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FRISSE, HOCKEYENDE
door Rene Wijninga

DEVENIER, 28 maart 1989 - Tot mijn grote verbazing trof ik in de laatste Driemaster niet alleen op de 
cover maar ook op pagina 17 een foto van de lieftallige secretaris van de afdeling Doetinchem e.o. aan. 
Hoogstwaarschijnlijk heeft een virus zich meester gemaakt van de voltallige conmissie voorlichting. De 
foto's zijn van FOTO KELDER in plaats van NATO PHOTO, maar het kan zijn dat de plaatjes van de fotore
portage die in de lustrum-Driemaster verschijnen zal nog explosiever zijn dan die van de NAVO...

Nou meen ik me te herinneren dat 
ik Jort en Marjolijn 's avonds als 
bijzonder intieme vrienden op kamer 
69 tegenkwam. Dat geeft toch te 
denken. Zeker als ik op pagina 12 
van de laatste Driemaster lees dat 
Marjolijn, volgens de woorden van de 
heer Schraver, onder het hockey-type 
valt (plooirokje, pumps en een 
staartje in het haar) en dus een 
typisch jong Nijpeltje is. Wanneer 
ze dan ook nog met Ed op de voorpa
gina staat, dan geeft me dat hele
maal te denken!
Maar om op de travestiete samenle

ving terug te konen, er zit nog 
altijd een groot verschil tussen 
een secretaris en een secretaresse. 
Het grootste verschil is wel dat de 
een man is en de ander een vrouw. 
Niet dat ik iets over vrouwen wil 
zeggen, alhoewel...
Nu dacht ik dat Marjolijn een 

geëmancipeerd-type was. Toch wil zij 
dat er rekening mee gehouden wordt 
dat zij een vrouw is. Dit blijkt uit 
haar visie dat aan functies "vrouw
vriendelijke tintjes" verleend moe
ten worden. Maar je geeft aan deuren 
toch ook geen vrouwvriendelijke 
tintjes? Dus waarom moet een vrouwe
lijke secretaris dan secretaresse 
genoemd worden? Het is niet logisch, 
niet noodzakelijk en helemaal niet

Algemeen secretaris Van Dijk. 
Een kaalgeplukte kip? 

(Foto: Dries van Bergeijk).

verduide1i jkend!
Ook is een secretaresse volgens 

Marjolijn een "ordinaire typ-Miep". 
Nou wil het geval dat mijn vriendin 
meao secretariële richting doet. En 
om haar nu ordinair te noemen vind 
ik bijzonder stuitend. Bovendien heb 
ik mogen ondervinden dat ze veel 
meer kan dan alleen maar typen.
Volgens Koenens Verklarend Hand

woordenboek der Nederlandse Taal 
(ISBN 90 01 96822 8) is er nog een 
betekenis voor het woord secretaris. 
Namelijk: "een soort van gier met 
lange veren aan het achterhoofd, in 
Afr. (Lat. Serpentarius serpentari- 
us)". Nou willen secretarissen (en 
ook secretaresses) zich wel eens als 
gieren gedragen, maar ze hebben geen 
veren aan hun achterhoofd. Nee, ze 
hebben figuurlijk meer weg van een 
door hun bestuur kaalgeplukte kip.
Het lijkt me dus het beste om 

vrouwelijke secretarissen voorlopig 
nog maar gewoon secretaris te blij
ven noemen. En, Marjolijn, wat be
treft dat "mijnheer" genoemd worden, 
je moet maar denken: ze zeiden 
"mijnheer" tegen me.

Naschrift Marjolijn van Leeuwen: 
"Rene Wijninga moet eerst eens goed 
mijn stukje lezen alvorens tot te
genactie over te gaan."

PRIVÉ door Ingrid de Jonge 
en Ingrid van den Biggelaar

VOCHT, 2 april 1989 - Je kunt van de laatste Driemaster zeggen wat je wilt, de indeling is erg logisch. 
Van voor naar achter, van vroegere naar recentere exemplaren, begint Driemaster steeds meer op Privé te 
lijken. Daar zullen we eens wat over schrijven.

Wat zijn namelijk de onderwerpen 
die besproken worden? Een type-Miep 
uit de Achterhoek wil "secretaresse" 
in plaats van "secretaris" genoemd 
worden. Doen we, onder het motto: 
een kinderhand is gauw gevuld!
Oh, wat zouden ze bij Privé en

thousiast zijn over die twee blad
zijden over Cuba. Niet vanwege bet 
artikel, maar alleen omdat de foto 
mooie kinderkopjes toont. Dat ziet 
er meelijwekkend uit. Knap gedaan 
overigens: net zoals Privé een ver
haal geschreven naar aanleiding van

een foto...
Dromen, ook zo'n populair onder

werp. Net als in Privé af en toe wat 
onsmakelijk. De candlelight gedicht
jes aan het begin zijn ook è la 
Privé. Alleen ontbreken de gedicht
jes en de dromen van gedetineerden 
nog.
Ode de roddelrubriek is geheel in 

Privé-stijl, met bijbehorend 06- 
numner. De meest vulgaire opmerkin
gen, volledig uit hun verband ge
rukt, met als onderwerp: vrouwen.
Daarom volgen hier enige sugges

ties. Werk de vorige voorkant 'Veer
tig jaar JOVD! Politieke kweekvijver 
of huwelijksbureau?" nog wat uit. 
Neem nog wat grotere foto's, meer
kleurendruk en nog inhoudslozere 
artikelen. En vooral... kruiswoord
puzzels, horoscopen, "Lieve Mona", 
'Van de hoofdredacteur", recepten, 
strips, contactadvertenties, mode- 
tips en een moppentrommel!
Rest ons nog de laatste overeen

komst tussen Driemaster en Privé: we 
hebben geen zin om die onzin te 
lezen!




