
6 DE DRIEMASTER 

KaJRpirnpressies uit Marhela 
De eerste kampavond over kalveren, een vaantje en gemeenschapszin 

De opening van het Zomerkamp. 1955 
werd verricht door vice-voorzitter 
Nordlohne, die hiermede tevens een 
zware strijd te strijden kreeg met 
de consequenties van het leven ten 
plattelande. 
"Gaarne heet ik U in het kamp wel-
kom namens ...... ". Namens wie 
zullen wij nooit weten, want een 
vernietigend "bèèèè ...... " van een 
horde dorstige kalveren verscheurde 
de avondlijke rust. "U excuseert .... ·• 
(weer klonk een oorverdovend 
"bèèè ...... "), "die met vacantie is 
naar ...... ". Het was voor de aan-
dachtige luisteraar géén verrassing, 
de plaats in kwestie bleek "Bèèè .... " 
te heten. Een gealarmeerde lavings
pJoeg bracht redding en onverstoor
baar opende Edgar verder. 
In een kort woord legde hij de na
druk op het feit, dat onze generatie 
gelukkig is hier in alle vrijheid een 
- gemengd - kamp te kunnen heb
ben. Een kamp waarin het vrijheid, 
gelijkheid en broederschap zo be
langrijk is, vooral het laatste begrip, 
wellicht nog van meer waarde dan 
de sociale gerechtigheid. Voor diens 
verdiensten in de J.O.V.D. en spe
ciaal voor het kamp bood Edgar 
daarna namens het Hoofdbestuur aan 
Tim de Vries het befaamde blauwe 
vaantje aan. 
Enigszins verrast dankte Tim de 
Vries de vice-voorzitter voor zijn 
openingswoord en voor het vaantje, 
dat voor hem altijd een grote waar
de zal blijven vertegenwoordigen. Op 
zijn beurt heette hij de aanwezige 
leden van het Hoofdbestuur, de spre
ker van deze avond, Dr. K. van Dijk 
en diens vrouw, alsmede een Engel
se gast en enige V.V.D. functionaris
sen uit de omgeving welkom. 
Even stond hij stil bij de waarde 
van een kamp als een middel tot op
voeding in gemeenschapszin. De 

schillen en het is dwaasheid deze te 
willen verdoezelen. 
Als kinderen staan wij in de ge
meenschap van het gezin en gaat het 
er om de ander gelukkig te maken; 
later blijkt, dat alleen een gezonde 
concurrentiezucht zelfhandhaving 
mogelijk maakt en zitten wij midden 
in de strijd om het bestaan. Toch 
hebben wij temidden der rationali
teit heimwee naar de rust van vroe
ger, vandaar ook zo nu en dan het 
verlangen naar de kampgemeen
schap als protest tegen de organisa
tie en het keiharde leven van alledag. 
Juist onze generatie maakt echter de 
snelle devaluatie van het begrip "ge
meenschap" in de oude zin van het 
woord mee. Het zou ook fout zijn 
deze verdwijnende grootheid te ver
heerlijken, de door sommigen bv. als 
ideaal geschetste dorpsgemeenschap 
is dikwijls niet meer dan een onge
zond broeinest van standjes en 
dorpsklets. Een organisatie is ook 
een gesloten geheel, maar op een 
andere wijze; terwijl "de groep" een 
automatisuh er toe behoren als ken
merk heeft is het deelhebben in een 
organisatie een gevolg van een wils
besluit. Thans ontstaat "de gemeen
schap" niet meer door geboorte of 
andere factoren waarop wij zelf geen 
invloed hebben, maar door het wel
overwogen gemeenschappelijk be
lang of de gemeenschappelijke taak. 
De illusies gelijkheid en broeder
schap zijn vervangen door democra
tie als beginsel en als levenshouding. 
De Christelijke partijen verdedigen 
manhaftig de verloren stellingen van 
het gemeenschapsidee. De liberaal 
heeft de consequenties uit de veran
deringen in deze wereld getrokken 
en vindt zijn kracht in de burcht van 
de vrije persoonlijkheid. Wij zijn in
dividualist geworden en vanuit deze 
wetenschap moeten wij bouwen. 

Een gezellige bezigheid 

kampgeest heeft echter alleen waar
de als we er ook later, in het dage
lijkse leven, uit blijven putten. 
Hierna sprak Dr. van Dijk over de 
politieke partij als maatschappelijk 
verschijnsel. Volgens hem moeten wij 
de politieke partij zien als een vol
komen rationeel bestanddeel der 
maatschappij, een apparaat om iets 
mee te bereiken. Jongerenorganisa
ties, - ook de J.O.V.D. -, hebben in 
wezen dezelfde bestaansgrond en de 
beginselen vrijheid, verdraagzaam
heid en verantwoordelijkheid zijn de 
juiste beginselen. Immers, de woor
den gelijkheid en broederschap zijn 
mooie klanken, maar niet in over
eenstemming met de realiteit, de 
vereniging is een nuchter, organisa
torisch element, dat niet door senti
ment vertroebeld moet worden. Er 
zijn nu eenmaal onuitroeibare ver-

Kenmerkend voor deze houding is 
de totale afwezigheid van emotionele 
geladenheid; daar'{oor in de plaats 
staat het rationele denken en tevens 
de bereidheid iets van de persoonlij
ke souvereinHeit af te dragen als het 
nut van het algemeen belang dit 
vergt. 
Niet genoeg kunnen wij de nadruk 
leggen op het feit, dat de mens een 
vrije en vrij-denkende persoonlijk
heid is met het voorrecht van de 
keuze, bij dit alles staat echter het 
verstand op de eerste plaats. En zo 
ontstaat dan tevens de gemeenschap 
in haar moderne gedaante, met haar 
nuchtere inslag en vermijding van de 
beperkingen en zwakheden, die aan 
de oude vorm er van inhaerent wa
ren. 
Er kwam een pauze, er kwam koffie, 
er kwamen gesprekken. Serieuze en 

kolderachtige. Er kwam een korte 
nabeschouwing en daarna brachten 
alle kamperenden gezamenlijk Klaas 
van Dijk en zijn vrouw naar hun 
hotel als sluitstuk van deze avond. 
Voor deze avond hadden de van 
Dijks een zeilweek onderbroken, iets 

wat hogelijk geapprecieerd werd. Zij 
konden toen nog niet weten hoe de 
woorden die op deze avond gespro
ken werden nog vaak het onderwerp 
van gesprek in het kamp zouden 
zijn. Het was een goede avond. 

Aan de schoonmaak 

~~varingen van een keukenprinses 
Al enige malen is mij het geluk 
beschoren geweest als kokkin 
het J.O. V.D. kamp mee te ma
ken. "Geluk", zul je zeggen, 
"hoe kom je erbij. Je moet al
tijd sjouwen, denken over het 
menu, boodschappen klaarma
ken, soep koken, enz." 
Hoewel al deze dingen waar 
zijn, geeft het je toch veel geluk. 
Elk brouwsel, al is het niet he
lemaal geworden, zoals je je dat 
had voorgesteld, wordt enorm 
gewaardeerd. Lofuitingen hoor 
je de hele week, aanbiedingen 
om hulp zijn niet van de lucht. 
De herinneringen van dit jaar 
zijn wel heel plezierig. Er was 
een ma:rimum aan gerief. Een 
gezellig knus keukentje met aan 
alle kanten ramen en kasten en 
in 't midden een ronde tafel. 
Een kelder ter beschikking en 
de bewoners van de boerder~j 
zeer welwillend en vol belang
stelling, een slager, die ons op 
zekere dag een reusachtige 
leverworst schonk. 
De ontvangst van de deelne
mers is altijd een moeilijk punt 
geweest. I edereen loopt wat on
wennig rond. Ik besloot te gaan 
erwten doppen en binnen af
zienbare tijd had ik zelf geen 
kans meer bij de groenteteil te 
komen, daar die omzwermd 
werd door een schare arbeids
willigen. Zo ging het verder de 
hele week. Edgar en Henk, de 
H.B. leden, blonken uit in het 
wassen van de vaat. 
Jan Huisman schilde op een 
middag in zijn eentje alle aard
appelen en had ze bij onze 
thuiskomst na een fietstocht, al 
gaar. 
Tim maakte met Jan Huisman 
een menu klaar om van te wa
tertanden. Na kippensoep met 
echte ballen kwam er bloem
kool met een mooi glad sausje 
ter tafel en de heerlijke crème 
panachée ging tot de niet aan
gebrande bodem toe op. Bij de 
aanblik van de keurig gedekte 
tafel met wit papier en de mok-

ken met bloemen kreeg ik een 
brok in mijn keel! 
Ook de meisjes weerden zich. 
Diddy draaide en bakte 30 gro
te, 20 kleinere en 90 kleine ge
haktballetjes. Mimi, Loes en 
Nel verrasten ons bij thuis
komst met een mok koffie en 
Kitty bediende ons 's morgens 
met thee (gezet van een heel 
pakje!) en een zoen om goed 
wakker te worden. Ook Gab en 
Tim waren matadors in het 
theecorvée en kweten zich van 
hun taak met zo'n stralend ge
zicht, dat de wijzers van de 
klok onvermijdelijk op de ach
tergrond geraakten. 

Een dinertje in een hotel is voor 
een kokkin altijd een feest. Dit 
jaar was alles in groot tenue: de 
kampeerders, de met menu's 
en bloemen versierde tafel, de 
gerechten (met liefst vijf groen
tensoorten) en niet te vergeten 
de gezellige sfeer, die verder 
niet in woorden is om te zetten. 
Eveneens onbeschrijfelijk wa
ren de momenten, wanneer we 
's nachts na het feest uit Die
penheim terugkeerden en neer
streken in de keuken om een 
poging te doen het brood van 
de vorige dag niet nog ouder te 
laten worden. Een poging, die 
telkens weer prima gelukte. Als 
keukenprinses genoot ik intens 
van de bedrijvigheid in mijn do
mein. 

Eenmaal ben ik er tussenuit ge
knepen tijdens een fietstocht 
om wat vlugger het eten op ta
fel te hebben. Het was ook 
eigenbelang om 's avonds zo 
snel mogelijk naar Diepenheim 
te kunnen gaan. Maar de reac
tie, vooral van de mannelijke 
deelnemers was geheel anders, 
dan ik verwacht had. Ze accep
teerden dit helemaal niet, wat 
ik aanvankelijk maar matig 
kon waarderen, doch ik kwam 
toch tot de slotconclusie: "Het 
is een voorrecht om kokkin te 
zijn!" KOKKIN 
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Vit het dagboek 'Van een der deelnemers 
Nu ik dit schrijf is het Dinsdagavond 
en eergisteren (dus Zondagavond) 
ben ik thuis gekomen uit Markelo, 
vuil en moe. Direct ben ik in bad 
gegaan en heb me eerst heerlijk ge
boend en geschrobd en heb een 
schoon stel kleren aar~getrokken; 

wat voelde ik me een ander mens. 
Als herboren gewoon! 

Toen moest ik spuien. . . . . . en mijn 
hospes en hospita waren werkelijk 
heel gezellige toehoorders en toen ik 
zo voor me zelf hardop denkend alles 
wat ik beleefd had aan hen vertelde, 
kon ik aan 't eind van m'n verhaal 
concluderen: het is werkelijk een 
machtig goed kamp geweest! 
Machtig goed, zei ik en daarvoor 
waren vele redenen. Ik heb het ge
noegen gehad meerdere kampen mee 
te maken, maar dit laatste zomer
kamp overtrof werkelijk alles en een 
woord van dank aan de kampcom
missie, aan Tim de Vries, aan Fiet 
Bos, aan Will Zwart en aan Rini ter 
Horst is hier dan ook zeker op zijn 
plaats. 

Het weer was uitstekend; de eerste 
dagen konden we genieten van een 
blauwe lucht met een gloeiendhete 
zon en hoewel de laatste paar dagen 
de grijze vvolken de overhand had
den, hebben we slechts één middag 
twee kleine regenbuitjes, z.g. over
vliegertjes gehad. In een zomerkamp 
hangt zo heel veel van het weer af 
want regent het hele dagen, dan is 
de stemming vaak in mineur. Moet 
ik nu nog vertellen dat, mede dank 
zij het weer, de stemming onder de 
kampdeelnemers prima was? 

Een zeer goede stemming was er en 
juist dàt was één der oorzaken dat 
we op een uitstekend geslaagd zo
merkamp kunnen terugzien. 
Ik heb nog nimmer een J.O.V.D. zo
merkamp meegemaakt. waar de \·er
houding meisjes : jongens = 1 : 2 
was. Nee, ideaal gewoon en verwend 
dat we zijn! ! Moesten er schoenen 
worden gepoetst, dan stonden Acta 
of Will klaar om dat te doen; waren 

te gaan is een schurk"? Gegaran
deerd, wij waren geen schurken. Zeg 
nu dus niet, dat de slaap vóór twaalf 
uur 's nachts genoten, dubbel telt. Zeg 
nu niet, dat we onze slaap zo hard 
nodig hebben en dat je juist na zo'n 
dag wandelen, fietsen en zwemmen 
grote behoefte aan rust hebt om de 
volgende dag weer fit te kunnen zijn. 
We weten dat allemaal wel, maar zou 
U het klaarspelen om een aantal 
jongelui vroeg naar bed te sturen 
als ze gesterkt door de onovertroffen 
maaltijden, klaargemaakt door Fiet 
Bos, om twaalf uur 's nachts aanstal
ten maken om een nachtwandeling te 
gaan plegen? Nee, dat zou U niet 
klaarspelen! Zeker niet! Vandaar 
dus, dat U het onze "kampcomman
dant" niet kwalijk kunt nemen, wan
neer we, wat de slaap betreft, niet 
helemaal aan onze trekken zijn ge
komen. 

En trouwens, ook niet alle deelne
mers en deelneemsters maakten onze 
nachtwandelingen mee, want enke
len gingen voor ons doen heus wel 
vroeg in de slaapzak. Mag ik in het 
midden laten, wie wel en wie niet 
vroeg gingen slapen? Ouders die dit 
lezen kunnen immers nog wel eens 
bij hun zoon of dochter vissen? Be
denk echter dat in Spreuken 20 staat 
geschreven: "Heb den slaap niet lief, 
opdat gij niet arm worde; open Uwe 
ogen en verzadig U met brood." Van
daar dus de behoefte tot het maken 
van een nachtwandeling en bij te
rugkomst op de boerderij, het veror
beren van enkele boterhammen, 
doorgespoeld met melk of thee in 
ons gezellig keukentje met z'n knus
se ronde tafel. 

Zo'n nachtwandeling is verrukkelijk; 
het is heerlijk buiten, een zacht-zo
mer·se temperatuur en zo heel erg 
stil. Een wandeling in de nachtelijke 
stilte over· de Markelose berg maakt 
een heel ander mens van iemand; je 
hebt eens echt tijd voor een rustig 
ingetogen gesprek met je mede
kampbewoners en dat is goed na een 

Even uitblazen 

er vuile hemden of handdoeken te 
wassen of moest het badgoed worden 
uitgespoeld, dan waren Kitty of 
Mimi of weer Acta bereid om dat te 
doen en was er iets kapot dat met 
naald en draad gemaakt kon worden, 
dan ga ven Diddy èn weer Mimi acte 
de présence; nee heus, die mannen 
zijn de hele week gewoon in de wat
ten gelegd; ze werden op de handen 
gedragen! 
We zouden dit kamp kunnen noe
men, het kamp van vroeg naar bed 
gaan en laat opstaan. Laat ik duide
lijker zijn: we gingen vroeg in de 
morgen naar bed en stonden laat in 
de morgen op. Ach, zei Samuel 
.Johnson (1704-1784) al niet: "Wie er
aan denkt vóór twaalf uur naar bed 

dag vol tintelende humor en dolle 
nonsens. 
Het is werkelijk een fantastisch ge
zicht om de maan omstreeks midder
nacht boven de Markeiase Berg te 
zien staan en nu zou ik Ralph Waldo 
Einerson (1803-1882) willen citeren: 
"Hij die de opkomende maan om 
middernacht door de wolken heeft 
zien breken, is als een aartsengel te
genwoordig geweest bij de schepping 
van het licht en van de wereld." 
Zonder aartsengelen te zijn hebben 
we heel wat scheppingen meege
maakt! 
Van middernacht tot zonsopgang is 
maar een heel klein rukje dachten 
Gab Dorsman en Tim de Vries en zij 
konden later vertellen wat er zo al-

lemaal vlak vóór zonsopgang in het 
bos en op de akkers rondom de 
Markeiase Berg is te zien en te ho
ren; konijnen speelden tussen de 
korenschoven en de mens komt diep 
onder de indruk en wordt stil van 
het gekwinkeleer der vogels. 
Om nooit te vergeten zo'n zonsop
gang en die morgen sneuvelde er een 
record: eerst om kwart over zes do
ken deze twee dauwtrappers in hun 

"De Markeiase Berg". Om nooit te 
vergeten, zo lekker! Compleet met 
menukaart (hulde voor Diddy en 
Fiet) was dit wel één der hoogte
punten in ons kamp. Erg jammer, 
dat Ada vanwege een op dat ogen
blik in disorde zijnde maag hiervan 
niet heeft kunnen meegenieten. 
Wanneer het er op aankomt een ge
zellige avond in de boerderij te or
ganiseren, dan kan ik U vertellen dat 

In verdediging 

slaapzakken, na eerst nog plichtsge
trouw de thee-corvee te hebben ver
vuld. Welk een contrast: twee jonge
lieden, volkomen fris en fit, en gil
lend van levenslust vonden tijdens 
deze thee-corvee, suffe, slaperige ge
zichten met lodderige ogen van half
versufte mensenkinderen. Mensen
kinderen die nog maar 21/2 uur ge
slapen hadden, dus deze thee wel erg 
aan de matineuze kant vonden. Wat 
de bedoeling was. 

Kunt U overigens de werkwoorden 
dollen, mollen en sollen vervoegen? 
U moet het eens vragen aan insiders 
want zij kunnen het in alle tijden. 
De tegenwoordige tijd hebben we ge
had, dus hun sterkste zijde is mo
menteel verleden tijd, terwijl de toe
komende tijd voor vervoeging in 
aanmerking komt, wanneer de deel
nemers uit '55 het zomerkamp 1956 
zullen meemaken. 

Wij hebben ontzettend veel gezien 
in onze kampweek. Fietstochten 
werden gemaakt naar Holten, Del
den, Diepenheim, Lochem, Rijssen, 
Nijverdal en Goor en in de open
luchtbaden in- of bij deze laatste 
vier plaatsen hebben we heerlijk ge
zwommen. Merkwaardig was het 
verschil in water; in Rijssen was 't 
water lauw, in Lochem vies-groen, 
in Nijverdal helder en chloorachtig 
en in Goor alleen maar koud. 

De kreet: "Is er nog iets te versieren 
of feest-te-vieren" heeft ook deze 
kampweek enkele malen weerklon
ken; drie maal hebben we gezien 
hoe het landelijk stadje Diepenheim 
met zijn 2100 inwoners haar 850 jarig 
bestaan vierde en 's avonds dansten 
we op de muziek van een stem
mingsorkestje in zaal Roelofsen; erg 
gezellig, heel veel stemming en erg 
warm (voor de jongens dan die zorg
den dat alle meisjes op de vloer 
kwamen). And how! 

De keuken roemde ik al. Fiet heeft 
zich weer uitstekend van haar taak 
gekweten en er gingen fluisterstem
men op, dat ze 't volgende jaar toch 
weer in 't kamp komt en voor ons zal 
koken. Ook Tim heeft een dag de 
warme maaltijd verzorgd; aan de 
versierde tafel ging het dinertje van 
de kippensoep via rollade en bloem
kool naar de custard- en chocolade
vla er in als koek (Groninger, dan!) 
En dan ons dinertje in Hotel-Rest. 

Reina, Mimi en Fiet die kunst ver
staan. Met Fiet maakten we een reis 
door de gehele wereld en Reina en 
Mimi verdienen een grote pluim 
voor hun levend kwartetspel en 
pantomime! 

Waterbaletten ontbraken ook in dit 
kamp niet en dat Acta en Tim uit
stekend met water overweg konden 
bleek niet alleen in het spel, maar 
ook bij het schrobben van de keuken. 
Toen deze opgeleverd werd was het 
verschil met nieuwbouw miniem. 

Ja, het was een reuze leuk kamp. We 
zouden eerst 's Zaterdagsmiddag:> 
vertrekken maar de sfeer was zo 
go~d (het was werkelijk een "kamp
gemeenschap", met verontschuldi
gingen aan Dr K. van Dijk) dat we 
maar tot Zondagmiddag zijn geble
ven. 

Vele vriendschapsbanden zijn aan
geknoopt of hernieuwd. We hebben 
elkaar leren kennen en waarderen 
in een ongedwongen sfeer zoals je 
eigenlijk alleen in een J.O.V.D. zo
merkamp vindt. 

Moge het aanknopen van deze 
vriendschapsbanden bijdragen tot 
versteviging van onze basis en tot 
een nog grotere bloei van onze jon
g2renorganisatie. 

Frederik Fluweel 

BLOEMENDAAL 
& LAAN N.V. 
WORMERVEER 

Rijst, Havermout, 
Rijstvlokken, 
Mais-flakes 

• 
C.V. OLIEFABRIEKEN 
,.DE TOEKOMST" 
WORMERVEER 

Veevoeders, 
Technische oliën 
"Smaragd" Slaolie 
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Zoeklicht op het Zomerkamp te Markelo één. Maar je vergat dat je de nacht 
niet inging, je ging de nacht uit! 

Gehoord en genoteerd van: 

Markeloër: Ik kwam Zondag een 
hollend meisje tegen en daarachter 
een vent in zwembroek met een 
emmer water. De Zondagswet zegt 
niets van zulke gevallen, maar wat 
zou Be el er van zeggen? 

Edgar Nordlohne (A'dam): Wat deze 
man beweert is een uiting van een 
typisch onkampse geest. 

Klaas van Dijk (Groningen): Indivi
dualisten zijn jullie! Allemaal! En 
wie wil beweren dat er hier een 
kampgemeenschap is? Om dat te 
ontdekken zou ik pas over veertien 
dagen mogen terugkomen. 

Bernard Dorhout (Groningen): De 
rum die ik altijd bij Roelofsen 
drink, is een ideale smeerolie voor 
mijn gemeenschapszin. 

Jo de Jonge (Veendam): Daar komen 
bezoekers aan. Het lijkt me wel 
gewenst dat de kampcommandant 
nu zijn hemd eens gaat aantrekken. 

Ada den Hartog (Z. Beyerland): Vol
gend jaar kom ik vast weer in het 
zomerkamp en jullie kunnen er op 
rekenen dat ik dan een fiets mee 
breng die niet steeds uit elkaar 
valt! 

let Iseger (Zeist): Dit vind ik een 
fiets met grapjes! Hahahal Maar 
nu ernstig jongens, dachten jullie 
nu werkelijk dat een fietsenmaker 
zo'n groot gat op Zaterdagmiddag 
zou willen maken? 

Gab Dorsman (Vlaardingen): Maar 
meisje, dat hangt toch helemaal af 
van je glimlach! 

Nel Veelders (Hoorn): Wat een knul, 
hé?! Verschrikkelijk! 

Voorbijganger op de Larense weg: Ik 
zou nu wel eens overdag of 
's nachts voorbij de boerderij van 
Wissink willen komen, zónder dat 
er mensen in pyama op de bank 
voor de schuur zitten! 

Nel lsegen (Zeist): Wie wil er nog 
een snoepie? 

Fiet Bos (Groningen): Ik vond het zo 
griezelig donker 's nachts op de 
bank voor de schuur, dat ik maar 
een paar kaarsen heb aangestoken. 

Tim de Vries (Groningen): Gaan jul
lie ook mee de zonsopgang bekij
ken, meisjes? 

Mimi Ross (Enschede): Als ik jou zie 
dan zie ik alles; zonsopgang en 
zonsondergang tegelijk. En zo. 

Nel Veelders (Hoorn): Vannacht ga 
ik ook mee met de nachtwandeling. 
Ik wil wel eens zien wat er dan 
altijd gebeurt. 

Deelnemer uit het Westen: Het is 
niets dat jullie Oostelijk'n all'n 
met die enn'n loop'n te roll'n, maar 
ik ben bang dat ik er op de duur 
iets van ga overneem'n. 

Bulderstem op de mannenafdeling: 
Er moet meer en meer gedold, ge
mold en gesold worden! 

Fluisterstem op de meisjesafdeling: 
Sssst ...... anders komt het in de 
Driemaster! 

N.N.: Er zijn slechts twee dingen die 
een man niet geheim kan houden: 
dat hij dronken is, en dat hij ver
liefd is. (naar Antiphases, 4e eeuw 
v.Chr.). 

Peter Billeness (Londen): Ze hebben 
geprobeerd om me uit te leggen 
wat "Bluf of the Hague" is, maar 
waarschijnlijk is dit een exclusief 
continentaal begrip. 

Diddy de Vries (Groningen): Kom nu 
uit het water jongens; we moeten 
weg, want we gaan nog een druk
ke nacht tegemoet. 

Jan Noordman (Hattem): Ik geniet 
altijd in stilte. 

Kitty van Rijn (Den Haag): Als 
meisje uit een grote stad vind ik 
zo'n weekje op het land heerlijk. 
Ik weet nu alles van melken, kaas 
maken, varkens en mannen op 
scooters. 

Reina Tonckens (Hengelo): Het 
mooiste werk dat ik ken is balle
tjes geven aan jongens. 

Wim Schoehuys (Alkmaar): Ik wil 
ook wel eens voor thee met be
schuit op bed zorgen, maar wat 
moet ik dan precies allemaal doen? 

Loes Rabbinowitsch (Eindhoven): 0, 
heb ik thee gedronken? Bah, dat 
lus ik niet! Ik dacht dat het koffie 
was. 

Rini ter Horst: Ja, ik ben een echte 
koopmansvrouw. Laat mij maar 
scharrelen met mijn cigaretten. 

Fiet Bos (Groningen): Ja, toen ben 
ik maar in m'n eentje hard terug
gereden uit Goor om voor het eten 
te zorgen. Nu kunnen we ten
minste vanavond in Diepenheim 
10 minuten langer dansen. 

Gab Dorsman (Vlaardingen): Ik ben 
vandaag met drie één derde vrouw 
uitgeweest Och, een matig mens is 
zijn vrijheid waard! 

Will Zwart (Deventer): Nu er in dit 
kamp allemaal loslopende meisjes 
en vrijgezelle jongens zijn zullen 
er wel veel huwelijken gesloten 
worden. 

Nel Iseger (Zeist): De leuke man zie 
je alleen maar op een plaatje 
maar nooit in het werkelijke leven. 

Henk Veer (Dodewaard): Het is 
vreemd, maar in een slaapzak kan 
ik zonder hoed op mijn hoofd niet 
slapen. 

Jaap Vogelenzang (Apeldoorn): Erg 
makkelijk, een zwarte pyama, die 
hoef je in geen acht weken te was
sen. Maar één ding begrijp ik niet. 
Nu kom ik speciaal terug om eens 
een nacht in het kamp door te 
brengen en uitgerekend deze nacht 
wil iedereen gaan slapen. 

Loes Rabbinowitsch (Eindhoven): 
Wanneer ik volgend jaar weer in het 

kamp kom zal ik zorgen dat ik 
weet hoe mijn Philips flitscamera 
werkt. 

Ada den Hartog (Z.-Beyerland): dat 
zien we dan wel, ik weet zeker dat 
het niet aan jou "legt". 

Nel Veelders (Hoorn): Wat een maid 
hé? Verskrikkeluk'! 

Stem uit het koor: Wat gaan we nu 
doen? 

Jan Huisman: Slapen!!!! 
Fiet Bos (Groningen): Als ik 's mor

gens wakker word kan ik niet lan
ger in mijn slaapzak blijven liggen, 
want dan kriebelt alles me. 

Jan Huisman (Klaaswaal): Of ik ge
noeg gegeten heb? Ik knap bekant! 

Will Zwar (Deventer): Duur zo'n jurk 
met bier, cassis en vermouth. Zou
den de jongens die nu al drie keer 
de tafel hebben omgekeerd weten 
dat ik die jurk geleend heb? 

Boer Wissink (om 5 uur 's morgens): 
Al vruug uut de veer'n. Hé? Of 
moet oe er nog in? 

Ada den Hartog (Z.-Beyerland): 
Lichting '36 zit graag jongens ach
terna met een mok water, want 
lekker met water knoeien is ook 
mijn lust in m'n leven. 

Mimi Ross (Enschede): Laat mij die 
gamel en die grote pan maar 
schoonmaken; ik wil toch stewar
dess worden. 

Gab Dorsman (Vlaardingen): In die 
swingtent in Diepenheim was het 
ongelofelijk vol en warm. Het 
schuim stond gewoon op de dans
vloer! 

Will Zwart (Deventer): Is er nu echt 
niemand die gemasseerd moet wor
den? 

Jan Huisman (Klaaswaal): Ik werd 
altijd zo moe in mijn vacantie, 
daarom ben ik nu maar eens naar 
een J.O.V.D. kamp gegaan. 

Iet Iseger (Zeist): Dag lui, daar ben ik 
weer, hoe was het deze week en 
is er nog wat voor me te eten? 

Bernard Dorhout (Groningen): Toen 
ik met Rini en Loes het record 
wilde breken, was er natuurlijk 
een bewolkte lucht en we konden 
daardoor de zon niet zien opgaan. 
Maar we hebben tóch bij het mo
nument heerlijk geslapen. 

Tim de Vries (Groningen): Je dacht 
zeker dat het beter is de nacht met 
twee vrouwen in te gaan dan met 

Ada den Hartog: Op de huishoud
school doen we altijd tomaten
puree in de sla. En bovendien, de 
tomatensoep is immers toch nog 
sterk genoeg. 

Freda, de hond: Als het werkelijk 
zo is dat de ouden van dagen van
wege de noodwet op Drees stem
men, dan stem ik 't volgend jaar 
liberaal. Bij de J.O.V.D. kreeg ik 
immers mijn eten? 

Boer Wissink: Een leuk stel was jul
lie zo met elkaar. Ik heb nog nooit 
zo'n gezellige groep in mijn boer
derij gehad. En komt het volgend 
jaar gerust maar terug! 

Koor: Tot ziens allemaal en goede 
reis. Op het eerstvolgend weekend 
zien we elkaar terug om herinne
ringen op te halen en foto's te zien! 

KLONGELIEDERIE. 

Zo maar 
van 

tvat kanttekeningen 
een deelnemer 

Men kan kampeerders beschouwen 
als kortbroekige zonderlingen en 
schizophrene geesten, verzot op ont
beringen, rode dassen en liederen uit 
de pikante zangbundel "Jan Piere
wiet". In plaats van een goed verend 
bed prefereren deze vreemde lieden 
(prikkend) stro of (harde) bosgrond 
en 's morgens denken zij met af
schuw aan een vaste wastafel met 
blinkende kranen voor warm, lauw 
en koud water en storten zich zin
gend onder een spetterende kraan 
op een tochtige hoek. 
Deze deelnemer heeft altijd heel veel 
voor bovenstaande zienswijze ge
voeld en voelt er nóg voor, alleen 
ontdekte hij dat ook op dit gebied 
een even oude als juiste stelregel op
gaat. Namelijk dat het een genoegen 
is tot de groep zonderlinge zielen te 
behoren. 

Het was een goede tijd in Markelo, 
als gij dat nog niet begrepen had. 
Eén keer uitgezonderd werd 's mor
gpn-; :·ltiid cp een lUielijk en mens
waardig tijdstip thee met beschuit 
op stro geserveerd. Men nuttigde dit, 
werd langzaam helemaal wakker, 
stond op, schudde wat stro van zich 
af en liep naar buiten om voor het 
huis een morgensigaret te gaan zit
ten roken, wat trage woorden te wis 
selen, enfin, zonder de dreiging van 
telefoons, afspraken en stapels pa
pieren mens te worden. 

Dan het waswerk in een minimum 
aan kleding met bij tijd en wijle een 
(zachte) vrouwenhand om de na een 
jaar werken (enigszins) gebogen rug 
teder te wassen. Als iedereen deze 
ceremonie ondergaan of desgewenst 
gepleegd had werd de vlag gehesen 
en spraken Fiet of Tim een kort 
woord. Deze dagopeningen, net niet 
te licht, net niet te zwaar, vormden 
een goed begin van de dag; vooral 
de behandeling van he onderwerp 
"Carpe Diem" zal wel in de herin-
nering blijven ...... Waarom echter, 
oh! Kampcommandant, sprak gij nim
mer over de minstens even schone 
woorden "Carpe Noctem"? 

Een kamp is 's morgens als een motor 
die op gang komt, eerst wat gepuf, 
dan gaat het sneller en uiteindelijk 
draait de zaak op volle toeren. Aan 
het ontbijt schoten de opmerkingen 
en antwoorden gewoonlijk al als pij
len over de mokken heen en weer 
en verdwenen stapels brood met 'n 
supersonische snelheid. Na het eten 
corvee. Deelnemer heeft nooit kun
nen ontdekken, wie. er nu eigenlijk 

officieel corvee had; dit kamp zou 
een ideaal herstellingsoord voor 
plannenridders zijn geweest, want 
zonder schema's en tabellen draaide 
alles virtuoos. Een idee voor het 
H.B. om geld uit te slaan? 

Dan volgden de zwerftochten door 
het schone land van Overijssel, langs 
gladde asphaltwegen, over hobbelige 
bospaadjes, maar altijd met aan 
weerszijden natuur; bomen, struiken, 
of rijpend koren op glooiende hel
lingen. Het begrip tijd bestaat dan 
niet meer; de ochtendkoffie dronken 
we gewoonlijk zo om een uur of één, 
zelfs waren er deelneemsters, die het 
zo met de tijd op een accoordje gooi
den, dat zij de dagelijkse rij van con
sumpties openden met enige stevige 
long drinks. . . . . . Wellicht ook zijn 
wij hiermede een merkwaardig over
blijfsel van de typisch Hengelose en 
Deventerse folklore op het spoor! 

Na terugkomst het avondeten. De 
hoeveelheid regen die wij dit jaar 
volgens menselijke berekeningen 
hadden moeten hebben waren in een 
grenzeloos en zeer te waarderen al
truïsme reeds door de deelnemers 
aan kamp '54 bij hun eigen quanturn 
getrokken, dus wij konden altijd in 
de open lucht eten. And how!!! Wie 
zal ooit "Het Slaatje" vergeten, een 
schepping waarop wij gevoegelijk 2 
dagen hadden kunnen teren? 

De dagen waren mooi in Markelo, zo 
ook de avonden en de nachten! Vrij 
en vrolijk trok het hele koor er 's 
avonds nog op los alsof de dag be
ginnen moest. Vraag het Tim, die 
eens wat ,,spelletjes" meedeed op be
lofte dat hij er niet bij hoefde te lo
pen. Na afloop stelde hij vast het 
dagtotaal nog met ca. 5 km. verhoogd 
te hebben ..... . 

Dan de traditionele nachtwandeling, 
met af en toe opflikkerende zaklan
taarns en wilde kreten, maar ook 
met lange gesprekken. Eens op een 
morgen vonden twee J.O.V.D.'ers op 
de weg naar de Markelose berg een 
riante verzameling peukjes, achter
gelaten door vier nachtwandelaars 
(sters), die er op deze plek eens rus
tig in een kringetje voor waren gaan 
zitten om de daverende dingen dezer 
dagen aan een gedegen en verant
woorde beschouwing te onderwer
pen ...... 
Het beroerdste moment van deze 
week? Het einde. Leden van de 
kampcommissie, jullie hebben het 
enorm gedaan. Doe als de Ramblers 
en kom terug!!!!! 
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