenten onderschrijven.De echte
W im -Kan-taal, Kan creëerde voor alles eigen benam ingen en

begrippen (çrustig Tammo Siepkes'bijvoorbeeld),heb ik voor
zoverhetnietonbegrijpelijkenverwarrendwerkt,zoveelmogelijk
gehandhaafd.Ook afwijkendespellingisbewustongecorrigeerd.
Afentoeontkwam ikernietaanterverduidelijkingtussenvierkantehakeneentoevoegingmijnerzi
jdsteplaatsen.Nergenshebik
voorzoverwettelijktoelaatbaarpersoneninbescherminggenomen.
M aarnaarmateW im Kanzichdoordejarenmeerafzondert,komt
de buitenwereld verder op afstand te liggen.N aast de literaire

erfenisdie Kan mijnaliet,gafhijmijeen artistiek testamentter
ondersteuningvan develegesprekken diewijhadden overwatte
doenmetzijnhonderdtiendagboeken.Hijwildeabsoluutdatze
werden uitgegeven.Zelfhad hij ook aleens een poging ondernomen.M etbehulpvaneenfotokopieerapparaatprobeerdehijtot
een selectietekom en,wanteen opdedriepagina'swasvolgenshem

voorpublikatiegeschikt.Zijntitelsuggestietlloogbovendebomen
kijkikterug'hebiknietovergenomen.
Nu methetvoltooienvandeselectieruim ikmijn eigen persoonlijke herinneringen op.Alles gaat weer richting kluis. Brieven,
dozen vo1brievenalti
jdondertekendmethetonnederlandseiYour
friend forever'.Stapelsgeschenken.Een boekjedatik kreeg a1s
strafkortnadevoorstellingwaarinwijalteveelschmierden:tvoor
Fransopdathetlachen hem zalvergaanl'W antdatwasde basis

vanonzevriendschap;lachen,pleziermaken,kwajongensachtighet
serieuze doorbreken.çM oesten jullie op hettoneelnou echt zo
lachen'
?'Ja!Vakerdan afen toe goed wasvoorhetritm e van de

voorstelling.Een van de vele scènesdie wijdoordejaren heen
sam en speelden,heette iKort is de roem '.H etwegzakken in de
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vergetelheid wasW im Kan'seigen kameelop hetbehang.A 1soude

visserzathijindescènedanopeenbankjeopdeW im Kankadeen
deinterviewersteldehem inhetjaarzooodevraag:W eetunogwie
datwasdieW im Kan?Enmeteenvariatieopeenvanzijnandere
antwoorden:N ou reken m aar!
maart1989

Personenregister
Di
tregisterbevatnietslechtseenalfabetischeopsommingenverwi
jzingnaarpagina's
,

maarplaatstdehoofdpersonenvandezedagboekenmeteenzekernietvolledi-

getoevoeginginhunkaderensfeervandetijd.
Demeteen#voorzienepersonenkomenookvoorintDeradiojaren'(ziehetregister
vandeelI).
Aantjes,Willem,(geb.1923)
politicus I4j,190,191,I92
*Aarsen,Leo 66,I6I

Agt,mr.A.A.M.(Dries)van,(geb.
1931)ministervanjustitiein
kabinet-Den Uyl;later
premier 6l,8o,86,99,I4j,148,
ljO,Ijl,164,I6j,167,170,171,172,
173,174,175,178,179,181,182,186,
187,194,203,206,207,209,214,
223,226,236,242,244,245,246,
264
Agt-Krekelberg,Eugenievan,
echtgenotevanDriesvanAgt 2Ij

Andersen,Elisabeth,(geb.1920)
actrice 84,I23

Andriessen,F.,(geb.1929)
oud-ministervan financiën 187,
2O9
Annemiek,zuster,particulier

verpleegsterbijdefamilie

Kan 260,263
Antoinette,fan IoI

Arafat,Jasser,(geb.1929)leider
PLo II8
*Arean,Jenny,II,44,107,I3j,201,
238
Bakker,Bernard,technisch assistent

bi
jhetgezelschapvanW im Kan
inseizoen 1970-1971 74

Bakker,Marcus,(geb.1923)

politicusen oud-fractievoorzitter
vandeClaN 91
Balting,zuster.hoofdzuster
ziekenhuisVelp 253,256,2j9

Bambergen,Piet,(geb.1931)
komiek 228

Bandy,Lou,(1890-1959)zanger,
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conferencier;ingijnnadagenwas
meneerVanLiemptzijn
impresario 22j

Barend,Sonja,(geb.1940)
tv-presentatricebijdeVARA 211,
216,248,2jo

Bary,Wim,(geb.1929)acteur,
journalistenschouwburgdirecteur
vanTilburg,M aastrichten
Amstelveen 66,8o,137.138,z4l

Bary-Matzer,Dfel,desti
jds
echtgenotevan W im Bary 66,I37
Bax,Belgischesamenstellervanhet
mislukteboek çpraten overW im
Kan' I44
*Beatrix,koningin,3,4,8,46,64,
78,211,2Ij

Behrendt,Fritz,(geb.I92j)politiek
tekenaar 74
Ben,Simonvan#e,kleinzoon van
SimonCarmiggelt I32
Seaaer,gebroeders,2j
*Sea/zvanden Berg,Han, I2,33
Berge,heervanden,medewerker
RvD 196,197,198,I99

*Serk,Marjan,26

Bernadette,zuster,particulier

verpleegsterbijdefamilie
Kan 2j8,260,266,273,274,27j,
278,28o
*Bernhard,prins.46,50,5l.77,78,
79,107,152,1j3,160,161,162,2Ij
Beyer/,meneer,2oo
*Bibcbb6>,67,116,I28

Bie,Wim de,(geb.1939)
onnavolgbaretv-persoonlijkheid
enschri
jver 118,Ij2,193,24j,261,
262,268,276

Biesheuvel,Barend,(geb.1930)
politicus,voormalig

minister-president(1971-1973) 6I,

72.73,!4,75,82,86,91

Blaauw,dlrecteurfilmcentrum
Velp 266
*Bloemendaal,Adèle, 11
*S/okker,Jan, II7

BlueDiamonds,De,(geb.1941en
1943)gitaar-enzangduo.

bestaandeuitRuud en Riem de
W olff 80

Boelen,Frans,(geb.1937)journalist,
regisseur.producenten

tekstschrijver,tegenwoordig

directeurStadsschouwburg
Leiden I47
*Boer,Nico, 118,I2o

Boersma,drs.J.,(geb.1929)
ministervansocialezaken in
kabinet-Den Uy1 Io2

Bom,Frits,(geb.I94j)journalist,

ombuds-enconsumentenman tot

begin1989bi
jdevARA 179
*Bomans,Godfried,j,56,7o,78,8o,
83
Bon,dokterHenny enDick,De
M edischeEngelen,de
Vertrouwensartsenvan W im Kan
enCorry Vonk 5j,j8,j9,62,79,
96,109.122,130,131,161,180.196,
204,2Oj,213,221,223.240,253,
258,279,28l
Bond,rechercheurvande
AalsmeersepolitiedoorW im Kan
S
-l
ames'genoemd Io2

Bons,Ida,(geb.1940)actrice 8o
*Borkus,Jan, I8o
*Bos,Ruud, 26

*Boudewi
jn,Berend,(geb.1936)
theater-en tv-regisseur,
quizmaster'
,laterdirecteur
Stadsschouwburg Amsterdam.
Regisscerdedeeerste
tv-registratievan W im Kandie
ooitwerd uitgezonden 2o,2l,124,
247
*Bouwman,M ies,4,I2,175,183,242,
243,262

Braauw,mr.
jhr.de,ministervan
onderwi
jsin
kabinet-Biesheuvel 82

* Briels,Carel, 27

Brink,#oJ,(geb.1942)cabaretier,
tekstschrijveren
tv-presentator 194,200,201.202,
203
*BroekszJ.B., I2o
* Brûesch,Luzi, 2,?.274

Biich,Boudewijn,schrijveren
tv-presentator 268

Bueren,Petervan,redacteurbi
jde

Volkskrant239
Bunker,Archie,tv-figuuruit
populaireAmerikaanseserie$All
intheFamily',gespeeld door
CarrollO'Connor 118,124,127,196
Bunker,Edith,echtgenotevan
Archie,gespeelddoorJean
Stapleton 124,l27
Bûrger,Herr,postbodein
Langwies I2I

*Burger,J.A.<.(Jaapls102,103,Io4
Bush,George,vice-presidentvan
VerenigdeStatenonderReagan,
vanaf1989president 2o9

Buskes,ds.Joh.J.,(1899-1980)

protestantstheoloog 42
*Buziau,Johan, 7o,z;4
Caboort,hoofd belichting

KoninklijkeSchouwburgDen
Haag l4I
Caransa,M ll
zp,Amsterdams
zakenman I77

Carlos,prins.(geb.1930)prinsCarel
Hugovan BourbonParma I7j
*Carmiggelt,Simon, 44,48.j6,63.
68,9O,9I,96.99,101,I17,121.122.
127,132,161,163,164.190,206,
210,261,262,271

*Carml
kgelt,Tini 44,jta,Iol,113,
132.2o6
*fbrre//,Rudi, 279

Carter,Jimmy,(geb.1924)president
vandeVerenigdeStaten van
1976-1980 164

Chevalier,Maurice,(1888-1972)
Franschansonnier,acteuren
revue-artiest225,274

Christina,prinsess(geb.1947) l36

*Churchill,SirWinstons 4
*Claus,prins. 3.4,8,4tn,78,2Ij,28o

Claus,Hugo,(geb.1929)
schri
jver 2-78

Coen,JanPieterszoon.

(1587-1628) I54
*Collem,Simonvla.(geb.1919)
tv-presentatorvan
filmrubrieken 114,I76
Corita,Rita,(geb.1917)actriceen
zangeres 228
*Cox,Gerard,11
*Cremer,JJa, 48
Crul
jff Johan,(geb.1947)'swerelds
bekendstevoetballeren
tegenwoordig internationaal
voetbalcoach 99,131,194,264.
269
*Dalsum,Albertvan, 35
Dam,M arcelpla.staatssecretaris
vanvolkshuisvesting,later
vARA-directeur 265
*Davids,Louis, 43,274,28o
Dekker,Louis,2I9

Derksen,Leo,(geb.1926)journalist.
ex-columnistbi
jDeTelegraaf 247
Diels,Joris,(geb.1903)acteur,

regisseurentoneelleider I28
*Dietrich,M arlene, 237

*Di
jk,Kovan,Io,109,I39
Diny,zuster,particulierverpleegster
vandefamilieKan 262,27I

Doesburgh,Cootvla,desti
jds
journalistebijHetParool;thans
schri
jfsterenvertaalstervan

theaterprodukties 247
*Doderer,Joop.228
*Dolaard,C.B..37,I22
Donny,zuster,particulier
verpleegstervan defamilie
Kan 266,270,273,278

Doorn,H.m van,(geb.I9Ij)

ministervancRM in kablnet-Den
Uyl 99,142,l43
Doris,kleindochtervanAnk en
W aldoVosmaer I8j
*Dort,W ietekevan,5.6,8,Io,II.I4,
I6,I7,I8.2o,22.28,29,Ilo,143,
147,l95
*Drees,dr.Willem. jI.80

*Dreesjr.,Willem,(geb.1922)lid

TweedeKamer,Algemene
Rekenkamer,mede-oprichter
Ds7o 82,2o2
*Dresselhuys,M ary,I4,Ij,36,43,
44,56,90
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Dufais,Lucien,echtgenootvanLya
vanLiempt,ookwerkzaam bij
theaterbureau I84

Duin,Aa#rJvan,(geb.1947)komiek,

revue-artiesten
programmamaker 209,217,275
*Duinhoven,Tonvan, 1O1

Duisenberg,dr.W F.,(geb.I93j)
ministervanfinanciënin
kabinet-Den Uyl,later
president-directeurDe
N ederlandscheBank 99:136,I43
Dunlap,Jim,vriend van w 1m Ibo 43

Duyn,Dickvan,(1909-1981)
echtgenootvanAnnieM .G.
Schmidt2o4
*Duyn,Flip van, 203,2o4

*Duys,Willem,(nuzonderO.) 22,
42,45,5o,j3,56,62,8o,97,119,
I2a,163,165,190.I98

Elkerbout,Sea,(1940-1987)
journalist,verslaggeveren
producent I92

Emanuels,Natascha,(geb.1939)
cabaretièreen leidster
vrouwencabaret 34

Emmenes,Violavca,(geb.Ij49)

tv-presentatriceenjournallste 238
Emmer,Fred,(geb.1934)
ex-nieuwslezerbij
Nos-lournaal 23I
Fa#e,Joop van den,producer 226,
227

Engels,P.J.,(geb.1923)politicus,
oud-ministervancRM Ioo

Erasmus,(I469-Ij36)89

Essen,Han van,
vARA-medewerker 264,26j

Eyssink,H.J.,(geb.1929) 87
Faassen,Inavans(geb.1928)actrice,
echtgenotevan Ton van
Duinhoven IoI
Faber,directeur,vande
StadsschouwburginUtrecht 14
Faber,Toos,persvoorlichtstervan

ministerievanjustitie I48
Fassbinder,Rainer Werners

(1946-1982)Duitsfilmregisseur
enschri
jver 237
FeisalibnAbdal-Aziz,(I9o6-I97j)
koningvanSaoedi-Arabiëten

tijdevanoliecrisis99,248

*Ferdinandusse,Rinus, 5j

Flaumenhaft,dr.,tandarts47
Fluitsma,Marlous,(geb.1946)

actrice,echtgenotevan Herman
van Veen 84,108,138,I6o

Fonda,Jane,(geb.1937)

Amerikaansefilmsterenpolitiek
activiste 82
#Frank,Real.I6,2o,22,31

*Frl
jda,Nelly,j9
#Gaaikema,Seth, 5,Io,II,Ij.I6,32,
34,36.42,62.8O,89,163,164,191,
224,26j
* Gaarlandt,K.H., I7,87
*Gaay Fortman,W F.#e,99,1o2
*Garland,Judy,22o
* Gaulle,Charlesde, 7,58

Geer,D.J.#e,(1870-1960)politicus,
voormaligminister-president 4

Ge/#er,Henkvan,(geb.1946)
journalist,destijdswerkzaam bij

kunstredactievan HetParool I39
*Gerbrandy,P.S.,4
Ger#l,zuster, 25I

Gerritsen,Liselore,(geb.1937)
cabaretièreendichteres;destijds

gehuwd metPaulvan Vliet 4,8o,
2oI

Gerritsen,Riek,(geb.1933)263,
273,274
Geveke,Rini,producer
Phonogram 46

Geveke,juffrouw,j3
Gi
jsen,J.M.,(geb.1932)
conservatievebisschop van
Roermond 112,I94
* Gimberg,Jack, 23
* Gimberg,Louis, 23

Goosen,Gerard,destijdsde
technischemanvandeNieuwe
Komedie,latertoneelmeestervan
hetCasino Den Bosch 29

Gool
jer'Rijk#e.komiek,acteur 223
Gorp,Corrievan,(geb.1942)
revue-artiesteendanseres 89
Gortzak,Ruud.theaterrecensentbi
j
deVolkskrant 78
Gratama,Rientsb(geb.1932)Fries
cabaretier 36

Grotegansey'
,Mirjam,

wandelvriendin 71,83.84,92,Ioo,
Iol,102,109,142,164

Gruyters,J.P.A.(Hans),(geb.1931)
ministervanvolkshuisvesting en

ruimteli
jkeordeningin
kabinet-Den Uyl;thans
burgemeestervan Lelystad 99,
118,I4j
*Haanstra,Bert,2o,261,262,270,
27l

Haas,meneerde,journalistbi
jDe

Telegraaf 2Ij
Haayen,Fred,toen directeur
Polydor I2o
* Hall,G.van, 2I3
* Halsema,Frans, II,17,6j,92,I3j,
209,2l7,26I
Happart,JOJJ,omstreden Belgische
burgemeester I94
Hartog,Jande,(geb.1914)

schrijver 2
Hartogh,Leode,(geb.1916)acteur
en cabaretier I27

HazelhoffRoel
fzema,Erik,
schrijver I77
Heemskerk,Ingrid en Rien,
restauranthoudersin Kudelstaart,
goedevrienden van W im Kanen
Corry Vonk 142,Ij3,184,187,
206,218,238,240,2j2,26o

Hel
jermans,Herman,zoonvanSant
Hei
jermans 180,2I7
Hel
jermans,Minneke,kleedster l6,
2o

*Heijermans,Sant,5,8,9,16,2O,
22,3I,4O,116,117,124.Ij2,163,
16j,171,180,206.213,214,217,
222,224,234,238,244,253,262,
26j,267,271

Hendrik,prins,(1876-1934)
echtgenootvankoningin
W ilhelmina 2o4
Henny, 279

*Herfst,Eric,47,184,242
Herfst,Pelle,(geb.1964)zoonvan
Eric HcrfstenJasperinadc
Jong I77
Hermans,Gaby,l27
*Hermans,M aurice, 66.169,I83

*Hermans,Rietje,66,127,183,2j4
*Hermans,Toon, 4,II,17,I8,2o,27,
34.37,38,42,49,50.51.j5,62.
66,67.78,8o,89,104,120,122,
127,161,163,169,183.254.263

z%9

Hermans,W F.,(geb.1921)
schrijver I57

*Hermus,Guus, I39

Heuvel,Aadvanden,(geb.I93j)
tv-journalist 88,zoo,227,243,
270,28o
Heye,heer,63

Hillo,Janvan,(1922-1980)
tv-regisseuren-producerbi
jde
NcRv I75
*Hiltermann,G.B.J., IIo

Hirohito,(1901-1989)46,53,54,6I,
64,65,7I,72,73,75,77,78,8o,
86,89,9o,117,136,137,149,154,
168,214,247

Hitler,W#t)#)74,86

Hoeven,mr.Jan van den,secretaris
van dekoningin 72

#Hoeven,Goofvander,j9,63,9I,
161,273

*Hoeven,Pieter(Pê)vander,36.37,
69,90,273

#Hoeven-Kan,Truus(Tu)van

#dr, 36,37,69,9O,96,161,273
*Hoeven,Veroniquevan der,j9

Hofman,Willeml
jn,(geb.1948)
toenmaligebedri
jfsleidstervan
hetLaM artheater 2I2,2I7

Holshuizen,Johnny,(geb.1922)
accordeonisten componist,ook
bekendalsJohn W oodhouse,

begeleiddeKanbi
jde

proefvoorstellingen in 1970 47
Hooyer,Astrid,dochtervan Dick
en RiaHooyer 97
Hooyer,Dick enRia,
huisbewaardersvanhetOllehuis
in Kudelstaart,woondenzelfrecht
tegenoverhethuisaandeandere

kantvandedijk 66,97,Iol,102,
171,2Ij,27I

Houwer,Rob,(geb.Ij37)

filmproducentenclneast
*Hoving,Sieto, j,98

Huurdeman,Tonny,(geb.1922)
actriceen cabaretière 34
#Ibo,<ï-,8,13,I4,27,43,53,63,
117,I2j,138,146,Ijo,Ij6,I6I

Iglesias,Julio,(geb.1943)Spaans
zanger 241,242

Inbar,Ralph,(geb.1938)
tv-producent,regisseuren
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presentator 16o

Ingrid,fan,I42

*lrene,prinses, I75

Jacobs,Pim,(geb.1934)jazzpianist
en tv-presentator;desti
jds
platencompagnonvanW illem
Duys 45

Jacobs,Eduard,(1868-1914)
cabaretpionier 43

Jacobs,Hans,tv-journalist(Achter
hetNieuws)enverslaggever j4,
73,77

Jansen,Fons,(geb.I92j)cabaretier
metavondvullend
soloprogramma 7,94,Ij9

Janssen,Huub,(1911-1984)
journalist,tekstschri
jveren
jarenlangevriendvanW im
Sonneveld I22

JohannesPaulusJ,(1912-1978)paus
gedurende 33dagen in 1978 I88

Johannes,Pauluszz,(geb.1920)
paus 226,23j
*Johnson,LyndonB.,j,6
*Jong,Jasperina#e,6,27,47,58,
6j,137,177,184,201,242

*Jong,profdr.L.(Loe)de,?,j7

Jong,M eikede,wandelvriendin 6j,
67,7I,84,92,100,102,109,142,l64
*Jong,P.J.S.de,I8,4o,jj,Ia7

Jonge,Freekde,(geb.1944)

entertainer,ooitbegonnen met
Bram Vermeulen alshetduo
NeerlandsHoop in Bange
Dagen 34,37,101,122,129.130,
181,182,202,203,zoj,2j6,2j9,
26j,267,269.27j,276,28I
Jonge-Asser,Hella #e,echtgenote
van FreekdeJonge 28I
Joustra,mevr.,vertegenwoordigster
vandein deJappenkampen
geïnterneerdevrouwenin
voormaligN ed.lndië 3
#Juliana,koningin, 3,4,5I,7I,72,
75.79.128.167,173,l7j,189,194,
196,197,198,199,200,211,2Ij
Jurgens,Erik,oud-voorzitter
Nos 142,I43
Kaboord.zieCaboort

Kampen,Warryvan,(geb.1934)
regisseur,hoofd tvvpRo,later
KRo 247

*Kan,Lot, 140,Ij2,154,161,174,180,
l97

Kanjr.,Wim,naamgenootenvolle
neef.eenvandedriezonen van
broerJan Kan j7,Ijj

#Kan,Jan,(JullieJan) 72,140,Ij2.

Kock,Hanneke,rechterhand van
N ico Knapper,later

produktieleidsterbijdevARA 165,
206,222
*Koekoek,H..2oo
Koen,fan 273

ljj,161,168,1J3,174,180,247
*Kappers,M arnix,9,I6,I8,20,28.
29,3l,34,57
*Kaps,Fre#.2l8
*Katan,E., 63
Kaufman,dokter,63,64
Keizer,heer.AvRo-voorzitter 2o2

*Köhler,Charlotte(Lot),35,36

Kemenade,J.A.(Jos)van,(geb.
1937)ministervanonderwi
jsen

Koot,Katrien,vrouw van M ax
Koot I27
*Koot,M ax,79,8o,120,127,2o2

wetenschappeninkabinet-Den
Uy1 I46

Kennedy,Robert,(I92j-I968) 8
Kerbosch,Roeland.(geb.1940)
cineast lo2

Kerkhof WillyenRealvander,
(geb.1951)voetballende
tweeling I26

Kesselaar,Herman,destijds

directeurvantheaterZaandam,
nuonderdirecteur
StadsschouwburgAmsterdam Io3
Keus,M aud,vasteproduktieleidster
vanVanKootenen De Bie 262

Khomeiny,Ayatollah,(geb.
lgoo) 194,196,2o2

*Kleywegt,Arie, 14

Klinkenberg,Wim,journalist,o.a
hoofdredacteurvan de
AmsterdamseUitkrant 48

*KlompL,A.M.(Marga),lo,18
Kloos,ada#rl,(geb.1922)
vakbondsman,voorzitter
VARA 123,136,143,I46

Klöters,Jacques,(geb.1946)
cabaretieren
kleinkunstkenner l2j
*Knap,H., jj

Knapper,Nïco.(geb.1934)regisseur
vano.a.alletv-registratiesvan
W im Kan 104,107,117,162.164.
165,206,209,222,223,224,225.
240,265,266

Knappert,Kitty,(geb.1929)actrice.
cabaretièreen tv-regisseuse 221,
222,223,224,22j
Knoop,SJNJ,Journalist l64

* Koolhaas,Anton,33,jj.65
*Koopman,Joop,j3,j4.Ioo,104,
107,117,123,162,163,I6j,166,
206,207,24o
Koopman,M aurice,directeur

televisiebi
jdevARA 24o

Kooten,Keesvan,(geb.1941)
onnavolgbaretv-persoonlijkheid
enschri
jver,leverdetekstenvoor

W im Kan 118,Ijo,Ij2,161,186,
193,245,260,261,262,268,276
Koster,NI
'
ct).persfotograaf 124,l2j,
2j7

Kraaykampsr.,Johnny,(geb.I92j)
komiek en acteur 163,164,223

KrabbL,Jeroen,(geb.1944)
acteur l39

Krefeld,Robvan,52
Kroonenburg,Titia,(geb.1949)
destijdsechtgenotevanFrans
Riihl 124,I4j,190,2Ij,26o

Kruisinga,dr.R.J.H.,(geb.1922)

oud-ministervan defensie 122,I83

Kuik,Tim,(I92j-I984)directeur
van theaterGeerTeisin
Stadskanaal69.lj4
Kuile,EIJer.enigedochtervan W im
Kan'szus 197

Kuitenbrouwer,Jan,journalist,
schri
jver I7I
Kuyper,Ruud,journalistop
kunstredactievan Algemeen
Dagblad.Daarvoora1smusicus

werkzaam bijToonHermans 48,
l21

Labl
j,Trudy,(geb.1943)
actrice 2o4
* Lambrechts,Frits, 8.9,l6,17,I8,
2o,28
* Lammers,Han,48.59
Lange,Lucie#e.2OO

Langebent,Ad.(geb.Ioaajdestijds

29l

tv-journalistbijKRo's

Brandpunt 87,88
Langkamp dr.,geneesheer
ziekenhuisVelp 22j
Langkous,Pi
ppi:populairefiguur
uitZweedseklnderserie 82

Laseur,M erel,journaliste,dochter

van M ary Dresselhuys 14
Laseur,Petra,actrice,dochtervan
M aryDresselhuys I4,32
#Leersum,Bobvan,I2,239
*Lemaire,Cor, 238

Lennon,Jo:a,(1940-1980)Brits

popmusicus,comgonisten

tekstschri
jver,ooltlidvanThe
Beatles 24,25,2O9

Lensink,Ton,(geb.1922)acteuren

regisseur I39
*feur,Sylvia #e,j
fiempt,Keesvan,deenigezoonvan
meneerVan Liempt,
'nu
theaterproducent 121,193,211,
213,214,224,240,249
*Liempt,Lyavan,74,121,184,212,
214,216,228,27j,279
*Liempt,Woutvan.passim

Lier,mr.van,(geb.1918)vermeende
zoon van prinsHendrik 2o4
Lindonk,Petervan,uitgever 146,
155,156.158,1j9,2Oj,269

List,Liesbeth,(geb.1941)zangeres
en actrice 47,2Ol

Long,Robert,(geb.1943)zanger,
tekstschrijver,componisten
presentator 133,139,I47

Louw,Wa#rlvander,(geb.1933)
korteti
jdministervancRM en
burgemeestervan Rotterdam 247
* Lubberhuizen,Geert, Ij6,Ij7,Ij9

Lutz,Ton,(geb.1919)acteur,
regisseur 2oI

*Manders,Tom ('
Dorus'
),47
M ann-Bouwmeester,F::t).35
M anuela, 264
M anusama,ir.,presidentin
ballingschap van Zuidmolukse
Republiek I48
# M ar,FiendeIa, I84

Matti
js,fan IoI
*M atti
jsen,Johan.1,3j,4o,217,226,
232,233,248

*Mauhs,Else,(1885-1959)actricevan
Duitseafkomst 3j

May,Karl,(1842-1912) 233
Meekren,Jaapvan,destijdsa1s
journalistwerkzaam bi
jde
AvRO 64,74,131,176,177,207,
23j
#M eerburg,Piet,jj,138,139,183,
240,243
M eerburg,mevr.,echtgenotevan
PietM eerburg 24,139,183,204,
243

Mei
jer,Ischa,(geb.1943)journalist,
schrijver,cabaretier;destijds
gevreesdom zi
jn
theaterrecensies 46,j9,9j,179,I9j
M enno,kleinzoonvan W outervan
Liempt II9

M enten,Pieter,(1899-1987) 164,I92
*Merwe,Jaapvan#e,(1924-1989) I6,
26

M eulen,heervan #er,buurmanvan
W im KaninKudelstaart Ilo,1I4

Meulen,Janienvander,buurmeisje

enkanovriendinvan Kan Ilo,114,
124,I42

*M eyden,Henk vander, 44,53,jj,
Lubbers,Ruud,(geb.1939)minister
64,89,119,121,123,124,I2j,160,
van economischezaken in
179,199,211,242,257,258,263,
kabinet-Den Uyl;later
265.271,279
premier 99,134,136,Ij6,181,246,
M ichels,grimeur 87
264,279
M ichiel,fan loI
Lucie,zuster.particulierverpleegster *Mierlo,Hansvan,(geb.1931)
bi
jdefamilieKan 263
tweemaalfractieleiderD66en
Lugtenburg,Ger,(geb.1920)
kortstondig ministervan
adjunct-dirxtourAvRo 2o2
defensie 66
#Luns,Joseph M .A.H., I8,126,127,
Mirjam,zuster,verpleegster
132,197,231,232,233
ziekenhuisVelp 256
*Lutz,Luc, 2
M ontagne,O., Io8

Lutz,Pieter,(geb.1927)acteur2,65
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Moor,Guidode,(geb.1937)acteur

enleidervandeHaagse
Comedie lo,84
M ulder,Jan,voetballeren
columnist 82

Pavlova,Anna,(1881-1931)Russische

Muyselaar,Piet,(1899-1978)

Peters,Hans,fotograafbijDe

revue-artiest 8o,139,I8j

ballerina 35

Pelleboer,Jan,(geb.1924)populair
weerkundige 174,231,233
Telegraaf 2j6

Niehe,fpo.(geb.1946)tv-presentator *Pisuisse,Jean f-t?ul'J, 43
en -producer 22I
Pisuisse,Jenny,(geb.1920)
Nieuwenhuyzen,Annet,(geb.1930)
schri
jfsterendochtervan
actrice 2

Nl
jdam,prof,geneesheer
Radboudziekenhuis

Ni
jmegen 28o
Nl
jholt,Willem,(geb.1934)
acteur 88

Nl
jpels,F#,fractievoorzittervan

vvD,opvolgerHansW iegel 24j

Nixon,Richard,(geb.1913)
Amerikaanspresident

(1969-1974) l8,3O,82,Il8
Nöggerath,Al
fred,telguiteenoud

bioscoopgeslacht,internationaal
showdanser,bestevriendvan
Corry Vonk 69
*Nuyl,Piette, Ioo,I23

Oekel,Sjefkevan,pseudoniem van

zangerenkomiek Dolf
Brouwers 133,I3j
Oerlemans,Joes,ex-echtgenootvan
PetraLaseur 14

Oest,Govertvan,langeti
jdde
pianistvan ToonHermans I3o
O/#ea,#r.van,internistziekenhuis
Velp zjo.2j9

Ono,Yoko,(geb.1933)Japans

kunstenares,echtgenotevanJohn
Lennon 24,2j
Oorschot,Adrivan, Io8
Oostra,Roel,directeurtheaterDe
Laweiin Drachten 79
# Oster,Guus,33,3j,89,219,22o
* Oster,Annemarie. 89,II9

Pannekoek,Jop.(geb.I943)
tv-rtgisstur 262

Pap(J.B.Ak#,Ij7,174,I89
Paques,Gerard,journalist 37
Patricia,kleindochtervan W outvan
Liempt 119
Paul,broeder,in Velper
ziekenhuis 2j9

Paulusvl,(1897-1978)pausvanaf
1963 I87

cabaretierJean LouisPisuisse I84

Plas,Michelvander,(geb.1927)
cabaretschrijver,dichteren
journalist I5,91
Polak,<f-,(geb.1924)
oud-burgemeestervan
Amsterdam I76

Postema,Koos,(geb.1932)journalist
enradio/tv-presentator,desti
jds
werkzaam bi
jdeVARA j4
* Prem ,moedervan W im Kan 113,Ij7

Pruis,Dini,(geb.1932)
huisbewaarstervandeKleine
W ildwal234.2j'
7,2j9,273,276.
277

*Quay,J.E.de,jl

Ram,heer.ambtenaarcRM 247
*Rappard,riddervan,L.R.J.,66

*Rayer,LiesjeenNico,2o
Reagan,Ronald,(geb.1911)
presidentvanVerenigdeStaten

(1980-1988) 209,222,226
Rejewski,Georgette,(geb.1910)
actrice I2j

RembrandtvanRhijn,(1606-1669)
29,46

Remmelts,Joan,(1905-1987)
acteur Ij,I39
* Renesse,Jaccovan, 27

*Reve,Gerlr#(vanhet),
Ri
jn,dokterVan,26j

Röell,freuleJoh.Ch.Car.,(geb.
1911) 128,19'y

Roest,1rl
'
J,wandelvriendin 83.84,
92,Io0,I6I.I()8
#Roland H01st,Adriaan,8,46,I63

Röling,prof B.F.A.,(1906-1985)
polemoloog j3,54

Roos,Jeanne,(geb.1916)
journaliste 2oI

Rooy,Rein van,hoofdredacteur
Televizier 202,2I4
*Rooymans,H uib. II.44,122,I35
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Rostand,Edmond,(1864-1918)Frans Smulders,Eva,echtgenotevan
toneelschrijver I39
zangleraarKeesSmulders 58
Royaards,Willem,(1867-1929)
*Smulders,reel,6,j8.127,I42
acteurentoneelleider 35

Smulders,Regina,dochtervan Kees
en Eva,werkzaam in
FransRûhlenTitia
televisiewereld 58
Kroonenburg 111,124,190,2Ij.
*Sonneveld,W im, 4,II,I4,I8,2o,
260,276
27.5O.59,64,67,88,89,96,120,
Russell,Craig,travestie-artiest 219,
121,122,138,223,273,274

Rûhl,Franco,(geb.1973)zoonvan

22o

#Ruys,Cor, Ij

Sacksioni,Harry,(geb.I9jo)
gitarist,destijdsverbondenaan

hetgezelschap van Herman van
Veen I42
Sadat,M ohammedAnwarJ/-,

(1918-1981)Egyptisch
staatsman 178,24o
*Samkalden,I., 46,94

Sanders,Frank,(geb.1946)
cabaretier,choreograaf,regisseur.
acteur zoo,202,2o7
Schaap,Ted,cartoonist,zeergoede
vriendvanToon Hermans I27

Schenk,Wr#,(geb.I94j)beroemd

Nederlandsschaatsrljder 82
Schiller,Frits,(1886-1971)hotelier
en schilder 80
*Schmelzer,Norbert, lO9
*Schmidt,AnnieM .G.,I4,I5,I8,32,
38,138,203,2O4

Schneider,Eric,(geb.1926)acteur 2

*Scholten,H enk,9I,136,223
*Scholten,Teddy,9I,136,223
Schottelndreier,dokter, 58

Schulten,prof,geneesheer
Radboudziekenhuisin

Nijmegen 28o

Servet,Barend,tv-creatievan W im
T.Schippers,neergezetdoorlJf
Blokker Ioo,117,I35

*Shaffy,Ramses,j,II,137,138,2o1
Shaw,GeorgeBernard,(1856-1950)
Britstoneelschri
jver I4o
*Siepkes,Tammo,146,Ij4

Sinatra,Frank,(geb.I9Ij)zanger
enacteur I96

*Sleeswijk,Real,I8j
Smit-Kroes,Neelie.(geb.1941)
staatssecretarisenvanaf1982
ministervanverkeeren
waterstaat 23I
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*Speenhoff Koos,43
Spek,Fredvander,destijds
Tweede-KamerlidvoorPsp 77,78

*Spierdljk,JJa,(geb.1919)recensent
van DeTelegraaf I99

Stans,Il
ja,(geb.1932)directeur
theaterOrpheusin Apeldoorn 232

Stappershoef Gi
js,directeurvan
SchoolvoorJournalistiek 171,I72

N/ee,mr.A.P.J.M.M.(Fons)van
der,oud-ministervan
financiën I83
*Steenbergen,Paul, 84,Iol,109,189,
193,204
Steenkamp,Piet, 61
Stein,Adèle,komiek 2oI

Steur,kolonelvander,kolonelbi
j
demarechaussee,gedetacheerd
op Schiphol 76
*Stip,Kees,Io2

Stoel,M.vander,(geb.1924)

ministervan buitenlandsezaken
inkabinet-Den Uy1 99,Ilj.136,I37
*Stokvis,J.J.F. I78
*Stuart,Conny. 38,262

Suurhoff Siem,(geb.I93j)
tv-regisseurbi
jdeVARA 73
Takahasji,mevrouw,tolk 76
TanteLeen,(geb.1912)zangeresvan
voornameli
jk
Jordaan-repertoire 80

TanteM ientje,tantevanW im
Kan I57

Tauber,Rob,(geb.I94j)van
1970-1980detechnischemanbi
j

hetgezelschapvan W im Kan 26,
27,40,5O,74,186,192,203,204,
209,2I7
Tempelman,E.A.,accountantvan
defamilieKan 277

Terlouw,Jan,(geb.Iy3I)schrijver
endesti
jdsfractieleldervan
D66 226,23j,236,24j

Thatcher,Margaret,(geb.I92j)

Britsepremiersedert1979 134,
253

Thiel,mr.F.vla.(geb.1906)
politicus,oud-ministervan

maatschappelijkwerk,desti
jds
Kamervoorzitter 91

Thl
jn,Edvan,(geb.1934)minister
binnenlandsezaken in
kabinet-Den Uyl;thans
burgemeestervan
Amsterdam I4j,176,I78
Thomassen,burgemeester,van
Rotterdam 89

Thors,Frits,(geb.1909)voormalig

nieuwslezervan
Nos-lournaal264
Timp,Joost,musicus,zoon van M ies
Bouwman enLeenTimp 242

#Timp,Leen,(geb.1921)tv-regisseur
vanheteersteuur,echtgenootvan
M iesBouwman 183,242
Timp,M arieke,dochtervan M ies
Bouwman enLeenTimp 242

Touber,Rob,(I936-I97j)
tv-regisseur 26

*Toxopeus,mr.E.H.,destijds

Commissarisvan deKoninginin
Groningen 42,88

*Troje,Jande,I23
Ulsen,Henkvan,(geb.1927)acteur
en regisseur I2,80
Ursula,zuster,2jI,2j3,256,2j7

&y/,#rJ.J.M.Joop'den,(1919-1987)
politicus,ex-ministervan
economischezaken,premier 6I,
99,103,106,Ill,II2,I14,lIj,II7,
118,119,126,127,130,131,132,134,
135,141.143,144,145,146,148,
lj3.154,lj6,160,162,163,164,
167,168,170,171,172,173,174,
l7j,176,177,178,179,226,231,
234,236.242,244
&y/,LiesbethJca,echtgenotevan
JoopdenUy1 I46
VaderAbraham,pseudoniem van

PierreKartner(geb.1935)zanger,
componist,tekstschrijver I79

# Veen,Herman van,2I,33,43,47,
62,65,7I.79,84.104,108.123,
l2j,137,138,144,Ij9.160,191.
201,223,276

# Feea,Ruvan,passim
Feea,Fransvan der,directeurvan
theaterin M eppel,laterdirecteur

Koninkli
jkeSchouwburginDen

Haag 202,239
Verbist,Paul,directeur
Stadsschouwburg Utrecht Io4

Verburg,Lou(= LouvanBurg),de
rondborstigequizmaster,laterals
OnkelLou naarDuitsland
afgereisd j8

Verdenius,Martie,(geb.1908)
cabaretièreentekstschrijfster I2j
Verdoner,Joàla,choreograafen

regisseur'
.destijdsdirecteur
Kleinkunstacademie I2j

Verhey,Emmy,(geb.1947)
violiste I3j

Veringa,G.H.,(geb.1924)
oud-ministervanonderwijs I7j

* Verkade,Eduard.35

Fermeer,Johannes,(I632-I67j) Io9
Vermeulen,Bram,(geb.1946)
cabaretier,musicusen

tv-presentator;vormdedestijds

metFreekdeJonge hetduo
NeerlandsHoop in Bange
Dagen 34,37,Iol,122,129,130,
181,182,202,203,2Oj
* Verolme,Cornelis,66

Verstraete,Guus,(geb.1914)acteur
en cabaretier.directeur

KoainklijkeSchouwburginDen

Haag I2J.128,141.Ij7,186,189,
202,239
Victoria,fan z'i?

#Viruly,Adriaan(Jons),
(1905-1987) 36,43,44.56.9O.2l9
Visser,Joop,(geb.1938)zanger,
vroegerbekend onderpseudoniem
Jaap Fischer 276

Visser,W/i
*
??'
l,(geb.I9j2)desti
jds
bedri
jfsleidervanKleineKomedie'
,
thanstàeatcrproducent aoI
* Vliet,Paulvan, 5.13,62,71,8O,92,
128,180.183,187,191,201.2II

Vogel,Hans,(geb.1948)journalist

opkunstredactievan Het
Parool24I
Voka,kleindochtervan Anken
W aldo Vosmaer I85
* Vollenhoven,mr.Pietervan.8o

29j

Vonhofs HenkJ.L.,(geb.1931)

internationaalniveau.W asvanaf

politicus,ex-staatssecretarisen
ex-burgemeester,opvallende
CommissarisvandeKoninginin
Groningen 8o,I46
Vonk,Dick,j7,2I4
Vonk,Joke,echtgenotevan Dick

hettoneelbeeldvanW im Kan 4o,
50,5I,52,95,124,153,lj9,231,
232

Vonk;enigejarenwerkzaam als
kleedsterbijhetgezelschapvan
W im Kan 162,234

Vorrink,Irene.(geb.1918)minister

vanvolksqezondheiden

milieuhyglëneinkabinet-Den
Uy199
* Vosmaer,Wak,Ioo,126,I37
* Vosmaer,Waldo, 126,I37
* Vosmaer,Yolanda, 126,137.I85

Vredeling,H.,(geb.Ik24)minister
van defensiein kablnet-Den
Uy1 99,128,I46

Vries,Robde,(1918-1969)acteuren
toneelleider I3,31
Vries,Vera#e,82
* Walden,Willy.j2,8o,I8j
*W ard,M yra,84,101,109,l89
* Wassenberg,Jan,I4,102,Ij2
* Wasserman,Ida, 128,2o4
Wendi.wandelvriendin 92
Westerterp,T.E.,ministervan
verkeerenwaterstaatin
kabinet-Den Uyl 99

Werf Hansvander,redacteur

Nos-lournaal 7j,86,89,I2o

19700okverantwoordelijkvoor

Wiegel,Hans,(geb.1941)

oppositieleiderten tildevan
kabinet-DenUy1 6I,114,I4j,167,
176,178,222,235,236,244,24j
Wiegel-Frederiks,Pien,echtgenote
van HansW iegel 114,222
* Wiegersma,Friso,decor-en
kostuumontwerper 88.I22
* Wiesenthal,Simon.j3

Wigbold,Herman,(geb.I92j)
journalist,eindredacteurvan

VARA'SAchterhetNieuwsen

laterhoofdredacteurvanHetVrije
Volk zz

Wijn,Elsjede,(geb.1944)
actrice 38

Wi
jnstok,Hans,I38

Wilhelmina,Koningin.

(1880-1962)4,I77
Willebrands,J.G.M..(geb.1909)
aartsbisschop I88

Willem-Alexander,(geb.1967)prins
vanOranje 2oo

Wilma,zuster,276,278
Zalm,Leo vander,toneelmeester

bijKoninkli
jkeSchouwburgin

Den Haag Ilo,128,172,186,239
*Zee,Siebevan der,7j,8l,2o2

Werf Ingevander,echtgenotevan

Zijlstra,profdr.Jelle,237
Zwart,Cobyde,nichtjevanCorry

Werf mevrouw vander,76
Westerloo,Edvan,(geb.1938)
desti
jdspolitiekredacteurbi
j

Zwart,Erikde,(geb.I9j7)

Nos-lournaalen eindredacteur
van KRO'sBrandpunt;nu
directeurNOS 75.86,87
Westerman,J'
Ja.regisseur 20

VonksnichtjeCobydeZwart248
Zwartkruis,Th.H.J.,(1909-1983)

Hansvan derW erf I2o

Wich,Harry,(geb.1927)

decorontwerperen regisseurvan

296

Vonk zjj,2j6,272,273
presentatorvanpopprogramma's
Opradioentv;zoonvan Corry

bisschop van Haarlem 80
*Zwolsman,R., 8I,91

Fotoverantw oording
Axp-Foto,Amsterdam:fotopagina3,11(boven enonder),12 (bovenenonder)
PeterPutters:fotopagina2,j(boven)
LeovanVelzen:fotopagina9(onder),Io
RoelBazen:fotopagina 14 (onder)
Deoverigefoto'szi
jnafkomstiguithetprivé-bezitvanW im Kanen
Corry Vonk.

C IP-G EG EVEN S K ON IN K LIJK E BIBLIO TH EEK ,D EN H A AG

Kan,W im

DedagboekenvanW im Kan/ingel.ensamengest.doorFransRiihl.-Amsterdam :
Balans
1968-1983:Detelevisietijd.-111.,foto's
ISBN 9o-joI8-o7o-l

s
lso796.3Uoc82-94:929Kan,W im6I968/I983'NUGI642
Trcfw.:Kan,W im ;dagboeken.

DE DAGBOEKEN
VAN 1957-1968
WIM KAN
DERADIOjtRE6

IITGFPERIJ BALASS

DE RADIOJAREN

1957 - 1968
De jaren vijftig en zestig : met de gedrevenheid van een :kunstenaar beschrijft
Wim Kan zijn leven in het theater, zijn
vrouw Corry Vonk, zijn ABC-cabaret, de
turbulente jaren van twijfel en succes .
Zeer openhartig is Kan over de honderden, inmiddels vaak beroemde, theatermensen die hij kent.

