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Uitslag 
van onze 
fotowedstrijd 

Ie  PRIJS: 
Hans Hummeling 5B 
met: ,,Sinaasappel op  krant" 
( l e  plaats) en ,,Strand" 
(Ze plaats). 

Ze PRIJS: 
A. v. Agtmaal ïUa 
met: ,de helpende hand" 
(3e plaats). 

3e P W S :  
I. van Geest V a  
met: ,,vis=". 

EERVOLLE VERMELDiNGt 
I. Bijpoet 4B1 met ,,molen" 
J. Hesseling 4a met: ,,Juni, 
penis". 

Er waren 32 inzendingen van 
twaaií inzenders. 

Onze Hulde aan de prijswin- 
naars! 



A.G.- kroniek 
In hct komende jaar ziillen onder dit opschrift de woorden 
en dc daden vsii liet A.G.-bestuur iri Lolle Lege vermeld 
worden. 

Wcgens studieredenen was Frans Kroon genoodzaakt te be- 
danken voor liet A.G.-bestuur. Het is zeker op  zijn plaats 
hem hartelijk te hedanken voor alles wat hij voor de A.G. 
gedaan heeft. 

Zoals de meesten van jullie wel op  het bord gelezen ziillen 
hebben, is de contributie nu f 0.75 per jaar. Het bestuur wijst 
diegenen. die nog geen lid zijn, er nadrukkelijk op. dat men 
slechts tot 10 oktober een lidmaatschapskaart kan verkrijgen. 

Eind vorig trimester hccft dc A.G. een iiiissionaris iiit Bolivia 
gelukkig kunnen maken met een stencil-machine tcr wnnrdc 
van * f 500.-. 
Aan de paters Aiiguitijnen te Parijs is f 250.- geschonken 
voor een altaar in dc nieuwe kerk die deze paters willen 
houwen, 

Oiize kalender-actie loopt goed. Van de 2000 kalenders die 
011s tocgcwezen zijn zijn er  noy slechts t 200 over. 
Zijn er misschieii nog jongens uit dr hogere klassen die willen 
helpen de rest te verkopen? Iiilirhtirigen verkrijgbaar bij D. 
den Nieuwenboer. 
Dpgeiie die de rnreste kalenders verkoopt, krijgt een prijs 
van minstens f 2-50! 

E n  dit uvaren dan voor deze keer de voornaamste verrich- 
tingen van het A.K.-bcstuur. 

Slechts wil ik dr  hi-ren leraren nog t~itnodigen om zaterdag- 
ochtend eens in dc A.<;.-mis te gaan kijken, hoe druk die door 
de jongens bezocht wordt. 

Adrie Schapcr. secretaris. 

S f i l f e !  
Er zijn vijf stille dingen: regen op  het dak, wind door het 
riet. het knetteren van vuur. het kahhelen van water en liet 
leven ir i  de natuur. Koning Salomon nocmdc ze niet bij d? 
dingen, die te wonderlijk voor hem maren. maar toch kan 
inien ze nog niiiar zelden horen. Z o  zelden zelfs dat, wan- 
neer nien ze gcwaar wordl. ze wonderbaarlijk en voor som- 
mige mensen zelfs schrikwekkend zijn, zodat ze elkaar op- 
zoeken om met elkaar de stilt? t i  verdrijven of de t.v. aan- 
zetten om op die manier hun geest aan de stilte te ont- 
trekken. 
Iedere dag opnieuu, woorden we weer bestookt door het 
lawaai vari de straat. liet gedencler var1 de treinen, en door 
vliegtuigen. die de geliiidsbarrière doorbreken. W e  raken 
eraan gewend of erger nog het behoort bij onze dagelijkse 
sleur. W e  zouden hrt  niet a t i d~ r s  willen. We gunnen 011s 
geen tijd meer om even te luisteren linar het gekoer van dui- 
ven op  een raamkozijn van een of ander groot gebouw in de 
biririenstad of naar de rauwe kreten van meeuwen boven de 
haven, die ineens de zee brengen in een land van gekluisterd 
bestaan, of naar de galmende kerkklokken. die hun blijde 
boodschap van geestelijke riist uitstorten over de gehele 
wereld. Maar we willen die niet horen. W e  gunnen ons geen 
tijd meer om even een kerk binnen te lopen en iets op  te 
doen van die overdadige rust. 
Het is raar rnaar in al onze drukte zijn w e  eenzamer dan in 
de stilte. 
Ma~.ciis Aiirelius zegt: ,.Zoals doktoren altijd hun instrumen- 
ten bij dc hand hehhen voor dringende gevallen, zo moet gij 
uw gedachten gereed houden om menselijke en goddelijke 
clingen te begrijpen.'' 
God schiip d? Iiatiiur niet rir stilte. tevens als middel om 
Hem te ontdekkeii en de eerste inensen begrepen Hem en 
genoten ervan. 

Wanneer we dit tot in het diepst beseffen en wanneer me 
erover door gaan denken, zijn we dan werkelijk zo eenzaam 
en n a a r  kan dat beter dan in de stilte7 
Hoc kunnen we die kern van rust in onszelf vinden? W e  
moeten ons afstemilien op  de kleine geluiden. waaruit schoon- 
heid. oredr en gedacliienrijkdommen voortkonien. Niet 
door te wachten op de doodse stilte. Die krijgt men overigens 
in zijn graf wel. 
Christ~is zocht Zelf ook verschillende keren in Zijn leven 
de stilte op, b.v. in de 40 dagen vasten in d? wo~st i jn  als voor- 
bereiding op  Zijn opeiibiidr leven en in dc Hof van Olijven 
voor Zijn lijden. 
Zakenlieden. die voor cen grote beslissiny staan trekken cr 
tegenwoordig een dag op  uit en als ze terugkomen. hebben 
zij hun beslissiriy yenomen en zijn zij vrrsterkt door de kleine, 
fijne dingen van de stilte. 
Ook het klassieke voorbeeld van de Parijse vissers aan de 
Seinc is hiprop van toepassing, Z e  zitten daar midden tussen 
het stadsgewoel, z i  zeggen geen woord tegen elkaar, halen 
af en toe vrccdznain hlin hengel op  en zitten daar verder uren 
achtereen. terwijl alleen de stroinende rivier hun aandacht 
g ~ l d t .  het eniye dat geluidloos bcwecgt. 
W a n t  rust in de diepste en Ievendste zin vari het woord is 
niet zinledig. maar juist vol zin. Dat is d? opvatting van 
Paiis Pius XII, toen hij de lawine van lawaai veroordeelde. 
die onze beschaving dreigt te verzwelgen en die een van dc 
grootste excessen is van deze tijd. ,.Stiltew, zo zei hij uit het 
diepst vati zijn rijke geestelijke ervaring: ..helpt de mensen 
in hogcr sferen te komen en iiaor de geli~itiizitiiiige stern vari 
God te luisteren." . , I .  v. S .  ( IVh)  

f 1000.- beloning.. . 
Het was  niaandagavond. O p  het Berlijnse station was net als 
altijd de bedrijvige, otirustige sft-er. Trririen die af en aan 
reden. kruiers die vrachten van en naar de treinen brachten 
en verder passagiers die in en uit de treinen stapten. 
Het grote bankgebouw in het centrum van Berlijn stond ver- 
laten. Een goede kans voor mensen die behoefte aan geld 
hebben. Een deur gaat apen, de uzacht voor het bankgebouw 
wordt afgelost. Net op dat inurnent klinkt een geluid van zich 
snel verwiiderende en ook snel naderkomende voetstappen 
var, en naar d? bank. De wacht flliisterde iets tegen de man 
en deze laatste ging zonder enige schtcnvolging hrt bankge- 
bouw binnen. 
De volgende dag kon rrien op  het station schreeuwende kran- 
tenjongens ,,Het Laatste Nieuws" horen roepen. Deze keer 
verwekte ,.Het Laatste Nieiiu~s" (dat was  het altijd) wel 
enige opschudding. Dc krantenjongens stonden weldra niet 
lege handen. maar met een volle zak geld. 
O p  een perronbank zat een onguur uitziend type de kwnt  
te lezen. Hij schrok op  toen hij de grote kop op  de voor- 
pagina. zijn hoofd, zag staan. .,Had die verd ....... Kürths 
zijn mond niet kunnen liouden." mompelt hij. Dan kwam er 
beweging in de inan en liij r e n d ~  naar d? klaar staande triin. 
Stapt de eerste klas wagon in en rijdt naar München. Neemt 
daar een taxi (van  een van zijn hendrlrden) en laat zich 
naar de schuilplaats rijden. Echter merkt hij :lict dat escortes 
politiedgenten op  motoren hem op een afstand volgen. Dan 
kijkt hij in het spiegeltje, schrikt zich een aap en geeft 
snauwende de chauffeur bevel hem bij de plaats af te zetten 
en dat hij de politi? kwijt t i io~t raken. De auto mindert vaart. 
de man springt rruit, vliegt ren huis hinnen eii daarna schiet 
de auto in volle vaart de hinnenstod in.  Daar aan gekomen. 
springt hij in een andere .,geleende" auto, laat de taxi achter 
en zorgt dat hij wegkomt. 

D e  Politie staat voor een raadsel. Er is nog geen oplossing 
gevonden, terwijl de hele boel toch zo goed was georgani- 
seerd. Inspectcur Zwarschau zat zich te verbijten. Alles wat 
goed en lelijk was had hij de totaal vrrblufte brigadiers naar 
hun hoofd geslingerd. 

111 ..liet rovershol" heerste een grspaiiiien sfeer. De leider 
der hende zat op  ren plaat van een hekend Engeis inusicus 
het rithme met zijn tingels mee te tikken. Iemand uit de 



lussen s en V y 
D? Ihirsendodeiidc rustpcriode, door cominigen ook wel op- 
timistisch schoolvacantie genoemd, heeft weer in verbrand 
zand langs een kurallenkust zijn beloop gehad. Iedereen a a s  
er weer, want iilleniaal dachten we dat riieinand dáár zou 
zijn. O p g ~ w e k t  lipbhen w? d r  laad opgevolgd van d? inijn- 
hecr op  de radio, erop uit te trekken naar  hos. hri en duin. 
Vrolijk firtsend i n  shorts en flnddcrhcmdjcs of lachend rijdend 
in het vrrvosrmiddrl voor iedereen. hebben wij deze rustige 
plekjes opgezocht. blij eens een paar honderd andere mensen 
te ontmoeten dan gewoonlijk. Zo 'n  ontmoeting in het groot 
dort je wel.kïlijk eriorlii guecl. Z o  I ~ e r  jr ongeduzorigeri je 
nnasrc kennen. J r  ziet in. dat wij allen éCn zijn in hadpak of 
badbrork. En dczc wnhcid in vncnnticvicring rocpt onweer- 
staanbaar het bccld op  van de eenheid van Europa. J e  loopt 
dichtgedromd. half geplet en platgeteend doch met een opge- 
wekte lach door een winkelstraat vol ijs en souvenirs en 
overspoeld door een wraterval van vreemde talen, denk je 
onwillekeuriy i i ~ i r i  een Euromarkt. 
Je bouwt rnrt z'ii allen. ongeacht liet ti~itvcrsrliil vati orimen 
en schoiidcrs. om vijf uur een zandwal. omdat een wijdge- 
hrende men hreft verklaard, dat het om zes uur hoog water 
is. Je zwoegt. ploetert en zweet, maar zonder ophouden bouw 
je verder aan de bescherming van nrïrlarids westkust; je 
schept een verdediging teclen het dreigend opkoinende watpr. 
En tussen deze bedrijvigheid door voel jr ddt dit de paraat- 
heid is van het westen, klaar voor de verdrdigiiig: hier staat 
de Navo aangrtrcdrri. 

Je kunt tijdens de vacantic ook zo herrlijk jezelf zijn. W a n t  
icd~reen  is dar1 zo heerlijk zirliz~lf. Mct ongewassen benen 
loop je rond en de voorbijgangers zeggen: ..Tjonge. wat is 
die bruin!" 

Plots verblind, fluit je iniidden op  straat naar een blonde 
flits. flits fluit trriig en je vrienden compliment~ren jc n ~ e t  
het succes. En jr wcct: zo is het gocd. Geen verschil meer 
tussen hij en zij. Wij  allen zijn gelijk en allen fluiten wij. 

Maar je kunt als gymnasiaal talenwonder ook yerri'tkkelijk 
voor een ander door~~ii ir i .  Daiirvoor hoef je slechts een ijs- 
salon I~inrieri te stappen en nonchalant te roepen: ..Zu.ei niit 
Salinr"', en dc bleke juffrouw Iäiliflt n1 vriendelijk ,,hitte". 

HEL grootste siiicrs ht-liaal j? ~ i h t ~ r ,  wlllllleF1. je in ren 
stanilioollc cnfrtnria luid Virgilius citrcrt. Dat ,.arma virum- 
quc cano", dort het altijd. getuige de bew-andcrende blikken 
die reeds na vijf verzen op  je gericht worden. Wanneer je 
zuster dan nog als toegift de tien verzen vol maakt en je het 
klaarspeelt een kw,irtirr Icing niet deze geringe woorileiisrliat 
a ls  basis. ren druk gesticulerend gesprek t? voeren, dan zal 
de o h ~ i -  spordig ~ i i ~ t  I > F v P ~ > ~ E  hand E C ~  ijskoude cola voor jr 
inschenken op  rrkcning van cen vriendelijke hecr aan het 
tnfcltjr in dc hoek. dir hij nndrr ondcrzock, leraar oude talen 
blijkt te zijti aan  cc11 ~iahiirig gyiliiiosiiini. 

kring veriir.<k het stilzwijgen: ..Nu. wat ben je van plan?" 
vlocg hij i iors aan  de leider. Het antwoord wiis heel siriipel: 
. , W a t  ik ga doen zal ik zelf uitmaken." en daariiiee was de 
oiide sfccr weer teruggekeert. Toen de plaats,afgelopen was. 
kwam er leven in de leider: ..Joliriy. jongen. sprak hij tot 
dc bankroofovervaller. , ,Je  lirbt je a c ~ . k  gord grdann. ik hen 
tevreden over jr. Ik  stel voor d? buit tc verdelen. H é  Arthur 
geef de zak eens." ..Tlier. baas.'' sprak deze en reikte de zak 
met geld aoii zijii hans. Dcze begon met de verdeling. Maar 
hct scheen dat iemand het daar niet inre eeris was. Er klonk 
gerommel aan de deur! 

(wordt vervolgd) 

Wanneer je van het rariiurieuzr type bent. dan h i ~ d t  zo'n 
augustusmaarid je volop d? gel~genheid je karakter uit te 
vieren. Er zijn daii ii~inirrs duizenden Duitsers op  mie je 
schelden en i i i d  wie je spotten kunt. Is dit niet genoeg. dan 
heb jc altijd nog de mogelijkheid, deze onbekommerde men- 
sen eens op  hun duister verleden te wijzen. Je kunt ze ook 
heerlijk langs de weg gaan staan uitjouu~en. hun tdiil ria- 
brouwen. of een automobilist met een D op z'n nuinnierbord 
in het engels de verkeerde weg wijzen. Mogelijkheden te over 
dus. Je kunt w-erkelqk plczier diin ze beleven. mits j? cin 
hertje viridiriyrijk bent. 

E r  zijn ook jongrliii die inieiien in liuri v,icantie te moiten 
gaan u,erkcn. Voorwaar, ? i n  goede nieriing! Je kunt immers 
van je ouders niet verwachten dat zij. in hun oumerwetsheid, 
het nut inzien van een hrornfirts. En daaroiii ga je verlieteri 
aan de slag. van 's morgens heel vrocg tot 's nvoiids ring 
later. Nci vijf weken handenarbeid - langer is door bekende 
pacdagogen. socio- en psyihologen afgeraden - scheur je 
dan op j?  cigm gliniu~orrri door het Lge Lnd. luid knalpot- 
tend de wachtendr niensheid vnci je konist op  de hoogte 
stellend. 

Dit vei-ricliteri van vac>iritit.wrrk valt luide toe te juichen. 
W a n t  nog ofg~zien  van het firiariciële asprct, treedt toch 
mrl sterk de sociaal-paedogogiscl~e, cultuur-esthetische waar- 
de dergelijkcr verrichtingen op dc voorgrond. D e  jeligdigr en 
onervaren scholier tri-cdt mct wnnnw-ijshcid hclnden temidden 
van het volle leven. Hij ontnuchtert al spoedig en leert daar- 
om de hem omringende maatschappij beter kennen en moge- 
lijk nieer xiiridrderen orrid'it hij i11 verblindende realiteit ge- 
coiifroiiteerd wordt niet de zelf. en andere kanteil onzer 
samenleuing. Dit z,il niet nalaten op  lie~ii een zeet. diepe iti-  

druk te rriaken. waardoor liij. aangezieli zijn karaktcl. nog 
krieedbaar is. geestelijk krachtig en wcerhaar wordt. E r  vol- 
trekt zich in herri een ~ i i en tn l~  ~vnliitie. Hij wordt een beter 
rrieiis niet Een at-zoiidc ..niens". 
Dat d? aard drr in loondienst te verrichten werkzaamheden 
uiteraard nogal uiteenlopend is. moye blijken uit de volgeiid~ 
aanhaling uit een brief, mij iiesihrevrn door een vriend in 
Breda: .,Ik heb de hele nidiiiid iri ren ionse~~uenfnhrick ge- 
werkt voor 58 cent per uur .  Ik r ~ i o ~ s t  d? hrlr dag niets anders 
doen dan peultjes schi-id~n" . .  

Maar zoals tc verwachten was ging de \,ctcantiekruik zolang 
te water rot zij barstte: donderdag 3 septrnihri-. Er kwam 
een kruik vol gal voor in de  plaats. Maar nict diwct. W a n t  
nog scheen buiten de zori en banddeli achter gindse duinenrij 
bruine wezens pootje. DF gal blccf nog in de bolle kruik en 
de eerst? dagen van hct jonge schooljaar waren .iantrekk~lijk 
dooi- liiiii rust eii hevredigend door hun verloop. 111 dr  Iniceste 
l~ i i i ren  voriudc ,,vacantieV het enig hoildbat.~ gesprrksthema. 
Trdrreen was nog wat die zijn rnoest: zo Iiccrlijk zichzelf. 
Fluitend liep je door de gangen. zingend gleed je van de trap. 
hiet keurig gekafte boeken stapte j? 's morgens op de fiets 
naar  EPI, ORSC vol vertellingen. nagewuifd door de hele buurt, 
die wist dat jij uit studeren ging. hiet gul gebaar deelde je 
diirr sigaretten uit onder even giil lachende klasqrriolen rli 

in stilte dankte je de oriw.eniiige eerste klassrr voor de jou 
bewezen eer: ,,Mijnlirer. iiiogen wij niet iri dr rontinc'" 

Z o  wieg jc voort op de stroom van halvr werkelijkheid en 
volle herinnering. Maar opeens is het, alsof er nooit een 
a~r,rnd lierft bestaan. alsof er slcchts in je verbeeldincl een 
kano in ' t  riet is gevaren. Dc man voor de banken vrrli?st 
zijli 1,riiin gczicht. z'n buitenlandse lach wordt een valV trek 
en w-it noteert hij wreed iets mins in een klein boekje. Jc voelt 
dan instinctief: 't is uit! Er heeft nooit een ijscoman bestaan. 
Die zonsonder<lang was een li-ligen. 
Gebroken weet je: ik iiioct wcer aan mijn toekomsl denkiti ... 

T .  A. F. ir. 



'n Luchtje scheppen.. . 
Ik wildc gistermiddag eventjes 'n luchtje scheppen en bevond rnr dfswege in het 
park. de handen in de zakken. luisterend naar. het grkwctter van de vogeltjes en 
genietend van het gespartel van d? rendjcs in de parkvijver. 
Plolseling w-erd r i i i j r i  aandacht getroffen door een voorbijgaande heer met 'r1 grijze 
rrgenjas en 'n paraplu. Verhip! Als dat Karrl niet was!  Karcl A p p ~ l s t ~ ~ k ,  die 
oude makker. waarmee ik nog eens op   rek tocht iiaar Zuid-Italir' ben geweest. 
Dat die vent nog leefde! Sinds tier,, vijftien jaar Iiad ik niets ineer van hem ge- 
hoord. Ik liet direct de vogeltjes de vogcltjcs en dc eendjes de eendjes en zette 
het op  n lupeii, achter Karel aan. ,.Wacht. dacht ik, ik zal hem eens verras- 
sen!" Toen ik rne drie stappen ganns van hem bevond, deed ik het wat kalmer 
aari, orri even uit t? Iiijgpii. Ik ti-lde tot vijf, maakte de drie stappen en onder de 
uitroep ..H$, Knrcl!" gaf ik de man een fikse klap op  de schouders. 
Maar inplaats van zich om te draaien. gleed bij als een npgchlazen hallon die 
langzaam leeg loopt. ter aarde. Eii uiie Iiet ook was. Knrcl in ieder geval niet! 
Ik wist in mijn radrlooslicid r i i~t .  wat tc doen en schreeuwde om hulp. Van alle 
kanten kwaiiien er mensen aansnrllen uit het toch op  het eersle gezicht zo stille 
p,irk. - ' n  Dokter - u-crd er geroepen. en - Haal de politie -. Een heer kwam 
naa r  inij t o ~  en vrocg, wat er aan de hand was. Ik vertelde hem mijn verhaal en 
hij liep u2cer heen. maar werd onmiddellijk omringd door opgeuionden mensen, 
die er het hunne van wilden weten. E r  Lieqoiineri zich weldra groepjes te vormen, 
die in felle onderlinge debatten i~irniiigm trachtten tc vormen over het ongeval 
i n  het ,ilgrrrirrri en liet s l o c h t ~ f f ~ ~  in het bijzonder. 
- Opzij - en - Laat de dokter toch even door. riep men en daar kwaiii een 
kennelijke geneesheer aanstevenen. Snel, werd het boordje van hrt slaclitoffcr 
losgeknoopt en de doktrr luisterde aan s lnaiis pols. - Hartverlamming. constateerde Ihi j  dadelijk. Dc hij hrt  onderzoek doodstille 
menigte vond hierin 'n nieuw iiiotief. dat het hcslircken ten volle waard was. E r  
voegderi zich sterds w ~ e r  nieuwe t o ~ s c h o ~ ~ ~ ~ l ' r r s  hij de oude. maar degenen die het 
ongeval als ooggetuige hadden waargenomen. waren inmiddels al verdwenen. 
Zodoende werden de verklaringen minder steekhoudend en zelfs verdraaid. 
O p  een gegeven ogenblik begon de massa zich iiaar rriij te ~ F T P I I  en de driigt-ndc 
gezichten lieten niets aan duidelijkheid t? wensen ovcr. Voorzichtig begon een 
klein. koddig riiiiiiiii-tjc !niet 'n blosjc op  de wangetjes te informeren: - W a s  U 
die niijnhccr, die hem. ja. hm. 'n klap gaf! - Ja. zei ik. maar ......... - Zo ,  riep 'n dikke, uitdagende vrouw. Vuilak. kan je w-el. Mot je zien. wat  'n 
vent. tegen zo'n arme stakkerd, en ze liet deeirioedig haar blikken rusten op  de 
nog steeds adn de zorgzame Iiariden van de dokter toevertrouwde overledene. 
E r  werd 'n dreigend geinoiiipcl hoorbaar in de rijen. Ik wilde me. beduusd als ik 
was door de valse betichtingen, verdedigen, maar kreeg geen kans, want net. toen 
ik had willen zeggen: 2 Last het me even uitleggen, maakte 'n breedgeschouderde 
figuur zich los uit de omstanders. Hij stapte op  rrie af, deed z'n colbertje uit en 
wierp dit naar de gretig vangende vrouw. - Zo.  z ~ i  liij, j? liad geloof ik iiog 
wat. Nou, ik lust ie rouw. Ilij rolde zijn hemdsmoiimen op en lcgdc twee hrrcd- 
g~spierrlr armen bloot. - Noii. kompcr nog wat van. of mot ik je in je goeie 
pakkie de vijfer iniiieppe? (instciniiiend gemompel). 
- I k k ~ .  bcgon ik .......... Maar ik had al een tik te pakken, die me tot 'n nood- 
landing op  de stoffige grond noopte. 'n Gejoel steeg op. - Daar ligt-ie nou. de vuile stinkert. krijste de vrouw. Hei joh. mot je soms 'n 
kussetje", vervolgde ze, d a a r ~ ~ i r r  volop de synipntliie van  d? menigte verwervend. 
Gelukkig was er redding i n  aantocht. 'n Door het geroep geallarmeerde politie- 
agent inaaktc ruim haan en hegon meteen te schrijven in een boekje. - Wat 
doct U daar op de grond?, vroeg hij nors. blijkbaar in de mening, dat ik de aan- 
leiding tot het op  dit uur van de dag in Iiet park ongipast rilmot-r was. - Och. 
eigenlijk niets bijzonders, probeerde ik w-at galgenhumor te forceren. - Welja,  
word meteen effetjrs brutaal tegen me, barstte de agent uit. - Sta op. Ik g ~ l o o f  dat wc Iniaar ceiis moesten gaan praten op  het bureau. met 
welke uitlating ook hij ' n  gocdc beurt maakte bij de nog steeds wassende massa. - Ach. niijnhccr en incvrouw, loopt u even mee als geruigen. - Van ganse harte. W e  zullenurn us flink uitkleje, stcrndr de vrouw toe. 
Ook de flinkerd, die zulke orizailiti handen hczat, had wel zin. 
Ik wilde iiog vragen, of er nirt ccrst naar het slachtoffer moest worden gekeken, 
rndar de door clr bijval var, d? menseii trotse agent, belette mij ook maar één 
u-oord te zeggen en sleurde mc mee naar het bureau. Aldaar werd ik direct he- 
schuldigd van ,.het verstoren van de openbare orde en het grof beledigen van 
een ambtenaar in functie." 
Toen kreeg de vrouw het woord en ze verteld? o n d ~ r  l i ~ t  go~dkeiirend g~ki i ik  
van de rndri. die zo nu eii dan riiet ' n  , ,preci~s" en ..jiiist, zo was Iwt" blijk gaf 
vnii zijn aanwezigheid - hoe z? cniij de hele middag el had zien rondsluipen in 
het park en mc de hele tijd a1 niet vertrouwd had. Ook had ze de argeloze man 
zien lopen, als iemand, die alleen maar even 'n luchtje wilde scheppen en ze had 
toen al het ndderend onheil voelen aankorrien. - Hij sloop acliter Iieiii aan. k ~ e k  
rioy riaar alle kantrri er, t o ~ n  hij dacht, dat dt- kust veilig was, hrsprong hij hrm 
eii s l o ~ g  Iirni bijna beurs. Hij grrcp nog naar de stakkerd z'n portcfiiljc en w-ilde 
hard wegrennen. Maar dan had hij niet op mcnrrr daar (hicrhij u.ecs ze op  de 

bescheiden zijn ogen op de grond slaatide 
bullebak) gerekend. die Iieni prompt 
greep en net zo lang vnsthirld, tot U er 
aar  kwaiii. 
Na zo haar hart gelucht te hebben. 
 loft te ze neer op  een L>,<rik. DE agent 
achter het bureau nat?el.de liani. naam en 
die vali de bullcbnk en zei. dat ze nu 
wel konden gaan. 
Daarna begon hij mij dan te onderhouden, 
breed achterover leunend en zijn ogen 
prekerig naar het plafond gericht in de 
waarschuwende. doch altijd beleefd blij- 
vende trant van ..U snapt zt-ker wel" en 
........ er ernstig merk van maken" en 
,....... iniet zo inaar laten zitten". 
Na ' i i  minuut of twintig kreeg ik eindelijk 
de kans mijn mond open te doen en ik 
vroeg hem beleefd. of hij dl iets wist van 
het slachtoffer. Dit deed hen1 haastig 
naar de telefoori grijpeii. nisar daar hij. 
noch ik ' n  riiinimcr wist. moest hij het 
tot-stel ongerept laten en na dan maar 
allerlei nodige en onnodige gegevens ovcr 
mij genoteerd te hebheii (wat deed mijn 
urnsnurnrner er nii to r j  sloot hij de ver- 
gadering niet 'n  - Wilt  u zich wel gr- 
T P P ~  houden voor een nader onderzoek' 
Toen ik rven later doodmoe thuiskwam 
en in mijn stoel neerviel. vroeg niijll 

vrouw me waar ik toch al die tijd gc- 
weest was. - Oh,  ik was 'n hcctjc moe en ben daar- 
om eventjcs gaan wandelen. Ik kwam nog 
een oude vriend tegen en nu voel ik me 
weer kiplekker, bracht ik er met de 
grootste moeite uit. 

Vaiiniorgen stond er in de ochtendlzrant 
onder dc plaatselijke bericht: - Gistermiddag te 16.27 is overleden 
C. D. Pammels. 68 jaar. Hij werd ge- 
troffen door een hartv~rlnriimina. toen hii ~~ ~ 

zich wendelendc bevond in hrt gemccnte- 
liik wandelpark. Een toesnellende Qenees- 
heer kon slechts de dood constateren.. .... 

PETER VAN BUEREN. 



Ziezo. liet is weel- zovw. Het scliooljaar 
is weer brgunnen en we zien weer vol- 
komen onbekende eerst~jaars over de 
cour flitsen. W a n t  dat is een kennierk 
van eersteklassers. Zij staan nooit stil. 
Wanneer men hen maar even de ruimte 
gccft. schieten ze er vandoor. niet in een 
rechte lijn. maar zig-zag. Dat heet ,,tik- 
kie". Z e  lopen dan ook iedcrcen omver 
en dan rrioet er lielaas [niet harde hand 
opgetreden worden om zc t? kalmeren. 
Nooit echter ziillen rrrstrklassers het 
, , t ikki~" ?i. hij iicrrleggen. Altijd zal Ja- 
pic door IZoos achternngczeten worden, 
en ziil Koos op  zijn heurt Japir morten 
ontwijkeri. Dit is een riatiiurwet. Wc 
mocten ons erin schikken. 

Niet dllren cle errsteklasiers kwamen ons 
onbekend voor. ook de Rektorskanier. 
Alles is d.iar namelijk ~ilti-a-modern gr- 
worden en U beyrijpt dat de taak vali 

de Rektor. door de verscheidene hulp- 
middelen, die de techniek hem bood, vrr-  
licht is. Voor zover ik het bekijken kan 
is de rest bij het oude gebleven. Het si- 

DONDERDAG 1 SEPTEMBER: 

Plrchtigc opening van het schooljaar in 
dc parochiekerk van Overveen. Daarna 
opening door de Kektor in de gymnas- 
tiekzaal. uitreiking der Roosters, leraren 
enz. 

VRIJDAG 4 SEPTEMBER: 

Hoewel we tie-t hadden zien aankomen, 
u ~ a s  het toch een klop jn ons gezicht 
toen de colonne's 1ettel.s weer opgewekt 
ons gezichtsveld binnenliuppelden. 

WOENSDAG 23 SEPTEMBER: 

In de stadsschouwburg werd Fen opvoe- 
ring gegeven van ,.de twaalf gczwore- 
nen". Iedereen was na afloop enthousiast 
over het spel en vele zullen dan ook wel 
de film niet willen missen, die binnenkort 
vprtoond wordt. 

lentiurn bleef gehaiidliaafd, de plannen 
voor de iiitbreidirig vati de school gaan 
nog steeds door dilizetideti mensenhan- MAANDAG 28 SEPTEMBER: 
den ,......... enfin. U heeit liet zelf wel De rektor inaande ons, om toch vooral 
geinerkt. Nu tcrzake: ons zorgenkindje ,.Silentium" niet te ver- 

waarlozi~i .  Tevens wees hij erop. dat er 
ceri ~ i n d  moet komen aan de onrusten op  De oplossing 
de cour. vooral veroorzaakt door 2r klas- 

mens'', kreeg ,.'n" geschiedenisleraar last 
met enkele brutale jongetjes, die met 
rauwe kreten delen van het onze school 
omringende strueel door de geopende 
vensters wierpen. Toen de leraar ze 
vriendelijk verzocht om over de heg te 
springen, verlieten ze hun post niet maar 
begonnen met herriieiiwde ijver te smijten. 
Toen dus bleek, dat woorden geen vat  
hadden op deze in-brutale jongetjes kwa- 
men we op een lumineus idee: .,als we 
de ramen nou eens dicht deden". En ziet 
de schurken dropen a1. 
Ja, als je de ramen openzet, onidat liet 
lawaai nogal meevalt, moet je weer op- 
passen voor allerhande rommel die door 
de lagirc-schooljeugd op  doorreis naar 
binnen gegooid wordt! 
Dit was het dan. Als ik U nu vertel dat 
het l? uur middernacht is, dan kunt U 
begrijpen dat dit het einde moet wezen. 
De welgemeende groeten en tot de vol- 
gende keer. 

ERIC. 

De heer Rekveld heeft iiitgerrkend, dat 
in V alpha 80 % van de lesuren wordt 
besteed aiin talen. waaruit hij de con- 
cllisic. trok. dat Een alpha zes jaar op  
school zit om .,Goeden dag" tc kunnen 
zeggen in zes talen. Eén der alpha's 
merkte daarbij op. dat 'n bëta dan zes 
jaat. l ~ ~ r t  om zclf de kachel aar1 te kiin- 
tien innkcn. Ach ja, het ligt e r  maar aan, 
waarmee je later je brood wilt verdienen! 

Met Plato onder huri arin staan 4 gym- sers, omdat zij de perken te buiten gaan. 
nasiasren in de pauze te discussiëren over I l i j  beloofdc. dat hij hard op  zou treden 

liet b ~ y r i p  ,,tijd". Een vijfde komt aan- tegen de oniiiststokrrs. \Vees dus op  uw GoeJ bedoeld 
gewaaid. Iiooi-t Iirt dchat even aan, knikt hoede en zondig niet! 

instimmend en fori~iiilecrt dan diepzinnig: Er deed zicli ook cen incident voor op langgebaarde missioiiaris houdt een 
warm missiepleidooi. Sprekend over het 

.,Als het begrip tijd ons onbekend was. deze dag. Terwijl .,'n" klas zich ver- tekort i,iliienisr priesters, roept liij 
wat zouden w? dan een heleboel tijd diepte in .,'n kort'' essay over de ,,Ver- plots i,, heilige ijver uit: ,.In Gocls wijti- 
hebben orn niets te doen!" lichting" mct als hoofdthema ,,de vrije immers zijn vele ~riaairrs nodig." 



De weg naar Damaskrrs 
Ftterl i jk is hij van zijn paard geflikkerd. 
t Kwam wel erg hard aan, maar hij leefde nog. 
Hij kon blij zijn dat hij 't overleefde, want het zijn er nict 
veel dic zo'n voorval navertellen. 
Aan duidelijkheid liet deze gebeurtenis niets te wensen over; 
en de gevallen Christenjager, de bikkelharde realist, die eerst 
consequent kwaad, later consequent goed deed, werd Paulus. 
't Is jammer dat God probate middelen als deze niet méér 
gebruiki: Weliawaar zijn de meeste Christenen wel geen Sau- 
lussen, maar evenmin Paulussen; zij zijn dan ook geen rea- 
listen. 
Die geweldige groep van kerkelijken en onkerkelijken, voor 
welke wij de term ,,onverschilligen" bedacht hebben, bestaat 
uit iiiensen die lijden aan die epidemische ziekte van gebrek 
aan realiteitszin: wel geen kwaadaardige ziekte. maar toch 
een kwaal waar het lastig van af komen is. D e  belangstelling 
hiervoor is dan ook groot: lees de talrijke artikelen over gods- 
dirnstbeleving, vernieuwing, ga de lijst van publicaties over 
religieuze onderwerpen na, bezoek de gespreksavonden, let 
rens op  organisalirs als Plein en Open Deur, steeds vindt 
men als achtergrond het probleem van de REEELE oprechte 
beleving. Indcrdaad is hct een moeiiijk probleem, waarmee 
niet ten onrechte velen zich bezig houden. Hoe ligt dit pro- 
bleem? 

Een van de oorzaken is stellig de ouderdom van de Kerk. 
Had de  katholi~k van nu in de tijd der eerste C1it.isteneii gc- 
lrefd. dan zou hij het in vele opzichten moeilijkrr, maar. naar 
ik iiiccn, in het volgende opzicht geiuakkrlijkcr gehad hebben: 
van de laatstgeriornid~ii waren de voornaamste personen. de 
npostrleri en de li-crlingen, die Christus persoonlijk gekend 
1i;idden. nog levende figuren. Zij hacldeti iiog cen beeld van  
hen. hetzij omdat zij deze ooit gizien hadden, hetzij hun ou- 
ders o1 leraren ~ i o g  iets over hen konden vertellen, bijv. hoe 
zij er ~ii~zageri, wilke eigenaardigheden zij hadden. enz. BO- 
venrlieri It-efden zij nog in dezelfde maatschappij. het Ro- 
meinse Kijk. leefden zij in dezelfde omstandigheden. Voor ons 
daarentrgen zijn de aposieleri en leerlingen slechts namen. 
bcgrippen. ondertekeningen van vrij onp~rsnonlijkc geschrif- 
ten. Linus, Cletis, Clenirns. Xystiis, Corndius. Cyprianns - 
het zeg1 ons iiipts. Ook herinnert in onze tijd niets meer aan 
de lx-riodi-, waarin Christus leefde. uitgezonderd de weinig 
ruincs en opgravingen. Voor ons gevoel is de band met het 
vcrlcden gebroken. Wi j  zijn op  ons zelf nailgrwezen. wij 
de Kerk. zitten met onze opdrachten eti plichten, wat een 
lastige opgave is, getuige de V F I F  gesprekken. waarin n.ij het 
wat en hoe uitdokiere~i. 
B~langriiker zijn echter de rriorilijklieden. die elke godsdienst 
op  Iiet g~h icd  van dc hrlcving met zich mce brengt: de relatie 
iiict de trniicendente xvercld, het contact met een zwijgzame 
God. het leven met de werkelijkheid van het onzichtbare en 
ontastbare, het begrijpelijke zowel als het onhcgrijpelijke 
jmystrrirsj en d'in de kennis van cl? liele heilsgeschiedcnis, 
die zovele raadselen telt. Hocvele niocilijkhcden zijn er im- 
mers iiiet voor hecl de C111.isteiiheid rnrr de interpretatie van 
d? bijh~ltckst? Voor d r  katholiek komt er nog bij wat  in 
ovcrvlned in de loop der eeuwen uit de schoot der Kerk is 
opgekomen, zoals de heiligenverering, de sacramentaliën. de 
vele devoties, maar ook de schat van wond~ren,  wnartcgen- 
over wij mrl vrel reserve staan. 

Nu is het nodig dat wij een houding k i e m ,  een oprechte of 
onoprechte, een aanvaardende of afwijzende: eerste tegenover 
het belangrijke, dan tegenover het minder essentiële; eerst 
onze persoonlijke verhouding met God, dan onze plaats in de  
Una Sancta zoeken en de  betekenis van  de Sacramenten 
voor ons na gaan. Vervolgens over het min of meer helang* 
rijke alwaar men in zijn leven mee te maken krijgt. Dit is een 
hele opgave en aan vele dingen komen wij niet toe. Weliswaar 
zal één bepaalde l e v e n s houding hoe langer hoe meer 
gaan omvatten, wat kan en moet kunnen omdat heel de  leer 
en alle instellingen een geheel vormen, althans horen te voc. 
men - toch zullen wij in de practijk tegenover vele schijn, 

baar of werkelijk opzichstaaude zaken een aparte houding 
moeten zoeken. 

Dit probleem vaii ceri houding kiezen rijst op  wdnneer je je. 
door welke oorzaak ook, bewust wordt dat je op  een of 
ander punt niet eerlijk bent, dat je schijnheilig bent; overigens 
een zeer onaangenaam gevoel. Dit onoprecht leven, dit to~ieel- 
spelen - Iiet zit ons mensen in het bloed - op terrrinen waar 
het nict hoort. geert een gevocl vati ongerustheid en van oiite- 
vredenhcid over je zelf. omdat jc je te laf weet de wanrhcid 
onder ogen tc zien. de wortel van het kwaad op  te st>oren 
en de houding te r.iril~irlrren met de vaak onprrtiiqe con- 
srqilenties. Nu is deze onoprecliiheid niet zozrer liet gevolg 
van de wetenschap God tr kutinen misleiden als u ~ l  van 
gemis aan  geloolsovertuiging; niet ten onrechte maakt men 
nnd~rsil ieid tussen een groot en een klein geloof. 011s dom 
en laten in de kerk is niet in allp opzichten gegrond op  op- 
rechtheid ?t i  je geneert je er voor Cri voor je lafheid om er 
niets aan te doen: kortom je vlucht hi.t probleem en het 
conflict. 

Werkelijl<, jc kunt 's zo~idaga de mensen de kerk iiit zien 
vlucliten - stellig niet nmdat liiizi vrije dag zo kort is, maar 
oindat zij zich beuwst of onhcwiist ?i-geiden aan hun ver- 
vclitig. t i rai j l  zij ook niet .,eens echt met God''  durfden ,,te 
beginnen". Zij vluchten weg. weg van hct pl.ohleciii ,,God", 
waarvan zij uvcten. dat zii er  iets aan doen rnoetpii - weg, 
vrij, je zelf zijn. 

Geen tijd hebben. rust iiocli duur kennen, moe zijn, 't zijn 
de algemeen bekende uitvluchten waarniee nier1 iirin het pro- 
h l r ~ n i  niernt Le kunnen ontkomen. Een uitvlucht vr r rs  ik ook 
te vinden i i i  lx-t volgende geval: in een enqukte is gebleken 
dat de metro de iiicrst bevoorrechte qebedsplaats van de 
Parijzenaars is. Nu lijkt dit w n  voorbeeld v a l  het gebed dat  
zo heerlijk opwelt in het rocrigr dagclijksr leven en ook zelf 
kan ieder vaststellen dat  hrt op  cen stralende niorgen op  
weg naar school goed bidden is, mocht het inorgeng~bed bij 
liet opstaai  er  bij in geschoten zijn, maar gewoonlijk óók. 
dat. zo je het niet vergeet, het onprettig is, dat je op  de linirën 
moet, dan constateert dat het onaangenaam stil is en de ge- 
daclite opw-rlt: .,wat doe ik hier nu eigenlijk". Minder ver- 
velend srliijrit liet. w-aririerr je boor je bed knielt, met je hoofd 
in de handen on de dekens steunt en na dieo oeziicht te heb- . "  
ben enige tijd probeert jc tc cancentrcren nu plotseling je 
gedachten zo veruiard zijn of je moeite doet in gedachten dc 
ingestudeerde formule ..bij te benen 

Een opvallender teken is de afschuw van fen gesprek over 
iets sodsdienstiss. Als iets van deze aard ter sorake komt. " 
variëren de reacties van lichte verlegenheid en zwijgzaamheid 
tot luide protesten. Overduidelijk is dat hier qeen voorzichtig- 
heid achter steekt, maar dat w e  ons voor GÖd generen. Pa;, 
lus zegt in de tweede brief aan  Timoteus: Schaam u dus niet 
voor de belijdenis van onze Heer; en in de  tweede brief aan 
de Karinthiërs: dit is de  reden dat wij onbeschroomd optre- 
den - we hebben gebroken met de schandelijke geheim- 
zinnigheid: dus ook Paulus zag al  deze, ja laffe schroom om 
openlijk voor de  grote Waarheid uit t e  komen. 

Zelfs indien je her genoegen hrht Fen rriin of meer geforceerd 
g~sp rek  over een onderwerp van godsdienstige aard te be- 
luisteren, dan nog moet je horen Iioe iedere leek zich de 
typische preekstijl eigen gemaakt heeft: praten over God als 
een filosofisch object, als een ..geval" en nvrr  de K ~ r k  in 
l io~verre  zij verbeterd kan worden. Maar onze verhouding 
met God uzordt doodgezwegen: het schijnt een heilige taboe. 
Ik vind het jainiiicr dat ik iiog niet de moed gehad heb om 
iemand die ovcr God spmk op rlr man af de wrede vraag te 
stellen ..en LI. als u met God spreekt, hoe gaat dat dan. hoe is 
dat wederzijds contact?" Ik vrees dat het voor velen pijnlijk 
zou zijn en dat ik iets te horen zou krijgen als: .,Nou ja, kijk, 
dat iiioct je niet zo zien." of ,.je godsbegrip is verkeerd." 
'n Feit is dat  over onze ~rvar i i ig  niet God nooit gepraat w-ordt. 
Dit alles komt voort uit oriwaaraclitigheid. We weten dat 



wc oprcchtcr moesten zijn. om met hart en ziel aan het goede 
moesten overgeven: dit zou echter betekenen dat we ons zelf 
moesten verliezen - en daar hebben we groot bezwaar tegen. 

Als dr  oiitcvrcdenheid hierover nu maar groeit zal het ogen- 
hlik komen waarop men bewust de werkelijkheid gaat zoeken. 
en een echte. oprechte houding tegenover God en als het 
ware van Hem uit tegenover heel de Kerk. in heel het gods- 
dienstig leven dat nu niet zoals te voren een apart terrein is. 
maar ons gewone dagelijkse Irven. Sonimigen koiiien aan dit 
punt niet rens toe: rij verlaligen a.el naar God. zij zijn wei 
ontevreden. tiiaar zij wrten er  geen raad mee en halen de 
sclioudcrs op; de Kcrk en haar leven blijft hun een raadsel. 

Maar hij. die zich goed ge8rgei.d heeft ovrr  zijn lafheid gaat 
de u,erkelijkhrid zoeken en liet gecft dan niet of deze werke- 
lijkheid overeenkoiiit niet w-at hij in zijn geest en verbeelding 
van God en de Kerk heeft gemaakt - want de mens maakt 
zich een Cod. een bo~mnn  of een vriend, een strenge rechter 
of vader, en stelt zich iets onii hem voor, een lief Jezuskindje, 
een man nizt Fei l  langt- baard. enz. - maar ook is het nirt van 
belang of deze werkelijkheid mooi of lelijk is, nip? of tcgen- 
valt. Voor velen is het een iuorsteling vaii jaren. Steeds 
jezelf zijn - ken Uzelf - steeds er aan denken dat de reali- 
teit meestal niet zo is ,<Is je zoii willeii. steeds nuchter blijven. 

Oppassen hijvoorbeeld dat je in het gebed niet naar jc eigen 
oren gaat praten, dat je wanneer het gesprek niet lukt omdat 
jc er zo alleen zit, gaat zegyen wat je mooi vindt en w-aar je 
je straks zo heerlijk tevreden ovir  voelt. Wij schuwen het 
gevoel van orite\,recieiiheid en gaan iets verzinnen om het 
orirustig hart t? si~ssen. Dan zijn wij er niet op  uit God te 
Iiiildigeii of iets tc vragen maar om onszelf Lr bevredigen. W i j  
willen op  de eerste plaats ,.geboeid" worden - ,.d? Mis moet 
ons boeien" - wij boeien niet, wij nioeten geboeid worden. 

I.iikt d? zwaarste opgave: een oprechte verstandhouding met 
God t r  vinden - dit is ons lcven lang niet á f ;  maar het kan 
genoeg gevorderd zijn - dan zal onze houding tegenover 
hijv. de sacramenten, de Kerk, de gemeenschap, de gebruiken, 
enz.. zich vanzelf van hieruit regelen. Ik geloof, dat het laat- 
ste niet anders dan zo zijn kan. Zij die dit stadium bereikt 
Iiebberi zijn iiat~i~irlijk de mensen die door hun prvaring en de 
ondervonden klappen en  kgenslagen realisten geworden zijn 
en nuchter het l i v ~ n  bekijken. dr  voluv.ssenen. Al zal men 
vooral oiider de intellecturlen, die zo zeer in de wetenschap 
kunrien opgaan, diegenen trcffen. die zich hun hele leven niet 
aan hun cigen geesteswereld kunnen onttrekken. Begrijpelijk 
is nu dat je uit oudere mensen die noodkreten Iiooit uiten, 
welke door jeugdige enthousiastelingen en jonge kerkhrrvor- 
mers. ren beetje opgejut en cloor ?Ikaar aangestoken. worden 
rondgebazuind: zoals: , .We  kunnen ons niet thuis voelen in 
die ~rioiisterarlitige. grote shouzkcrkcn. W e  kunnen niet luiste- 
ren i iaer prcck, die ons niet de weg wijst in ons dagelijkse 
leven. W a t  zrggen ons de gebeden? W e  kunnen de echte 
Christus niet terugvinden onder de vele lagen foridantkleurtjes. 

W e  kunnen de niis iiiet volgen, want we begrijpen er zo mei- 
nig val i .  Iiist om te bidden vergaat ons wanneer ure achter 
in de krrk alle fouten van onze medebroeders zien. ,,Lang 
leve de vernieuwing.. . . .. . l "  Ik7 NP?. ,,DUS. ccranarde gees- 
telijkheid.. .. . . . . ." 
Dit alles kati iiien vinden in twee terecht gewraakte artikelen 
van cen landelijk, .,goed". jeugdblad, waarbij men dus als 
omstandigheid moet zien. dat deze stukken bedoeld kunnen 
zijn om te speculeren op  de idealistische en revolutionaire 
gevoelens van Fen deel der jeugd, om door .,fris en 
modern" te zijn. reclame te maken. 

Nirttcmin is de gcsclictstc mentaliteit niet gifiiigeird. 

Al deze uitspraken g~tuigen wel van een oprecht verlangen 
er1 v a n  et-n zockeri n a a i  d? juisti g~loofsbeleving. maar niet 
van ren reëel? kijk op de situatie. Iiiiinrrs. als je i i i  gesprek 
hent mrt (;od stoort de showkcrk nirt. zelfs niet de collectnnt 
die zijn best doet. door ouder ren of meer missen geld o p  tc 
halen, ook al onderbreelzt hij het gesprek met de Heer. die 
ook van zijn vriend, de collectant, houdt: wie oprecht en 
aandachtig naar de preek luistert zal merken dat zij niet zo 
arliiordig zijn en dat in elke preek wel een puntje ter sprake 
gebracht wordt. waar de persoon i t i  kwestie een week lang 
zijn aandacht aan kan bestcden. . ,Wat  zeggen ons dc gcbe- 
den''. wordt geroepen. - Bid zelf, spreek zelf. En zo kun je 
doorgaan. De geloofsvernieuu~ing. die deze lieden voorstaan. 

dreigt bovendien uit te lopen op romantiek wanneer de rea- 
liteit niet scherp gezien wordt. bijv. in de veelbesproken z.g. 
nieuwe liturgie. Het gevaar van de ~iicuw-e liturgie is, dot liet 
accent vati vorm zoiken voor de iiitiiig van gcvorlens. ver- 
schuift naar en valt o p  h ~ t  ,.mooi doen". In dat geval hoor 
jr de vraag stcllcn - en het wordt helaas véél gevraagd - 
,,hor vond jc het?" -Mooi; als zou dit in een of ander op- 
zicht belangrijk zijn. Ook aan een formalisme en regie waar- 
tegen zo fel geageerd wordt, valt in de liieuwe liturgie niet 
te ontkomen. Het formalisme, nieuw- of oud krijgt pas inhoud. 
wordt levend. door ren o p r ~ c h t ~  hrleving. Per slot van reke- 
iiirig waarborgt niet de uiting dc oprechte bedoelingen en is 
oriperlijkli~id én in de starri. oude én in de nieuwe liturgie 
rmog~lijk. 

Dr basis vaii onze geloofsbeleving is een levenshouding die 
voor ons gevoel nog niets met de  godsdienst te maken heeft: 
het realisme. Maar het realisme van de  Christen moet veel 
volmaakter zijn dan dat van de nurhterste atheïst. 

\':>or d:[ rc.il:>::~< 1% \Y~.~~,~III~IL~~I.I.~:~I. !:L~IILI 
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thans in zoverre geldt: kennis is deugd. Ortega y Gasset zegt 
dat de mens di: gersres-werelden. zoals de religieiizr o f  meten- 
siliappplijke. in virscliillende graden van ernst of omgekeerd 
in versrliilleiide graden van ironie beleefd. Onder andere 
hctekent dit. dat zelfs de meest serieuze godsdienstige iiiens 
het leven en daaronder ook de godsdienst niet gelieel st-rieus 
neemt. Deze griezelige bewering darlit ik t? k~iiinen staven 
aan het geval van koning Saloi~io~i.  die Iwt prcstccrt om als 
een zo wijs man. na vet-scliijningeii van Jahweh gehad te heb- 
ben. een irriiiiense tempel voor Hriii g c b o u ~ d  te hebben, op  
het eind v a n  zijn Ievin afgoden te gaan vereren. W a t  was 
d? realiteitszin van deze man? 

Natuurlijk, wij zijn in niets volmaakt, ook niet in onze ernst, 
ook niet in onze werkelijkheidszin. Daarom bereiken wij nooit 
een vaste verhouding tot God van waaruit wij heel het leven 
gaan zien. Heel ons Irven wordt er aan  geschaafd. Maar ieder 
kan dié graad van oprechtheid in de verhouding tot God be- 
reiken, die hoog genoeg is om vandaar uit heel bet Christe- 
lijk leven te w a a r d e r e n en om als goed christen te leven 
m e t God. 
Deze graad van werkelijkheidszin heeft opmerkelijk diep- 
gaande gevolgen in het leven. Dat  in onze tijd geen vreugde 
over de Verrijzenis te bespeuren valt, dat de zin ,,wij hebben 
zijn heerlijkheid aanschouwd" als een holle phrase klinkt, dat 
is niet omdat hieraan inhoud gegeven moet worden, want die 
heeft zij door het feit, maar omdat de werkelijke betekenis 
er van niet gezien wordt en men er niet blij om kán zijn: dat 
is gebrek aan realisme - dit zal veranderen. Vroomheid die 
de naam waard is hofft uit het rcalisme niet te ontstaan, 
maar flauurheid en onverschilligheid. tekenen van dit gebrek, 
ontbreken dan per definitie. 
Onverschilligen moet men laten zien wat  het Christendom 
is - met de neus o p  de werkelijkheid drukken - en niet al, 
leen op zinkende schepen. Zij moeten geconfronteerd worden 
met de situatie: zo liggen de zaken; je moet kiezen positief 
vóór of ~os i t i e f  tegen. E n  wie God's liefde voor hun inziet 
zal niet licht verkeerd kiezen. 

Werkelijkheidszin is bewust de werkelijkheid zoeken, zonder 
te vrezen dat zij tegenvalt, en in zoverre het de mens moge- 
lijk is - dit is tenminste genoeg - haar te kennen, dat is ren 
wat vriendelijker uitgave van  de  weg naar Damascus. 

Naar de inleiding van de eerste 
Cass. zitting van dit schooljaar. 



m...  w e d  v v/ e 

Iriderdiiail: op  het Mendel had men dc illusir ons ren hak 
te kuiineri zetten. Na 'n maniidenlange voorherciding hadden 
de Groen-Gelen '11 plan in elkaar gpdrnaid, dat het Trinitcits 
zou ovcrbliiffeii en zou laten zien dat Mendel de Haarlemse 
O.E.S.A. suprematie had. Welnu. dank zij onze, zoals altijd 
en ovcral. uiterst betrouwbare ,,relaties" werd ons één dag 
voor de Rektorsdag melding gemaakt van liet gehpinie Men- 
delplan. Snel werden de koppen bij elkaar gestoken en de 
volgende dag werd het Mendelvolk volkoiuen overbluft. In 
pkats  van enkele stille TriiiitoriBrs hadden zich honderden 
in ..passende" kledij gpstokeii Zijlweggers rondom het lyceum- 
veld verzanield. Eri daar ging het er eindeloos feestelijk toe. 
Zulk een Rrktorsdag hrbhen we nimmer nog in onze grscl~ic- 
denis grvirrd. Onze bolhoeden. ruigr petten. pa!.aplii's, w-nn- 
d~lstokken. toeters. hellen en schorfe 0.E.S.A.-kreten deden 
het Mendelgeraas. in de voini vati NI handje en enkele voor- 
zichtige kreetjes. volkoiiien tcnict. Doch niet alleen buiten de 
velde~i draaiden we onzc neefjes ' n  on\~erwachte loer. ook in 
het veld lirhbrti zc slechts hun hoofd kunnen buigen voor 
een Rood-Blauwe overmacht. Laten we alle onderdelen daar- 
orri rpns stuk voor stuk onder de loep nemen. 

Reeds de middag vúór 1 i ~ t  frstijn waren de tennissers in actie, 
orri uit tr ininken. of de verleden jaar op  zo'n fraaie wijze ver- 
ovirdc trophce in ons bezit zou blijven. En dit is ons. na een 
boeiendc ril haast titanische strijd gelukt, ondiinks de aati- 
koop die Mende1 had gedaan van Ct'n der beste jeugdtennissers 
van Haarlem, n.l. H.  Sikkes. Deze Mendelier won zijn partij 
op  overduidelijke wijze var, onze Marchelm Rosman, die 
tegen deze klassespelrr echt geen kans had, hocnel zijn goede 
spel toch niet voldoende tot uiting kwam in dc cijfers (1-6; 
1-6). Het dubbel wds echter precies andersom. Han Koen- 
ders en Til11 v, d.  VEE^ spc~lden met hun tegenstanders, Spaans 
en V a n  Hcyningen. Dc eerste set uras nog 6-2. inaar in de 
iiverdc was  het zelfs voor de drine h'lendeliers onmogelijk 
één puntje te scoren (6-0). 
De derde partij was origetwijfcld het horiendste en hier hing 
onze overwinning ndri 'n akelig diin zijden draadje. Paul Bes- 

tcnhrocr en de Mcndelirr Langendijk uznrt-n volkomen tegen 
elkaar opgewassen, hehnlve niisschien in de eerste set, die 
Poul met 6-2 op zijn naniii hracht. I n  de tw-rede iet was er 
vzn n krachtsverschil geen sprake. Helaas innekte Rrsten- 
broer 'n val. die hem zijn cadans kwijt deed raken, al willen 
we de prirri'i spelende Langendiik nirts tekort doen, want zijn 
7-5 ovcrwinnirig was zeker niet onverdiend. In de laatste 
set zag hct r r  nog lelijk voor ons uit. iiiaar na niet 4-3 achter 
tc hrhhen gestaan, kreeg Paiil Rcst~nbroci- zijn grot? vot.ili 
weer te pakken en ging Langendijk wat  iniiidrr spclen, waar- 
mee de uiteindelijk beslissende 6-4 verklaard is. 'n Bravo 
voor alle spelers (ook die van Mendel) voor hun uitstekende 
spel, dat zij de tientallen toeschouwers hebben voorgeschoteld. 

Ook bij de FIETSENRALLY behaalde Triiiiteits de meeste 
prijzen. Dc gymnastirklcrnren haddeti ook dit jaar al hiin gc- 
slepenheid en venijn in de strijd geworpen om het de rijders 
zo moeilijk mogelijk te maken. Dit jaar voerde de tocht ons 
naar Vogelenzang en verre omstreken. 54,5 km. moesten wor- 
den algelegd, met na 33.6 km. 'n half uur rust. 

Enkele aardige .,vuiligheidjes" waren b.v. de volgende. O p  
'n gegeven ogenblik waren w-e een kilometer vUSr een con- 
trole-post en \*r hailderi nog ruirn vijf niili~iten. Omdat ook 
strafpiinten w-erdeii uitgedeeld voor te vroeg kollien, Icck 
liet ons geraden lict eventjes kalni aan  te doen. Wie schets 
onze verbazing toen me. links afslaande, vóor ons 'n volko- 
men oiihcgannhnrr zandmnssa zagen. die ons de laatste kilo- 
mrrer ven de post scheidde. Hoe we al rennende. struikelende 
en sjouwende door deze woestijn zonder einde kw-amen, weten 
w e  niet, maar het minzame lachje en de woorden .,Precies op  
tijd" uit de mond van de Rektor zelve deden al onze doorge- 
rn'iakte folteringen vergiten. '11 Andcr grnpjp was de con- 
ttôle-post dic de patrrs Reykers en Krudde vormden op een 
brug. Vrijwel iedereen trapte hier in de opgezette val, door 
deze contrôle-post te passeren en dan pas links af te slaan, 
waarmee men zich in 'n onoverzichtelijk doolhof waagde, in 
plaats van hrt  na~iwelijks zichtbare paadje recht tegenover 



(en dus vóór) de brug in te slaan. Ook de jacht door de 
siiialle bospaadjes van de Gr rn ren t~  Watcrlriding w a s  fcno- 
menaal. Voor een ,.sloot" niocst eerst rrchtsilf geslagen wor- 
den. daarria moest datzelfde slootje gevolgd en overgestoken 
worden, waarna nien (,,langs ren omgevallen(?) boom") de 
sloot aan de rrrlitcrhnnd moest blijven volgen en ddt alles, 
terwijl deze sloot 'n vrrdorde greppel uit het jaar 500 v. Chr. 
was en zich bovendien zes- of zevenvoudig vertakt?. W r r -  
k elilk. .. voor de cchte ralley-liefhebbers (en wat w-aren dat 
zr eigenlijk meer vervelend weinig) vicl er vrcl te beleven. Be- 
dankt, heren! De prijswinnaars waren: 
Afdding A ( 14 krn/i~iir) : 
1. nr. 84; 355 strafpiinteii: Ch. v. Diiren, H.  v. Schaik, K. 
Dijkzeul, H. Schaap (Mendrlcollrgc. De enige overwinning die 
orize vrienden beliaalden. 'n  ,.troostprijs"). 
2. nr. 54; 370 strafpunten: B. v. Eindhoven, B. Knip, J. 
Prencken, H. Gras (Triniteits). 
3. ex eeqi:o: iirs. 14 en 92 met 375 strafpunten; resp. Net- 
scher, v .  Duin. v.  Rnndc. Samson (Triniteits) en H. Tholen. 
H .  Kloost~r.  W. Limburg. J. Hoogland (Mendel). 
Afdeling B ( 16 kmluur l : 
1. no. 101: 50 strafpunten: R. Rosmn. P. Hokkeling. F. v.  d. 
Kolk. K. Stokrn'm (Tririiteits). 
2. no. 87: 70 straf~,iinten: T. Claus. T. \Villemse, Ch. Coriie- . -~. ~ . 
lissen. K. v.  Niciiu.cnhuizen   men del:^. 
3. no. 103; 80 strafpunten: P.  Jutte, T. Brouwer. A. Schaper, 
W .  ten Berge (Triniteits). 

De HOCKEY-wedstrijd was een uiterst sparinende partij. 
waa r in  Meiidcl zijn uiterste hcst drcd om met goed spel zijn 
debzclc tijdens het vorige 0.E.S.A.-toernooi te doen ver- 
geten en onze zeer jonge ploeg, dit keer (oncianks brgrijpeliike 
tegenwerpiriqen vcin enkele spelers. die zulks niet passend 
voriden voor h o c k ~ y )  inet riigiiiiiiimers. verraste door snel en 
welov~rmogeti spt-l. Het hcgon gocd, toen Wiin Pastoors kans 
zag reeds uzeldra de bal in het Mendrl-nrt te deponeren. doch 
dc schcidsrcchtcr keurde het dnclpunt af. Maar Co  Balm deed 
ons even later toch juichen, door de Mendelkeeper van dicht- 
bij geen kans te geven. De Mendelirrs mdakten nog wel gelijk, 
maar de rust ging in met 'n voorsprong van de onzen, toen 
Co  Ralni w ~ d ~ r o r n  d? bel ovcr d r  doellijn plaatste. 
Na de rust kwam Meridel heel sterk opzetten. maar de ver- 
dediging. niet aanvoerder F r a n s  Kroon en in de uiterste nood 
onze onpass~erhnre Thco aan het hoofd, wist het te klaren 
tegen dr  grvaarlijkc Olthof en zijn kornuiten. Een doelpunt 
kwani aan de nndcrc kant, gescoord uit cen strafcorner van 
Chris Vogelsang wéér door Co  Baln.  die daarmee de hattrick 
verrichtte. Mendel kwam nog op  3-2 en de gelijkmaker zat 
in de lucht. makir met kunst en vliegwerk en de onmisbare 
hulp vnii Vroiiwe Fortuna, blrrf de stand ongewijzigd, want 
ook onze aanval kon dc Mendclachterhoede. waarin back 
Van Alphen 'n prima partij speelde, niet meer verschalken. 
Na  afloop van de wedstrijd. die begonnen was met het spelen 
van het Wilhelmus. en door Pater van Beurden als de beste 
wedstrijd. ooit tussen Mende1 en Triniteits gespeeld, werd 
betiteld. werden onze spelers door de dolle ..Bolhoeders" op 
de srhoudrrs genonien. 

De VOETBALWEDSTRIJD kenrnirkte zicli eveneens door 
keihard spel aan beide kanten. doch w-as nrt niet hard genoeg 
om onsportief te worden genoemd. Wie moeten toegeven, dat 
het Mendrl iets sterker was, maar onze achterhoede speelde 
werkelijk fantastisch en lioe Sikkes en de zijnen het ook pro- 
beerden (soilis met meer dan hun benen), er was geen door- 
korrien aan. Ook de Mendelhchterhoede was zeer hecht en 
het moet gezegd, dat onze voorhoede het zwakkere deel van  
de ploeg was. Vóór we i i i  riiei naar  Eiiidlioven gaan zal er 
nog wat aan geschaafd moeten worden. (Misscliien zal di- 
centrale training ons uit de nood helpen). Aad Smit had 
eigenlijk weinig medespelers voor het vijandelijke doel, als 
hij ria wat gegoochel het lrrirr had vrijgerndakt en alleén was 
het beslist onrriogclijk tegen deze Mendel-verdediging. O p  
CCn keet. ria. tenniilist~. Voor de rust ku,aiii onze ..Moulijn" 
rr Cénninal door en toeti d<- Meiidcl-nchtirlioFdp door hem 
was gefopt, was ook hun kleine lreeper kansloos tegen het 
zuivere schot. 'n Zeer fraai doelpunt. dat het enige in de hele 
wedstrijd zou blijven. Weliswaar trachtten de Mendeliers een 
,,arliti-r-hal" p r  i r i  tc proten ( d r  prinio leidend? srliridsrech- 
trr liet zich hecl cvcntjcs verrassen). maar het was ~ c h t  nirt 
mogelijk de waarheid op  deze manier aan te tasten en het 
feest qing niet door. 

Het duizendkoppigel!) publiek trachtte de spelers nog over 
t? lialen tot Iirt r~iaken van enkele doelpunten. m~iiir de gld- 
diatoren konden niet aan de mct verscherireiide kreten gc- 
uite wensen voldoen. W e  telden nog enige lijken, maar deze 
werden op kundige wijze ureer opgelapt. Toen het laatste 
Iluitsignaal geklonken had. was  de totale verplettering van 
het Mendel 'n frit geworden en kon patrr Van Strdaten de 
~nedailles. onder luid gejuich van het volk, aan de winnaars 
iiitr~iken. Na afloop Iiielderi 'n twintigtal spelers eri aridzr~ 
feestgangers 'n klrinr, doch uiterst fijne toast hij Kocleinij op 
kosten van pater Van Beurden (waarvoor dank namens de 
bierdrinkers) en enkelen zetten de vreugde noq voort bij de 
Chinees in dr  Zijlstraat. (De fuif die gepland =,as. mocht 
helaas geen doorgang vinden). 

Nog lang zal deze Rektorsdng in onze herinnering blijven 
voortleven en we z~illeii liet tijderis Ih~t 0.E.S.A.-toernooi in 
Eindhoven nog eens dunnetjes overdoen! 

(Excuses voor de eventuele fouten die cr in dit. ongccorri- 
geerde en door de haast misschien niet geheel foutloos ge- 
srlireven  ersl slag staanj. 

PETER V A N  BUBREN. 

Sportdag 1959 
Onder 'n  fil-schijiiende zon werd voor de tweede maal op  
de maandag na de procfwrrkwrck de verplichte sportdag 
gehouden. Inderdaad: verplicht, maar hrt was wi l  zeer trleur- 
stellend. hoeveel jongens hun klasgenoten in de steek lit-ten 
en ..lekker" thuis bleven. V a n  V bij.r,oorbeeld verschenen rr 
tien jongens niet op  het appel. hetgeen 377" van het totale 
aantal was. Geen fraai voorbeeld van de hoogste klas! 
DE ot.gonisiitii was zoals gewoonlijk weer prima en alle jury's 
verdiriien '11 liluiin voor de v l o t t ~  afwerking. Alleen de deel- 
nemers zelf zorgden voor enige struhhrlingen in liet program- 
ma door niet goed te luisteren naar de leiding en hun soms 
lakse manier van doen. 
Omdat het verslag over deze dag nu nirt zo erg iictueel meer 
is. doch in verband rnet zijn belang zeker noodzakelijk. zullen 
w-e slechts de totaaluitslagen geven niet enkele van de best? 
prestaties. 

POULE A: 

1. l a  - 21 piinten 60 nieter: van Dijk lc;  8,6 s e i .  
2. IC - 19 punten verspringen: Rorghoiits la :  5.00 rii. 

izrrr  fraai!) 
3. Ib - 17 punten handbalwerpen: van Dijk; 31.70 m. 
4. l d  - 13 punten Kastiebalwerpen: o. Dijk: 59.72 m 

POULE B: 
1. 2c - 26 punten 80 meter: H. Koenders 2b: 10.7 sec. 
2. 2b - 17 punten Verspringen: P .  Soeters 2c: 5.10 m. 
Z. 2a - 17 piintin Spwi-wcrpen: F. Soeters; 33,- m. 
i. I1 - 9 punten Kastiebolwerpen: F. Soctirs: 6X,30 in. 

POULE C: 

1. 3a - 31 punten 100 meter: K. Christiaanse 3a: 
12.4 sec. ( ! )  

2. 3 c  - 21 punten Kogelstoten: A.  Mascini 34: 11.74 m. 
3. IIIb - 21 Dunten S ~ e e r w e r ~ e n :  A. Mascini; 41,413 m.(!)  

2.9 sec. 
4. 3b - 20 punten Hiiicl~rnisbaari: W. v.  d. Kroft 3c; 

Vcrspringen: K. Christinsnsc; 5.90 m. 
800 m.: Buschman 3a; 2.17.5 ( ! )  

POULE D: 
1. 45 - 72 punten 100 ineter: l,. Stikkilbroek 43: 

punten 
punten 
punten 
piirititi 

12, I sec. (uitsrekend! ) 
Kogelstoten: P.  Moscini 4a; 11.20 m. 
Speerwerpen: P. Mascini; 38.50 m. 
Hindernisbaan: R .  v. Kleef 4bl: 30 c. 

P.  Masrini: 30 sec. 
Vcrspringen: M. Wryc r s  IV; 6,12 m. 
800 m.: M. Weyers; 2.19.- 

( n t?genvaller!) 
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Naast radio. tclcvisir en filmjournaal blijft nog altijd de krant 
dc meest populaire herichtgeefster. Het grove papier schijnt 
op aangename wijze een riieuwshoriger te prikkelen. die velen 
(van ons?) de zorgvuldig uitgedachte koppen d ~ r  artikelen 
rif doet grazen. op  yrruislozr jacht innar nog onbekende ge- 
bcurteiiissen. Vooral. wannecv het dc voorpagina betreft kan 
dil een enerverende biziglieid zijn. 
Het blijkt echter, dat versihillende krantenredacties niet on- 
gevoelig zijn voor de v.iali gekruide beldngstelling van de 
lezers voor het laatste nieuws, waardoor het p ~ i l  van de 
heriilitpii dat van di- inecst kritiekloze lezer hcreikt. Een niet 
niindrr hrlangrijke functie van de krant dan berichtgevende. 
en die op  moreel terrein is te vinden, raakt er danig door 
t>eknrld. 
h.let pakkend opschrift bekroonde berichten zijn nirt zelden 
gesteld in een rnerslr~end oppervlakkige stijl, die laat vrr-  
~ m i o ~ d ~ n .  dat 11et de schrijver lievrr was de kring zijner lezers 
dan hrt gerstelijk gezichtsveld vaii de laatsten Le vrrruimen. 
Het is een dagelijks tc crvareii v~i.schijiisil. dat jou~.rialistieke 
arbeid niet steeds een met kennis en vooral wijs inzicht ach- 
terhalen v , t r i  d? wriiirheid omtrent een feit of voorval schijnt 
tc i~np l i i~ ren .  

De prestaties vaii dr  aanwezige topatleten vielen over het 
algemeen wat tegen en hij de prijswinnaars misten wr dan 
ook enkele grote cracks. DF v?l.kìill.i~lg ligt in het feit. dat  
rij de voorafgaande zondag hij '17 teniperatuur van 35' C. 
voii ' s  ochlends 10 uur tot 's middngs o v ~ r  vijven reeds het 
uiterste viizi huli licli,iiirn hadden gevergd in 'n zrer zware 
zeskamp. Laten w i  Ihopen, dat zij bij 'n volgende gelegenheid 
meer van zich kunnen doen spreken en dat verder ook de 
(ov~r igens  verplichte) opkonist volgend jaar wit1 beter zal 
zijn. 

Wellicht is het wc1 interessant enkele prestaties te vermelden, 
dic onze Triniteits~atleten. zij het dan buiten sihoolverbarid. 
dit seizoen verricht hebben. 
Pietrr M'iscini en Moris Wryci-s tiiaakten sninen deel uit van 
dc N ~ d ~ r I a i > d s e  J e u g d ~ l o ~ g ,  di? in Duitsland met 80 tegen 
52 jninten tegen onzr oostrrhuren ten onder ging. Beiden 
vcrovrrden zr 'n dcrdc plaats, respectievelijk bij het hoog- 
springen 11.65 m.) en de 1500 meter (4.19,-). 
Andere opvallende verrichtingen waren: 
M7im Beelen liep de 100 m.  in 11.8 sec. 
Pieier blasririi sprong 1.72 In. hoog ( ' n  Haarlems record,. 
Jan Kirwirt lirp de 1500 m. in 4.15.9 (Haarlems record) en 
dr  R00 ini. in 2.06.6. 
Mons Weyers  liep de 8U m. in 9,8 sec., de  300 111. iri 38.6 sec.. 
de 6110 m. in 1.26.3 sec. (H'iarleriis record! en sprong 1.67 in. 
Peter van Bueren liet eveneens 9.8 sec. up de 80 ti>.  iintcren, 
liep de 300 m. in 38.5 sec. (Ilaarlrnis rrcord) en de 600 m. 
in 1.29.9 sec. 
Andrt Mascini stoottp dc kooi-l 12.79 inrtcr. wieru de discus -~~~~ ~ 

36.66 $71. en d? speer 47.82 m. 
Op de ranglijsten van Nederland staat Pirter Masrini 4r hij 
dr  niimmrrs hooa- en oolstokhoocis~ririwn en Mons Wcvcrs  ~. . .. 
4r op d? 600 iiirtcr. Hct is dus werkelijk geen pocherij. als 
we hewcren dat ons 'n zekere t rok  pas1 over oilze atleten. 
T a r c  man in de Nederlandse vier Ilaarleriise records 
en 'n ïiantal prestaties van nrilioiictal gelialt?! 

Tennis 

Door de activiteit \,dn pater Vrrnrr  strijden ook dit j,iar 
weer onze tennisers om dc schooltitels. Bij het kla'tr~iiakeri 
van deze kopij, w a s  iiien de halve finales geriddci-d. W e  zul- 
len dadrorii wachten tot het volgende nummer voor 'n verslag 
en de  volledig^ uitslagen. 

Het m a t  ons er. niet oin uiteen te zetten in hoeverre de l journalist dan wrl  prngrrssivitcit mag tonen, of conservatief 
moet blijven. Hij moet slechts onder alle omstnndighcden de 
wadrhrid dienen. 
W a t  tegen de intellectueel gezegd wordt. zou Anton van 
Duinkerken evengoed tot de journalist gesproken kunnen 
hchhen: ,.Meli is een siliarnel rrian \,,<n de wetenschap, zolang 
men niet bereid is. tc gcloven. dat i e d ~ r c  waarheid iets waard 
is. Maar men is niet eens een goed mens. waiinrei. imien 
rileent. dat iedere w,iarheid onmiddellijk kan worden uitgc- 
baat voor tijdelijk gpwin.'' Men k,in hieruit de mening van 
deze grote denker d ~ t i l l c r e n  nvFr de kr.a~iteiiriiaii. die zich om 
de waarheid zelf maar half bckoinnicrt. De i-miiltiiten zijn 
ren teriielg'ian van elke geestelijke waarde der krantenartikc- 
]en, en bij het merendeel van het lezend publiek, dat zich 
daarvan geen rrkensihap kan geven, de hasislegging voor 
een soort siiiiplisiisih nihilisme. Bovendien is sensatielectuur 
grmakkclijk t? silirijr~e~i. IIrl ligt de rnassa niet zwaar op de 
maag en het Irzcrtal g r o ~ i t  er.door. 
Verreacg belangrijker echtcr is dc tank van lict daghlad oin 
de lezers de hogere waarden in het leven te doen inzien of 
herinrieieii. 
Er is gren'filosoof voor nodig om het melkhrlcid uit de doe- 
ken te doen. doch een gewetensvol journalist zoii. om een 
rcceiit voorbeeld te noemen, zijii berichten over de iiozeIn- 
relletjes in Arristrrdam nieer gciiiotivrerd. of althans takt- 
vollcr opstpllen. d m  dit in te norineri dagbladen gedaan is. 
Terstond verdroiigeri zich. nadat bruisendi. stukken in kran- 
ten verschenen waren. tollozeri op  de Dam om toch voor'il 
dc reprrsiiilles van de ondcrwrrild niet te missen. De trrririgp 
ochtergralid viiri zulke voorvallen, gevoririd vaak door licfde- 
loze inilicii's en hel koude materialisin? vnri een wereldstad, 
waarin velen l i u r i  jeugd beleefden. oiitsrhiet aan  liet begrip 
van dc toesiliouwers. Maar juist. omdat die kijkrrs en velen 
met hen. gren kennis k~inrirn nemen van waardrvolle uitperi- 
zettingen. zoals zij te vinden zijn in literaire tijdschriften of 
periodieken over lrveiisziri e.d., wordt van de journalist een 
groler vcrantwoordelijkhcidshcsrf gevraagd. 
Jì~kenri ia. d'it iedere krant om psychologisrli~ redenen gren 
~nirlding 171oakt van zelfmoord. W i e  echtcr kan de  invloed 
peilen van een uitgebreid en met foto's verlucht ortikcl nvi-r 
een groot zrdendelict in Italië. zoals het onlangs verscheen 
in een frans u ~ r c k h h d ?  DE waarheid te verbrrgen is even 
funest als haar. zoals hct grnocmde weikhlad in liaar pikariie 
beschoiiwirig het deed. ronduit tc simplifiëren. 
To t  degene, die het !even zonder Iiogrre waarden aanvaard 
i n  iedcrr bovennatuurlijkheid (waarvan o n s  zoeken naar oh- 
jectieve =-aai-d~beoordeliiici een zwakke afstraling is) ver- 
werpt. zegt Maurinc, ?en andere heclendaagse literator: . , C ' ~ s t  
vous qui fuycz In vic. qrii iniasiluez l* vie. Pas plus quc la 
mort, vous ne pouvez Ia rcgnrdii. er1 face. Ce  que vous 
appelez la vie normale ct In vCritC siriipl?. n'est qu'un savant 
agencrment. une organisation pour ne rien voir d? ce <lui rsl. 
Vötre sysicme tlimine les maladies (in zckcrc ziii toch ook 
dr  grote ~nass't). Ia souflrance et la mort. E t  c'est pourquoi, 
peur u n  si gi-a~icl ~iotiibre ~1'eriti.e vous, Ie rccours a l'alcool et 
nur stupéfiants ( ! j  est iiievitnhl~." (Pelrriiis). De goede 
krantenjournalistiek bezit zo'n grote waardc. omdat grote 
schrijvers hun inzicht niet onder het grote publick kunnen 
brengen. tot wie de krant wel doordringt. 
Het kan zo een lang stukjr rriet allerlei voorbeelden. 
die van hersenloze journnlistit-k get~iiyeri. Misschien zou hrt 
cle overtuigingskracht vergroten. dorli liel zou afleiden van 
liet doel v a n  ons betoogje. dat nlct i i a i i i~  d r  nieuwsberichten 
i n  de krant rnet. in vele gevallen. aanzienlijk Iioger inzicht 
opgisti-ld niopteii worden. juist omdat hierover geen wcttc- 
lijkc voorschriften (kiinneri l bestam. De journalist dient zijn 
Iczrrs ren eigen manrdeoordr~l en verstandig iriziiht mee te 
gcven. DF kiitlioliekp reclacteur ziil iii zijn wïrk  zijn chrisre- 
lijlic overtuiging en dr  waarde vali zijn geloof moeten laten 
sprcken. welkc critrrin zich iiict alleeii een lit~riitor stelt. Pas 
dan zal de grote verspreiding van het daghlad in belangrijke 
mate de oppervlakkigheid van de massa verminderen. Het 
is een te overwegen zaak. vooral voor de meestal werkeloze 
toeschouwer. die erover klaagt. dot de tijden, de jeugd, de 
wereld zo slecht zijn 
Mrt Augustinus k~iniien ive clan zo tr iffend z ~ g g ~ n :  .,Waar- 
ooi kliigeii dc inensen, wanncrr zij hexvercn. dat dc tijden zo 
slecht zijn' Wanneer wij goed zijn, zijn de tijden goed. W i j  
zijn de tijden." 

T E D  VIERHOUT (VI )  



MEDEDELI NGEN t:C;ORsK*MER 

COEBERGH-PRIJS 
Ik vestig er nog eens de aandacht op. dat voor alle vierde 
en hogere klasscrs de gelegenheid bestaat mee te dingen 
inaar de Cocbergb-prijs 1959, die wordt toegekend aan  
die leerling. die het beste opstel heeft geschreven over 
een vrij te kiezen onderwerp. en dat niet minder dan 
twee en niet meer dan zes folio-vellen beslaat. De op- 
stellen dienen, onder motto (motto op  het opstel en op  
een bijgesloten enveloppe. waariii pen hriefje met de 
naam en de klas van de schrijver) te worden ingeleverd 
bij de Rector uiterlijk op  de morgen van donderdag 5 no- 
vember. - Ik lioop dat  een groot aantal leerlingen zal 
meedingen. De prijs wordt iiitgereikt op  de culturele dag 
(13 november). 

VIOOL-RECITAL 
O p  vrijdag 16 oktober zal André van Aalst, eerste vio- 
list van het Concertgrhouwoikest te Amsterdam een 
viool-recital geven in de Renaissancezaal van het Frans 
Hals-Museiini. Hij u.ordt hrgeleid door Ina Overkamp. 
Kaarten zijri à 0.75 verkrijgbaar bij de Rector. 

MISSIE-ZONDAG 
Heel bijzonder wil ik de aandacht vestigen op  de viering 
van Missie-zondag. welke plaats za1 vinden in de H.  
Mis van zaterdag 17 oktober, te kwart voor acht. - 
Nu de A.G.-Mis zaterdags beter wordt bezocht dan liet 
vorig jaar, hoop ik dat deze zaterdag nog meer jongens 
drzc H.  Mis zullen bijwonen. - Verdere bijzonderheden 
worden tijdig door het A.G.-besiuur bekend gemaakt. 

SCHOOLCONCERT 
O p  w-oensdng 21 oktohcr zal het cerste Schoolconcert 
van deze cursus worden gegeven. Het eerste te 12.50 
voor de eerste en tweede klassers, het tweede te 13.43 
voor d r  dcrdc en hogere klassers. - Willem Hieikema, 
die reeds meermalen voor onze school speelde. zal dan 
een Pianorecital geven, waarin hij voor de lagere klassen 
de kennismaking met grote meesters mogelijk zal maken, 
terwijl hij voor de hogere klassers de fantasie in de piano- 
litleratuur zal behandelen. 

T W A A L F  G E Z W O R E N E N  
Voor degenen, die niet in staat waren de indertijd voor 
de scholen gegeven voorstelling van dit prachtige tonecl- 
stuk hij te wonen, bestaat nog een gelegenheid het te 
zien op  vrijdag 23 oktober, dcs avotids 8 uur in de Stads- 
schouwburg. Kaarten à j 1.- hij de Rector verkrijgbaar. 

FILM O V E R  DE NAVO 
O p  maandag 26 oktober zal er om 11.30 voor de vierde 
klassers der HBS-afdeling en voor klas V yyninasi~irn 
een film worden vertoond over de NAVO. Bijzonder- 
heden volgen later. 

CURSUS KERNENERGIE 
Ik wijs nog eens op  d r  door Dr  J. Rekveld te geven 
cursus over Kernenergie. op  de avonden van 26 oktober, 
30 november en 14 dccemher van 20.15-21.30 uur in de 
Muzirkzaal van Brinkmann. Kaarten à j 2.- hij de 
Rector verkrijgbaar. 

HERFSTPAUZE 
O p  vrijdag 30 oktober te 15.20 hcgint de Herfstpauze. 
welke duurt tot en met woensdag 4 november. O p  doti- 
derdag 5 november w-orden de lessen te 8.45 hervat. 

SCHOOLTONEEL 
Zij die bereid zijn in januari of februari mee te spelen 
i t i  h ~ t  jaarlijkse toneelstuk in dc Stadsschouu.burg, die- 
nen zich spoedig op  te geven bij de Rector. E r  zal dan 
op  korte termijn een beslissing genomen worden inzake 
stuk, data. bezetting enz. 

i 
Langzaam rijst de zon e n  gaat weer onder 
en de  dag die ik bewonder 
glijdt weer weg, zo keer na keer. 
Hoe lang nog, of boe kort veeieer? 

Nacht en dag, symbool van  dood en Ie 
van angstgevoel en vreugdestreven, 
spiegel van het menselijk bestaan. 
Menszijn is nok dit verstaan. 

Manen zweven lichtend in de nacht 
tot dezelfde zon gloort. onverwacht. 
Eindelws en boeiend refrein, 
dat was en is omdat wij zijn. 

VRIJDAG 6 NOVEMBER 
Errste vrijdag. Om 7.45 Hoogmis, verplicht voor de 
leerlingen iiit Ilaarlem en Overveen. - De lessen he- 
ginnen te 9.15. 

VRIJDAG 13  NOVEMBER: CULTURELE DAG 
9.15 Plechtige Hoogmis inet preek in de Parochiekerk 

van Overveen. 
10.10 Koffie in de cantine van h ~ t  Triniteitslyceum. 
11.00 Declaniatie-uzedstrijden voor de derde en hogere 

klasscrs in de Gymnastiekzaal. - Voor de wed- 
strijden: Uitreiking van de Coebergh-prijs, na h?- 
oordeling van d? i~igezoiiden opstellen door de 
Jury. 

15.00 Declamatieu.~dsti.ijden voor de eerste en tweede 
klassers in de gymnastiekzaal. 

20.00 Vergadering van de Debatingclub Cassiciacnm, 
waarbij alle derde en hogere klassers worden iiit- 
genodigd. - Spreker: D r  B. M. I. Delfgaaiiw, le- 
raar f1ehree~iu.s aan ons Lyceum en privaat-do- 
cent in dc ~xistentiële wijsbegeerte aan de Univer- 
siteit van Amsterdam. 

DECLAMATIE-WEDSTRIJDEN 
Zij die willen deelnemen aan een der dcclnmatic-wed- 
strijden op  de Culturele dag van 13 november, worden 
verzocht zich, met opgave van te declameren stuk, op  
tc geven hij de Rector. Men dient het stuk goed van 
huiten tc kennen. - Ik hoop dat de deelnemers zich 
tijdig opgeven, opdat de planning voor dc dag geruime 
tijd tevoren kan vrorden gemaakt. 

VOORDRACHT O V E R  HOMERUS 
O p  woensdag 18 november zal Prof. Dr  J. Ros, Hooy- 
leraar in de griekse taal en letterkunde aan de R.K. Uni- 
versiteit te Nijniegen. onder auspiciën van het Neder- 
lands klassiek Verbond, in de Voorzaal van Brinkniann 
een voordracht houden ovi r  Homerus, de  persoon van 
de dichter. Deze voordracht is niet name hedoeld voor 
leerlingen van de vijfde en zesde klassen der gymnasia 
in onze stad. Ik hoop dat velen onzer vijfde en zesde 
klassers daarbij tegenv~oordig zullen zijn. temeer omdat 
deze avond tevens mogelijkheid biedt tot interscholair 
contact. 

JUBILEUM Drs P. M. J. HOKKELING 

D e  viering van h i t  25-jarig lcraarsjuhileum van de heer 
P. M. J. Hokkeling. dc eerste oud-leerling van  onze 
school die een dergelijk jubileum viert. is nu definitief 
vastaesteld oo dinsdaa 24 november. Het Droqramma 



Om maar meteen met de deur in huis te vallen: we hebben 
zowaar een schoolfeest gevierd en wel op woensdag 8 juli in 
.,P Stoofke". Die ,,we" moet je vervangen .door 5B. je weet 
wel die beruchte klas op 't hoekie. 
Hoewel we lol hadden voor tien piek, behoefden we slechts 
1/10 gedeelte te betalen: dus een aansporing tot herhaling. 
O f  de lol nu lag in het feit. dat we ..afzwoeien". of dat het 
kwam door de wijn, is voor de geleerden tot op heden nog 
een raadsel. 
Z e  lieten zowaar de ,,klasseleier" in funktie, zodat ie tot 
twee maal toe een toespraak moest houden (de zwijnen). 
Uit wraak heeft ie dan maar geen absenten genoteerd. daar! 
Kon ook trouwens niet, want onze slimme conrector had het 
klasseboek al bijtijds in beslag genomen. 
Het was toch leuk! Maar warm! 
Sjonge, sjonge, wat ging dat jasje snel uit, zeg! Dat mocht, 
hoor. want de ,,klassebaas" had het zelf gezegd. Voor de 
rest heb ik me netjes gedragen, geloof ik. 
Het bleef natuurlijk wel een R.K. fuif, want om 12 uur 
(24.00) werd ie al gekapt. Mocht ik tussen twee haakjes 
nog eens paus worden, dan zal ik er op de eerste plaats 
voor zorgen, dat R.K. feesten onbeperkt doorgevierd mogen 
worden, je weet wel: per omnia ......... 

Dit verhaaltje moet maar tevens dienen als afscheidswoord 
en daarom wens ik allen het beste, zowel met de studie als 
met de ..gezellige avondjes". 

T. v. V. (5B). 

Uw kolenhandelaar FRANS PBRQUIN 
Groote Houtstraat 162 

Sr 
Prima anthraciet 
ai íne vis voor maaltiíd of koffietafei 

E FIJNSTE SOORTEN 
R EEN BIJZONDERE GELEtENnEID 

BALM 
BLOEMENDAAL 
Bloemendaalse.reg 60 

irnsterdam-Z.. Corn. Schuytitrait 38 

Giebels r~zerhandel N. V. 
Ged. Oude Gracht 5 ~ 7 .  HAARLEM - Tel. 11304-'11355 

RAYONVERTEGENM'OORDIGERS 
Lips' Slotenfabriek - Griisso pneumatisch gereedschap - 
Philitc Bouwbeilag - Hoek's Zuurstoffabrieken - Belzer 
gereedschappen - Shell-. Buta- en Propagas Mii Oxy- 
genium. Schiedam. 

N.V. ANTON BOSSE, B a r t e l j o r i s s t r a a t  12 
Een goede SCHOOLVULPENHOUDER 
f l  1.95. 2.50, 3.30, 5.75 
Met gouden pen vansf . . . . . . fl 5.95 

Ons succes: ,,MEDIO DE LUXE" 
sterk en doorzichtig. schroefpomp viilling. 
14 kar. goiiden peii. aleclits f l  7.- 

Firnia A. J. VAN DER PIGGE 
Het b e k e n d e  s d r e s  voor 

Chemicaliën en Drogerijen 

Kampeerders, 
~ e t  ,e vakanties kamperen1 Maar dan met een prima 
uitrusting. Komt U eens naar onze Showroom. Twijnders- 
laan 9. Daar zult U zeker slagen voor tenten. slaap- 
zakken in alle prijzen en kleuren, lucht- en veldbedden, 
stoelen, tafels, branders enz. enz. Vakkundige bediening 
is voor zo'n uitrusting zeer belangrijk. Kampkleding, o.a. 
Am. spijkerbroeken met ritssluiting, shorts, overhemden, 
trainingspakken, basketbalschoenen etc. 

Sportmagazin GRETHA DE BRUYN 
Twiinderslaan 7, Haarlem, Tel. 15116 - 100% service 

C.  REES - Schildersbedrijf 
KORTE ZIJLSTR. i0 en JACORSTR. 7 

(werkplnati) 

V o o r  beter werk 
HAARLEM - TELEFOON i2073 

Voor Gas 
Water 

A Electriciteit 

~ e c h n i s ~ k ' ~ ~ ~ ~ ~ ~  THEO BONARIUS 
Saenrlaplein 34 - Haarlem Noord - Teleloon 13783 

&?et is beslist niet nodig 
a1 Uw schoolboeken 

NIEUW AAN TE SCHAFFEN 
U h n t  25-40 '/o besparen door zoveel mogelijk gebruikte 
schoolboeken te kopen. 
Wij leveren die in goede staat en ander garantie. 

VAN DIJK'S BOEKHUIS 
OUDE STRAK^ 26 KAMPEN 


