
Spreeuwenpmllt 
Al4 Pleur ,etn Jour. 
nLllI\ ,"'u, .au hij 
ben COIllpAlrlOtl wU. 
len worden "an zijn 
1~lenoot 81mon 
d. Waard. dl, Zijn 
",ertkr1nt In het 
ytrzekerlnc.:.~t 

hed\ OIlIeceven om 
van de lct:tw te 
laan leven_ Men kan 
dat op nl"SChUlende 
manieren dOl!n: all 
pOe!Jer. pluimveefok_ 
ker. vDfj:elh.ndelur, 
uploltaM van etn 
vOiel~rtr:, tru. Maar 
Ik bedotl aUA ma· 

nier: hIJ trekt de namur In om de 
''OCeb te be&p~n. te fotocrateten 
en te fUml'l'1. en verdient IUn brood 
met het achrijnn O'ter '·oub. en 
vooral met hl't YmOIH'D en toeJich. 
un van zun 'A'erblijt zeer btj1,ondere 
films. Voor venchtldtn. ,um1l1n
gen 1"11 scholen L> hIJ "I o))lletrtaen. 
en hU hedt nu oolI: OP ultnodlrln. 
van Phlllpa aan een telev!.Ue-ultun. 
dlnj: te Elndhoyen meelUl'werkt. De 
eer.<te t'Kee delen , .. " ztln turn ,,De 
Beer" Cde punt \'In Roztnburr met 
de beroemde \'~IIr.olonlel) "iemen 
op de Ichermen van de aanllesloten 
ont'l'&llftoe.!lellen overtebraeht, In 
da Itudlo mocht.en 
vUf kinderen toe
kIJken dl belonllll' 
voor hun prntatle. 
In een opettl"'ecl
atrUcl, De filmver
tonIng 'Wen! nu en 
dan atlmaaelcl met 
opnamen l'&n he~ 
geeloe In de Itudlo; 
de ,.ontfM.en~ g
gen De Waan! In 
zt1n tunetle all es
pl1cateur hoorden 
Zijn toI!UChUn( en 
de vraten van de 
k~eren. ()n(evttr 
tien dulJend menaen 
In ElndhOYeD en om· 
II'ev\.ni en ooit In 
Noon!-BeI,lf hebben 
de uitaendlnr Ie
volgd. Zonel tele
ville_toestl"llen ElJn 
er d.aar n.... lar-lf 
niet, maar wie wel 
een Ir pd,1 In. bUl& 
heeft, krUKt tUdelU 
1iC)'D ult~ndlnr het' 
huls vol vlslU!. Dit 
11, onder OOI I peed, 
een .... 1'1 de redenen ..... rom Pleter 
voorlopig vut (een televlslel.oeatel 
neem~. Ik houd van vl~ltl", maar me~ 
mue. ~n huil vol la te veel. 

Voor Simon de Waan! 11 deze uit_ 
vondinl een loede prop"landa Ie· 
WefMlt. HU hedt nu UIUlodlllIlIen uit 
Antwe~n en LnI\'en "krelen, Het 
plaatje bU dit praatje I. een foto van 
de ultZllmdlnl. met de vUf .tudlo
kinderen op de voorgrond, 

MHUUk leRl .... IChoaI· 
Yel"lllim 

I 


