"Make up een normale zaak."
De organisatoren Jan van Loon en de boemelstudent Hans van Seventer, een wegens
wanprestatie ontslagen medewerker van de EO, organiseerden de week die gevuld was met
lezingen, inktzwarte filosofische beschouw-ingen en loodzware Bijbelstudies waar de
calvinisten van de vrijgemaakt gereformeerde kerk. Verkondigd werd dat de mens tot alle
kwaad was ge-neigd en voorbestemd voor de hel.
De eerste avond zocht de eeuwige student (4 afgebroken studie richtingen) Hans van Seventer
om de toon te zetten ruzie met mij. Ik was in die tijd nog lid van de EO en paste om die reden
niet in het stijl gereformeerde ge-zelschap, verklaarde hij fijntjes. Ik was razend na nog een
paar beledigingen en deelde de organisatoren mee dat ik de volgende ochtend zou
vertrekken. Mijn echtgenote haalde mij over om toch te blijven.
Onze dochters waren idolaat van de ponies die op het boeren erf stonden. Ik besloot omwille
van onze kinderen tegen wil en dank dan maar te blijven ondanks mijn weerzin tegen de
zware calvinisten en besloot er maar het beste van te maken.
Een week was zo voorbij. Daarna zou ik ze toch nooit meer zien.
De organisatoren hadden bezwaar tegen de make up van mijn wederhelft die lipstick en
eyeshadow gebruikte.
Voor ons als Amsterdammers was make up een normale zaak.
“Alleen zondaressen en dochters van den Boze blanketten het gelaat om de God vrezende
mannen te verleiden” vernam ik. Een opvatting die mijn begrip te boven ging.
Paul Clowwney werd ter verantwoording geroepen door de organisatoren dat hij zonder
toestemming vooraf mij had uitgenodigd. Zij raadden hem met klem aan zich te distantiëren
van mij “om des Heren wil”.
De rest van de week ontweek hij mij.
“Wat heeft duister immers met het eeuw’ge licht te maken”, riep van Seventer vertwijfeld uit als
mijn naam ter sprake kwam.
“Gewoon op zijn tijd een kaarsje aan steken, want Gij zult uw licht niet onder de korenmaat
verstoppen”, raadde ik hem aan.
“Kaarsen? Dat hoort bij de Roomse afgodendienst” antwoordde hij snedig.
Hij wist dat mijn echtgenote rooms katholiek was, dus die moest afgese-ken worden.
Discussie, afsijken, veroordelen en afkatten is standaard procedure onder de gereformeerden,
begreep ik.
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