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Lijst van voorzitters
1951152

K. van der Pols

1952/53

W. Jansse

1953/54 1 Kars
1954/55 H.l F1ieringa
1955/56 lW. Emste
1956/57 lF.H. Bennink
1957/58

P.J. Wigleven

1958/59

W. Noordijk

1959/60 c.H. van Waning
1960/61

H.C. Kranenburg

1961/62 C. Jerne
1962/63

H.A. Franken

1963/6

O.A. van Houte

1964/65 O.A. van Houte
1965/66 R.A. de Monchy
1966/67 T. Koopman
1967/68 H. de longb
1968/69

Van Mill

1969/70 O. MüJler
1970/11

H. W. Eldermans

1971/72

.H. Mackay

1972/13 H. Reuchlin

1973/14 H. Moltzcr
1974/151 F. Rinkel
1975/76 H.E. Oving
1976/77 K.H. Meijer
1977/78 B. Schönfcld
1978/19 c.B. KIaassen
1979/80 F.H. van Heel
1980/81

J.W. Wery

1981182

K. Schuiling

1982/83

FJ.J. van Assen

1983/84

G.J. Riclman

1984/85

A.M. Sluijs

1985/86 .C. Lichtcnaucr
1986/87 A. Keijzer
1987/88 O. HoJlcnga
1988/89

A.E. van Veen

1989/90

W.O. Meeter

1990/91

G.l. Boele

1991192 P.F. Hovingb
1992/9

A. van de Ven

1993/9

G.P. van Bcrgcijk

1994/95 F. Boddé
1995/96 Tb.J.F. Zccgcrs
1996/97 H.Domey

CHARTERLEDEN VAN DE ROTARYCLUB
ROTTERDAM-ZUID
l.F.H Bennink

Notariaat

B.J.K. Cramer

Architectuur

H.A. Franken

Zuivel

W.J.H. Hoefsmit

Drukkers- en uitgeversbedrijf

P. van den Hock

Landbouw

W. Jansse

Voedselvoorziening

l. Kars

Brouwerij

P.J. Kooreman

Geneeskunst

H.e. Kranenburg

Geneeskunst (tandarts)

B. van Krimpen

Sport

W. Noordijk

Rechtswezen

H.E, Oving

IJzer en staal

K. van der Pols

Schepen en nautische uitrusting

L.W.G. de Roo de la Faille

Gemeentelijk Havenbedrijf

P.F. van Scnus

Chemie en farmacie

H. Tekelenburg

Onderwijs (lager en voortgezet)

Jac. Vrccken

Vccm- en opslagbedrijf

C. Vons

Machines en apparaten

C.H. van Waning

Bouwbedrijf

P,l. Wigleven

Chemie en farmacie
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Inleiding

Medio 1995 heen onze voorzitter 1994/95 (F. Boddé) de lus
trum-archiefcommissie geïnstalleerd. De opdracht die de com
missie daarbij ontving was uitermate ruim. De opdracht luidde
nl.: Stel voor de viering van het 45-jarig bestaan iets samen dat
refereert aan de voorbije jaren van de club.
In de regel is het bijzonder prettig, als binnen een opdracht de
nodige speelruimte wordt gegeven, maar een zo ruime opdracht
als de commissie meekreeg bleek eerder een probleem dan sim
pel.

De eerste stap van de commissie was de stap naar het archief van
de club. Nu is een eerste stap in de regel een verkennende en wij
waren dan ook uitermate nieuwsgierig wat wij zouden aantreffen
en in hoeverre daar voor ons aanknopingspunten zouden worden
gevonden om een concreter vorm te kunnen geven aan onze op
dracht; maar de schrik sloeg ons echter om het hart. Van de vele
secretarissen die de club in zijn 45-jarig bestaan heeft gehad wa
ren er enkelen bij van wie de historische verantwoordelijkheid
niet tot volle rijpheid was gekomen.
Wat "ij her en der verspreid aantroffen, gaf geen reden tot op
timisme. Integendeel!
Zo bleek er bv. geen complete reeks weekberichten te zijn.
Verslagen van de clubjaren, welke de voorzitters aan het eind
van hun voorzittersjaar dienen te maken, waren eerst vanaf het
clubjaar 1966/67 bewaard gebleven, en zelfs deze serie was nog
niet kompleet. Van de clubjaren 1969/70, 1972/73, 1973/74,
1977/78 en 1979/80 bleken de verslagen te ontbreken.
Een enkele foto van ladies' nights of van door de club gemaakte
bedrijfsbezoeken enlof uitstapjes vonden wij wel, maar de ver
klaring van het geportretteerde ontbrak in de regel.
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Ook de vraag bij de individuele leden naar historisch materiaal
bracht niet voldoende stof om een historisch compleet en ver
antwoord ovenicht te kunnen samenstellen.
Wat wel in ruime mate te voorschijn kwam waren gedichten van
Wim Jansse, maar de onderwerpen daarvan waren in het alge
meen te veel geënt op incidentele gebeurtenissen om voor ons
doel bruikbaar materiaal te verschaften. Toch hebben wij van de
gedichten dankbaar gebruik gemaakt door een tweetal daarvan,
welke door vorm of inhoud voor een aantal oudere leden herin
neringen oproepen, in dil boekje af te drukken. Ook een ingeni
euze rijmelarij van Frans van Assen, waarin hij de namen van de
toenmalige leden in de tekst heeft verwerkt, treft u aan.
Toen ons bleek dat een historisch chronologisch ovenicht niet
tot de mogelijkheden behoorde heeft de commissie besloten een
aantal clubleden te vragen hun indrukken te geven van wat zij
voelden enlof aantroffen bij hun intrede in de club. Gelukkig is
oprichter/charterlid Carl van Waning - als enige van het eerste
uur - nog lid (het andere nog in leven zijnde charterlid Hennan
Oving is uit Rotterdam verhuisd en geen lid meer), zodat een be
schrijving van de start van de club in de herinnering is terug te
roepen.
De overige schrijvers zijn telkens tien jaren na elkaar lid gewor
den zodat, al is het door een ieder op zijn eigen manier en in zijn
eigen woorden. toch een goed beeld is verkregen van het reilen
en zeilen in de loop der jaren van de club en van wat onze leden
in het clubleven hebben gevonden.
Wij zijn hun voor deze bijdragen dankbaar.
Daarnaast is nog een tweetal losse onderwerpen opgenomen en
wel een herinnering aan de onder leiding van Bart Sluijs in 1980
naar Rome en Assisi en in 1983 naar Florence gemaakte reizen.
en het fenomeen: "retraite".
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Wij hopen dat u aan de inhoud van dit boekje veel plezier zult
beleven.

De lustrum-archiefcommissie:
JC. Lichtenauer (voorzitter)
F. Holzhaus
F.G. de Kimpe
D. Müller
c.H. van Waning
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De oprichting
door Carl van Waning
Hct zal septcmber/oktober 1950 gcweest zijn, dat ik wcrd benaderd
door Ad van Wijk lid van de Rotaryclub Rottcrdam, mct hct vcr
zoek om tczamcn mct een vicrtal andercn een Rotaryclub in Rottcr
dam-Zuid op tc richtcn.
Destijds wcrd nogal strikt de hand gchouden aan de cis dat jc moest
wcrkcn in de vcstigingsplaats van jc rotaryclub. Ik woonde in Kra
lingcn maar had mijn bedrijf "op zuid".
Mct dat vcrzoek was ik blij, want in 1946/47 was ik mede-oprichtcr
van Tafel 4 van de Round-Tablc. Hct is misschicn nict bij icdere
Iczcr bekcnd dat bij de Round Tablc een leeftijdsgrens van ± 40 jaar
bestaat. Toen was ik 35 cn hcl cind van m'n "tafcl-tijd" kwam in
zicht.
Ik genoot cnorm van dic tijd in de Round TabIc.
De oorlog was nog niet zolang voorbij, iedereen leefde na jaren van
bezetting in een euforic.
Er moest veel hcrsteld worden cn iedereen zettc daar enthousiast
zijn schouders onder. Met weemoed denk ik soms terug aan de
cnorme saamhorigheid cn inspanning die ons volk toen aan de dag
legde.
In Rotterdam was het havenherstcl goed gevorderd en de wederop
bouw van de stad was in run swing. Dat ging - ik zei hel al - in
grotc eendracht. Er was geen of weinig energieverlies door politiek
gekrakeel. Wij waren allen bezeten van de wil om de MarshalI
geIden 1 optimaal te gebruiken en waren telkens weer trots als er
een nieuw gebouw werd opgeleverd, of het openbaar vervoer zieh
herstclde en we dingcn konden kopen waar we de afgclopen jarcn
zclfs nict aan konden denken.
I

Voor onze jongere leden: Marshallhulp was Amerikaanse financiële steun
bij de wederopbouw van ons land.
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De jaren 80
door Egbert Melching

Toen ik in 1978 (hoewel na enige aarzeling gezien de attendance
verplichting) als lid mocht worden begroet door de toenmalige
voorzitter Boet Schönfeld, heb ik niet kunnen bevroeden dat dit
lidmaatschap mij die voldoening zou geven, die ik hierna zal trach
ten te verwoorden.
De omgang en de sfeer van vriendschap, het onderlinge vertrouwen
en het gezamenlijk beleven van de wekelijkse ontmoetingen, waarbij
ernst en humor als goede ingredienten de basis vormen van het on
derlinge contact en bij welke gelegenheid dikwijls inleidingen wor
den gehouden over interessante onderwerpen, geven een gevoel van
verrijking; vooral in een maatschappij waarin - in sociale betekenis
- veel waarden verloren zijn gegaan.
Deze gedachte deed mij aansporen om, met inachtneming van alle
mogelijke reserves, een aspect te belichten in een beschouwing met
als titel; ZIN of ONZIN!
Maar voor hiertoe over te gaan eerst een terugblik over de jaren
tachtig.
Het jaar 1981 begon zeer emotioneel. Afscheid moest helaas worden
genomen van 4 prominente leden. Piet Kooreman, Huib de 10ngb,
Ben Bruens en Gerrit Meerkerk.
Het jaar zelf stond in het teken van het 30-jarig bestaan van de club,
dat met onze Antwerpse vrienden in het gebouw Hulstkamp werd
gevierd en waarbij Wim Jansse tot erelid werd benoemd.
Hans Moltzer, die ons inmiddels helaas is ontvallen, startte met zijn
jazzavondjes waarvan er in totaal meer dan SO zijn gehouden. Hans,
kenner bij uitstek van de mainstream- en dixielandmuziek, heeft op
deze, bij hem thuis gehouden sessies, velen van ons een groot ple
zier gedaan door ons, aan de hand van zijn enorme platenverzame
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ling, deelgenoot te maken van zijn hobby. Voor de liefhebbers was
elke avond weer een belevenis.
Eind 1982 verloren wij Frits van Heel, een markante figuur met een
uniek karakter, maar bovenal een zeer goede vriend.
Onze clublunches werden dat jaar gekenmerkt door het vertrek van
onze (particuliere) kelner Van der Kubbe, die onder leiding van de
heer Siefert er voor zorgde dat wij het drankje, de koffie en de kro
ket geserveerd kregen. Hij werd opgevolgd door mevrouw Van
Oostenbrugge (Ria voor intimi) die eerst de bediening van Van der
Kubbe overnam en enige jaren daarna, na het vertrek van de heer
Siefert, zelfs het hele culinaire gebeuren.

Ook in 1983 zijn wij weer door Frits de Kimpe uitgenodigd een
voetbalwedstrijd van Feyenoord bij te wonen. Daarbij bleek eens te
meer dat niet al onze leden voetbalkenners zijn. Wat was het geval!!
In de pauze - Feyenoord speelde tegen Helmond Sport; de stand
was 1 - I ., vroeg voorzitter Jan Rietman aan Piet Hovingh hoe deze
dacht dat de wedstrijd zou aflopen. Piet antwoordde zonder enige
aarzeling: 5 - 2.
En laat nou de wedstrijd inderdaad met de uitslag 5 • 2 eindigen,
waarop Jan redelijk verbaasd aan Piet vroeg hoe deze zijn predesti
natie kon verklaren.
Piets verklaring was simpel: "Ik heb in mijn leven twee voetbal
wedstrijden bijgewoond. Deze van vandaag en één in 1937 en wel
de openingswedstrijd van het stadion waarbij Feyenoord tegen Beer
schot speelde. Toen werd het ook 5 - 2!

In december 1985 overleed, een week voor zijn 42ste verjaardag,
0vind Rinck, nadat wij al in september, de maand waarin hij 80
was geworden, afscheid hadden moeten nemen van Puck Wigleven.
In juli kregen wij een tussentijds bezoek van de gouverneur, die ons
kwam vragen of wij bereid waren een avondclub in de regio IJssel
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monde op te richten. De vraag was niet nieuw, want in het verleden
was deze ons al meermalen voorgelegd.
Een commissie van drie man: Dick MUller, Kees Schuiling en Bas
Kranenburg heeft een onderzoek verricht en is, mede na raadple
ging van de clubs binnen welker invloedssfeer de avondclub zou
vallen, tot de conclusie gekomen een negatief advies te moeten uit
brengen.
Een nieuw element dat in deze periode het licht mocht zien waren
de Nieuwjaarsoptredens van Thomasvaer & Pietemel, waarvoor ik
de tekst in hekeldicht voor deze 'samenspraeck' heb gemaakt.
De eerste jaren en wel vanaf 1986, werden zij gepresenteerd door
Ank en Frans van Assen en later een aantal jaren door CaroHen van
der Velde en Willem Meeter.
Zij zijn met één onderbreking in het jaar 1993 - in welk jaar Cees
Buesink de aanwezigen op de Nieu\\jaarsreceptie vermaakte - 9
keer herhaald; in 1996 werd deze traditie verbroken.
Overigens heeft Hans Moltzer bij de eerste keer dat dit echtpaar is
opgetreden zich hogelijk zitten opwinden. Wat was. het geval?
Toen de voorzitter het woord had genomen en achter de microfoon
en vóór het gordijn stond waarachter Thomasvaer en Pietemel voor
hun optreden klaar stonden, zag Hans onder genoemd gordijn twee
paar voeten. Hans dacht dat een stel onbevoegden achter het gordijn
stond om het gebeuren vóór het gordijn af te luisteren. Hij maakte
de meest vreemde grimassen om de voorzitter op de door hem ge
signaleerde onverlaten alle nt te maken. Wat hem overigens niet
lukte. Maar, zijn opluchting was groot toen het raadsel werd opge
lost en bleek bij wie de voeten, die hij had gezien, hoorden.
In 1982 werd het 75 jarig bestaan van ROTARY INTERNATIO
NAL door de club Rotterdam-Zuid gevierd in de stijl van de t"inti
ger jaren. Een en ander vond plaats in de Hillegondaflat te Hille
gersberg. In deze flat woonde Willem Jansse en die bood een schit
terende gelegenheid voor een dergelijk evenement.
Hoewel aanvankelijk weinig leden de moed en interesse konden en
wilden opbrengen om deel te nemen aan een gecostumeerd feest,
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bleek per saldo dat een redelijk aantal leden met hun dames zich
toch waagde aan dit ludieke avontuur; bijna alle deelnemers hadden
de moeite genomen zich te hullen in passende kledij.
Opmerkelijk was dat pater Sluijs zich in alle eenvoud (pij) presen
teerde en daarmede duidelijk zijn klassifikatie aangaf; helaas ver
hinderde zijn devote kleding en bisschoppelijke houding hem een
ontspannend dansje te maken, maar zich verse huilend achter de
rook van een dikke sigaar kwam hij toch duidelijk aan zijn 'trekken'.

In het najaar van 1985 is met Antwerpen-Noord gesproken over de
mogelijkheid een tri-partite verhouding aan te gaan door ook hun
zusterclub Köln-Land tot onze zusterclub te maken. Een idee waar
mede de Antwerpenaren van harte instemden.
Nadat onze leden door middel van een enquête over het voorstel hun
mening hadden gegeven is de Keulenaren gevraagd ons als zuster
club te willen aanvaarden. Köln-Land heeft dit met graagte gedaan
en heeft daarbij zijn bewondering laten blijken voor het feit dat uit
gerekend een Rotterdamse club hun club als zusterclub wilde heb
ben.
Opmerkelijk was dat jaar de op verzoek van Boet Schönfeld geno
men beslissing om vóór de klok van één niet te roken.
Arie Keijzer, die in 1986 de voorzittershamer overnam, startte dat
jaar met zijn huisconcerten. Arie is daartoe overgegaan om, althans
voor zover het optimale nog niet was bereikt, tot een nog beter on
derling contact van de leden en hun echtgenotes te komen. Een stre
ven dat door alle partijen hogelijk is gewaardeerd, ja, zo zelfs dat
Arie, ook toen hij geen voorzitter meer was, de huisconcerten in ere
heeft gehouden.
De gebruikelijke nieuwjaarstoespraak moest voorzitter Arie, om
'muzikale' redenen aan zich voorbij laten gaan. Hij had uitgerekend
op die donderdag een middagconcert in de Doelen. Zijn plaatsver
vanger (naar goed gebruik de "oud-voorzitter") vond het evenwel te
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veel eer om op twee achtereenvolgende jaren een nieuw jaar in te
luiden. Hij heen dan ook alle oud-voorzitters, welke nog lid van de
club waren, gevraagd elk met een kort woord de jaarwisseling te
kenschetsen.
Een gezamenlijk optreden dat aller waardering ontving.
Hel jaar 1988 was in twee opzichten een zeer bijzonder jaar:
Vrouwen werden tot Rotary toegelaten.
Onze club besloot vooralsnog geen dames uitte nodigen.
Een besluit dat heden ten dage nog steeds van toepassing is. (Hoe
lang nog'!)
In Polen en Hongarije werden de eerste clubs achter het ijzeren gor
dijn opgericht.
Een expcrimentele avondvergadering, door de voorzitter van het
jaar 198711988 ingesteld, overleefde een herhaling niet.
Het jaar 1989, het laatste jaar waarvan ik u verbaal, wijkt niet veel
af van de andere jaren van deze decade.
De banden met Köln-Land werden allengs hechter.
Die met Antwerpen bleven goed.
Met de voorbereiding voor het lustrum in 1991, waarvoor zowel
Antwerpen als Keulen zouden worden uitgenodigd, werd begonnen.
De kwartaalborrel bleef een succesformule. Ondanks dat we moes
ten uitwijken naar de Party-Boerderil. omdat het kantoor van Frits
de Kimpc, door diens vertrek bij Feijenoord, niet meer beschikbaar
was.
Zoals elk jaar het geval is werden de bedrijfsbezoeken zeer gewaar
deerd.
Het ledental bleef om de 65 schommelen.
Ook de gemiddelde attendance bleef op eenzelfde (maar te laag)
pcil
Het DRUGS RELATED CRIME PROJECT bleef moeizaam on
danks hel aanstekelijke enthousiasme van de Utrechtse Officier van
Justitie Mr. Henriêtte Gelinck.

3

Een uitspanning aan de Dordtsestraatweg
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De deelneming aan de districtsconferentie bleef onverminderd be
perkt.
Maar, genoeg over de historie.
Bij het samenstellen van het lustrumboekje :ROTARYCLUB ROT
TERDAM-ZUID 45 JAAR. moge een kleine filosofie een bijdrage
leveren om onder de titel 'Zin of Onzin' een ontboezeming te geven
aan het fenomeen 'Handenschudden bij Rotary'.
ZIN of ONZIN?

De rotarische gewoonte om bij elke bijeenkomst elkaar te begroeten
en deze begroeting te bezegelen met een handdruk, is een gewoonte
met een diepere betekenis dan alleen maar de handeling zelve.
Het gebaar van "handen schudden" is dikwijls voor "nieuwe en/of
jonge leden" een ritueel waaraan men schoorvoetend gevolg geeft,
hetgeen is toe te schrijven aan het feit dat men zelf niet in een club
verband zit waar zo'n gebaar gebruikelijk is, laat staan dat dit ge
beurt zelfs nadat men elkaar de vorige avond of misschien zelfs de
middag (met de traditionele handdruk) nog heeft gezien. Voor een
nieuw aangekomen lid kan dit een wat geforceerde indruk geven en
een gereserveerde houding oproepen: Al die nieuwe mensen, die
vreemde namen ........
Echter, als men eenmaal over de drempel van "schuchterheid" is
gestapt, heeft deze gewoonte zich ook bij hem genesteld en staat hij
niet meer stil bij dit fenomeen.
Echter, men kan bij deze "plichtmatige?" of "gevoelsmatige?" han
deling interessante psychologische waarnemingen doen, waarvan er
hierna enkele tegen het licht worden gehouden.
l. Het 'krijgen van een hand mei gemoed.,uilingen', zoals het flink
schudden en daarmede een grote verbondenheid met de ontvan
ger benadrukken; eventueel gevolgd door een sierlijk klopje op
de schouder of een knipoog, om daarmede de persoonlijke ver
trouwelijkheid even te onderstrepen.
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2. Het 'krijgen van een hand waarbij de gulle gever zich op datzelf
de moment tot iemand anders wendt' en met de derde persoon al
een conversatie op gang brengt, zonder dat hij zich bewust is
met wie hij de hand schudt.
3. Het 'krijgen van een hand waarvan men de griezelige gedachte
overhoudt, dat aan die hand helaas enkele vingers ontbreken~
4. Het 'krijgen van een hand, die niet wordt gegeven' maar als een
spons wordt aangereikt en die bij de 'ontvanger' een schuldbesef
doel ontslaan of zijn 'tegendruk' niet een vorm van 'uitknijpen' is
geweest.
5. Het 'niel krijgen van een hand~ Voor 'late' bezoekers die zich niet
meer door het kluwen willen worstelen, en ..... die niet verder
komen dan de plaats waar het aperitief staat opgesteld.
In de voor de duur van twee uur voor ROTARIANS 'gewijde' ruim
te, is het besproken ritueel binnen het clubverband een belangrijk
element en niet te beschouwen als een simpel sociaal gebaar, zoals
dat plaats vindt op een willekeurige ontvangst.
Het fysieke contact dat ontslaat door het geven van een hand ver
oorL.aakt een kortsluiting waardoor een positieve vonk overspringt
die de cohesie vormt tussen een groep mensen, die een maatschap
pelijke doelstelling vertegenwoordigt met als uitgangspunt de 4-way
test.
Was er ooit binnen de gezaghebbende kringen van een club een ge
dachte of dit manuaal nog wel aansloot aan de moderne opvattingen
van de jongere generatie?
Jazeker!
Echter kwam men snel tot het besef dat deze goede gewoonte moest
worden gehandhaafd, want niet alleen zit in dit gebaar een vorm
van grotere of kleinere onderlinge verbondenheid, maar belangrijk
is dat iedereen bij elke bijeenkomst met ieder clublid een korte per
soonlijke ontmoeting heeft.
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ZIN of ONZIN?

P.S.
In de golfsport geven de spelers elkaar de hand ná een gespeelde
wedstrijd en bedankt men zijn 'opponent' voor zijn plezierige spel
en sportieve houding tijdens het spelen.
Zin of Onzin?
Nee!
Gewoon; Etiquette!
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De jaren 90
Door Wim Schippers

De 80'er jaren werden door Willem Meeter als voorzitter afgesloten.
Geert-Jan Boele opende het nieuwe decennium gevolgd door Piet
Hovingh, Jan van de Ven, Gert van Bergeijk en Jim Boddé.

Voor een nieuw lid duurt het even om alle namen te leren kennen
en vooral wie erachter zit.
Bij een aanzienlijke attendance komt men er wel uit en ontdekt men
al gauw dat in onze club vriendschap in ruime mate aanwezig is.
De wekelijkse clublunches in het Feijenoordstadion werden onder
broken tijdens de grootscheepse verbouwing en wij werden verban
nen naar hotel New Vork.
De kroket bleek toch niet van de allure zoals wij die gewend waren,
de akoestiek kon véél beter, kortom wij waren blij weer op ons oude
honk terug te keren.
Wij troffen er een uitstekend geoutilleerde vergaderzaal aan.
(Airconditioned en een prima geluidsinstallatie.)
Later zijn wij binnen het stadion weer aan het zwerven geraakt en
hopelijk hebben wij nu weer onze vaste plaats gevonden.

Ons illuster gezelschap was eveneens zoekend naar een passende
lokatie voor de kwartaalborrel.
Wij zijn via de Partyboerderij, het Kasteel van Rhoon en het Feijen
oordstadion aangeland op een lokatie bij het Witte Huis, het trendy
uitgaanscentrum van Rotterdam, om pardoes weer in het Feijen
oordstadion te belanden met alles d'r op en d'r an, borrel, diner en
zelfs een wedstrijd! Bravo Jos!
Om de gemiddelde leeftijd van onze club omlaag te brengen worden
op gezette tijden nieuwe - jongere - leden geworven.
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Het valt niet altijd mee om leeftijd, functie en gelegenheid van de
kandidaat om de lunches te kunnen bezoeken, te combineren met
een sympathieke vent, die bij de club past.
Onze club ambieert nieuwe leden met de nodige bagage, die garant
staat voor het handhaven van onze identiteit.
Wij worden echter geconfronteerd met eventuele kandidaten, die
heden ten dage anders gevormd en anders opgeleid zijn, waardoor
de meningen verdeeld kunnen zijn aangaande het wel of niet ge
schikt zijn van het nieuwe lid.
Onder onze leden bevinden zich geen dames.
Wij hebben hier al enkele malen in de club en op de avondjes van 6
over gesproken; niets nieuws onder de zon.
Reeds in de 50ér jaren waagde J.PJ.H. Clinge Doorenbos zich bij
uitzondering op het terrein van Rotary en zijn beginselen:

Toen meneer die middag thuis kwam
Met een vrij gewichtig air,
Wegens tt Rotary-insigne
In het gat van zijn revers,
Keek zijn vrouw met grote ogen
En bewond'ring naar zijn jas
En ze vroeg, wàt of nu Rot'ry
Eig'lijk déé en wou en was.
tt Nieuwe lid stond na te denken,
Krabde zich eens achter 't oor,
Daarna nog eens achter 't and're:
0, da's heel eenvoudig hoor!
tt Rot'ry ideaal is : Dienen'
In de ruimste zin van 't woord.
En mevrouw zei: wat ik niet snap
Van die Rotary is dit:
Wáárom zijn 't alleen maar mànnen?
Wáárom zijn geen vrouwen lid?
Wáárom ook geen vrouwen--cluppen?
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(Zijn de vrouwen inferieur?)
Met als hoofd een gouvernante
In plaats van een gouverneur?
Wáárom geen V6lksvrouwencluppen?
Vin je dat zo'n gek idee?
Wekelijks koffiemaaltijd,
Desnoods brood en koffie méé?
Rotary is dienen! Prachtig!
Maak de vrouwen dienstbereid!
Al ruim dertien weken zit ik
Nu al zonder keukenmeid.
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De reizen
De reis naar Rome en Assisi
door Chris Lichtenauer

Waar een kwartaalborrel al niet toe kan leiden!
Op één van de kwanaalborrels, welke begin 1980 werd gehouden,

werd - tijdens de borrel - door een tweetal deelnemers aan Bart
Sluijs opgebiecht dat zij nog nooit in Rome waren geweest, waarop
Bart antwoordde: "Zal ikjullie dan Rome eens laten zien?"
Een antwoord dat met graagte werd aangenomen, zij het dat het
voorbehoud werd gemaakt dat de uitnodiging niet alleen voor de
genoemde twee zou gelden maar voor alle leden van de club van
toepassing zou moeten zijn.
Een voorwaarde die geen probleem hoefde te zijn, omdat Bart, naast
het geven van leiding aan het in Amsterdam gevestigde hotel San
Luchesio, ook nog eens directeur was van de reisorganisatie
"Cultura" , welke organisatie o.a. reizen naar Rome in haar porte
feuille had.
Om een lang verhaal kort te maken: het resultaat was dat op 3 okto

ber van dat jaar een 16-talleden, - de meesten met hun echtgenote
en twee introducés (de dochter van Frits en Annie van Heel met
haar man), 30 manlvrouw in totaal, in het vliegtuig naar Rome
stapten, alwaar zij werden ondergebracht in hotel "Tra Noi".
Dit hotel werd gerund door nonnetjes en was opgezet door een r.k.
organisatie uit de Po-vlakte, die als doel had het opvangen van on
gehuwde moeders. Het hotel diende om gelden voor deze organisatie
te genereren.
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Tra Noi lag aan de rand van Vaticaanstad aan de Via Monte del
Gallo en was daardoor een ideaal uitgangspunt voor de te maken
trips.
Het was een eenvoudige instelling die met een pension te vergelij
ken was. Gegeten werd op de klok. Wie niet op tijd was, vond de
hond in de pot.
De kamers waren goed maar eenvoudig. Niet iedereen echter was
daarover enthousiast. Zeker Henk Hemmen en zijn Regina niet. Zij
vormden een nogal pril paar en leden onder een diepgaande gêne
tegenover de medereizigers die veroorzaakt werd door de enorme
piep- en kraakgeluiden, die hun sponde teweeg bracht, en welke
naar zij aannamen door de muren heen drongen.
Hulp kregen zij van Jan van de Ven die - Miep zou eerst enige da
gen later komen - met een krakend bed geen moeite had en spon
taan aanbood van kamer te ruilen. Echter toen ook Miep zich bij het
gezelschap had gevoegd bleek dat de geluiden voor haar het slaap
vatten verhinderden; daarop heeft Jan de matrassen op de grond
gelegd en het echtpaar vanaf die dag van een ongestoorde nachtrust
kunnen genieten..
Volgens de papieren berustte de leiding bij Bart en diens collega in
het geloof Pater Matthias van Elburg OFM, zij het dat Bart in de
praktijk de leiding aan Matthias heeft overgelaten en met ons als
mededeelnemer is opgetrokken.
Het zou te ver voeren de gemaakte excursies integraal te beschrij
ven.
Zelf heb ik het gevoel dat wij maar weinig plaatsen, welke van be
lang zijn, hebben overgeslagen.
Hoogtepunten waren: de audiêntie bij de Paus, het bezoek aan de
Sixtijnse kapel, de Catacomben, het Pantheon, de Villa Borghese,
het graf van Petrus dat zich onder het hoofdaltaar van de St.Pieter
bevindt en dat nog niet voor het publiek was vrijgegeven - de op
gravingen waren nog niet afgerond - maar dat wij, dankzij de con
necties die Carl van Waning met de Ambassadeur van Nederland bij
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de Heilige Stoel had, toch mochten bezoeken, de borrel bij deze am
bassadeur in diens woning aan de Via Appia, het uitstapje naar Os
lia en niet te vergeten de wijnproeverij in Frascati.
Van die wijnproeverij blijven bovenal in onze herinnering de ver
keersregeling op één van de kruispunten van Frascati door Marius
Don en de zorgzaamheid van onze dames die, uit angst dat de wijn
de mannen wel eens te veel zou kunnen worden, de plaatselijke
markt hebben losgemaakt van al het brood en het warme vlees dat
daar te koop was, met de bedoeling dit aan de mannen te geven, in
de hoop dat het alcoholpromillage daarmee binnen de perken te
houden zou zijn.
Desondanks was de thuisreis uitermate luidruchtig. Ook de altijd zo
serieuze pater Matthias deelde in de pret door, toen wij op de te
rugtocht met de bus de Via del Gallo weer inreden, het einde van de
rit aan te kondigen met de woorden: "De dames kunnen hun valse
oogwimpers afleggen, want wij zijn weer thuis!".
Na Rome hebben wij een bezoek gebracht aan het in Umbriê gele
gen Assisi, de geboorteplaats van Franciscus (hoe kan het ook an
ders met twee Franciscanen als reisleider), en hebben daar voor en
kele dagen onze intrek genomen in het klooster van de Benedicti
nessen.
Hier bleek duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen de
geestelijkheid en de overige deelnemers aan de reis.
Wij, de overigen, zaten aan lange tafels en kregen ons eten op bor
den geserveerd
Dit gold echter niet voor Bart, Matthias en Marius.
Zij zaten aan een aparte tafel, die op een verhoging in de eetzaal
stond, en hun eten, dat nota bene uitgebreider was dan onze maaI
tijden, werd in schalen opgediend van waaruit de nonnetjes hun
borden vulden.
Wij gunden de heren dit standsonderscheid echter van harte.

Ook gold voor dit onderkomen weer hetzelfde als in Rome: eenvou
dig maar goed.
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Maar het woord: "eenvoudig" was niet van toepassing op de kamer
die Bart kreeg toegewezen. Dat was nl. de bisschopskamer, waar
mee Bart ons allemaal de ogen probeerde uit te steken door ons,
zonder uitzondering, uit te nodigen zijn luxueuze onderkomen te
komen bezichtigen.
Ook voor Assisi gold hetzelfde als voor Rome: de voortreffelijke
reisleiding heeft niets nagelaten om het bezoek het predikaat in
drukwekkend mee te geven, waarmee zij ons een groot plezier heb
ben gedaan.
Hoogtepunt was de Basiliek van St Franciscus met de twee boven
elkaar gelegen kerken.

De deelnemers aan de reis waren: Frans en Ank: van Assen, Wim
van de Blink, Ben en Greet Bruens, Marius en Cor Don, Frits en
Annie van Heel met dochter en schoonzoon, Henk en Regina Hem
men, Dick en Lien Hollenga, Frits en Joke de lGmpe, Sikke Klein
en dochter Gelske, Bas en Ank:e Kranenburg, Chris en Wil Lich
tenauer, Gerrit en Dina Meerkerk, Dick en Ina Müller, Jan en Miep
van de Ven, Carl van Waning. Reisleiders waren Bart Sluijs en
Matthias van Elburg.
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De reis naar Florence
door Ferry Holzhaus
Reeds in maart 1982 is Bart Sluijs voorbereidingen gaan treffen
voor de culturele Rotary excursie naar Toscane.

De Rome-reis indachtig heeft hij dagen lopen zoeken naar een ge
schikt nonnenklooster maar helaas alles was reeds bezet, zodat uit
eindelijk de keus viel op hotel Basilea aan de Via Guelfa in het
centrum van Florence.
30 augustus ontvingen de Firenze-gsngers hun laatste infonnatie
over de Rotary-reis waarin Bart onder het hoofd Kleding onder meer
stelde:
"Een licht regenjasje voor een mogelijke bui".
Na zijn herderlijke brieven van 23 maart en 30 augustus hebben
zich uiteindelijk 28 deelnemers voor deze reis opgegeven, en wel:
3 Rotary Ann's; 1 Rotary Man & 12 Rotary Pairs, te weten:
Gré Bruens, Rie Kalmijn, Betsie Noordijk.
Wim van den Blink.
Ank en Frans van Assen,
Alie en Cick Bakker,
Cor en Marius Don,
Lien en Dick Hollengs
Henny en Ferry Holzhaus,
Joke en Frits de Kimpe,
Anke en Bas Kranenburg
Gien en Egbert Melcrung,
Ina en Dick Müller,
Janny en Kees Schuiling en
Wil en Hans Visscher.
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Wil en Chris Lichtenauer moesten het helaas op het laatste moment
door droeve familieomstandigheden af laten weten.
Zo vertrok dan op 4 october dit illustere gezelschap onder leiding
van onze Bart en zijn confrère broeder Matthias van Elburg per Lo
relei-Expres naar Bellinzona.
Tijdens deze prachtige treinreis, die voor een groot gedeelte de loop
van de Rijn volgde, resideerde Bart in de eerste coupe van rijtuig
174.

Als de reisgenoten vermoeid waren van het observeren van het
voorbij glijdende panorama, dan wel van het bridgen, dan was een
audiêntie bij Bart niet te versmaden. Er was altijd wel enig geestrijk
vocht tegen uitdroging bij hem te verkrijgen!
De volgende morgen op naar Florence met de Holland-ltaliê Expres.
Laat in de middag arriveerden wij en van het station naar het hotel
was slechts een tiental minuten gaans, hetgeen na al dat gereis een
welkome afwisseling was. Het indelen van de kamers verliep vlot,
maar uiteraard met het nodige commentaar.
De volgende paar dagen bleven we in de stad en directe omgeving.
De overvloed aan historische monumenten bood ons voldoende on
derdak om ons te behoeden voor de onophoudelijke plensbuien die
Firenze tijdens ons verblijf teisterden. Tussen de buien door werden
er dan ook ijverig inkopen gedaan. Janny had zich een paar rubbe
ren laarzen aangeschaft. Egbert een nep Burberrys' paraplu en vele
tassen en truien door en voor Jan en Alleman.
De kathedraal Santa Maria del Fiore, de Basiliek Santa Croce, de
Santa Miniato al Monte-kerk, de Medici kapel, Pitti Palace, kortom
te veel om op te noemen en alles hebben we van onder tot boven
bekeken.
Het was dat Bart zo'n perfecte reisleider was om ons niet alleen de
klassieke kunst, maar ook de moderne architectuur te laten zien in
de vorm van, ja u raadt het, alweer een kerk, namelijk de Chiesa
deU'autostrada del $Ole.
Als wij dan 's avonds vermoeid. maar geestelijk verzadigd in het
hotel arriveerden, was daar gelukkig Paolo.
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Paolo was onze vaste ober, die met zijn Italiaanse charme al onze
wensen op zijn eigen wijze trachtte te vervullen.
Op 9 october verlieten wij per touringcar Florence in zuidelijke

richting om de oude Etruskenstad Siena te bezoeken.
De weg voerde ons door de Apennijnen met aan beide zijden wijn

gaarden, afgewisseld met olijfgaarden. Dit is het land van de heer
lijke Toscaanse wijnen. Menigeen zal zich de sierlijke, buikige fles
sen herinneren waaruit wij tijdens de lunch in het San Luchese
klooster te Poggibonsi onze droge kelen hebben kunnen smeren.
Eén van onze reisgenoten dankte er haar bijnaam aan: "Bessie fles
sie" oftewel "Betsie Fiasco".
Een andere kon het niet nalaten om zich een deel van het servies toe
te eigenen. Maar berouw komt na de zonde en zodoende werd het
aardewerk met schroom teruggegeven aan onze reisleider.
AJvorens de lunch te gebruiken werden, in de historische omgeving
van de kloosterkapel, nog passende liederen ten gehore gebracht
door Ank van Assen, aan het orgel begeleid door Cor Don.
De ontwapenende eenvoud en hartelijke ontvangst van de Francis
caner paters, alsmede de kwaliteit van de spijzen en dranken,
maakte dit tot een hoogtepunt van de reis.
Nadat wij de vestingtorens van San Gimignano achter ons hadden
gelaten kondigde de massieve kerk van San Domenico de komst van
Siena aan.
Vanuit de vele horeca-etablissementen die de Piazza del Campo
omzomen, genoten wij van de Palazzo Pubblico en de Torre del
Mangia.
Het was goed toeven in Siena; vermoeid, maar opgetogen aanvaard
den wij de terugreis, althans dat was het plan.
Helaas bij het koppen tellen ontbrak er een paar Donnen. Broeder
Matthias wierp zich op als herder om zijn verloren schapen per taxi
te gaan zoeken en met succes en tot vreugde van de hele wachtende
kudde.
Aan alle goede dingen komt een einde, zo ook aan deze zeer ge
slaagde reis.
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Op 15 october stonden wij dan gepakt en gezakt op het perron van
het station van Florence om met de Italie-Holland-Expres huis
waarts te keren.
De voor ons gereserveerde wagon bevond zich, volgens "Bartjes",
aan de kop van de trein. Foutje, bedankt!
Hij bleek zich ergens in de tweede helft van de lange exprestrein te
bevinden. Helaas ontbrak de tijd om via het perron dit rijtuig te be
reiken. Dus dan maar via de, met passagiers versperde corridor van
de inmiddels schommelende trein. uiteraard met bagage. Een leuke
ochtendgymnastiek oefening. Toen wij dan tenslotte. bezweet maar
voldaan in de voor ons gereserveerde wagon aankwamen, bleek dat
de meeste plaatsen waren ingenomen door Italiaanse passagiers, die
van de prins geen kwaad wisten. ons ook niet verstonden en al he
lemaal niet van plan waren om hun. met moeite veroverde plaatsen,
aan ons over te geven.
Uiteindelijk kwamen wij, bij de volgende stop, allen op onze plaats
terecht en arriveerden wij weer uitgerust in Bellinzona. Aldaar gaf
Carl van Waning acte de présence om zijn Rotary zusters en broe
ders hartelijk te begroeten en zich op de hoogte te stellen van hun
welzijn.

Na een prima verlopen laatste etappe namen wij op vaderlandse
bodem, 16 october hartelijk afscheid van elkander met de weten
schap een fijne en plezierige reis te hebben gehad en elkaar een stuk
beter te hebben leren kennen.
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De retraites
door Bart Sluijs ofm

Het idee van ccn jaarlijkse retraite voor leden van onze club is uit
gegaan van ons lid Prof. Flieringa. Missehien hccft zijn afkomst 
zoon van ccn predikant - hierbij ccn rol gespeeld.
Flieringa was ccn zccr markante persoonlijkheid. Hij kon niet nala
ten mij (ccn katholiek priester en franciscaan) regelmatig aan te
spreken met domincc, ook al zei ik hem welccns: ik wens niet
"uitgescholden" te worden.
Eens kwam er ccn gelegenheid om "wraak" te nemen. In ccn discus
sie - na ccn religieus praatje - liet hij zich ontvallen: ccn hel be
staat natuurlijk niet!.
Na mijn opmerking: dat zou jij wel willen, stond hij - en dat was
zeldzaam - met ccn mond vol tanden.

De ccrste retraites (eind jaren '60) werden gehouden in ccn ieder
jaar wisselend hotel en de volgende dag afgesloten met ccn culturele
activiteit (bv. een orgelconccrt door Arie Keijzer).
Begin jaren '70 werd mij gevraagd de zorg voor de jaarlijkse retraite
op mij te nemen. Het ccrste voorstel was: ccn retraite in het Trap
pistenklooster "Koningshocven" in de nabijheid van Tilburg. Alles
was met de abt geregeld. Maar hoc diehter de datum van de retraite
naderbij kwam, des te mccr leden dreigden afte haken.
Men vond het toch wel ccn te rigoureuze ingrccp~ verblijf in ccn
klooster! Hoc haal je het in je hoofd?
Er werd ccn tussenoplossing gevonden. Vrijdag in ccn hotel in Til
burg en de volgende morgen naar de abdij.
Het werd ccn buitengewoon interessante morgen.
Een diepgaand gesprek met de abt (Augustinus van de Bogaard)
over het kloosterleven en ccn rondgang door de abdij, waarbij de
bierbrouwerij niet werd vergeten. Na het middagmaal vertrokken
we. Velen met ccn kist trappistenbier in de achterbak:.
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Sinds 1976 tot ver in de jaren '80 was ons vaste retraite-adres 't
Hospitium San Luchesio in Amsterdam-Zuid. Prachtig gelegen aan
de zuidkant van het Vondelpark. Het min of meer kloosterlijke hotel
was in 1962 opgericht door een pater franciscaan, speciaal voor
rondreizende priesters, predikanten, missionarissen, zendelingen, 
religieuzen, kortom voor mensen van allerlei godsdienstige richtin
gen. Dus zeer oecumenisch ingesteld.
De gastenkamers waren sober en klein, maar de hele sfeer was van
dien aard dat velen nog met heimwee aan die tijd terugdenken.
Een clublid dat voor het eerst deelnam belde heel verbaasd en zó
luid dat het op de gehele verdieping te horen was, naar zijn vrouw:
"Waar ik nu terecht ben gekomen weet ik niet. Een klein kamertje.
Wel alles er op en er aan, maar zo sober. Ik weet niet wat er gaat
gebeuren. Ik wacht maar af. Je hoort nog wel".
De volgende dag ging hij heel voldaan met een flesje huiswijn van
San Luchesio huiswaarts. Het verslag aan zijn vrouw is ons niet
bekend.
De retraite begon meestal op vrijdagmiddag met koffie en een ape

ritief. (Dominee Koert Mcijer achter de bar).
Ernst en luim voehten soms om de overhand. Vooral tijdens de so
bere maar voedzame maaltijd, voortreffelijk klaar gemaakt door
Mevr. C. Oortwijn-Sluijs, kon het er weleens vrolijk aan toegaan.
Het diner werd meestal geopend met een soms uitgebreid voor
woord. Dikwijls genomen uit franciscaanse kronieken. Enige voor
beelden:
-De franciscaanse orde is ingcdccld in provincies;
-Elk land heeft één of meerdere provincies;
-Aan 't hoofd van een provincie staat een provinciaal, bijgestaan
door vier raadgevers;
-Om de drie jaar zijn er verkiezingen.
40 Jaar geleden werden als raadgevers gekozen: Gooscns, Noten
boom, Hoogenboom en Stoop. De spontane reactie van de mede
broeders was: we hebben nog nooit zoveel nullen in het bestuur ge
had. De gekozen provinciaal heette C. V.d. Eijnden. Deze had dus in
zijn naam geen enkele nul. Daarom was hij de grootste onbenul Dit
kwam totaal niet overeen met de werkelijkheid, maar het was wel
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aardig gevonden en men heeft er tijden lang plezier aan beleefd en
daar ging het om.
Een enkele keer was er weleens een wat boers voorwoord. maar dat
mag soms onder mannen. (Wij hebben nog geen vrouwen in de
club.)
Een pastoor op de statie te Woerden heeft eens een raak, zij het ook
wat triviaal, puntdicht geschreven. 't Was in de goede, oude tijd.
toen rooms en onrooms nog als kat en hond tegenover elkander
stonden. De hoge, nieuwe kerk aan de Rijn beheerste nog niet als
een symbool van ultramontaanse emancipatie het Woerdense stads
beeld. De Grote Vasten was begonnen.
Toen de Roomse Woerdenezen zich 's morgens ter kerke begaven
om een askruisje te halen, lazen zij tot hun niet geringe ergernis op
het tuinpoortje van de pastorie in stevige kalkletters het volgende
gedicht "Paapje, ik zou wel eens willen weten, waarom gij in de
vasten wel moogt zuipen en niet moogt eten...
Paapje bleef echter het antwoord niet schuldig. De volgende morgen
reeds stond op hetzelfde poortje tot groot vermaak van jong en oud:
"Geusje, gij moet wel weten, 't Is beter in bed gepiest dan
in bed gescheten."
Om ook de ernst een plaats te geven kwam er wel eens een graf

schrift als voorwoord.
In de franciscaanse traditie staat men niet louter negatief tegenover
de dood. De dood hoort bij het leven. Franciscus (12e eeuw), de
stichter van de franciscanen sprak in zijn zonnelied over zuster
dood. Dit is misschien de reden dat er een tijd is geweest dat al vóór
hun dood het grafschrift van vele Franciscanen bekend was. Soms
door de persoon zelf gemaakt.
Een korte bloemlezing:
Op een deftige leraar:
"llier ligt Rahder;
Treed eerbiedig nader. "
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Op een minder deftige leraar (door hemzelf):
"Hier ligt Beekers,
't Was wat lekkers."
Op een zeer nauwgezet novicenmeester:
"lfier ligt Benies,
Hij past precies".
Op Rizerius en Ritzen:
"Arme Ritz, 't is nu gedaan,
Was je meen'oud maar gegaan. "
Op een zekere pater Christinus (door hemzelf):
"Hier ligt Chris,
" is niet mis.

U moet zich na dit alles niet vergissen. Na veel luim werd er na het
diner ook zeer ernstig over diverse onderwerpen gesproken, zelfs tot
diep in de kleine uurtjes. Bijvoorbeeld over recht en onrecht in onze
rechtspraak. Over normen en waarden in onze huidige maatschap
pij. - Heeft Godsdienst in onze samenleving nog enige betekenis? 
Over secularisatie. Enz. enz..
De volgende dag werd besteed aan het bezoek aan één van de vele
musea in Amsterdam.
Dikwijls gingen we ook naar een bijzondere tentoonstelling in de
Nieuwe Kerk.
In 1990 moesten we jammer genoeg naar een ander retraite-adres
uitzien. Het was om diverse redenen in Amsterdam niet meer mo
gelijk.
De angst voor een abdij was gelukkig verdwenen. Een eerste orien
terend bezoek gold een bekende abdij van de Benedictijnen in de
buurt van Brugge.
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Het bleek voor onze groep geen haalbare kaart. Na 21.00 uur moest
er silentium zijn en werd verwacht dat alle deelnemers op hun ka
mer bleven.
Ik zag dit echter voor onze club niet zitten en reed van Brugge linea
recta naar Heeswijk. de abdij van Beme, een klooster van de Nor
bertijnen. Daar heerste een geheel andere sfeer. Wij waren van harte
welkom en op mijn vraag: Wat na 21.00 uur, was het simpele ant
woord: dan gaan wij toch een borreltje drinken. Dat was andere
taal!

Om een idee te krijgen hoe zo'n verblijf in een abdij verloopt, hIerbij
de dagorde in Heeswijk 23-24 Februari 1990.
Vrijdag: 17.00 uur:
17.45 uur:
18.30 uur:
19.30 uur:

aankomst - kamers zoeken
avondeten
avondgebed (vespers) in abdijkerk
verzamelen van onze beelden over:
"klooster - kloosterling - kloosterleven"
20.15 uur: diaserie over de abdij
± 21.00:
gezellig samen zijn met .......... .

Zaterdag:
07.00 uur: (alleen voor vroege vogels):
morgengebed (metten) in abdijkerk
08.30 uur: ontbijt
daarna gelegenheid tot bezoek aan
abdijboekhandel
09.45 uur: rondleiding door de abdij
10.30 uur: koffie/thee
10.45 uur: nagesprek
11.45 uur: voorbereiding op eucharistieviering
12.15 uur: eucharistieviering in abdijkerk
13.00 uur: warme maaltijd
we gaan huiswaarts
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In andere abdijen vrijwel een zelfde dagorde. Een bekentenis is hier
op zijn plaats.
Zaterdag 07.00 uur metten in de abdijkerk stond op het program.
Het was de vorige avond zeer laat geworden. Ik had al de neiging
om af te haken, maar dacht: als er slechts één of twee van onze club
zijn sta ik in mijn hemd. Toen ik 's morgens om 5 minuten vóór
zeven de abdijkerk binnen kwam was al meer dan de helft van onze
groep present.
De rest van de morgen tot de Eucharistieviering werd besteed aan
een rondleiding door de abdij. Vele kunstschatten waren te bewon
deren. Op een gegeven moment kwamen we in een biljartkamer.
Iedereen was mild en begrijpend. Een zekere ontspanning is nood
zakelijk:, oordeelde men. Direct daarna kwamen we in de sacristie.
Veel kerkelijk vaatwerk was hier uitgesteld. Oude kelken, mon
stransen, etc. Op de vraag van een deelnemer waartoe dit alles dien
de en wat dit te betekenen had zei een zeer snugger clublid: dat zijn
de prijzen die de heren met het biljarten hebben gewonnen!!
Op het einde van de eerste abdij-retraite was een dankwoord aan de
gastheer op zijn plaats. Maar hoe hem aan te spreken? Norbertijnen
worden "heren" genoemd. Moest het zijn mijnheer, eerwaarde, zeer
eerwaarde? Iedereen heeft recht op de titel welke hem toekomt. Het
probleem werd onderkend en met een ludiek verhaal opgelost. Er
waren eens vier meisjes aan het bakkeleien over de belangrijkheid
van hun oom. Het eerste meisje zei: mijn oom is pastoor en als ik
met hem op straat loop zegt iedereen: dag mijnheer pastoor. Mijn
oom is deken zegt 't tweede meisje en iedereen zegt tegen hem
mijnheer de deken. Het derde meisje, heel triomfantelijk: mijn oom
is bisschop Simonis en iedereen hoor je zeggen: monseigneur of
eminentie. Het vierde meisje tenslotte zegt: mijn oom weegt 150
kilo., En als ik met hem aan 't wandelen ben hoor ik iedereen zeg
gen: Godallemachtig.
Het probleem van de aanspreektitel was hiermede opgelost.

De eerste retraite in een abdij was voor velen een bijzondere erva
ring. Gezamenlijk op retraite gaan brengt mensen dichter bij elkaar.
Men is bereid meer over zichzelf te zeggen dan anders. Je leert el
kaar eens op een heel andere wijze kennen. Men komt tot ontboe
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zemingen waarvoor men zich in normale omstandigheden niet laat
verleiden. Je gaat elkaar beter begrijpen en waarderen. Dat is de
grote winst van deze dagen. Bovendien, ieder mens heeft op zijn tijd
bezinning nodig, wil men niet tot vervlakking en sleur geraken. Een
missionaris in Afrika was in zijn missie op tocht met twee neger
jongens als dragers. Plotseling legden de jongens alles neer en wil
den geen stap verder gaan. Wat de missionaris ook zei en hoe hij
ook aandrong, ze weigerden verder te gaan. Eén van de jongens zei:
onze ziel moet eerst de gelegenheid krijgen ons in te halen. Bloem
rijke taal voor: we moeten eerst tot bezinning komen.
Het volgende jaar zijn we op retraite geweest in Postel (1991), een
prachtige abdij met boerderij en herberg. Twee jonge Norbertijnen
vertelden ons wat hen ertoe had gebracht in deze orde in te treden.
Boeiende verhalen die veel indruk maakten.
In 1992 ook weer naar Belgi~. Averbode.
Pater CRP. Gemrneke, een Karmeliet uit Deventer en lid van de
Rotary aldaar, sprak ons over westerse spiritualiteit. In het bijzonder
over de spiritualiteit van de moderne Devotie (Geert Grote 14e
eeuw). De geest van de moderne Devotie is vastgelegd in een be
roemd geworden boekje "De navolging van Christus" van Thomas
van Kempen. Deze spiritualiteit kan juist voor onze tijd veel beteke
nen. De moderne Devotie was een produkt van de Hollandse
stadscultuur. Haar leer was in zijn gematigdheid, innerlijkheid en
warsheid van vertoon typisch Hollands.
De abdij van Tongerlo (Belgi~) was in 1993 onze retraiteplaats.
Prof. Dr. Walter Goddijn ofm, sprak hier over Ontwikkelingen in
Kerk en Wereld. Een boeiend verhaal vooral door zijn grote kennis
van achtergrond-informatie over Vaticaanse toestanden.
In 1994 - weer in Postel - hield een bekend lid van onze zusterclub
Antwerpen-Noord - George Impens - een zeer deskundige lezing
over de achtergronden van de situatie in ex-Joegoslavi~.
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Tenslotte, in 1995 hield abt Monseigneur A. Baeten in zijn abdij
van Beme (Heeswijk Dinther) een zeer persoonlijk verhaal over zijn
kloosterleven en zijn gespannen verhouding tot de hiêrarchie in de
RK.Kerk in Nederland. Als abt had hij zijn abdij in het bijzonder
opengesteld voor al degenen die het moeilijk hebben om zich nu in
de kerk - als instituut - thuis te voelen.

Dit was in vogelvlucht het verhaal van 25 jaar retraite van onze
club. (Over de jaren vóór 1970 is mij weinig bekend). Meestal na
men ongeveer 20 leden deel. Soms door omstandigheden wat min
der. Onze club mag blij en dankbaar zijn voor het initiatief van
Prof. Flieringa!

Tot slot
Omdat ik nogal eens een grafschrift als voorwoord gebruik, is er
vanuit de club weleens gevraagd: wanneer krijgen we je eigen graf
schrift eens te horen? Aangezien bij het onderwerp "Retraite" een
grafschrift niet geheel misstaat hieIbij een proeve.
"Hier ligt Bart Sluijs
Het was met hem niet altijd pluis.
Maar hij heeft het immer goed bedoeld
Nu is hij afgekoeld"
En iets meer positief, eigenlijk bedoeld voor elk lid van onze club:
"Hier ligt Bart Sluijs
Hij woont nu in een ander huis.
Een mooie paradijselijke woning
In een land van melk en honing.
N.B. ten overvloede: een duidelijke metafoor!
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Berijmd verslag van Wim Jansse, voorgedragen
tijdens het diner ter gelegenheid van de ladies'
night der Rotaryclub Rotterdam-Zuid op vrijdag
29 januari 1954 in het clubgebouw van de Ko
ninklijke Roei- en Zeilvereeniging "De Maas"

'k Vermoed dat over onze IWII:hes
Uw man thuis wel eens iets vertelt.,
Maar 't kom mij voor dat todt nia
alles
Wat daar gebeurt U wordt vermeld.

De gouverneur kwam ons bezoeken,
Heeft van de Duitse clubs verflaald;
Onze verflouding tot de Duitsers
Wordt door Rotary-geest bqlaald.

Wittenberg. een gast., kwam spreken
Over "Bedrijfspsychologie",
De BesdJerming der Bevolking
Bebandelde vriend De Monchy.

Komt, laat mij u vanavond schd.sen'
Wat op de club zoal passeert
De interessante causerie&!
Zijn altijd grondig bestudeerd.

Toen Bennink!!pf8k over ons erfrecht,
Bleek. wel, 't is ook nia zo gek,
De advocaat en de notaris
Komen altijd aan bun trek.

Zo heeft ons Koorernan een middag
Verp!ll. op Baáeriologie,
En Tekelenburg beeft zich verdiept in
''Geschiedenis van Rotary".

Aan onze advocaat mijn vrienden,
Breng ik todt buide in dit lied
Want heus! Een bdere secrd.aris
Vindt men in Zuid zo makkelijk nia,

Wat was de reáor verontwaardigd
Toen bij later in ba verslag.
Dat overal was rondgezooden'
Wel veertien grove fouten zag.

En eveneens onze notaris
Die als thesaurier fimgeert
En acwraat, correá en l1Iinig
Onze penningen beheert.

De lon@Jl !!pf8k over de veridaring

Door werkgevers gt1)ublioeerd,
Hij vond dat deze nia bijzooder
gelukkig was gefonnuletl"d.

Die bovendien een club gaat stichten
In Middelharnis, Sornmelsdijk,
's Zaterdagmidda~ gaat bij
Naar dit verr' eilandenrijk.

Maar van der Pols en Emste vonden
Ha loonverschil todt veel te klein,
T _ ben die 't vak verstaan en
Hen, die ongeschoolden zijn.

~!

Wat zat bij in de piq12:ak
Toen hij dacht dat scheefzou gaan.
Maar ha kom dik in orde.
Zie zijn glund're glimlach aan!

Reuchlin !!pf8k over samenwerking
Der reders: Internationaal.
"Vinoent van Oo@Jl" werd ons gete
kend
Door Vons in klare schilderstaaJ.
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Een hooogelach was slechts het ant
woord,
Men keek hem duchtig in de kaart,
Want ieder weet, hij heeft als hobby
Boomgaarden in de Hoekse Waard

Van het Co6peratieve-wezen
Weet vriend Vreeken machtig veel.
Kraan vertelde van zijn silo,
Van de zakken en het meel.
Hij hoort niet tot de trouwe leden.
Wie staat er altijd oocleraan
Als wij d' attendanoe lijst ootvangen?
Het is 005 joo~e lid, vriend Kraan.

Vriend Hoogerwerfheeft op een
meeting
Wat over zijn bedrijfverteld,
En oos tot een beroek genodigd,
Wat hoog'lijk werd op prijs gesteld.

Hoekstra kwam 005 laatst vertellen
Over SÖI't'Jl Kierkegaard.
Beseft u dames, wat al wijsheid,
Uw man in Rotary vergiUlrt?

Eerst margarinefabricage.
Volkomen gernedlaniseerd.
Daarna de drukkerij bezichtigd,
\ Bedrijf dat Hoogerwerfbdleert.

En daarom zei ook Dr. Meeri;,erk:
"Ik neem die invitatie aan."
Welkom in ooze kring! - StOOl met mij
Het glas te zijner ere aan.

Hier staan de machtige machines
In lange rijen opgesteld

Drukken reclame en vapakking
Als Emste in ooze club het woord
heeft,
Wel dan loop je grote kans
Op astrooomisdle begrippen
En op een millioenendans.

In quantiteiten • oogeteld!

Na het beroek volgd" een dinertje
Van der Ven zat mede aan
En ook Rotarian van Moorse!,
Wij hebben 005 tegoed gedaan.

Dan zelJ hij: .. 'K spreek nu 'lIiIer
vertrouwelijk,
't Is slechts aan insiders bekend,
U bent dus alles weer vergeten
Wanneer u straks die deur uit bent."

Helaas was Treffers al vertrokken,
Daarom nam Flieringa spootaan
Het woord, en kwam met 't voor!itel
Een couvert rood te laten gaan.

Een zeldzaam interessante lezing
Over de oJieboorderij
Hield hij voor de club in \ Noorden
En voor oos, in de Brouwerij.

\ Was voor de viering van ht:t Kerst
feest
Met d' alleraJTl15lfn uit zijn wijk.
Kars bradrt hem d'enveloppe en
maakte
Hem driehooderd gulden rijk.

Vooral'd aáiviteit in Drente
BrenlJ grote wel vaart aan 't gewest.
Maar't blijkt, ook ooder Delft zit olie.
Tussen twee haakjes: \ Bier was best!

Er is in ooze club een heerschap,
Dat letterlijk van alles weet.
'\( Hoefnauwelijks zijn naam te noe

men,

Vriend F1ieringa vroeg lan~ zijn neus
weg
"Stel, iemand heeft een stukje grood,
Zou hij er voordeel dan van hebben
Wanneer men daar eens olie vood?"

Want ieder weet wel hoe hij heet.
Of \ nu betreft de taal, de rechten,

Muziek, techniek, geologie.
Geschiedenis ofvolksvemuizing.
Sociologie. eoonomie.
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't Is van der Pols die mee kan praten
En dat zonder veel vertoon.
Ik meen dat juist zijn grote eenvoud
De charme is van zijn persoon.

Vriend Cmmer informeerde naarstig
Naar de leeftijd van de wijn,
En wist ons te vertellen
Van welk jaar ze wel moest zijn.

Is hel dan een wonder, mijne vrienden,
Dat deze man, 7.0 hooggeleerd,
Dit jaar tot hoofdman van de brand
weer
Cum laude is gepromoveerd.

Toen de kelner hern bediende
Mocht zijn glas slechts half gevuld.
En hij verklaard' ons hoe de wijn dan
zijn heerlijke bouqud. onthult.

Ik kijk de tafel nu eens rond en
Zoek dan een ander mikpunt;
Wigleven is een man vol humor,
Bij wijlen zelfS een ware guit.

Hij wilde ook ons rantsoeneren,
Dit werd Van Waning toch te dol.
"Toe kelner, geefhèm maar 'n half
glaasje,
Maar schenk hel mijne boordevol.

Eens aan 't dessert was hij gezeten
Tegenover flieringa,
Die schilde juist een sinaasappel,
Pud; sloeg hern zeer aandachtig ga.

BdIalve op wijn, bleek wel dat Cmmer
Ook op mosterd is verzot..
Dus zonden wij hern bij iedere maai
tijd
En elk gerecht .... de mosterdpot.

En zijn besluit was gauw genomen:
"Als 'k zie hoe jij dat mes hanteert,
Dan krijg je van je levensdagen
Nooit kans dat je !!ili opereert."

En na de maaltijd schaarden allen
Genoegelijk zich om de open haard,
En beurt'lings heerste ernst en leute,
Zó is hd. leven goed op aard.

'K Vroeg eens hoe 'k "Bart-Ex" moest
gebruiken,
Zijn antwoord was nog nid. 7.0 gek:
"In d'eersteplaats, neem nid. te wei
nig.
Smeer hd. maar flink dik op je bek."

Een pWJt van ernstige diSaJssie
Was wel, dat in de brouwerij
Heel vaak een "Opzetje" gemaakt
wordt

Van Waning zat er somber bij.
Tódl heb ik mij wel eens verwonderd,
Door "Bart-ex" zijn mijn kaken glad.
Op mijn maatschappelijke positie
Heeft dit geen invloed nog gehad.

Van Waning is van onze club wel
Bepaald "Goodwill ambassadeur"
Want hij bezoekt steeds vele clubs en
Brenl1 ons verslag in geur en kleur.

Een goed idee was hd. van Bennink
Om naar Ruurlo toe te gaan.
Voor deze gezellige exwrsie
Meldden zich dertien leden aan.

Kranenburg zerI. lange zinnen,
Hij rijl1 ze aaneen als een draad.
Aan zijn bd.OO!1Irant kun je merken,
Hij zit in de Gemeenteraad.

Er stond een welvoorziene tafel
In " Avenarius· gereed,
(fazant en een goed glas Bourgo~e)
Die elk der gasten eer aan deed.

Dat is een hele hoge functie,
Die hij md. waardildteid bekleed,
U kWJt er dan ook staat op maken,
Hij weel, wat u en ik nid. wed.
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Soms geeft. hij insioo.information,
Zo heeft. hij onlango; ons ontvouwd
(Nog niemand had dat ooit vernomen),
Dat er een brug wordt bijgebouwd.

Vreemd stonden wij dan ook te kijken.
Tom Bennink (bij was over tijd)
De voorzitter nog ging bedanken
VOOf het dit jaar gevoerde beleid.

Kars weel. niet wat hij moet beginnm
Wanneer hij buitenlanders heeft..
'n Vmnaakskwartier, precies in,
cmtrum.
Is een vraago;tuk dat sterk VOOf hem
leeft.

En daarvOOf een couvert hem aanbood
Namens onze vriendmkring.
Op deze wijze Bennink , geld temg
Dat de kelner reeds ontving.
Ik zou nog veel kunnen vertellen.
Maar laat het hier nu tod! maar bij.
Sledtts sdtets ik nog in mk1e regels
Wat Rwry is VOOf u en mij.

'''\( Had laatst een Griet", zei hij·m
wilde
Gezellig naar de Cascadé.
Ik was er nooit geYlleesl en zag tom:
Ook deze ten" die valt niet mee.·

Een kring waar men door sfeer en
stemming
Graag wekelijks een uur verkeert.
DOOf causerie en oooversatie
Veel goede vriendm kennen leert.

Vcrbijsterd vroeg tom een der vrien·
dm;
•Jij met een Griet uit. hOOf ik , recht?·
Maar opgeludtt keek Kars de kring

Waar uit het wel zeer drukke leven
Men eventjes zidlzelfkan zijn,
Geen zorgen, geen beslommeringen,
(Of' moest de secretaris zijn).

rond;

-"Ik heb niet Griet maar Griek ge
zegd.".
Met oudejaar riep Kars de Kelner
En de heer Sdlolten in de Zaal,
Bedankte VOOf hun goede zorgen
En VOOf' wekelijks onthaal.

Een h~epunt dan VOOf ons allen
Is eens in 'jaar de Ladies' nillJlt,
Een wOOfd van hulde aan de conunis
sie,
Die deze thans heeft. voorbereid.

De kelner bood hij bij die wOOfdm
T evms een envelopje aan,
Het briefje had hij van te voren
Er zelf maar even ingedaan.

Ik draai er nu tod! heus een pW1l. aan,
Want ga 'Ic. nog door dan wordt u ,

moe.
Ik wens u verder smakelijk eten
En een heel prettige avond toe.
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Ladies' night februari 1961
Gedidn van W. Jansse

Beste vrienden en vriendinnen
En dat waar Frankm 7J.) zijn best dod
Ons elke week opnieuw verrast.,
Met een eminente spreker
Een lid der club ofwel een glist.

Rotary leden, Rotary Anns.
Sta mij toe dat ik vanavond

Mijn versjes aanvang má een wens.

't Is bijna tien jaar nu geleden
Dat onze club wt%d opgeridrt.
'k Zou 7J.) denken, 't is een reden
Voor een hoog gestemd gedidrt.

Toen ik aan de hmch má roons m
dochters
T oevallîg naast zijn dochter zat.
Wist zij niet ofwij wekelijks of
Maand'lijks vergllderm - snapt u dat?

Wij komen elke donderdagmiddag
Allerprdlig:;t bij elkaar.
Mijn wens is daarom voor ons allen
"Na dezetim, nog menig jaar.

'k Dadrt dat men ied're donderdag
avond
Steeds aan vrouw en kroost vertelt,
Wat op onze club weer is besproken
En hoe het ennee is gesteld.

Hooggestand. Jawel! Voorzeker!
Dat zijn wij in de regel wel.
"Service above selt" dat is toch
Ons devies? - Jawel! Jawel!

Overigms warm er die middag
Zoons sled!ts twee en dochters zes,
Als wij 't má kleinkind'rm probeerden
Haddm wij licht meer sucw;.

't Is een heel groot woord. - Eilacie!
Wij sdlidm nog heel veel tekort.
In de jaren dienu komen
Zorgen wij dat 't ~er wordt.

Over kleinkinderen gesproken
Hebt u al eens ooit beleefd,
Twee grootvaders die samen kampm
Wie daarvan de meeste heeft?

Hooggestemd zijn wij niet allm
En niet altijd, want van Heel
Is wat sceplisdl aangelegd en
Steekt de gek nOglll eens veel.

't Gaat tussen Kranenburg en Emste
De laatste heeft één doelpunt voor,
Maar eer twee maanden zijn verstre
ken
Maakt Kranenburg wel weer een

De naam die hij -zeer onea:biedig
Aan onze Rotaryclub geeft,
Is "padvindersclub voor oud're herm"
't Sdlijnt dat bil niet naar hoger !ûeeft.

soore.

Daarmee blijft het dan een poosje
Gelijk spel naar alle schijn.
Mij dunkt, ze klDUlm toch niet anders
Dan als supporters werlaJlam zijn.

Ten opzidrte van onze sprekers
koM hij soms cynisd! uit de hoek.,
Zo vroeg hij eenmaal aan een hmch
mij:
"Wie rorf!l. er voor de lullekoek?"
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Zeer merkwaardig was de visie
Van van Assen. g}l1aecoloog.
"Door die .zaterdag gaat stellig
Onze produktiviteit ormoog"

Lang heeft hd. aan een goede back
groWld
Voor ooze vlaggetjes gesd!ort.
Wij willen Emste hartelijk danken
voor 't ma@1lifieke vlaggebord.

En hij verduidelijkte snuivend
Mtt nauwelijks verholen prtt,
"'k Denk dat er zaterdal11i wel menig
Kind op stapel wordt geztt·.

Hij wordt zoals ge hebt vernomen
Binnenkort g;:pensiooeerd.
Wij hopen dat als senior member
Hij bij oos blijll geIICQ"editeerd

Flieringa en Koorernan, die
Voeren samen jaren strijd,
Om in Rotterdam te komen
Tot een universiteit.

Wij denken even aan vriend Vreeken
Die nu in Israêl vertoeft,
Omdat men daar zijn grt:te kennis
Van hd. silobedrijfbdlOeit.

't Kost Flieringa somtijds zijn nacht
rust
En al is hij nog zo'n stoere knaap,
Toen Stock causeerde over gassen
Viel hij zachtkens aan in slaap.

Ik vernam dat R«:4erdam-Zuid reeds
De club der woeste rijders hed..
Uierman maakte de eerste botsing
In Engeland zoals u wed..

Wat later werd professor Broeze
Slachtoffer van 't verkeer.
Hij kreeg een maandje huisa~
maar
Gelukkig kwam hij spoedig weer.

Van Houten kreeg dat in de gaten
Hij maakte fluks een prop papier.
Daar van die gassen hij nit'ls snapte
Verlangde hij naar wat vertier.

En slechts enk'le weken later
Werd'k door een Duitser zèlf de klos.
Hij zag 't verkeersbord nit:! - Wij
botsten
Boem - boem! lid. werd een "tota!
loss·

lid. propje viel toen op de armen
Van Flieringa, die oogestoord
Bleefknikkebollen - Ja mijn vrienden
De professor malle voort.
Een tweede prop, dit keer een gr«e

Vloog. mopgemerkt door St~
Door 'tlokaal - 't Was een vohreffer
De prof werd wakker mtt een schok.

'k Noem drie vocatiooal problemen:
I. Verkorting van de arbeidstijd
2. En de vrije zaterdagmiddag
3. Opvoering produktiviteit.

Jerne :zeide in zijn slotwoord:
't Was mij. of'k op de HBS
Vanmiddag weder zat te luist'ren
Naar'n moeilijke natuurkWldeies.

Over deze drie problemen
Werd in de club gediscussieerd.
Hoe legt. ge htt nu aan opdat ge
Bij korter werken meer presteert.

En wtten jullie wat vooral ook
Deze indruk heeft versterkt?
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'k Meen ook wel kwajongensstreken
Daarbij te hebben opgemertt.
Wat waren wij dit jaar bevOOlTeàlt
Dat Kranmburg. ro wel bespraakt.
De taak van voorzitter vervuld heeft
En voor 't belang der club gewaakt.

Want wij wáen dat zijn speeches
Steeds má humor zijn gekruid.
't Vemeu/;1 ons dat hij deze avond
Te ga!#. wil zijn bij R'dam-Zuid.

Hij was "buitengewoon" voorkomend
"Ten opzichte van" iedereen.
"Volijverig" rij/;1 hij dewoonlat
Tot een onvolpren:n zin aaneen.

Toen ik drie jaren geleden
In Schiedam ter landdag kwam.
Was de slagzin in die dagen
"Meer Rotarians naar Schiedam"

Die dan soms ro gecompliceerd is
Dat ge ha nog nauwelijks volgen
kW1l,
En eindi/;1 hij dan 'buiten adem'
Dan roq:ll de één orander; "Punt",

Klaassen heeft een báere slogan
Daar tom uitgevonden, die
Luidde. naar ik mij herinner:
"Meer Schiedam in Rotary"
Hulde aan d'organisatoren
Van deze schone ladies' ni~t,
"Schoon" heeft bárekking op de

Doorlopend zitten wij in spanning
En denken: "Waar komt hij teredit",

"ni~·maar

Maar als hij klaar is, denk je ladimd
Hij heeft há todl maar leuk gezegd.

Op "Iadies" tegelijkertijd.
Vrimden 'k draai er nu een punt aan
En 'k wens u allen tot besluit,

"k Wijd nog enkele coupldlen
Aan onze spreker van vandaag.
Naar zijn geestige causeriem
Lui!#.erm wij ahijd graag.

Nog vele Rotary-jaren,
Tarelpresident, ....'t is uit.
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"NAMEN"-gedicht van Frans van Assen, door hem
voorgedragen op de ladies' night gehouden in Ge
bouw Hulstkamp, bij de viering in 1976 van het
25-jarig bestaan van de club.
Als een KRUISHEER landt de KEIJZER; de VAN DAEL is niet
veel wijzer.
Hij meert netjes aan de REE, en neemt al zijn spullen mee,
Met een VISSCHER door de SLUnS, komt hij als een KOOPMAN
thuis.
"MEER KERK" roept hij, dat geMEYER, RINKELt van het k1ok
gebeier.
SCHooNHEYT is niet van de LUGTE, in SCHÖNFELD, MILL, in
die gehuchten
Gaat hij schielijk in het VONS en eet snel een paar bonbons.
Daarvan krijgt hij zó de hik., dat hij verder rijmt als IK.
Dus: omdat ik HOOGERWERF, ik nu ook veel duurder sterf.

En steeds MÜLLER wordt het zand. tol ik in mijn BOUWHUYS
land.
Daar steek ik de OVING aan om maar warm op STOCK te gaan.
Met mijn lichaam vies VAN VEEN, van de POLS tot aan de teen.

Als ik naar de FLlERlN GA, lopen mij vier (de) JONGen na.
Daardoor blijft er niets VAN HEEL en is SCHUlLING slechts mijn
deel.

Ja, zo'n OLTHUIS is toch fijn, maar een HOLZHAUS is te KLEIN.
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Voor de BAKKER van de HOEVEN, jullie moest zijn brood eens
proeven.
Hij heet JANSSE en is MACK, AY, het regent door het dak.
Als ik nu niet HOLLENGA. komen mij de FRANKEN na.

Kruip ik in het KOORE, MAN! daar geniet je nog eens van.
Aan de KIMPE PETERSON~ door de BLINK ik haar herkon.
In BRUENStijd LICHTEN AUERhennen, die kan ik in het VEN
herkennen.

Dat is echt een MALEFIJT en dat ben je niet gauw kwijt.
Ik mij W ANING TEKELENBURG, of heet het soms KRANEN
BURG?
o nee, daarvan zijn er twee en dat brengt verwarring mee.

Als bij METZ ER wat gebeurt, wordt daar ook niet om gezeurd.
En in BERGEIJK aan het HOF valt de COSTER in het stof.
Ach, ik ben een HOUTE KLAASS, EN mijn zinnen slecht de baas.

Maar tenslotte wil WER Yder, eeuWIG LEVEN in 'I geklieder.
En men roept laTER WEE, ME lieve help da's een idee,
MOLTZER, die wil ook nog mee.

Zijn BOEL, Eh, nee zijn jas hangt scheef, die is dan ook wel te
GREEF.
Ik moet nu die HEROK wassen, want ik kom per slot VAN ASSEN.
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