
DOKTER VAN SWOL
 

Toen ik noch een jochie was kwam ik op zaterdagmiddag wel eens thuis en dan zat mijn vader naar de TV rugby te kijken. 
Verslag werd er dan gedaan door dokter van Swol. Ik weet eigenlijk niet of het bij mijn vader puur om het rugby ging, dan 
wel dat ie naar dokter van Swol wilde luisteren. Of dat ie rugby een leuke sport vond in combinatie met het verslag van 
dokter van Swol.  Ergens had ik altijd het idee dat het hem meer om dokter van Swol ging dan om het rugby. Maar ik kan het 
ook mis hebben. In ieder geval was hij wel uiterst gecharmeerd van deze dokter. Vraag me niet waarom. Het zal wel met ‘Het
Verzet’ te maken hebben gehad. 

 

Die rugbywedstrijden op TV speelden zich ook altijd af in smerig weer. Ik kan me niet herinneren dat ik toen ooit een verslag 
op TV  heb gezien tegen de achtergrond van een mooie herfst - of winterzon. Altijd en overal modder. Een modderig veld en 
modderige rugbyspelers. Het was een soort moddergevecht. In die tijd had je alleen nog maar zwart wit TV. Dus enig 
onderscheid tussen beide partijen was er niet te zien. En aangezien mijn vader eigenlijk helemaal niets van rugby wist, 
behalve dat dokter van Swol er verslag van deed, moet het dus een uiterst complex spelbeeld zijn geweest. Een kleinbeeld 
TV, zwart wit, onduidelijke straalverbindingen, modder op het veld en niet weten wat de spelregels waren. Heel curieus. 

 

Het heeft me altijd bezig gehouden. Het kwam me ook voor als een soort wat overdreven persoonsverheerlijking. Wat had 
die dokter van Swol toch eigenlijk dat ie mijn vader aan het beeld gekluisterd hield. Je moet namelijk weten dat mijn vader 
niet bepaald op het verschijnsel TV zat te wachten. Je bezig houden met zaken die nuttig waren, daar schoot je wat mee op. 
En nuttig werd in die tijd door mijn vader niet uitgelegd als op zaterdagmiddag TV kijken. Nuttig ben je als je dingen doet die 
je maatschappelijk verder brengen. En daar behoorde rugby dan dus ook toe. Immers anders zou mijn vader niet op 
zaterdagmiddag naar de TV hebben gekeken en naar dokter van Swol hebben geluisterd die een rugbywedstrijd aan het 
verslaan was. En ik denk dus dat dokter van Swol wel eens een positieve wending aan de wijziging in meningsvorming van 
mijn vader zou kunnen hebben bijgedragen.

 

Het waren ook altijd wedstrijden uit Engeland, waar dokter van Swol verslag van deed. Engeland, de bevrijders. 

Inderdaad: Het Verzet!! Als het uit Duitsland was gekomen had mijn vader er vast niets mee gehad. Eigenlijk is dus het 
ontstaan van de 2e wereldoorlog de oorzaak geweest dat ik ben gaan rugby spelen. En het was dokter van Swol die bij ons 
thuis het rugby introduceerde. 
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