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F.S. EXIT
Onlicr deze ietwat mysterÎeuze
kop (een kop, zo hebben wij \';10
ene F.S. geleerd, dient kort en intri-
gerend te zijn) opent tic redaclie
haM kommentaar ntn dit wel heel
opmerkelijke nummer. Het bijzon-
dere zit hem met name in het feit
dat dit numm('r geheel huiten de
huidige eindredacleur om tot stand
is gekomen. Zo \'er heeft het dus
moeten komen: een muitende re~
dactie die. achter de rug van de
"gezagvoerder" om, I.'en I.'il;en
koers gaat \'aren. \Vie ook maar
hl.'t rl.'cht .lan zijn zijde heeft, LO

\'eel is zeker dat de "erhou{linl;en
dermate ziin verstoord dat één V,1n
de twee p:lflijen het \'dd zal moe-
ten ruimen. Daar F.S. enige tiid ge-
leden zich reeds liet ontn11len (toe-
\'.1I?kom nou!) cr, op termijn, loch
mee ICwillen stoppen, heeft de re-
dactie aan allç onzçkerheid ma,lr
een einde gemaald en ~land\'astiA
de knoop {loorgehakt.
\VeI hebben we gemeend als een

SOOrlpleister op de wonde (en wellichl voorkomt dit ~ehaar een laak bij de amhre-
narenrechter) "on/e" F.S. nog iets IC llloeten aanbie{1en : dat doen wii in de \'orm
van e{'n eXlra lIummer vall/'n "speeltje".

Zoals gebruikelijk, en waarom zoutten we daar in {lit nummer vom afwijken, plaat-
sen wc op deze pagina een redaktioneel kommenta.lT. De kommentaren konden,
wat F.S. betreft, nooit ~cherp gelloeg zijn. IJie traditie houden we dan ook m,lar ge-
woon m ere.

Voor de eerste keer komen we de na,lm LS, tegen in het ianuari-nummer van de
jaargang 1977. \Vii kunnen er rustig vergif op innemen dal dil ook inderdaad hel
eerste nummer is l;eweest waar hii een hijdrage a.Hl Icven1e en wel om de \'olgende
redenen:
- hij is ongelooflijk precies en
- hij is wnder meer iidel waar her het gebruik van zijn eigen naam belref{.
De eente "'ier nUllllllerS moet hii de redaclie nog delen mei de toenmalige hoofd-
raadsman A.Zoetebier maar vanaf het mei-nummer staat er triomfantelijk op de
voorpagina (!) dat de eindredactie in handen is \"an Frank SpoelsIra. Bijna le\'elltien
jaargangen heefl Frank de (lJuwties in handen gehad. Dat is op zichzelf al een {'nor-
me presIatie. \Vie evenwel {Iemocite Wil nemen (zoiets doet natuurlijk alleen de re-
dactie) ;11deze ja;1rgangen door te snuffelen zal een Hink a,lIl1atzaken opv'allen:
- een uilbreiding van hel aamal pag1l1;1\ (11 in 1977):
- de kwaliteit van het papier (rOl 1979 kr.111lenpapier);
- ingrijpende veranderingen in de opmaak;
- in\'uering van de sleunkleur blauw (19S.l);
- het a,ll1lal vaste medewerkers steeg van 7 naar 27.
Samengevat: 7.0wel kwa vormge\'ing als kwa inhoud werd EGO, tussen 1977 en
IIU,een magazine dal een op\'allende plaats \er()\'Cfde in de militaire hladenwereld.

Frank 7al Hlor ons niet de geschiedenis ingaan als ecn schrijvendl' eindredacteur
(en dan drukken wij ons nog \Tiendc1iik uit). Zijn ~chrijver~chap is onl;eveer net W
l;TOot te noemen als l.iin kennis \'an de militaire wereld. Ziin \'erdienSlell I.lgen ci-
ders. Hii was een uilstekende, gewetensvolle. \"a~thoudende en SOll1~wat dramme-
rige '°l;:lalste man". Danki.ij dele eilo\en~chappen. gepaanl aan een grote gedreven-
heid, werd EGO, gedurcmle de 17 jaargangen dal Frank de "gelagHlerder" W,h.

een blad dat lang niet ahiid met instemming door de mensen in de kriigsmadll
werd gelezen. maar wcl een tijdSl"lll'ift waar Jlaar werd uirgekeken.
Fr,.mk, bedankt Fuor alle iJ/ut!
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BEKENTENISSEN AAN EEN
TUINKABOUTER

Eigenlijk is hier al de eerste bekentenis.
Ik noemde hem - achter zijn rug - de
~tuinkabouter". Ter verontschuldiging:
Hij lijkt er ook echt op! Klein van stuk,
lange haard, een beetje rossig en een
bril. Toch is het niet eerlijk iemand die
het zelf ook allemaal niet helpen kan,
"zo" te noemen.
Frank Spoelstra - wallt daar gaat het
over - wat is dat voor iemand? Ik ken
hem alweer eCIl paar jaar. Indertijd was
hij lid van de commissie waarbij ik als
raadsman kwam solliciteren. Toeval of
niet, iedere gespreksronde kwam ik
naast hem te zitten. _\ttijn investering
echter ging vooralllaar de overkant van
de tafel. "Daar werd het meest geroe-
pen", vond ik. Daarbij kreeg ik steeds
meer het gevoel, dat "die kleine" me
toch niet zag zinen. zo'n gevoel is link, 't
zegt soms meer van jezelf dan van de an-
der, maar toch!

Vroeger was het altijd: kleine jongens
moet je beschermen, omdat jij groot en
sterk bent. Welaan: hier zat iemand, die
de indruk wekte bepaald niet gek te zijn
en in ieder geval voor zichzelf te kunnen
zorgen. In ieder geval reden om dat
"'zo'n" iemand hehoorlijk kwalijk te ne-
men!
Ook later bleek die Frank irritant: uni-
fotmen, officiersverenigingen en ande-
ren zaken. Overal bleek hij over nage-
dacht te hebben. nleef bet daar nu bij,
maar hij moest er perse ook nog iets van
zeggen.
Troost je Frank: her geweren is altijd las-
tig!
Daarbij ben ik er. Frank Spoelstra: snel
op de kast, een beetje driftig misschien,
kritisch en daarom een collega om er bij
te hebben. Frank, we zullen je nog mis-
sen.

jan Sulman.
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BROUWER OFFSET

WIJDE
BROUWE-
RIANEN
VAN
UTRECHT
VERZOR-
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EGO EN AN-
DER DRUK-
WERK WEN-
SEN FRANK
SPOELSTRA
RUST MAAR
TOCH DRUK
WERK OOK
IN ZIJNFLO-
HUPPELDE-
PUP

Cor Ollt.

Jan den Roer

I'oor de prettige sall/enwer-

kcls" waarbij een geweerloop lTlet bajo-
net stond afgebeeld.
Als medewerker van ern onderdeelsblad
binnen de Kl.u, werd ik nogal eens op
het matje geroepen bij de commandant.
Die vond doorgaans mijn stukjes geen
positieve bijdrage voor de f;oede sfeer
hinnen een militaire eenheid. Bij Frank
hen ik nooit op het matje gcroepen, ook
al zijn er nogal eens reacties geweest.
Enkele waren zelfs een bedreiging voor
het voorthestaan van de humanistische
gevo binnen de krijgsmacht.

Na jaren telefonische communicatie met
Frank was daar eindelijk het moment
hem eens aan te raken. Dat was de eerste
bijeenkomst van EGO-medewerkers. In
het Vaticaan van de humanistische gevo
was dat een allerplezierigste onrmoeting.
Als een spin in zijn web was Frank de
gespreksleider over het thema "kritiek
op andere fwvo-organen binnen de
krijgsmacht" .
Op 7.'n minst voelde ik mij aangespro-
ken, omdat collega's van Frank "in het
veld" nog wel tTnS de dominee of aal.
moezenier over Zich heen kregen door
mijn bijdrage. De conclusie van de dis-
cussie was toch dat het vrije woord In
EGO gewaarhorgd bleef.

Met dank
king.

Hoe moet het nu verder meI EGO zon-
der frank.
Zou er dan toch t'cn raadsman re vinden
zijn die zijn taak kan continueren met
dezelfde inzet. Afscheid nemen is een
heet je doodgaan, zegt men wel eens ..
.\Iocht er sprake zijn van het bestaan
van een hiernamaals, dan breekt dat
naar mijn mening nu aan voor die kleme
b.tardige raadsman.
Mogelijk krijgt hij nu ook eens wat meer
tijd om wat langer in Friesland op he-
zoek te komen.
Daarom, Frank go OUT, come tot Our.

Elkaar accepteren als basisgegellen.
Ondanks of dankzi; alle versdJi/fen.
Elkaar kritisch betiragen naar het wa,l1UI1I
zonder te hoellen of willen oordelen of t'eroordelen
want ie was tuch u.k.
en dan geleidelijk olltsta,lt er die band
die door anderen gezien wordt als een kom/Jin!
omdat ze het niet kUllnen begri;pen dat ie
zonder nUKzaken met elkaar door te spn'ken
mekaar aanvoelt en sterker nog
separaat t'an elkaar tot de zelfde ideeën ell gedachten komt.
Met beholld /Jan 100 /Jrocellt eigenIJeid toch zowel
herkenning villdC1f op elkaars gedachtengoed dat ;e
door de huitenstaander gezielllVordt als eenheid ell
soms in het negatieue als klef of afhanke/i;k.
Dat is fantastisch mooi om zo ge!eideli;k
aan urielldschap te ewaren die Iwuit is lli.lJ!.estreefd.
Gewoon geworden. gegrueid.
SpolItaan.

FRANK
GOOUT

Her ISalweer bijna zes jaar geleden dat
raadsman Frank mij belde op de
Vliegbasis Leeuwarden. De aanleiding
daarroc was mijn eerste bijdrage aan
EGO onder de rubriek "lezers schrij-
ven".
Het ging over een TV-programma van
de Evangelische Omroep. We hebben
dezelfde masochistische afwijking om
daarnaar te kijken. Dat schept een band.
Een uitnodiging om nog eens een stukje
te leveren, ontaardde in een maandelijk-
se bijdrage. Omdat ze doorgaand kriti-
sche inhoud hebben, werden zc op zijn
voorstel voorzien van de llaam "prik-

SPONTAAN
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JAZZY "FRANK"

TlJeo Carree.

Toen ik door Erika Krijt co Wim Hcij
werd benaderd met het verzoek om een
hijdrage te leveren aan de ~r;lnk
Spoelsrra-spccial van EGO, was mijn
eerste gcJao.:htc "'iammer dat die man nu
al weggaat", Maar in deze ontboeze-
ming ligt tq~cliikcrtijd de grote waarde-
ring besloten die ik voor de mens en de
vakman Frank Spodstra hcb. Verder
mijmerend over Je vorm waarin ik dit
stukje Wil gieten, viel het mij plotseling
op, dat Frank Spllclstra behalvc dl' voor-
naam ook nog een aantal specifieke ei-
genschappen met prominente jazzmusici
gemeen heeft.
:\lijn gedachten gingen daarhij in eer-
ste instantie uit naaf tenorsaxofonist
FRA:'-:K rOSTER die op charmante en

toch gedecideerde wijzt' leiding geeft aan
een 1.0 moeilijke organisatie als de
Count rtlsic Band. Ouderwetse degelijk.
heid en grote heheersing waren de- pijlers
waarop het spd van de riethlazers
FRA:\'K TESCHEI\'IACI1ER en fRA:\'K
TRU!•..lBI\UER stoelde.
Verder trof mij in Frank Spoclstra ook
wel een beetje het professorale d.u flui-
tist FRA:\'K WESS altijd uitstraalt.
Gitarist FRANK GA:\lBALE kan model
staan voor een eigentijdse aanpak die
ook onze scheidende hoofdredacteur al-
lerminst vreemd was. Zeer gedistingeerd
heh ik altijd hee spel van pianist FR...••:siK
STRAZZERI gevonden. Vult u zelf ver-
der maar in .. \Iaar het meest toepasselijk
vind ik eigenlijk een vergelijking met

FRASK SI:-J...••TRA. die immers de on-
sterfelijke regels wilg: I OIO 11' .\11'
WAY!

Frank, ik WCIIS je t!(JIJrde toekomst wel
xczolldheid ('11 ge/11k.

liet lukte vaak wel. Gelukkig Jat natuur
en milieu lets van alle tijden en van atle
leeftijden is. Frank h,ld dat alrijd al in de
garen. Ik verdenk hem er van. dat hij een
nwer dan platonische liefde \.oor de na-
tuur heefr.
:\Iooi als mensen na 1.0 lang 10 hard
werken daar meer tijd voor krijgen. f loc
hoog is het humanistisch gl'h.llte van ge-
nieten?

Frits Maas

wat te lachen. Juist als vakman hield hij
af en toe gezonde afstand tot z'n eigen
blad. Om cr zo meer zicht op te houden.

Hij was in ieder geval een dankbare re-
daCTeur voor stukjesschrijvers die tus-
sen-alles-en-nog-wat-door ook nog even
wat voor EGO deden, 1.0s geformuleer-
de opdrachten. veel vertrouwen. weinig
commentaar, Vrijheid.
Desnoods mocht je het over God heb-
ben. Als je de manlll'll l'n de meiden
waar het om ging maar goed voor ogen
had, Voor iemand van de lichting
1961/3, na 14 maanden S5, geen dOl'i-
doegcr. nier in het hezit van een walk.
man een grocll'nd probleempje, een ex-
tra vertaalslag. Zelfs als het gillg om her

lacobskruiskruid, de zure-regen-hossen
let grote matigen of het liefdl'sleven van
de regenworm.

Panil,k was er nooit aan zijn kant, irrita.
tic evenmin. 1.1isschien had hij er wel
een hekel aan zulk soort telefoontjes te
plegen .. \Iaar d.u merkte je toch ei~l'll-
lijk nooit. De klus moest iederl' maand
gewoon worden gekla.lrd. En toevallig
heb je daar een aantal andere mensen
voor nodig. Zoicts was het hiJ hem.
Bovendien viel er bij die telefoontjes wel

.\.-teestal kwam hl,t onverbiddelijke tele-
foontje laat, Vier uur, half vijf in de mid-
dag op m'n werk in 's-Gravenland.
:\bar ook wel 's avonds thUiS tUSSl:nde
spruitjes en het :\'OS-journaal van acht
uur. of er nog wat kwam, of hij nog or.
iets kon rekellen. "Ik zit al flink vo,
maar er zijn nog war pagina's owr.
,'vtisschien dat jij ... Twee p.lgina's, daar
denk ik zelf aan, Je moet maar zelf zien
welk onderwerp je neemt. Kan her voor
komende dinsdag? \X'am woen~dag zil
ik al hij de drukker."

Vanzelfsprekend hield ik het alrijd wel
een beetje in de gaten. Soms had ik de
toezegging zelfs keurig in m'n agenda
staan. Drie hoofdletters, kort woord,
duidelijk begrip, her kon allemaal niet
missen . .\1aar vaak kwam het er gewoon
niet van en lier ik de afspr.uk wat te le-
veren gewoon ten onder gaan in een
mengeling van onverschilligheid en
schuldgevoel.

HET TELEFOONTJE TUSSEN DE SPRUITJES
EN HET NOS-JOURNAAL
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SPOELSTRA AAN DE LIJN;
WERK AAN DE WINKEL

Zo uit mijn herinnering puttend schat ik
dat het zeven à acht jaar geleden moer
zijn dat ik Frank Spoclsrra's stem HlOT
her eerst door de telefoon hoonk klin-
keil. Een enthousiast klinkende m.lll
vroeg mij of ik srukken (WeT popmuziek
wilde gaan schrijven voor het blad
EGO. Het kostte de goed gebekte
Spoclsrra nier veel moeite om mij over te
halen. Dat bleek het begin van een uiter-
mate pn'ttige werkrel<ltie die voorname-
lijk via de telefoon gecultiveerd werd.
Frank is een uitermate levendige prater
waarmee je gemakkelijk een half uurtje
kan stukslaan. Zijn stClIl vl;"rraaclt ved
van ûjn gemoedstoestand die overigens
meestal goed genoemd kan worden.
Behalve praten kan hij ook luisteren.
Prettig hellen dus met Frank. Anderzijds
echter herekende Spoelstra aan de lijn
ook meestal werk aan de winkel.
\'\'anneer het einde van de maand nader-
de en redacteur Spoelstra zijn ~Oppor-
ronde" langs de minder stipte EGO-me-
dewerkers maakte heeft hij ongetwijfeld

rm bloemlezing uit het :-.;'ederlands
smoeu'nboek gehoord. Ongetwijfeld de
meest gehoorde kreet moet zijn geweest:
"Druk, druk, druk!"
Omdat ik overd,lg niet altijd makkelijk
te bereiken bell belde Frank mij door-
gaans 's avonds. Wanneer zo tegen tie-
nen de telefoon gaat schiet de naam
EGO me vaak spontaan door het hoofd.
Iedere medewerker kent dat waarS\:hijn-
lijk. Je loopt de hele week al met een idee
in het hoofd en hebt nog geen tijd gehad
om het uit te werken. Dan opeens is de
deadline voorhij en dan paar de tele-
foon. Ik heb me weleens atgevraagd hoe
hij erm slaagde om lO vriendelijke te
blijven. Daarom kon je het nooit over je
hart verkrijgen hem teleur te stellen.
Frank's wisselgeld was meestal iets in de
tram van "Stuur het maar naar mijn
huisadres" of "Dan maar naM de druk-
keriJ, als het cr dan ook maar is". Toen
de 7.egeningen van de fax over ons kwa-
men kregen de weinig stipte medewer-
kers nog een aantal uren extra.

CARPEDIEM

Een enkele keer kon ik in bedekte ter-
men wat kritiek ontwaren. Zo dichne
hij deze Limburger ooit een zuidelijke
"manana, manana" houding toe.
:\Ieestal \vist Frank me al pratend te
overtuigen dat het idee waarmee ik dan
al een tijdje rondliep erg geschikt was
voor een EGO-artikel, daardoor kreeg je
vaak de indruk d.tt het al bijna af was.
.\Iaar lO was het niet. Meestal volgde
nog een lange avond of nacht van ploe-
teren op de tekstverwerker. De zoete be-
loning volgde meestal een maand later
wanneer de EGO in de bus viel en wan-
neer je, net als iedere medewerker, als
eerste je eigen stuk las.
Ik wens frank veel geluk en wrdiende
rust en verpozing toe, ik hoop dat we
blijven bellen en dat we eindelijk eens
een keer dat geplande weekendje in mijn
huis kunnen doorbrengen. Ik heb al Ltng
geleden aangekondigd hem te zullen uit-
nodigen.
Maar ia, lifllk, liruk, liruk, mal/al/a,
milllana..... l'all/Ruften

"Kleine" en "Kabouter" zijn z'n bijnamen.
Eigenlijk moeten we ons schamen;
Hij is alleen maar klein van stuk,
maar als een "grote" maakt hij zich druk
als de deadline van EGO nadert
en de toestroom van kopij weer eens hapert.

Ik noem hem meestal Sinterkla.ls;
een goedwillende oudere baas.
Ook al krijg je bij niemand gehoor,
hij heeft altijd een gewillig oor.
Maar bel hem niet te vroeg uit bed,
want dan is het gedaan met de pret.

Boeken zijn z'n lust en leven,
dat bedoel ik niet eens o\'erdreven.
Hij is een echte letter-neter;
Onder motto "Hoc meer je weet, hoc beter"
l.ezen over allerlei hogere machten
en de meest onbq~rijpelijkc krachten.

"Praten", dat kan hij wel uren,
een kwartiertje kan een_uurtje duren.
Anderen vindt hij lang van stof,
denkt dat ik met hem nog bof.
Van hem leerde ik Carpe Diem; Pluk de dag!
Frank, dat je er nog heel veel plukken mag!

DAPHNE
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,
CARRIERE

Frank haalde me, gelukkig, met de ,lUW
op van het station. Ik was al niet a,lIl de
vroege kant en lopend was het toch wel
ecn eind naar het Coornherthuis. Hoc
vaak ik hem, als chef EGO, nok aan de
telefoon had gehad, ontmoet had ik hem
nog nooit. Dat betekende cçhtcr niet dat
ik voor ccn verrassing kwam te staan;
mijn goede vncnJin Giuc, Jodltcr van
Wim Heij, die andere grote man van
EGO, had genoeg verteIJ om dl' ont-
moeting vanzelfsprekend rc doen zijn.
Onderweg naaf het Coornhcrthuis.
waar een llledcwcrkcrsmiJJ,lg plaats
vond. vertelde ik Jat ik meer a:l1l EGO
had te cl,lnken dan menigeen Jacht. Ik
werkte inmiddels als JournalisT hij het
Nieuwsblad vall hd Noorden. Daar was
ik blijven hangen na een stage, ,he on-
Jt'rdeel uitmaakte van de I'ostdoaorale
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Opleiding /ournalistiek Rotterdam. Nu
komt de co van EGO, want voor die op-
leiding was niet alleen een academische
titel een voorwaarde, de afgestudeerde
moest ook over schriifervaring beschik-
ken. En dat deed ik, al besefte ik van de
ondenverpen (popmuziek en reil.en) nid
veel mensen achterover zouden slaan.
;\laar wnder die jarenlange EGO-bij-
dragen lOU ik nict bij de opleiding zijn
aangellOlnen, en zou mijn '.carrière~
niet de door mij gewenste wending heb-
ben gekregen.

Hoezeer Frank dit verhaal apprecieerde
bleek wel toen we bij het Coornherthuis
waren aangekomen. Na even in het zon-
netje te hebben gezeten, volgde een in-
troduktieronJje. ;\let alleen het noemen
van mijn naam kwam ik cr niet, want
frank vertelde de overige medewerkers
dat ik meer aan EGO had te danken dan
ml"nigeen dacht. He, Evert" Vertel zelf
maar.
Van die medewerkersdag herinner ik me
verder vooral Karel Roskam, wiens stem
mij menig zaterdagmiddag de mond had
gesnoerd. Of beter, dat deed mijn vader
omdat hij geen woord wilde missen van
Roskams scherpe analyses voor de VA-
RA-radio. Nu kon ik {"indelijk het ge~
zicht zien achter die stem, wam daar-
over had Gim- mij nieTS verteld. Het
moet Frank overigens goed doen dat
voor deze bijdrage hetzelfde geldt als
voor al het andere dJ.t ik voor EGO heb
geschreven; aan de lange kant en te laar.
Alsof het d.urom gaat.

El'erf I'all Dijk



HET "AFSCHEID" VAN FRANK SPOELSTRAt

Ja, hij gaat met runctiont:d Ledtiids
Omslag (RO). Hij valt straks onder de
Uitkeringswet Gewezen Militairen
(UG\l) maar dat wil natuurlijk nog niet
zeggen dat hank Spoelstra niet meer ge-
koppeld kan worden aan EGO. Frank
en EGO zijn één.

Frank Spoelstra, gewoon Frank voor de
kenners onder ons, is 'lOOf mij een man
die aan de wieg swnd, nee, \'oor de ge-
boorte verantwoordelijk was van {'en
EGO die eindelijk zijn ego gevonden
had. Frank zijn ego was de EGO.
Bij afscheid nemen hoor je vaak zeggen:
"Geen kwaad woord over heil die vall
ons scheiden gaan~ (laat dat maar voor
hen die blijven) en daar zal ik mij aan
houden .. \har het lovende zal ik overla-
ten aan de collega's die "nader tot hem
staan" en hem daardoor heter kennen.

.\Iijn kennismaking met Frank liep via
Wil Gerards. Eenmaal moest ik toch die
bezinningsbijeenkomsten in het Coorn-
herthuis bijwonen om er wat van te kun-
nen leggen. Daar ontmoette ik Frank
voor het eerst. Een ietwat bedeesde, iel
uitziende man met een klassiek aan-
doende baardgroei al sinds mensenheu-
genis, maar hij deed me denken aan ie.
mand als Domela Nieuwenhuis. In die
tijd, vandaar dat Frank paste in dat
beeld. Temlotte bepaalt de bril \vat voor
beeld je ziet.

Alras bleek dat Frank een nun is met
een driedubbele bodem. Wat positie\'er
klinkt het als ik zeg dat het een man is
als een drieluik. Misschien wel meer
maar ik zag er drie. Dit alles wel positief

natuurlijk. f let wil niet zeggen dat hij er
maJr drie (op een rijtje) heeft.
Allereerst was hij de humanistisch
Raadsman (met een hoofdletter net als
Dominee en Aalmoe7.enier) die wel eens
vorming of iets dergelijks gaf of daarbij
behulpzaam was. Afhankelijk van de
groep deelnemers en het onderwerp zag
je ook de vormer zichzelf vormen waar-
door het niveau van het geheel steeg.

.\har Frank heeft meer capaciteiten. Bij
gesprekken blijkt dat er meer in zijn
hoofd zit dan bij de gemiddelde vor-
mingswerker. Ilij analyseert zaken
scherp en heeft op \'raag of probleem
een logisch maar menselijk antwoord.
Achteraf blijkt dan d:1.t dit hem juist
boeit. Dieper op de zaken ingaan en zoe-
ken naar het waarom van de dingen en
van het memclijk handelen. Een men-
sen-maatschappij-analyse die bij hem
menselijke annvoorden oplevert.
Niets is de mens vreemd, zei hij eens en
~af aan waarom de mens niets vreemd
IS.

Maar het meest wat mij in Frank boeit is
dat hij zo, ontzaglijk veel \veet over
Indianen. De oude Indiaanse cultuur
maar zeker de hedendaagse Indiaan met
zijn pogingen deLe oude cultuur te be-
houden, is voor Frank iets waar hij uren
over kan praten . .\lisschien niet met ie-
dereen, je vindt niet altijd het juiste
klankbord, maar hij boeit mij in ieder
geval.

Voor mij is Frank de man die me te pas
en nooit te onpas belde met de vraag of
ik nog iets in de pen h,ld voor EGO. De

manier waarop hij de door mij geleverde
kopij van illustraties voorzag was feno-
menaal. Hij beschikt over een eindeloos
archief.
\"/a[ ik tot slot nog kwijt moet omtrent
Frank is de boekbespreking waar hij
ook aan meewerkte. Deze hespreking
heeft mij menigmaal naJr de Provinciale
Bihliotheek doen fietsen om te halen of
te bestellen wat hij in het kort had he-
sproken. Vaak moest ik hem gelijk ge-
H'n omtrent het door hem besproken
boek.

Dit alles 7.OU nier meer hinnen het hereik
liggen van EGO??
Ik kan me d.tt haast niet voorstellen_ Ja.
Frank zal functioneel gezien niet meer
met EGO te maken hebhen maar voor
iemand die met hart en ziel vetbonden is
aan EGO kan het niet zo zijn dat hij ge-
woon de knop omdraait en POS(7.ege!s
gaat verzamelen. Het heste is om hem
gewoon een lange afbouwtiid te geven
waarin hij langzaam van het ene over
gaat op het andere. Het andere zie ik
dan als het hlad van de hejaardensoos.
Daarvoor mag hij zich op de leeftijd vall
negentig jaar voor 100% inzetten.

Voor/opig zie ik Frank /log llerbondell
aall ti;/I produkt de EGO, al is het /liet
meer functioneel. Frank ell EGO zi;lI
tb/.
Frank tot ziens.

Pieter F.W. de jager.
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EEN BLIJMOEDIG MENS

Egoïsten onderscheidt: hij was en is het
blijmoedigste ml'ns dat ik ooit heh mee-
gemaakt. \'';/elk redactielid zal ooit een
auteur van een te lang sruk, tIlet veel
fouten dat zonder illustratie ook nog te
la3t is ingeleverd opbellen met een gulle
lach en de mededeling dat het interes-
sante schrijfsel uiteraard nog keurig op
tijd was en op de zetterij nog even gecor-
rigeerd kon worden en door een geluk-
kig toeval ook nog van een passende il-
lustratie werd voorzÎen?

term Wecke.

van andere ook van andere "Egoïsten"
hedt onderscheiden door een onwaar-
schijnlijke hlijmoedigheid. Dat la,ltste,
blijmoedigheid is een karakteristiek die
de mens in elk geval van het dier kan on-
derscheiden. Heht u wel eens een blij-
moedig dan wel nccrsl.1Chtig 'larken.
hond, kat of kanarie ge/.Îen? Neen, TOch.
Dat is alleen aan mensen voorbehouden.
En met name blijmoedigheid, hicr maar
te definiëren als het omgekeerde van
neerslachtigheid. was en is een karakte-
ristiek die mer name Frank Spoe!stra
van allc andere dieren, mensen en

Mijn gymleraar op de middclhaTl'
school placht bij tijd en wijk' uit te roe-
pen: "De mens onderscheidt zich van
het dier door zijn rechtopgaande hou-
ding"; een uitroep b(,dodd om de zout-
zakken onder ons [Ot een corrcnic van
hun lichamelijke opstelling re bewegen.
Overigens meende ik ook toen al te we-
ten dat Je mededeling van Je zeer geach-
te gymnastiekdocenr niet klopte.
Enerzijds zijn er immers ook andere
beesten die deels rechtopgaand door her
leven gaan en anderzijds betrof het gede-
clameerde onderscheid geenszins een
van de mcest essentiële menselijke km-
merken. De anim;ll rarionak's onder-
scheidt zich immers van de lagere dirr-
soorten door zijn ongcvcnaard vermo-
gen van de zimuiglijke wereld te abstra-
heren. Alleen .lan de mens is het voorbe-
houden in abstracties te denken, min-
stens te vermoeden dat hij op allerlei
vral;en "ja" en "nee~ kan zeggen en er-
van overtuigd te zijn dat hij sterfelijk is,
zij her dat sommigen daar dan wel weer
een min of meer eeuwig leven aan vast
knopen. i\'ee, het onderscheid tussen
meilS en dier is heel wat overtuigender te
maken dan indertijd door mijn gymle-
raar werd gesuggereerd. Anders is her
met het onderso.:heid tussen mensen on-
derling. i\'atuurlijk kunnen WIJ ze naar
huidskleur Îndell'n, na.lr oud en jong,
naar man en vrouw, naar gelenerd cn
ongdenerd en naar woonplaats, inko-
men, gezondheid, leeftil"d en nog l'en
aantal variabden die a lemaal met el-
kaar te maken hebhl'n. Rinnen onze in-
dividualiserende cultuur met een ont-
wikkeling naar verdergaande kapitalisti-
cering en veramcrikanisering van de sa-
menle\'ing blijkt em omkrso.:hcid van
groot belang: zij die kansen hebben en
het maken en /.ij die die niet hebbeil eTl
het niet 11l3ken.De tweedeling V3nde sa.
menleving, de echte klassenmaatschap-
pij, komt er kenndijk nu pas aan en wc
hebben heLaas het wetenschappelijke in.
strumentarium om die maatschappij en
de mensen die daarin leven de maat te
nemen al met het reëel bestaand commu-
nisme weggq;ooiJ. Ons blijft over de
mensen in te delen naar andere criteria.
criteria die ook van belang zijn zoals
goed en slecht, mooi en lelijk. ~laar dat
zijn subjccrievc categorieën. \'X'am wat
dl' l'en in een bl'paalde (sub-)cultuur tot
een goedz.lk ma.lkt, maakt het voor de
anjer tot een onverbeterlijke egoïst.
Overigens dat laatste woord kent meer-
dere betekenissen. Zo is Frank Spoclstra
een onverbeterlijke egoïst gehlek('11 ge-
tuigc zijn langdurige nier atlatende inzet
voor EGO, waarbij hij zich kenmerkend
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GEWETENSVRAAG

Dl' lezer is gewaarschuwd: ik ben vorm-
gever, geen schrijver. Bovendien heb ik
slechts drie jaar met Frank Spoelstra sa-
mengewerkt. sinds mijn collega JooP
van Rossum in de VUT is. De vraag

drong zich Jan ook aan mij op welke
bijdrage ik aan dit liber amicorum kOll
leveren.
En vervolgens drong zich de vraag aan
mij op: was ik bij EGO eigenlijk wel

vormgever geweest? Frank schreef.
~1aar Frank wilde daarnaast dolgra;lg
lay-oUTen. Hij bvam altijd met schetsen.
Meestal volgde ik die. Zeker, ik zei wel
eens dat iets niet kon. Of liever, dat het
niet verstandig was omdat het Je
lezerlkijker op het verkeerde been kon
zetten.
Maar TOch. Ik volgde meestal die schet-
sen. De vra;lg werd onvermijdelijk: \vas
ik lui geworden?
Een lange stilte volgde op deze gewe-
tensvraag, Ik zocht in de diepere lagen
van mijn geheugen. ~Iaar ik vond niet
wat ik zochr. Wam geen Chassidische
rabbijn hl.dt ooit l'en verhelderende uit-
spraak gedaan ter vertroosting van ou-
dere vormgevers.
Oudl'r... oudere mensen... het heeld
kwam in me op hoe anderen Frank en
mij waars-.:hijnlijk zagen. Twee mannen
op weg naar de VUf. Die regen elkaar
aan praatten. Over her blad en over de
lay-out. En verder soms over Gon und
die \'\'elr, want die uitdrukking geeft de
inhoud van onze gesprekken beter \veer
dan koetjes en kalfjes.
I.angzaam drong het TOtme door dat het
ook ml't mijn eigl'n leeftijd te maken ge-
had moest hebhen. l.ui was dus het juis-
te woord niet. En cl •.•t het voor mij ,IUe-
maal niet meer hoefde net /.0 min. ;-..Jee,
wa:uschijnlijk was het gewoon d,H ik
me eindelijk niet meer hoefde waarma-
ken.
Heet dat nier e!:\o?
Het W;lS dus best een leuke tijd, met
Frank.

~ ?,£ ,
@ q,?;~1)13j)J j.!., -ft /'-' ~WI.

,~ ~
~ 4" J:[ i A:-. ~

,~, ,;L
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~
-YiI j;] ~ !J; H, G ~IJilO' r- Il •.• 4 '-i,

ti. Sz ;!L. rf, -J,1 1i >L- ir,'J' /L >;t --IfC.,

l Sf& ~ètn ~
~ ft~ ""'-

12 - DE FRANK SPOF.LSTRA SPECIAl.

Voor Frank, ten afscheid en ;lIs dank voor het goede
contact van de laatste jaren.

joun Aferens

LI SHANGYIN (813.858)
!

5Fl,.,

~ ~,
.\toeilijk als het is elkaar re ontmoeten. zo ZW;lar valt het scheiden;
de oostenwind heeft zijn kracht verloren, de hand vol bloemen verwelken,
Als in de lente de zijderups sterft, is haar draad juist voltooid;
eerst als de w•.•skaars IS opgebrand drogen haar tranen.

's :'vlorgens brengt de spiegel de weemoed van grijzende haren, en zwijgend
in de nacht voel ik de kou van het maanlicht;
maar de Penglaî eilanden der onsterfelijken zijn niet ver van hier.
0, hlauwe vogel, wees zo goed er mijn uitkijk te zijn!

Vertaling: C. Schepel.



DE BEGINLETTERS VAN DIT
DICHTWERK VORMEN VAN
BOVEN NAAR BENEDEN
OOK EEN DICHTERLIJKE ZIN,

_is Spoelstra aan zijn EGO zat,
_egde hij al/es /Vat hij fJad
_reeds in dat ene III/mlller neer,

_11 zo deed hij dat elke keer.
_een EGO werd zo ooit een fIod,
_mdat frank werkte als cm god,
_et liefde en zeer toegell/ijd,
_all EGO kon hij 'f ego kwijt.
_cnmerkemf was zijn geest'liik t'I/UT,

_GO-drift van uur tot I//Ir.

_oesgericht was steeds zijn strct'cn

_111 a/tijd al/es weer te geven.
_()oddmlt zag men bij hem nimmer,
_een zinloos aan-de-ll'eg-getimmer,
--80metriscIJ en blij/ustig,
_raakllast en edelmoedig rustig.
_en malll'an {outer EGO-daden,
_immer f'ersagend en geladen,
_oortri'd I'an EGO-zinnigheid,

_umaan en inner/ijk beL'rijd.
_GO werd heel goed bevonden
_11 door 'r krijgsvolk steeds verslonden.
_rank Spoelstra's werk wierp vruchten af,
'_ was niet voor niets dat hij zich gil{,

_ermhartigheid wordt steeds beloond,
_eeds vaker werd dat aal/getoond.
_Is EGO ego's {likk'ren doet,
_ou, dan isEGO's inhoud goed.
_rachtdadigheid vindt haar bekroning,

_ntplooiingsillst is de beloning.
_11 kmipt Frank uit zijn EGO-huid,
_laat hij zijn ego-vleugels uil,

_n plots'/ing is hij Frallk en vrij,
_eell verd're EGO-makerij.
_h god, wat 11/1, dit doet ond pijn,

_al f.GO ooit nog EGO zijn?
_r rest ons slechts een woord van dank,
_en man was EGO, dat was Frank.
_oemrucht in al zijn EGO-daden,

_erlaat hij 1111 de EGO-Iladen.
_n stort zich zeer ego-gedreven
_egelmatig iun 't ego-Ieuen.
_ij wensen hem lIog l'ele jaren,
_11 of hij is te euellaren?
_iem,11Id kan dat nu 1/0Kzeggen,
_at's aan de tijd om uit te leggen.

Hans Schonk

1992:
1988: Dat artÎkel is Feel te lmlg.

dat kan zo niet!

ZOII zo kllnnen zijn
Hè, Hè, die Klazim hoef ik niet
meer achter de vodden te zitten.
\'(/at cm R UST!!!

Hoe het ook moge zijn
Frank, !Jet allerbeste!

Die laatste WIKLA. over
Cambodja, kan die nog?
Schrijf je een paar nieuwe, ze
zijll op!

Klazien Viln Brandwijk

De W/tKA's zijn oP! 1994:
Denk je eraal/?

f.r moeten stukken /'an de KM 1993:
ril KLu in.
\l?ie Iwert er iets I'am,it de
K.\f? jij?

KUil jij het redactiolleel schrij-
!'CII,jij staat op het lijstje!
Ik heh het I'oor vrijd'lg lIodig!

Heb je tijd om wat te schrijven
of moet ik er nhMr niet meer
op rekenen.

Fijn dat je bij de redactie
komt.
Het is goed dat er een lfrauw
hij komt!

Klln je Iymr de EGO I'an mei
een artikel leveren?
Ik weet dat je het dmk hebt,
maar toch ....

Fijn dat je een illferl'iew hebt
xema,lkt.
Heb je f'r foto's bij?

jij zou een artikel lel 'eren!
Ik heb nog niets!

1985: Goed dat je een interview hebt
gehouden!
\Vmmeer lel'er je het in? 1989:

t 983:

1981:

1982:

1986: tieue help, al die moderne ma-
chilIes.
Wat em l'er!'Clend lettertype,
kun je het lIiet gewoOlI op de 1990:
type-machine!!!

1987: Ik ga er maar l'almil dat je 1991:
geen artikel meer opstuurt!
Je hebt het wel beloofd, Illaar
ik ht'lJ nog steeds nÎets!

1984:

FRANK
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Aangrijpend drama van eigen bodem:

AFSCHEID VAN EEN HUMANIST
Wil' deze rubriek regelmatig leest, werf
d.tt het met de vaderlandse film nu niet
bepaald rooskleurig gesteld is. Gelukkig
worden er echter nu en cl,lIl rolprenten
geproJw.:ccrJ die bewijzen dat cr wel
dq;eh,k cinematografisch talent in ons
land te vinden is. fen voorlwclJ is het
vaderlandse drama Afscheid van eell
HI/manist, die onlangs in première ~ing.
\X'e1isw;l;lr is het een kleinschalige pro-
duktie die in een beperkt aantal kopieën
in enkele geselecteerde zalen zal gaan
rouleren, maaT het zou me niet verbazen
als de film voor l'en publiek van fijn-
proevers lang door lOU blijven lopen!

Afscheid van eell J !ltlll<lnist handelt over
de laatste werkdag van een reda<.:rcuT bl]
een klein tijdschrift. Aan dl' hand van
göprckken mct zijn dirccte medewer-
kers zien we dan in flashbacks hoogte-
punten uit zijn werkzaam leven.
Iloofdpersoon Frank Spoelstra IS een
man van het type Jat "tq;enwoorJi~
niet meer wordt gemaakt", zoals je dat
ook wel eens hoort zeggen over Je~elijk,
voor-oorlogs gereedschap. Hij is positief
van instelling, heett het hart op de juiste
plaats, staat altijd open voor ophouwen-
de kritiek en blijft, al staat de halve we-
reld in brand, overtuigd van het goede in
de mens, Na jaren te hebhen gefunctio-
neerd als eindredacteur van een beschei-
den blad dat de Dienst Ilumanistisch
Gt'esteliike Verwrgillg uitgeeft ten bate
van de dienstplichtige jongens die wel
eens wat ,\!Iders willen lezen d.m
Voetbal International of Suske en
\'\'iske, begint hij ;Ian een welverdiende
VUT.
Aangrijpend is de manier waarop Frank
vergeefs probeert om hn naderend vaar-
wel met zijn gebruikelijke montere in-
stelling [egenlOet te treden, \'\'ij zÎen hoc
hij, zodra hiJ het Coornherthuis in Zeist
binnengaat (de film Îs up lokatie opge-
nomen), wordt overvallen door de eerste
watt-rlanders van die dag bij het idee dJt
dir zijn la,tNe kopje ochtendkoffie zal
zijn. Wam al weet hij d,lt hij zich strJks
geen seconde zal vervelen, en al is hij
van plan om nog veel nuttige dingen met
eeTl brede maatschappelijke impact te
gaan dm'n, hij beseft dat "zijn stek~
toch meer voor hem heeft hetekend daTl
hij ooit vermoedde.
In Je loop vall het verhaal I_ien we hoc
Frank zich toch manmoedig door de
ontmoetingen met zijn vele o..:oJlega\
heen slaat, en alle hartelijke woorden
met goed volgehouden vrolijkheid over
zich heen laat komen,
Maar als aan het slor onze minister van
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Peter Faba i/I Afscheid 1.1111n'n Hum.mist
<lIs(h. /log lillige fr<l/lk die (Irobel'rt lIIet I'ell
1I'<lterpisto()/eell koppel 'j!rceltll'<'/Iuil à/n
{I<ISi/lgezJilide kruidentuin te /.'erjûgen.

defensie Relus ter Beek in eigen persoon
naar Zeist blijkt te zijn gekomell om
Frank, mede namen~ premier Lubbt'rs
ell hare 1bje~teit Konmgin B(~Jtrix
dank te zeggen voor al die jan'n trouwe
dienst, gaat ue aangesprokene too.:hvol-
ledig door de kni<'ën, ZiJn vnendin
Anneke heeft haar handen vol om de he-
vig geëmotionn'rde man weer enigszins
toonbaar te maken vuor ht,t diner in de
kantine, dat de dag afsluit.
Dat de film zo'n diepe inJruk ,lChterlJJt
is in de eer~re plaats te danken aan het
nobele kar,lkter vaTl de hoofdfiguur.
i\bar in zo'n geval komt het \'anzdf-
sprekend ook voor een groot deel aall
op de manier waarop een uergdijke rol
wordt vervuld.
Regisseur/scenarist Hans Hylkema, die
onlangs nog hoog scoorde met Oeroeg,
koo~ Peter I'aber voor de rol vaTlFrank,
"Petcr is volkomen naturel, heeft een
sterk inkvingsvcrmogen <'n srr;ult de-
zelfde rondborstige I lollJ.nd~e manne-
lijkheid uit uil' Frank zo kenmerkt", al-
uus Hvlkema. Faber I_elfwas niet min-
der te\:reden. "Frank is cen nIJn zoals ik
zdf zou willen lijn ":, vertrouwde hij me
toe n,l de persvoorstelling. "Ik wil nog
wel eens flink uoorzakken, Frank niet.
Ik wit nog wel ('Cm iemand <Tn beetje
uitschelden als hl] ongelukkig voor mijn

auto o\TrsttTkt. lht zul Je frank nuoit
horen doen. Ik heb enorm genoten V;lIl
mijn rol. Zowts is eigenlijk geen werk te
noemen. Het enige dat ik Lt~tig vond
was <bt typerende giechelt je van Frank.
Ik heb J,I<lT d,lgenl.l1lg op ge~tudeerd,
totdat mijn verloofde er gek v,ln werd,
en mijn kinJeren me naar de strot \10-
g('n . .\Iaar tegen die tijd had ik 't wel te
p,lkken!.'
\Villeke van r\1I1melroo\", die de laatste
tijd weinig rollen meer' :lccepteert, was
gr,t,lg bereid Anneke te spelen. "Renee
SoutenJiik heeft me de avond \'oor de
opnamen begonnen nog huilend ge-
Ira,tgd hoeveel ik .••..ilde hebben, om de
rol aan h:lar o\'t'r te dragen", vertelde ze
me... i\laar ik peinsde er naTUurlijk niet
over. Eindelijk weer een mooi karaktt'r
spelen, de vriendin v;ln een Illan als
Frank n0F. wd! Dat doc je dcsnoods
\"oor niks ... ~ De rol van Relus ter Heek is
een klein juweel van ue onvolprczen
Cerard Thok'n. De ontroerende muziek
die vooral in het laatste kwartier van Je
film de emoties extra onderstreept, werd
geso.:hreven door voormalig Doe :-"har-
zanger Henlty Vrienten.
Er is inmiddel~ sprake \"an d;lt Afscheid
FiJn ccn HumiJnist wordt ingezonden
voor een fdix en na,lr alle waarso.:hijn-
lijkheid ook voor een Oscar voor heste
bllitl'lliandsc produktie, I kt zou mij niet
verb,llen ,lis de film mer beide prijzen
zou word('n bt'kroond.
.\"iet miSSCl1dus!

Lel) ViJ/I O/lzeei«l1</



ALWEER DE CIA!

ARBEIDSLOOS INKOMEN

Er is druk op mij uitgcodcnJ om Je wa-
re reden \'311 Frank Spoclsrra's vertrek
niet re onthullen . .:\1aar ik ben niet ge-
zwicht voor dreigementen.
Frank SpocIstra moest weg. AI jaren. En
nu hebben ze eindelijk hun zin. Dat be-
gon zo: toen Frank voor EGO ging zor-
gen, leidde dat al gauw rot bezorgdheid
bij de NAVO-aalmoezeniers. Her huma-
nistische zelf-denken zou een forse im-
puls krijgen en waar bleef dan de greep
van de goed-gelovigheid? Het Vaticaan
werd gealarmeerd. De Paus schakelde
US-president Reagan in. Die stelde de
Paus gerust: Je CIA wu wel een eind
maken aan de invlm'J van die Spoelstra.
Een geheim onderzoek volgde, waarbij
ook medewerkers van Spodstra werden
uitgehoord, zonder dat die vcrrnm'ddcn
waar het om ging. Tenslotte concludeer-
de de CIA dat Spoclstra nier chamahel
was en dat de man ook onvermurwbaar
was. Er zat niets anders op dan aan te
sturen op zijn pensioenering. Zij advi-

Frank, nu jij, voorvechrer van een ar-
beidsloos inkomen, die hijna twee de-
cennia met mooie redactionele arheid
een fraai inkomen verdiende, het door
jou voorgestane arheidsloze inkomen
zelf verkri{"gten ik daarom hen gevraagd
inkomens O7.e arheid te verrichten, wil
ik graag schrijven wat er loos is met een
arbeidsloos inkomen.
Vanuit een economische optiek is arheid
op te vatten als een middel om welvaart
en welzijn te pruduceren en is el.'n inko-
men een instrument om welvaart en wel-
zijn te consumeten. Omdat {'r thans geen
aanleiding is om te veronderstellen dat
we niet meer welvaart en welziin kunnen
produceren of dat er geen extra behoef-
ten meer zouden zijn te bevredigen
(denk bijvoorheeld aan de produktie en
consumptie van zorg en een schoon mi-
lieu), denk ik dat het onlogisch is een ar-
heidsloos inkomen in te voen:n.
Vanuit een politiek gezichtspunt is het
mijns inziens onverstandig de koppeling
tussen arheid en inkomen los te laten.
Deelname aan arbeid verschaft een
machtspositie die het mo~clijk maakt in-
vloed uit te oefenen over de aanwending
van die arbeid en daarmee over de in-

seerden Reag:w's opvolger Bush, dat
Spuebtra's humanistische vredes-opvat-
tingen onvermijdelijk waren. En zo
werd besloten um een eind te maken aan
de Koude Oorlog.
De wercld is opgezadeld met de mythe
dat Gorbatsjov de vrede heeft gebracht.
In de wereldgeschiedenis krijgen de
Grote l.eiders de eef. Het wurdt duor-
gaans in de doofpot gestopt, dar het
vaak de Stille Krachten met de
Onwankelbare Pennen ZIJn, die
Vastgeroeste Verhoudingen los krijgen.
Frank Spoelstra's pensioenering was
oorspronkelijk ook zo'n doofpot.
Hiermee is dus de deksel opgelicht: het
was de karaktervastheid van Frank
Spoelstra die de wereld veiliger heeft ge-
maakt. Hij lllag nu op zijn lauweren
gaan rusten.

PS. Zet mijn naam hier niet onder, want
de CIA is gauw op zijn teentjes getrapt
als je iets van zijn werk omhuld. ;\-taar

richting van de maatschappij. Het louter
ontvangen van een inkomen plaatst
mensen daarentegen in een veel meer af-
hankelijke en machteloze positie.
Vanuit een maatschappelijk oogpunt is
de invoering van een arbeidsloos inko-
Illen tenslone ongewemt. Van de ander-
half miljoen personen tussen de 15 en 64
jaar die momenteel noodgedwongen een
arbeidsloos inkomen ontvangen, voelt
het merendeel zich verbannen naar de
rand van de maatschappij, hevindt zich
een helangrijk deel aan de marge van de
samenleving en wil meer dan 90 procent
niets liever dan een betaalde haan.
Frank, mij hekruipt het gevoel dat een
Frankloos EGO net 1.0 iets geks is als
een arbeidsloos inkomen. Ik hoop dus
dat ie je kwaliteiten aan EGO ter he-
schikking blijft stellen: Wat te denken
van een warm pleidooi voor een arbeids-
loos inkomen?

\'<'essel Visser.

de CIA is ook weer te dom om te weten
dat dit stukje geschreven is door de op-
volger van Amon Constandse, die in
1985 overleed. Ik werd wen door Frank
Spoelstra uitgenodigd om zijn plaats in
te nemen. En voor die eer ben ik Frank
nog steeds dankhaar, terwijl onze sa-
menwerking uirerst plezierig is geweest.
Ik zal hem missen.

K.R.
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"KERNKRACHT"

In februari 1987 schreef de Dienst HGV
een sollicit;lIic uit om meerdere r3.1dslic-
den aan te trekken. Jij was În die tijd lid
vall de sollicitatiecommissie en dus aan-
wezig hij de re voeren gesprekken in wat
nu Zaal 1 heet, În het Coornhcrthuis.
Dat was de eerste keer dar wij elkaar
ontmoetten en zoals je weet duurde het
al me[ al nog hijna een jaar voordat jiJ
en ik daadwerkelijk collega's vall elkaar
werden.
In hL'CCoornherthuis zag ik je VUil 's
morgens nier re vroeg (asjeblieft .. doe
me 'n 101.... ) tor 's avonds heellJ.at wer~
ken binnen jouw funerie vall Staf.
ra a dsma n/I'u bi iei tcitsmedewerker.
AI snel begreep ik dat jij die kleine mail
was die het grote werk van eindredac~
teur EGO, met verve overigens, op je
had genomen. Die pijp van jou paste
daar wel bij vOlld ik.
Alhoewel, ik zag je nok wel eens in het
bos lopen en dan d;lCht ik, tt'rwijl jij no~
eens aan je pijp trok, dat wij
Raadslieden zo ollZe eigen inspeC[eur
Maigret in dienst hadden, waarhij Jan
den Boer dan jouw meest vertrouwelijke
informant was.
En renvijl jij dacht dat ik nauwelijks het
bestaan van EGO in onze Dienst had
ontdekt, werd er na verloop vall tijd
zelfs met me ~elobbied om tot de redac-
tie ervan toe te treden. En, geloof me of
niet, daarna bl'gon ik de EGO toch met
andere ogen te lezen. AI snel begreep ik,
beter dan voorheen O\"{"ngens, dat jij je
in dat bovenkamertje van het Coorn-
herthuis, drie slagen in de rondte zat te
zweten, te bellen, te plakken en te knip-
pen om elke maand opnieuw op tijd je
kopij te kunnen aanleveren aan de druk-

Vanwaar toch
die gedrevenheid,
die vasthoudendheid ,'all dl' terriër,
om elke maand weer
met weinig middelelI
eell EGO te makt'l1
kwalitatief oj' nil'eall
goca t'Jll inhoud
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ker. Het gehannes met deadlines en de
stress die je dat gaf, waren soms \'rese-
lijk belastend vuur je. Je voelde je dan
verantwoordelijk om achter Je mensen
aan re bellen en kUil dat niet 's mor~ens
vroeg (om bekende meer persoonlijke
redenen), dan mJar's Jvunds (heel) laar.
Echter ik weet ook dat J"e, jUlst onder
druk, een zeer goed pru ukt ,lfleverde.
In de kern is dat heel krachtig van je!
Jouw bijdrage aan het tot stJnd laten
komen van EGO hieiJ hierhij nog nier
op. Ik ondervond gaandeweg d;lt je niet
zo'n echte schrijver was IllHr des te
mel~r een kzer. Aan de inhoud van de
Hoekenrubriek in EGO kon ik, wnder te
kijken wie dit keer de hijdragen geleverd
hJdden, zit'll of jij tot hen behuorde.
Soms had ik daar ook persoonlijk he-
lang bij, w,mt dan vroeg ik je of ik een

ill 1'1'11aantrekkelijke,
,1.lIIsprekf'lIde l'erpakkiIlK?

Vallwaar toch
tiie Ketirel'ellheid,
die inzet wnder hew'lkillg l'<ll/ eiKen
KreIlZl'II
die I'erolltw.l.lrdigae felheid
wanlleer in het geding kwamen
hem heiliRe principes?

VamlAMr toch
die Kedreuellheid,
de moed en de werkkracht
0111 het olltsta,lII I'lm elk III/mmer te t/(J!-

Ken
I'all ,I tot Z
I'</nzettell
tot de ril/esses I'</nde lay-ollt?

Val/waar toch?

bepaald boek van je mocht lenen. Je
weet het vast nog wel: "De knie van lui-
steren", "Jezus leefde in India" ... Als ik
zo'n hoek dan gelezen had, dan had ik
een ge\"OeIvan: Gelukkig, ik hen niet de
enige met die "vernieuwende tik" ... of:
\'(lij weten wel "beter" ... \X'at jij en ik
dan precies "beter" zouden weten, dat
h;ld ik niet helemaal helder vuor de
geest, maar dat hoefde ook niet. Het feit
dat ook jij je hezig hield met her lezen
van spirituele hoeken hinnen onze
Dienst, was sowieso een steun voor me.
Ik hen cr in elk geval l_eker van dat je
nieuwe zaadjes van humanisme hebt ~e-
plant binnen de geest van velen, zO\vel
hinnen als buiten de beweglllg en dat
verdient absoluut respect en een compli-
ment. Ook dit vind ik in de kern heel
krachtig van je!
Een keer echter kwam die kernkracht op
'n andere manier ter sprake en wel toen
jij het gelijknamige boek van Anneke
Rooselaar binnen onze Dienst wilde ver-
kopen voor het luttele bedrag van
f. 12,50 (wat een handel trouwens voor
een "familiebedrijf" ... ). Er hlg een grotl'
stapel dak voor je op de vcrgadertafel in
't Harde en je wilde ze graag slijten. Als
ik me goed kan herinneren, lukte dat
aardig. Je was echter enigszins teleurge-
steld dat ik er ~een kocht. \X'ie weet \vas
het dit keer mi In kernkracht om hier een
heurt over te slaan. Echter dat jij een
dergelijk bock onder de aandacht van
Raadslieden bracht, nmd ik andermaal
een teken van durf. Opnieuw droeg je
bij ;Ian het verruimen van bewustzijn en
visie, dit keer zelfs onder collega's. Daar
kan het niet alleen geen kwaad daar is
het, geloof ik zelfs hard nodig!
Frank, ie gaat nu met H.O, zoals dat
heet. Ik denk dat je er ook aan toe bent!
Ik wens dat je een verdere verdieping
van bewustzijn in jezelf aan durft gaan
en dar het werken aan jezelf, nu bij aan-
vang van je FI.O, geen Iccftijdsbegren-
zlllg zal kennen, integendeel dat je cr
nog meer aan zult mogen toekomen. Ik
wens je kracht binnen je stilte, verrijking
van je intuïtie, vergroting van bewust-
zijn en bovenal natuurlijk een heerlijke
"herfst" van je [evcn.

Peter Samwel

Het zal dat elll' EGO zijn
dat het ,mdere EGO tot sta/ui bracht?

Wat denk jezelf?

Steven



ZEVENTIENDE EEUWSE
SPORTPAGINA

NAUROE

Jan Stoof

Is het nu echt al bijna twee decennia?
De telefoon gaat: "Hoi, Jan, met Frank
Spoelstra ".
Dat was altijd al zo aardig. Ik herinner
me nog de allereerste keer dat ik voor
EGO iets mocht schrijven. Lips belde
toen. Na iets van een inleiding kwam hij
ter zake: "Je moest maar eens wat voor
ons schrijven, over wat jullie van de
VVDM nu willen".
Zo niet Frank: Hoi, Jan ~. En dan kromp
ik ineen. Want Frank belde nooit te
vroeg: "Zou jij iets kunnen sChtil.ven
over Nauroe?" (Ik verzin maar een and
- Naouroe is me aan het hart gebakken).
Ik dan: "Tuurlijk, voor wanneer en hoe
lang?"
"Eh, ik heb net vandaag de kopij bij de
drukkerij gehracht, dus ... ~
En dan zei ik: "Goed hoor, morgenmid-
dag is het daar".
En dan zei Frank: "Goh, zo snel, dat je
dat kunt~. En dan glimlachte ik wat en
dan zei ik: "Natuurlijk joh, geen moei.
te" .
Waarop ik als een gek aan het zoeken
ging naar gegevens, en een stuk schreef.
Over Nauroe, of Zuid Afrika, of Iran, of
welke huitenpost dan ook. (Frank: "En
dan krijg ik het voor m'n neus?" "Ja",
en hij kreeg het per fax - thuishezorgd en
wel, tot 7.îjnverbijstering en vreugde).
En dat was het met Ftank: hij was altijd
weer verbijsterd en verheugd over wat
je, binnen korte termijn, voor zijn ogen
wist te toveren. En die verbazing: die
siert alleen liefhebhets. Frank dus, altijd
de Iiefhehbet, zonder zelfs maar te nei-
gen naar de professionaliteit. Altijd
maar die verbazmg, die in feite, denk ik,
nieuwsgierigheid was. En daarom oir.
haar: want van nieuwsgierigheid wordt
je nooit dommet. Frank: dat je maar zo
mag blijven!

f-I,ms I'Jn Wissen

was (en is) de laatste die ik zou willen te-
leurstellen met de mededeling dat helaas
die zeventiende eeuws betaalde sportpa-
gina dit maal niet door kon gaan. Nooit
durfde ik hem te zeggen, dat er waarach-
tig \vcl belangrijker zaken dan EGO wa-
ren. Een zo consciëntieus eindredakteur
als Spoclstra kon je eenvoudig niet laten
vallen.
Hij wenste een humanistisch hlad en
maakte er één. Dat viel de laatste jaren
niet mee, want de menselijkheid werd al~
lerwegen meer bedreigd. Door oorlogen,
hilariteit over het socialisme, yuppie-
dom, en in het vak van hoofdredacteur
niet op de laatste plaats door de compu-
ter. In zijn ogen ging de samenleving cr
niet op vooruit en ik was het met hem
eens. De computer is misschien wel het
symhool van de vervlakking, van het
toenemende gebrek aan "engagement".
Een woord dat volstrekt uitgestorven is.
J\Iaar Frank bleef "betrokkell~, een ver-
ademing was het om een paar maal in de
maand contact met hem te hebben. Ook
al was bet vanwege die rare "deadline"
soms een lichtelijk panisch contact. Ik
hoop dat EGO 7.ijnerfgoed zal bewaken
en koesteren.

Telkens was er die bescheiden vraag?
Kun je nog iets bedenken? Eigenlijk niet
dus. Het hoofd stond er niet naar, de
zintuigen verlangden naar iets anders
dan de typemachine, de henen wilden
lopen, het hoofd 'wilde zich bezinnen, de
dochrcr vergde aandat:ht. Het was toch
al veel te druk. ~taardan was er die ver-
trouwde stem van Frank Spoelsrra.
Ik hen waarschijnlijk de enige medewer-
ker van EGO die Frank nooit heeft ont-
moet. Een enkele keer ill al die jaren
dacht ik op zijn uitnodi~ing in te kunnen
gaan, maar dan kwam er toch weer iets
tussen. Ik heb geen idee welk gezicht
achter die begrijpende, ietwat onzekere
en zeer herken hare stem schuil gaat.
fvlaar het moet een uiterst sympathiek
gezicht zijn.
Wie vriend kan zijn met zijn stem, heeft
iets bijzonders. Het is de reden waarom
ik soms in de bcl,1(:hclijkste tijdnood of
beroerdste omstandigheden toch m;l<lr
weer achter de schrijftafel dook. Frank

-
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DE STILLE DREIGING

Als ik een p<l<lri.lu geleden niet, terug-
komend van een reis dnor DuirsbnJ, op
het laatste moment ro.::h nog bij Zeist
was afgeslagen om een redaktichijeen-
komsT van EGO te bezoeken en Frank
Spoclstra eindelijk eens re ontmoeten,
had ik nooit een hUJnJ.nÎstisch raadsman
in her wild gezien.

Zo'n 25 jaar geleden gaf ik me in mili-
taire dienst op voor deze vorm van gccs-
reli/"kcverzorging. Maar toen op ht,[ (m-
cia e moment geen raadsman verst:hccn
("ze hebben cr niet zoveel"), kreeg ik
een hezem in handen gedrukt en moest
ik het kazerneplein schrobben. [)e twee-
de maal, dat ik het humanisme trouw
wilde blijven, werd het trappen poetsen
{'Tl de derde kecr sateh prikken voor een
feest van officieren.

Ilet was misschien niet principieel, ll1,1M
vervol~ens werd ik maar katholiek, ik
ben nu eenma.tl geen marteLtar. En zie:
in het K~tT stom!cn geen bezems, nl:lar
grote rilsl'n klaar, een 7.org die me zo

aansprak, dat ik verder in dienst niet
meer over andere geestelijke richtingen
heb nagedacht. Alleen kreeg je zo geen
raadsman te zien.

Ook toen ik even later voor EGO ging
schrijven, gebeurde dat niet. Ze belden
op. bestelden een artikel en Hocgen of
ik er vOOfal een aantal gratis foto's bij
wilde doen. "Jij kunt die beter ergens
onderhands krijgen dan wij". Toch be-
gon ik nieuwsgierig te worden: bestun-
den ze eigenlijk wel?

Ook Frank Spoelstra heb ik minstem
tien Jaar lang aan de lijn gehad zonder
hem ooit te hebben gezien. Tot die ene
kans zich dus voordeed. Ik vond het een
zel'r aangename Olumoeting. maar ach-
teraf moet ik 7eggen, dat het geen nieu-
we gezichtspuntell opmde. Hij was pre-
cics, wals ik me h.td voorgesteld: humo-
ristisch, goedhtchs, hartdijk, gezellig en
een bcetje vetbaasd dat de \vereld af en
toe zo slecht kan zIjn,

Ik heb mTrigens doOf de prettige uit-
straling heen leren kijken. \X'allt als hii
zijn doel wilde bereiken, had hij de
hardnekkigheid van een oudetwetse
handelsreiziger die de voet tussen de
deur hleef houden. Als hij belde bekroop
me altijd het gevoel, d,Jt ik vall een Oll-
zichtbaar iemand een ferme klap met
een houten hamer op mijn hoofd zou
krij~en, als ik nee tegen hem zou zeggen.

,\laar zo hoort een blad ook te worden
gem.ukt. Wat dat betreft is het voor
EGO prima geweest, dat Frank zich er
zo Ltng en intensief mee heeft bemoeid.
Hij heeft er iets moois van gl'lltaakt. liet
enige, wat me verbaast, is dat ze dat in
het leger blijkbaar als zo'n zware taak
zien. dat ze 7.0 iemand zo vroeg met pen-
sioen sturen. \'lV/atmij betreft had de stil-
le dreiging van een nieuwe hamerklap
nog vele jaren mogen duren.
Jilllllller.

RiNI Rohijns

ALS JULLIE NOU EVEN

STIL. ZIJN.•KAN IK MIJN

VERSLAG DOORBELLEN",

• • •
0 •• •••

• •
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DE ASTROLOGISCHE BII3LIOTHEEK:Ir TWEELINGEN:Ir

De Tweelillgen wicns
~laalllrkt'n ••taat in \X'eeg"haal
dienen te wetrn dat dat beiden
luchnekens f.ijn en dic comhina-
tie maakt van u t't'n sympathiek.
bt.grijpt:nd en rationeel pcrsoon
hent. U hent vernaai ingesteld.
nUiIr ht'dt va ••t ook diepe gewlt'-
I,'ns, die nog tOt uiting moeten
komen. Daar moet lllee tt' leven
I.ijn de kOllll'nde jarl:n.

\\'ohin () wohin
du \\7eltall dcr Sehnsucht
das in der Raupe schon dllnke!
verzauhcrt
die F1ul:\d SP'1IIIll,
mil ,kn Flossen der fische
immer den Anfang he"hreibt
in \X'.15sertiefen, die
ein einzige ••Ill:r!-
auslllessen kann mit dem
Senkhlei
der Traut'r.
\X"ohin 0 wohin
du Wdtall der Sehtl5ucht
mit der Traume I"erlorenen
Erdrekl1t'n
und der gesprengwn Blutbahn
dcs Lcibes;
wahrend die Seele 7.usammenge-
falret WiHlt't
auf ihre Neugehurt
unter dem Eis det Tndesmaske.

Tot in de f'olgl'1uh' fGO,
Jan dl. Betweter

gen bundel (hm'endil:n loopt be-
trokkene gr;\ag bOl:kenmarktcn
af eu heeft hij hinnenkort een
Zt'e \'ao \'rije tijd) van d,'ze vrou-
welijkc willluar \'an de
Kobelprijs voor literatuur 1966!
Uit deze indrukwt'kkcnde bun-
dd kOl_cnwij het, in dit kader,
zeer tocp'l55elijke gedicht
"W/nhin (J llIohill".
~Nelly Sachs. Ausgewählte
Gedichten. Nachwort von Han~
Magnu~ Enzensherger~.
Suhrkalllp Verlag, Frankfun am
Main. 1%6. 102 bIL. Prijs {des-
tijds) D.\I ],40 (WH).

Astrologisch gezien is de ~ban
hct op ccn na ht'langrijkste he-
mellichaam in het zonnestelsel.
Het leken waarin zij stond op
het moment van uw geboorte,
bt'Ïnvloedt uw manier van reage-
ren cn handelen in bepaalde situ-
aties, uw gevoelsleven en, tot op
fekl:rl: hoogte, Je eigenschappen
die u van uw ouders en \"CmTOU-
ders ufde,

Tot <;101;De z"n hel',w!t uw uit-
straling, imago cn I'eel bd;\ngrii-
kt: pl:r,oonlijke karaktertrekken.

De Duits-joodse dichteres Nelly
Sach<;(1!lY 1-1970) wist in 1940,
"I' I'<lorspraak van haar
Zweedse vriendin Selma
I.agcrlof (:-':oht'lprijs voor litt'ra-
tuur, 1909~.naar Z,\'t'dt'n re
vluchten. alwaar ze Zich in 1952
lict narur'lli,eren.
Cl.llIraal in haar werk slaat het
rragische!<J( van de joden
(doodsangst, vlucht, verhanning,
enz.). De laatste j,Hen ht'dt ba;\r
werk t'en ••terk mystieke inslag
gàrq~l:n. Al deze thl:ma's zijn
(lok terug te vinden in de werke-
lijk ademhent'lllt'nde bundel
"j\ielly Si/c!Js. Alisgell'äl,I/t'
Gedichte" met I:en ",\'i/c"lI'urt
1'0I1 H,ms Al,JgIlIlS
EIl7.ensherger~, \X'di\wil<lr wr-
sdwen deze bundt'l alwl:l:r t'llige
tijd gdedcn (om pre<:il:ste zijn in
1'::11:'6),maar daar het hier litera-
tuur heneÎt V'MI vrouwelijke
;...[obelprii••winnaars. vind ik het
alleszins gerechtvaardigd dat wij
ook ~oudjes~ onder de nandacht
V,l1lonze dot'lgn",p hrengen. En
daar dl: dot'l. ~gTl>ep" van dit
sp,'ciak nummer slechts één per-
soon hetreft (en die lu,t wel P,IP
van do"r I'TOuwen geM:hrl:ven
poëzid bt'n ik van mening dat
wc in dezl: runriek ru<;tig even
stil kunnen staan bij deze nog
slecht, antiqu,l[i"h tI: bl'mnchri-

Wohin 0 wohin

TlI'cclinxcll die teveel \"anuit hun
routinc h,lIldelen zullen zi<:hdo-
delijk vervelen en doen cr "ol'd
aan veel ;\etivireiten te omplooi-
en wa;\r hct einde niet 1';111te
over/ien is. zod,ll dc uitdagende
prikkel bliJft. Bijvoorheeld een
tuin van enige hectaren. En aan-
gt.l-ien dt' Tle/'dil/gell el:n lucht-
lek"l} is en dit de longen heïn-
vloedt dicnt zo'n !lIin revens
,,,,,r loldoendc ver,e luchr.

dat men lt' V,Llkterrchl opper-
v-bkkigh,.id vl:rwi]L Dit kunt u
onJl:rvangen door hijl'oorhreld
hinnen een heperkt aanf<ll goed
uitgekozcn onderwerpen enige
variatie te ontwikkelen, De kans
dat Jan 'pe<:i;lliSiltie het I'olgen-
dt' verwijt wordt hehoort lrker
ingecalculeerd te worden.

TweelingelI zijn nwestal geze-
~rml rl1t'll'en snelk stofwis,eling
ell zullen nil:t snel dik worden.
Ze hebhen de na;\m de jeugdig-
stc van a1lc sterrenbt't"lden te
zijn, hl:! lijkt wel of zc nooit ou-
der worden. Iiel dap,c1ijks dicct
van Tll't'l'ling/'1ImlH.'t lichl ver-
renb;lar lijn, met I'eel ver<;fruit
en \"er..r groenten,

In !-ijn 'llgl'meenheid zijn
TlI'eelillgellle\'endig en sH'llt'n
vaak rusteloo,heid uil. Ze willen
'Iltijd stipt op rijd zijn .. Ze zijn
vaak tc herkennen ,l.ln hun d,lr-
telen, lidllvoetige Ht'd.

Tweelill~rll weten meestal ',lil
verl dingen t't'1l kleill beerje, zo.

7.ien van I-Uveelbroederlijke lief-
de, wrgde Zeus dar l'o[[ux zijn
onstrrft'lijkhrid n1l't Ca,ror
lIlo<:htdell:n, Zodocndc nr,Kht
dl: tweeling de helft van ,k tijd
door in de Onderwereld bij de
gl:l:srl:n van de dodl:n, cn de an-
dere helft hij de goedrIl "I' de
herg Olympus.
.\lellSl:n met TlI'celill).;elt :11<;tt'-
ken hehhen v;l,lk twee ,lf,under-
Iijke kanten in hun karaklCr,
waardoor ze tWl:e dinl'en tege-
lijk kunnen doen. Dnaliteit zal
d,lardour een groot deel van hun
per,oonliJkheid hepalen.

Op het wl:rk ht'bhm 7_C.Ir nei-
ging re In-en onder geestelijke
hoog,panning .•\Iocht de ,pan-
ning re hoog oplopen dan kunt u
een Cf}ander in evenwidlt bren-
gen dour dit. baan rl: combineren
met bi)nJllrheeld een i1ltt'Trs~,\1l-
te ~p"rt of fiersen.

"TWEELINGEN"

Dl:zl: h'l:r staar hrt trkrn van de
gooddijke twcc1ingen centraa1.
De mythe die hl:t rnl:est met dit
teken in verhand grnrachr wordt
is die \'an Dimcuren, w,lr bl:!l:-
kt'nt -dl: kindcrl:n van Zeus",
War de ouders netrdtligt dl'
zaak war ingn'iikkdder. Na een
wel nlOr tl' ,rellen (trio)spdktje
tussen Zeu<; (de koning der go-
den), vermomd als zwaan, I:n
Leda I:n Tyndaf(os. naarde Led,\
twcc eieren. Uir het ene kwamen
I'ollux en Helena. uit hl,t anderl:
Castor en Clytaemnestra. l'ollux
en I lclena zoudcn kinderen ~'an
Zru, !-ijn en wdocndc onsterfe-
lijk, en Ca<;tor en Clytaemnestra
de <;terfelijkc kinderen van
Tyndarco ••,
Ca ••tor en I'o[[ux grociden op in
Sp'lrra en werden dikke' m,lJtjc'.
Ze werden verliefd op de 7.usje<;
Hilaeira en I'hoene, die op dat
moment reed ••vt'r1oof.j waren,
Toen de jon"ell> hen meenamen
werd Castor I'edond hij de hier-
op volgende vechlp<Ulij. Pol1ux,
de oll>rerÎelijkl:, kon hl:r nict ver-
kroppen dat hij van zijn hruer
gescheidl:t1 werd I:n ,chreide hit-
tere tranen. Geraakt door hl,t

GO horoscoop
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