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SCHOOL-ORGAAN VAN HET TRINITEITS-LYCEUM TE HAARLEM 

ONZE SCHOOL ONDER NIEUWE LEIDING 

Het meuwtje is er al weer af: pater Kuipers heeft zijn nieuwe 
ambt met alleen aanvaard en op zich genomen, maar al enige 
maanden uitgeoefend. Ongelukkig voor hem begonnen & 
moeilijkheden al in de grote vakantie; het grote aantal leer- 
lingen. onzekere klasse-splitsingen en de benauwde huisves- 
ting gaven hem problemen op te lossen van een aard en om, 
vang zoals wij op onze school alleen maar gekend hebben 
vlak na de oorlog. Misschien wel een goede vuurdoop, maar 
er zijn leukere manieren om een grote vakantie door te 
brengen. 
Maar bet is allemaal neties terechtgekomen, en zelfs het vlees- 
geworden spook van hei leraren-tekort heAt hij, althans voor 
onze school, met succes bestreden. Geen onverdienstelijk de- 
buut dus. 
Toch, hoe verdienstelijk ook, het zegt no i  niet veei. Een 
rector leer je pas kennen door zijn werk en in de dagelijkse 
omgang. Gelukkig hebben wij hem zes jaar lang als leraar in 
de school gehad en hieruit weten we dat de kans, dat we het 
slecht met hem getroffen hebben, heel klein is en (voor wver 
die kans in de eerstvolgende tijd variabel is) nul tot limiet 
heeft Want  in elke functie is het op de eerste plaats de 
MENS waar het op aan komt. En in wat wij van de mens 
Kuipers hebben leren kennen, ligt de basis van het vertrou- 
wen dat wij in hem hebben als rector. Dat ligt niet alieen, en 
zelfs niet voornamelijk, aan zijn mathematische instelling en 
algemene wetenschappelijke belangstelling, maar veel meer 
aan zijn karakter. Als collega hebben wij hem gewaardeerd 
om zijn belangstelling in onze persoonlijke en huiselijke om, 
standigheden, zijn rustige eenvoud en zijn objectief en toch 
mild oordeel. En daarom hebben wij vertrouwen in hem als 
rector. 
Pater Kuipers, uit naam van de leraren heet ik U van harte 
welkom als rector van ons lyceum: we hopen, dat U vele 
jaren met plezier dit verantwoordelijke ambt zult dragen en 
wij zijn graag bereid U hierbij loyaal te steunen. 

C. J. ALDERS. 

een tweede conrector 

Nog niet zo heel lang geleden was het Triniteits Lyceum zo 
groor geworden, dat het beslist niet meer ging met de huis- 
vesting. Gelukkig werd toen in de Schoterstraat in een oude 
verwaarloosde en niet meer gebruikte school ruimte gevonden 
voor een paar klassen. Het viel voor de jongens die moesten 
verhuizen, echt niet mee. AUe comfort van de oude school - 
dat is de onze, waaraan tot nu toe niet w veel veranderd is - miste men. En toch viel het op den duur mee Er  groeide 
daar een nieuwe aemeenschao. met een eiaen nrettise sfeer. En . . - 
na enige jaren was er een hele hbs ontstaan. Toen dan in 1947 
de eerste afscheiding van de moederschool kwam, werd het 
vanzelfsprekend non-dzakelijk om een tweede conrector aan 
het Triniteits Lyceum te benoemen. Z o  heeft onze school 
totdat de afgescheidenen aan de Schoterstraat zelfstandig 
werden in het Mende1 Colleae. vanaf 1947 tot 1953, dus " 
meer dan een lustrum, twee conrectoren gehad. Zij waren 
beiden Auqustiin. Aan de noodzakelijkheid daarvan werd toen 
door sommigen getwijfeld. 
Met de afscheiding ontstond vanzelf weer de oude toestand, 
een rector met één conrector. Maar toch niet helemaal, want 
nadat in 1952 de onvergetelijke p. Distel als prefect was 
heengegaan, werd deze functie verbonden aan het conrecto- 
raat. 

Sinds die tijd is het weer hegomen; een als maar groeiende 
school. Maar nu komt er geen dependance, integendeel, een 
royale uitbreiding en modernisering van het Triniteits Ly- 
ceum. Vele voorzieningen zullen noodzakelijk zijn. Het is 
derhalve niet te verwonderen dat al langer gcdacht werd aan 
een tweede conrector. Omdat er door het vertrek van de rec- 
tor naar Culemborg tóch mutaties moesten plaats hebben, kon 
tegelijkertijd worden overgegaan tot de benoeming van een 
tweede conrector. Daartoe is dan aangewezen voor het eerst 
in de geschiedenis van onze school - en vrijwel zeker van 
de eeuwenoude historie der augustijnse scholen - een leek, 
drs. N. v. Noort. Geen wonder dat hij een gelukwens ontving 
vanuit het bestuur van de OESA. Als kerkmeester 
zal de heer van Noort zich niet onwennig gevoelen in zijn 
nieuwe functie. 

Al is de classicus van Nooct met het gymnasium vergroeid, 
dan wil dat niet zeggen dat de belangen van het Lyceum in 
zijn geheel niet zijn volledige interesse hebben. Dat echter 
voor hem een meer speciale taak zal zijn weggelegd op de 
gymnasium afdeling is duidelijk, vanwege ,,het vak" van de 
rector en de eerste conrector. Gezien de voortreffelijke clas- 
sici onder ons lerarencorps was het eigenlijk wel moeilijk om 
een van hen te benoemen. Het is evenwel te begrijpen dat de 
drukke schoolwerkzaamheden naast de lerarentaak niet door 
iedereen geambieerd worden. Immen ook de tweede conreetor 
zal veel verantwoording en vele moeilijkheden krijgen. De 
nieuwe functionaris zal deze zeker aanvaarden met grote 
belangstelling voor de school en de jongens. Hij weet dat hij 
welkom is in de dagelijkse schoolleiding. 
Moge de Sancta Trinitas hem steeds helpen om zegenrijk te 
arbciden met een grote liefde voor het Triniteits Lyceum en 
de aan deze school toevertrouwde jeugd 

p. REIJKERS, 
conrector. 



Heil den lezer! Eindexamen uitslagen 
Aan het prille begin van een schooljaar 
dat zonder de minste twijfel als zeer be- 
langrijk in de geschiedenis van ons ly- 
ceum mag worden gekenmerkt. is het 
wellicht niet geheel onjuist de gewoonte 
om een proloogie te schrijven te hand- 
haven. 
In meerderlei opzicht is de cursus 1960, 
'61 een mijlpaal voor het Triniteits. Een 
nieuwe schipper staat op de kampagne 
van ons schoolschip en een tweede stuur- 
man vol klassieke tradities zal mede de 
koers van ons fregat gaan bepalen. Bij 
de laatste ankerplaats zijn vele passa- 
giers ontscheept, terwijl anderen bun 
plaats hebben ingenomen. 

De reders hebben hun uiterste best ge- 
daan het schip wat te kaifaten. Het al 
zes jaar geplande nieuwe achterdek gaat 
dan dit jaar eindelijk komen, de kajuiten 
hebhen een goede beurt gehad en mid- 
scheeps is men druk doende een vijfkop- 
pige fontein aan te leggen, de hartewens 
van de nieuwe schipper, zoals ons een 
plaatselijk journaal meldde. 

Reeds zijn de trossen los en weldra lig- 
gen wij in open zee. Een enkeling wuift 
met enige weemoed nog naar bekenden op 
de ka, maar de achterblijvers aan de kant 
zijn al niet meer dan kleine stipjes en 
zijn bijkans uit het gezicht verdwenen. 
De vlag wappert fier aan de hoogste 

Ondergeschrevenen kunnen zich gelukkig prijzen sinds 
het einde van de afgelopen cursus het Triniteits-lyceum 
als verleden tijd te mogen beschouwen. Laten zij ons 
allen tot voorbeeld strekken. 

GYMNASIUM 
Npha  
E. Gemitsen 
C. Grapendaal 
G. Lubbers 
G. Mooijekind 
L. van der Neut 
A. van Offeren 
E. van der Plas 
A. Schröder 
Bêta 
H. ten Berge 
M. Bernsen 
11. Riivnrt - . - ., . - -. 
B. Haman 
1. Hoek 
J. Klein 
S. Mcrkx 
P. Vehmeyer 
Th. Vierhout 
H. de Vries 

H.B.S. A 
R. van Beest 
A. Bos 
1. Buckens 
L. Dijkman 

M. Prins 
P. Rademaker 
M. %heres 
P. van der Smaal 
W. Sprengers 
L. Stikkelbroek 
R. Vehmeyer 

H.B.S. B 
R. Assendelft 
P. Berg 
R. Bosma 
A. van Dam 
H. Dieben 
J. Darresteijn 
P. Hokkeling 
J.  Hummeling 
J. Kiewiet 
W. Klein Schiphorst 
W. de Kort 
A. Kramer 
I. Kroon 
F. Levelt 
W. Nak 
A. Olsthoorn 
J .  Prins 
J. Somers 

S. van E s  I M. Sonnemans 
N. van den Heuvel C. Stokman 
A, Houtsma W. Vehmeyer 
P. de Koning 

l 
G, de Vogel 

H. de Loor A. van Wees 
P. Masrini R. Wiggers 

mast, een licht briesje waait over de pro- 
penvitte plecht. Fluitend hangen de licht- 
matrozen in het want. De ..ouwe9' tuurt 

Uit de rectorskarner 
,. ~ ~ ~~ ~ -~ 

vastberaden naar de schier onbereikbare 
einder. D e  bootsman blikt, met zijn hand 
de ogen beschermend tegen de felle zonne- 
stralen, goedkeurend naar het uitspansel. 
De passagiers zijn nu nog niet moe van 
de schijnbaar steeds gelijke maar in we- 
zen als maar veranderende golfslag van 
de zilte baren. die hoog opspat tegen de 
hem doorklievende boeg. 
Laat ons deze reis tot een onvergetelijke 

10 SEPTEMBER 
Zilveren Professiefeest van p. Mr. Drs. F. van Kleef 
o.e.s.a. Viering van deze festiviteit op zatprdag 29 okt. 
Gedurende de iiiaand september vinden na de lessen de 
tenniswedstrijden plaats om het kampioenschap vaii de 
school - De winnaars spelen begin oktober tcgen lipt 
Mendelcollege om de tennisbeker. 

t OKTOBER 
Rectorsdag - Sportdag 

7 OKTOBER 
Eerste vrijdag. 8 00 uur Hoogmis in de kapel voor alle 
leerlinaen uit Haarlem en omaevino. " < 

maken. Ik wens u een behouden vaart. 17 OKTOBER 
Helaas heeft Tomy Schmitt tot veler spijt Promotie var1 Drs. J. M. J. Coremnns aan de Rijksurii- 

versiteit te Leiden - Zie aankondiging rlders iti dit hlad. 
de tijd rijp geacht zijn ToUe Lege-werk- 
mamheden aan de kant te zetten en zich 

21 OKTOBER 
Schnolconcert: de Amerikaanse saxofonist Sigurd R a -  

volledig op de stndic te werpen. T.A.F. scher; Hermnn Kriiyt aan de  ian no. 
jr. heeft dank zij zijn bijzondere stijl een 29 OKTOBER 
eigen tintie aan ons blad weten te geven. 
Wij  kunnen slechts met grote waardering 
en dank terugzien op zijn aandelen in de 
,,letterkundigew uitingsmogelijkheid van 
onze school. Tomy, het ga je goed! 

Viering van het zilveren Professiefeest van p. Mr. Drs. 
F. var, Kleef 0.e.s.a. Op verzoek v a n  de feesteling za. 
dit feest alleen herdacht worden met een vrije dag. 

31 OKTOBER tot en met 3 NOVEMBER 
Herfstpauze. waaronder het HIC-toernooi te Aiiisterdam. 

4 NOVEMBER 
Peter van Bueren. 9.15 uur hervatting der lessen - geen verplichte Hoogmis 

+ HOOFDREDACTEUR PETER V A N  BUEREN .- - + R E D A C T I E :  FRANS V A N  EYNDHOVEN. PATRICKHUYGEN EN M O N S  WEIJERS * ILLUSTRATOR JAN V A N  GEEST FOTOGRAFISCH MEDEWERKER: TO'NE V A N  AGTMAEL * REDACTIE EN ADMINISTRATIE: ZIJLWEG 199. HAARLEM (POST OVERVEEN) * TELEFOONNUMMER 13523 - GIRO-REKENING 77435, ONDER VERMELDING: . ,TOLLE L E G E "  



Eindelijk : 

De meesfen vati oiis ztillen middels deze foto aan hun klein- 
kinderen kirnnen tonen in welk een ouderwets stijlloos ge- 
boiiw zij hrin middelbare schoolopleiding hebben mogen 
..genieten". Z e  zullen worden uitgelachen: zoiets is toch 
onmogelijk! 

26 Juli 1960 is een historische datum geworden. O p  deze dag 
n.l. heeft het bestuur van onze school uit Den Haag toestem- 
ming gekregen de nieuwbouw aan te besteden. 

In de extra-bijlage die ,,Tolle Lege" uitgaf bij het heengaan 
van pater van Straaten als rector, hebben wij uitvoerig de 
verwikkelingen beschreven rond wat wel het grootste zorgen- 
kind van onze vorige rector mocht heten. En nauwelijks had 
hij afscheid genomen (juridisch was hij zelfs nog steeds rec- 
tor), of zijn opvolger, pater Kuipers, kreeg de meer dan ver- 
heugende toestemming voor de aanbesteding. 

In het kort willen we nog eens uiteenzetten, wat de nieuwbouw 
precies inhoudt. Zij omvat een L-vormige aanbouw aan het 
bestaande gebouw. Evenwijdig aan de Zijlweg komt een uit 
drie verdiepingen bestaande vleugel, die ongeveer 60 meter 
lang wordt. Loodrecht op  deze vleugel, dus evenwijdig met 
de randweg. zal een aula, voorzien van een eigen toneel (!!), 
uit de grond oprijzen. De afmetingen van deze aula, die tevens 
dienst zal doen als gymnastiekzaal, bedragen 40 bij 16.5 mtr. 

In de hoeken van de nieuwe vleugels en tussen de vleugels on- 
derling zullen twee hallen komen, naast één waarvan een 
nieuwe conrectorskamer en een dokterskamer worden inge- 
richt. Onder de nieuwe vleugels komt één grote fietsenstal- 
ling, plaats biedend aan ruim vierhonderd rijwielen (op slot 
zetten ! !). 

[n de binnenhoek van de nieuwe vleugels wordt een 
sportcomplex aangelegd. Verder zullen nieuwe kleed- en 
(warm water l )  douchegelegenheden de gymnastieklessen tot 
een nog prettiger gebeuren maken, dan zij al plegen te zijn. 
De hoofdingang zal verplaatst worden naar een van de 
nieuwe hallen. Waarschijnlijk wordt de oude hoofdingang 
lerarenpoortje. 

Het oude gebouw zal eveneens enige verbeteringen onder- 
gaan. De bibliotheek vindt huisvesting in de huidige conrec- 
torskamer. De leraren zullen wat ruimer kunnen zitten in de 
vergrote, speciaal voor hen bestemde kamer. 

nieuwbouw 

wordt 

werkelijkheid 

Nieuwe, aparte lokalen komen er voor aardrijkskunde, teke- 
nen. schei- en natuurkunde. 

Om ons vast aan de nieuwbouw te doen wennen, zijn een 
zestal lokalen tijdens de vakantie opgeknapt en prettiger he. 
woonbaar gemaakt. De deuren zijn weliswaar van het Mende1 
nageaapt, w verzekerde ons pater Hutjens, maar de rector 
van onze broederschool zal er niet over zaniken: ,,Men moet 
berusting leren". 

Ook de nu reeds vermaarde vijfkoppige hartewens van pater 
Kuipers + fontein krijgt zo zoetjes aan gestalte. Heerlijk! 

Heeft n overigens bemerkt hoe sprekend de nieuwbouw Lijkt 
op de schets die wij in het reeds eerder genoemde extra-num- 
mer van de vakantie, afdrukten 7 

P. v. Bueren 

Dit is de (,,verschaalde") plaffegrond van het schitterende 
nieume gedzelte van ons roemrucht Lyceum. waarin sfraks 
onze nakomelingen hrrn eerste wankele schreden op het ne- 
telige pad der wetenschap zullen zetten. 
Het schoolgaan gaat nog een prefje worden! 



Wetenswaardigheden rondom 

..Haus Vogelsang" ligt wat achteraf. Het geniet bij de vrolijk 
Duitsland rondfietsende jongelieden geen bekendheid en ook 
de mensen, die van Dattcln naar het kleine Ahsen fietsen, 
zullen er nauwelijks aandacht aan  besteden en er achteloos 
aan voorbijgaan als aan een lelijk, ouderwets gebouw. E n  toch 
is dit het huis, waar vijftien jongens uit Haarlem en omgeving 
deelnamen aan wat enige Duitse dagbladen niet schroomden 
een ,,Internationale Begegnung" te noemen. Enige jaren ge- 
leden heeft Vikar Sternemann. een Duitse geestelijke, het ge- ~ 

bouw gekocht en grondig opgeknapt om er jeugdige mijn- 
werkers een ontspanningsgelegenheid te kunnen bieden en te- 
vens te proberen enige verbetering te brengen in hun levens- 
standaard. Inderdaad maken enkele jonge Duitsers op het 
ogenblik regelmatig gebruik van de mogelijkheid om op deze 
plaats hun weekend en vakantie door te brengen. E n  nu was 
daar opeens de ontmoeting van de  Duitse mijnwerkers en de 
Nederlandse scholieren. Het oude gebouw. dat  er van buiten 
bepaald lelijk uitzag. bleek nochthans fraai en gezellig inge- 
richt te zijn. E n  van dit buis uit hebben we een poging kunnen 
doen enige delen van Duitsland en enkele onderdelen van de 
Duitse industrie b e t ~ r  te leren kennen. 

......... Vol beliingsfeliing zien wij hier hef groepje kijken 
naar gaskolommen maar de heer Gieling trots op zou zijn 

Daar was  dan allereerst het bezoek aan de .,Bochumer Ve- 
rein". Deze bekende- staalfabriek, die ons allereerst zal bij- 
blijven door zijn ontzaglijke omvang. hebben we van onder 
tot boven bekeken aan de hand van een gids, die steeds stiller 
en bescheidener begon te worden, totdat we ons tenslotte met 
levensloze benen in de gereedstaande autobus hesen. 
Na een korte maaltijd doken we niettemin weer vol goede moed 
in het mijnbouwn~useum, waar in snel tempo alle vormen van 
kolenwinning. die men in de loop van de tijden heeft aange- 
wend, nauwkeurig werden doorgenomen. 
Daar was vervolgens een tocht naar het Münsterland met een 
bezoek aan de Dom van Münster en een fraaie abdij van de 
Benedictijnen. 
Verreweg het interessants was  echter de bezichtiging van één 
van de  vele mijnen. die het Ruhrgebied rijk is. Hier hebben 
we in een lage mijnschacht het zware werk van de mijnwerker 
met eigen ogen kunnen zien. In een volgend nummer van 
,,Tolle Lege" is reeds plaats ingeruimd voor een uitvoerig+r 
artikel over deze alleszins geslaagde exursie. 
De laatste dagen van ons verblijf werden besteed aan een 
tocht naar Bad Sachsa bij de  Oostgrens en het IJzeren Gordijn. 
D e  heenreis werd onderbroken voor een bezoek aan de Dom 
van Paderborn en een glasfabriek, waar een rustige gids o p  
heldere wijze het hele produktie-proces uiteenzette. In Bad 
Sacha volgde dan een korte excursie naar het zo beruchte 
IJzeren Gordijn. Een fors hek sluit de weg af en achter en 

Een lam, matroos. dol op een grapje, 
Beet uit een hondenoor een hapje. 
,,Hij zei toch". sprak bet lam bedaard 
Voor het gerecht te Dedemsvaart 
W a a r  kort daarop dat zaakje vóór kwam: 
,,Neem jij nou eerst van mij een oorlam !" 

Een poedel in het dorpje Limmen 
Liet zich n a  lange tijd weer trimmen 
Toen hij voor 't eerst. van vacht ontdaan. 
Kaal door de  dorpsstraat durfde gaan 
Sprak snedig een bejaarde Stern: 
..Also, das ist der Pudels Kern !" 

Een ezel sloeg eens bij zijn vrouw . 
Haar achterzijde bont en blauw 
Toen zij heel boos en koppig gilde 
Dat zij niet verder lopen wilde 
Hij zei: ,,Jij stilstaan ? Kom nou, zeg ! 
W a n t . .  . . waar een bil is is een weg !" 

Een stier stond jaren achtereen 
Aan een transportband. t e  Gelene. 
Terwijl hij steeds weer, dag na dag, 
Een boutje van een moer voorzag; 
E n  bij zijn graf dacht men geroerd: 
.,Zijn gans bestaan heeft hij gemoerd". 

JOJO 

aan weerskanten van deze versperring begint een groot stuk 
geheel omgeploegd land, waarin zich dreigend één van de 
wachttorens verheft, die iedereen zich wel van een of andere 
foto zal herinneren. Boeiender nog was de bezichtiging van 
de  enorme Volkswagenfabriek in Wolfsburg. Een uiteenzet- 
ting over de vervaardiging van de Volkswagen en een film 
vormden de inleiding tot een tocht door het gigantische bedrijf. 
Slechts weinig uitleg was nodig om de gehele ontwikkeling 
te kunnen volgen van de bekende personenwagen, die iedere 
dag in een zo groot aantal wordt vervaardigd, dat  ik de 
juiste cijfers al weer ben vergeten. E n  dit was dan tevens de 
laatste excursie van onze Duitse reis. die wij ons ongetwijfeld 
nog lang zullen herinneren. Niet o p  de eerste plaats door de 
overigens zeer interessante tochten en excursies. 
Veel belangrijker waren de kleine détails van het verblijf, die 
het meest tot de fantastisch goede sfeer hebben bijgedragen. 
Dat  waren het muzikaal virtuoze tweetal Hubert en Robbie, 
onze internationale hymne ..Janus" de  altijd en overal ieder- 
een verpletterende 0.E.S.A.-yell, de grote flessen Dortmunder 
bier, die voor een luttel bedrag op . ,Ham Vogelsang" te krij- 
gen waren, de volkomen onmisbaar gebleken tantes en het 
afscheidsfeest dat een halve week te vroeg werd gevierd, maar 
door een invasie van inlandse Kajotsters toch uitstekend is 
geslaagd en de banden tussen de beide nabuiirlanden danig 
heeft versterkt. Hun eigen inspirerende invloed hadden ook 
de dagelijkse Heilige Missen in de kleine huiskapel, de nach- 
telijke gesprekken. de  twee uur durende preek van Pater Lep- 
pich S.J. in Datteln en de enthousiaste, ongelooflijk hard wer- 
kende Vikar Sternemann. W a n t  als we u~e rk~ l i j k  nog eens de 
gelegenheid zullen krijgen weer bij elkaar te komen en terug 
te blikken o p  onze ontmoeting. dan zal pas goed blijken hoe- 
veel vreugde en hoeveel werkelijk waardevolle dingen we  in 
deze tien dagen hebben gehad. 
Met het hartstochtelijk uitgekrijste ,.Send me the pillow that 
you dream on" hebben we  de rug toegekeerd aan .,Haiis Vo- 
gelsang" en aan alles wat we er hebben meegemaakt. D e  lichte 
tegenzin, waarmee het gebeurde, is karakteristiek voor onze 
houding in deze en tevens het beste teken van onze dankbaar- 
heid aan de Duitse kopstukken Vikar Sternemann en Win-  
fried Kurrath en onze eigen Nederlandse Paters Verhagen en 
Polane. 

Dion den Nieuwenhoer (Vla)  



De jongen die niet kon juichen 
Er was eens een jongen, die niet kon jtiirlien. Pieter Gijs- 
brecht was zijn naam. Het gebrek van Pieter Gijshrccht open- 
baarde zich voor het eerst op zesjarige leeftijd toen zijn 
vader hem meenam naar een voetbalwedstrijd tussen Drok- 
kumse Boys en W.V.N. ( W i j  Versagen Nimmer). Het was 
een belangrijke wedstrijd. Het ging om een kampioenschap en 
toen de midvoor vciri Drokkurrise Boys zijn club niet een ver- 
srlirikkrlijk hard scliot d r  oviru~inniiig bezorgde. jiiicht~n d? 
nanhangcrs van drzc cluh luid. 
De vader van Pieter Gijsbrecht juichte niet, want hij was 
voor W.V.N. 
Piete- Giisbrecht keek niet begrijuend naar de  aanhangers 
van Drokkurrise boys en vroeg: . ,Wat  doen zij, pa?" 
..Zij juichen Pieter Gijshrecht". antwoordde zijn vader. ..O", 
zei Picter Gijsbr~cht, doch hij begreep niet wat zijn vader 
hcdocldc. 
Pieter Gijshrecht werd later cen hartstochtelijk voethallief- 
hebber en hij ging vaak naar hrlniigrijkc wedstrijden, maar 
als dr  mensen juichten. staarde hij stil voor zich uit en \vis[ 
iiiet wat te doen. Hii riep ~ 8 t . l  ..hoi!" en soms zelfs wel ,,hoe 
ra!", doch hij jiiirlitr niet. 
Toen Pieter Gijshrecht veertien jaar was grwordenbegoii  
hij er opeens hrvig naar te vrt-langen oiii ook eens te kun- 
nen juichen. Het deed hein leed. als de niensen zo uitgelaten 
bezig waren en hij niet mee kon doen. Eli tnzn kan zich inder- 
daad voorstellen dat dit geen pretje is. 
Toch mort zijn yrbrek ook weer niet ovcrdrcven worden, 
want de nienseii juiilien niet dikwijls. In de ene streek juicht 
men %-at iuiiidci- en in de andere wat meer, doch alleen hij 
zeer bijzondere gelcgenlirdcn. 
Eens bijv. was Pieter Gijshrccht naar ren wiilcrwedstrijd gr- 
weest. Het was een spannende u~edstrijd eii zij werd gewon- 
nen door Chironi. De volgende dag stond er in de krant: ,.De 
mensen juichten toen Chironi zegevierend over de meet 
kwani ' .  Dit was echter niet waar. De mensen zeiden: ,.Het 
is fijn. dat Ctiironi het gewonnen heeft: hij heeft het ver- 
diend", doch zij juichten g~enszins. W a t  valt er trouwens 
voor ons, Nederlander, te juichen als een hiiitenlaiider het 
gewonnen heeft. Pieter Gijsbrecht was dus l+  jaar en hij 
ging nog steeds naar helangrijke voethalu.edstrijdcn. Toen hij 
weer eens van zo'n wedstrijd thuiskwam ontstond het vol- 
gende yesprek met zijn moeder: 
Moeder: ,.En. Pieter Gijsbrecht, kon je juichen!" 
P. G, :  ..Neen ~riorder. ik kon niet juichen." 
Moeder.: .,Dat is janinier. jongen". 
P. G.: .,Ik zou toch zo graag eens willen juichen. moeder''. 
Moeder: ..Ga eens naar dokter Houland ionaen. Misschien , u 

kan die je helpen". 
Aldus ging Pieter Gijsbrecht vol hoop naar dokter Hopland 
en vertelde deze. dat h ~ t  hrrn onmoaeliik w a s  te iiiichen. .. , 
.,tiet is een iiierkwaardig geval". sprak de dokter: ,.Je moet 
iiaar ceri specialist". 
Pieter Gijsbreclit ging iiaar dr  sp~cialist. 
..Het is cen zrcr incrkwnnrdig geval", sprak de specialist. 
Ik zou er niets op weten. maar gaat u eens naar de oude 
heks in het bramenhos. Onlangs hebben we nog een jonyen 
die niet kon bibberen naar haar toegestuurd. Hij bibbert nii 
als de beste". 
Aldus trok Pietcr Giisbreclit naar Iiet branieribos. Hct was 
nioeilijk oin liet hutje. w-aarin dc Iirks woondr tc vinden, 
maar ,na lang zockeri kwam hij cr toch en vertelde dc heks 
zijn klachten. 
.,Het is cen huitengc\voon merkwaardig geval'. sprak de heks. 
.,Ik ken het Inchkruid, het bibberkruid en het huilkruid. maar 
het juichkruid, neen, dat ken ik niet. Maar ik zal eens te rade 
gaan bij de commissie voor moeilijke zaken van onze vak- 
vereniging. Wi l  je niijn bezeiii even aangeven, dan hen ik 
binnen een half uurtje weer terug". Pietei Gijsbrecht reikte 
haar de bezecn aan, die in een hork stond. De heks zette zich 
schrijlings op dc strcl. zoefde langs de verbaasdc Pieter Gijs- 
hrcrht de deui. uit. en was binnen enkele minuten uit het oe- 
zicht verdu,enen. 
Pieter Giisbrecht bleef alleen achter met 2 reusaclitiqe kraaien 
die vanuit een hork van het hutje hun ogen onafgehrokeri 
o p  hem gericht hielden. Hij zette zich op eeii krukje en bleef 
gespannen op de heks zitten wachten. 
Een lialf Iirir  later kwatli de heks n.eer binnenvliegen. stapte 
van haar bezem en zei: ,.Het is in orde, je kunt juichen". 

Pieter Gijsbrecht voelde een grote blijdschap in zijn hart 
opwellen bij de gedachte dat hij zou kunnen juichen net als 
alle aiidcrr oienseti. Vali plezier brgoti l i i j  te dansen. te 
springen en uitgelaten kreten te slaken. Toen hij weer tot 
bcdsren was gckoinen. vroeg hij aan de heks. die er tevreden 
bij stond te kijken: ,.En wanneer zal ik dan kunnen juichen?" 
.,Je kunt het al", zei de heks. 
Pieter Gijsbrecht moest even nadenken, voordat hij tot Iiet 
bewustzijn kwam. dat wat hij zoëven had gedaan. juichen was 
Hij probeerde het nog eens en ja boor: bij kon juichen. 
Pietrr Gijshricht haastte zich n'iar buiten en liep. juichend 
zonder ophouden. donr de hossen. d i  vclden en de straten 
naar huis. De Iandbouu~ers, die op hun akkers aan het werk 
waren, keken bevreemd naar de juichende jongeling en 
schudden het hoofd. Sommigen, doch dit waren er maar 
weinig, wezen zelfs met de wijsvinger op het voorhoofd. 
Toen Pieter Gijsbrecht thuiskwam, was zijn moeder juist aan 
cle aiwas en hij riep haar al vrin verre toe: ,,Moeder. ik 
kan jiiichen". 
.,Dot is fijn jongen". sprak zijn rnoedcl.. 
Hct d u u r d ~  nog 1 dagen, voordat Pietcr Gijshrecht uit- 
gejuicht was. maar ook daarna begon hij nog wel eens plot- 
seling te juichen. Z o  maar, omdat hij het fijn vond orn te 
juichen. 
Eens bijv. was Pieter Gijsbrecht naar een lezing van drs 
Koevanger Berg over de invloed van radioactiviteit op kik- 
kerdrillen gegaan en juist wilde dr i  Rci-g ne een onderver- 
delirig van de kikkcrdrillcn gemankt te hehhen, overgaan tot 
Iirt ~iiteeiizctten van de invloed, die radioactiviteit uitoefent 
op kiklrerdrillen in de eerste periode. toen Pieter Gijsbrecht 
luidkeels begon te juichen. Eerst keken de aanwezigen v v -  
b a d  en zelfs ontstenid oni naar  degeiie die de lezing d~it.fde 
storen. niaar toen Pirtcr Gijshrecht zich hier niets van aan- 
trok. hcgonnen zc eerst tc lachen en gingen daarna zelfs mee- 
juichen. Waarom wisten ze zelf niet, maar dat donderde niet. 
Het was toch een saaie lezing. 
Drs Koevanger Berg probeerde aanvankelijk door iriet zijn 
vulpen op een waterglas te tikken de orde te herstellen, maar 
toen dit niets h i ~ l p  wilde I i i j  zich nict laten kennen en juichte 
gezellig mee. De lezing werd naar een andere datum ver- 
schoven. 
Het gebeurde nog vaak dat Pieter Gijsbrecht zonder enige 
aanleiding begon te juichen. 
Zijn vrienden raakten er echter aan gewend en namen het 
hem niet meer kwalijk. Alleen als ze aan het voetballen 
waren werden ze boos op hem. want Pietrr Gijshrecht juichle 
ook als de tegenpartij een doelpunt rndakte en diit mocht nipt: 
dat ondermijnde het moreel. 

Later is Pieter Gijsbrecht een braaf burger en een goed huis- 
vader geworden. Maar af  en tor begint hij nog wel eens 
plotseling te juichen. Z o  maar ......... om t? jiiichen M. W. 

METAMORFOSE 

Een stoffig grijs veld 
De horizon als grens. 
Zijn stappen zinken weg, 
'o kleine grauwe mens. 

Wanneer zonlicht openrijt 
de lucht, is zilver het grijs. 
het veld een gouden paradijs. 
Een keizer uit verlorenheid. 

Vlak voor her hcgin van dit schooljaar overlerd 

plotseling de heer J. H. J .  Aders, vader van Jan 

Hein Aders uit 5b. 
W i j  vragen een extra gebcd voor de zielerust 
van de zo traoisch aan  zijn qrzin ontrukte heer 

I Aders 



A F S C H E I D  V A N  PATER V A N  S T R A A T E N  
W A A R D I G  G E B E U R E N  

Enigszins gedrukt was de stemming van hen, die op 15 juli De onderbouw bracht de rector vervolgens een vrolijk woor- 
in de kerk aan de Jansstraat de Hoogmis bijwoonden. Voor denspel. 
de laatste keer droeg pater van Straaten als rector van onze 
school, temidden van leerlingen en leraren, het H. ~ i ~ f f -  Temijl menigeen nog in de high lookte, sprak namens het 

op. De vreugde over zijn zilveren priesterfeest werd be. gymnasium Peter van Rooyen. Naast het vertrouwenschen- 

schaduwd door zijn atccheid van de school. kend gezag van pater van Straaten en zijn weergaloosheid 
in het persoonliik gesprek. memoreerde hij diens veelzijdige 

Na de Hoogmis bewoog de Triniteitsgemeenschap zich culturele belan&stelÏing die tijdens zijn rectoraat in velerÏei 
in de richtino van het Concertaebouw via een van Haarlems vorm op onze school gestalte kreeg. -- - -  " " 
meest pittoreske buurten. De bouwvallen die onze ogen aan 
weerszijden van het onregelmatige wegdek ontmoetten, deden 
ons wederom beseffen dat Haarlem een heel oude stad is. 
Zij die de zakdoek niet voor de neus hielden, hebben in de 
gemoedelijke steegjes de oudheid overtuigend kunnen ruiken. 
Opmerkelijk was tijdens deze wandclgang het gedrag van 
enige gymnasiasten. Zij immers betastten, als gold het Troje's 
wallen, menig muurrestant, bij welke wetenschappelijke bezig- 
heid hun ogen intense verbazing weerspiegelden. Geschokt 
zochten enige figuren zelfs het gezelschap van een docent 
op, om zich door hem te laten inlichten omtrent Haarlems 
historie. 

Bij het concertgebouw aangekomen ontging het mij niet dat 
het aantal leerlingen daar beduidend groter was dan de groep 
die nog geen kwartier te voren de kerkbanken vulde. Daar 
ik echter al menig jaar het Triniteitslyceum bezoek, verwon- 
derde dit verschijnsel mij geenszins. Je staat telkens weer 
versteld van de veelzijdige handigheid van je medeleerlingen. 
In afwachting van de beloofde consumptie verdreven wij 
onze tijd met het belemmeren van het verkeer voor 't gebouw. 
Wij daagden in onze opzet volkomen. daar een afvaardiging 
van onze school de twee dienstdoende agenten het zicht op 
het verkecr ontnam door het Ielf opsteken en aanbieden van 
een rokertje. Omdat de aangekondigde vrije vertering uit- 
bleef, drongen wij, het wachten moe, na onze jassen tegen een 
royale gift in bewaring te hebben gegeven, tenslotte de con- 
certzaal binnen. Deze was zeer stemmig. Herhaaldelijk moest 
pater conrector dan ook tot stilte manen. 

Mct een declamatie nam de academische zitting een aanvang. 
O p  tekst van Dr. J. F. M. Kat droeg Maarten Prins het de- 
clamatorium ,,De Priester" voor, dat opgebouwd was uit 
de delen: De mens en Gods Mysterie; Roeping; Wijding; Zen- 
ding; Gebed. Nicn Waasdorp verzorgde hierbij de orgelim- 
provisaties. Door een zeker gebrek aan microfoontechniek 
kon Maarten de voordracht niet geheel tot zijn rerht laten 
komen. In de rede die Pater Kuipers vervolgens hield. wees 
hij erop hoe bij pater van Straaten nimmer zijn rectoraat los 
stond van zijn priesterschap en omgekeerd; dat zijn apostolaat 
zich niet beperkte tot binnen de kerkmuren, maar zijn pries- 
terschap ook in de directe zielzorg tot uiting kwam. Het stcm- 
pel van een mentaliteit, die niet van deze wereld is, ligt op 
al zijn handelen. 

Daarop voerde het schoolkoor o.l.v, de heer Nelissen het 
speciaal voor deze gelegenheid door hem gecomponeerde 
,,Laudate Dominum" uit, waarna B. Nijhuis namens de A.B.S.. 
afdeling een afscheidswoord sprak. Hij belichtte pater van 
Straaten's rectoraat, dat aanvankelijk door de H.B.S. met 
enige huivering was tegemoet gezien. Spoedig hkek deze 
terughoudendheid echter geheel voorbarig, daar pater van 
Straaten als Kassikus beslist een heilzame invloed op ge- 
noemde afdeling heeft uitgeoefend. Er bestaat op het Trini- 
trits ook geen controverse tussen H.B.S. en gymnasium. 

Het schoollied dat nu opklonk was van het degelijke soort; 
onmiskenbaar uit de tijd stammend dat de tekstdichters nog 
niet origineel wilden zijn. Met de verzekering dat wij onze 
ogen recht zouden blijven richten op het Triniteits wat ook 
de kim aan duister bergen mocht, zongen wij blij en fier, na 
eerst zorg en twisten te hebben gebannen (daar was immers 
geen plaats voor hier) in afwachting van groter werk, jong 
maar kloek en sterk uit, dat wij de hoop vormen van Neder- 
land (hveemaal zelfs). 

Een geestig afscheidslied besloot het onderdeel dat in het pro- 
gramma als .,afscheid van de leerlingen" stond aangekondigd. 
Een virtuoze vertolking van Etude de Concert van Gabriel 
Pierné door Han de Vries, piano, ging vooraf aan een door 
de heer Hokkeling uit te spreken rede. De heer Hokkeling 
tekende de plaats van pater van Straaten in het lerarencorps 
als rector en wetenschapsmens, waarna hij uitgebreid inging 
op diens proefschrift. Spreker bleek van dit werk een bij- 
zonder grondige studie te hebben gemaakt, zodat de leerlingen 
althans de strekkina van ziin betoou ontqinq. Vooral de la- 
gere klassers trachtren de afstand tussen hun eigen kennis eo 
het wetenschappelijke niveau van deze rede met voetgeschui- 
fel te overbruggen. 

Na een tweede optreden van Han de Vries, was tenslotte aan 
pater van Straaten het laatste woord; 

op deze academische zitting, die - en dit mogen wij met een 
zekere trots memoreren - geheel met eigen kunnen was op- 
gezet, zowel wat tekst, muziek als uitvoering betrelc. 

Laten wij ook niet vergeten het werkelijk buitengewoon fraaie 
programma te roemen, waarbij vooral de naam van de heer 
Fens genoemd moet worden. 

T.A.F.jr. 

Aan de Rijksuniversiteit te Leiden zal 
op donderdag 13 oktober promoveren 

Drs. J. M. J. Coremans op een 
proefschrift getiteld: 

.,De viscositeitscoëfficiënt van gassen 
bij lage temperaturen". 

Promotor: Prof. Dr. Taconis 
Aanvang: 15 uur. 

HANS IS WEER TERUG 
Door een ogenhlik vnii onolilcttendhcid liep Hans van Dooren 
tijdens de middaguren van de sportdag tegen ren juist g<- 
stoten kogel van 5 kg. op. Met een verpletterde schedel en 
volkomen buiten bewustzijn werd hij naar het Marinehospi- 
Laal vervoerd, waar operatief ingrijpen noodzakelijk bleek. 
De grote vakantie heeft Hans hier en in het Wilhelmina- 
Gasthiiis te Amsterdani moeten doorbrengen. 
Toen wij hcin opzochten. sprong hij als genezen rond i i i  zijn 
Wtte bed, terwijl hij vol zelfverwijten alle schuld van het 
ongeval op zich nam. Gelukkig is Hans volledig hersteld en 
dinsdag 20 srplernber kon men hern weer op de koer aantref- 
fen. Laat het voor 011s allen een k s  zijn geweest oiii Liij vol- 
g c n d ~  gebciirens als dit steeds op te passen. Een o~~geluk zit 
inderdaad in cni klein hockjc ...... 



DE ONVOLTOOIDE 
CUERNICA 

Een oude schilder heeft me eens het volgende over Braques 
en Picasso gezegd: ,.Heb je wel eens opgemerkt dat vrouwen 
over het algemeen meer van Brnqucs houden dan van Picasso? 
Braques is fijn: Picasso vinden ze vaak te grof". Ik vond Pi- 
casso niet grof en omdat ik dus een andere mening had, was 
ik a1 vergeten dat Pirasso misschien grof kon zijn. toen ik de 
Guernica de rcrstc keer zag. Ik moest er lang naar kijken en 
ik vond het mooi, tot ik opeens dacht dat liet eigenlijk gééii 
mooi schilderij is en toen herinnerde ik mc dat woord, dat me 
nu zonder meer typerend leek; grof. Toen besefte ik. dat de 
Giiernica helemaal niet mooi moest zijn, maar afschuwelijk. 
afstotend; grof. Ik had me al  afgevraagd waarom Picasso al- 
leen iiiaar zwart en wit liad gebruikt en begreep ineens ook 
dat d r  Giirrnica kleiirloos nioest zijn. 
Ik moest een tweede en een derde keer naar de Guernica gaan 
kijken. want het was een schilderij dat indruk op me maakte 
en ik ondekte, dat ik het 't mooiste schilderij vond, dat ik tot 
dan toe had gezien 
Nu is de Giiernica al latig weer weg. niaar ik lieh er  nog eens 
over nagedacht, 
Chesterton heeft eens gezegd, dat een normaal mens in een 
kring denkt. Als hij weer terechtkomt bij hetgene. waar hij 
van uit is gegaan, noemt hij dat gewoonlijk gunstig en denkt 
hij. dat zijn manier van denken verantwoord was. 
Die uitspraak van Chcsterto~i is ook van toepassing op ren 
schilder. 
Als een schilder een mens wil uitbeelden. dan orobeert hii 
eerst bepaalde karakteristieke trekken te ontdekken en die 03 
het doek uit te beelden. l ie t  is als bij een tekening, een studie: 
Iii een paar lijnen wil een tekenaar een h ~ p a a l d  karakter weer- 
geven. 
Is de schilder erin geslaagd. die karaktertrekken in de opzet 
van het schilderij uit te beelden, dan gaat hij verder; liij gaat 
de details ontdekken. de eerste schets uitwerken, het schilderij 
.,af maken". W a s  hij in die eerste schets onbarmhartig, mee- 
dogenloos raak, of misschien zelfs grof; hij matigt zijn oor- 
deel als hij hen: uit gaat werken, of hij verliest zich in de 
details. 
Had hij bij de opzet het karakter juist getypeerd, door zijn 
uitwerking komt hij weer tot het gezicht waar hij van uit is 
gegaan. 
Het gezicht, waaruit hij zo knap het karakter gclczen hccft, 
is - doordat hij het .,afgeschilderd" heeft - weer een masker 
geworden. Rij zijn ,.afwerkingm is de schilder de andere eigen- 
schappen vaii de p ~ r ~ o o n .  die hij wilde aflipelden, gaan op- 
merken en hij heeft dic ook in het schildrrij willen verwerken. 
Dat werd te veel. Het aezicht. waarin eerst de karakteristieke - 
dit wil zeggen op de voorgrond tredende - eigenschappen van 
de persoon zo mooi uitkwamen. vervlakt doordat de andere 
eig;nschappen een te belangrijke plaats krijgen. Het is net als 
niet kleuren. Een schilder ziet in een bepaald voorwerp aller- 
Ici kleuren. Eén k l~ i i r  treedt op d? voorgrond; nien zegt: ,,dat 
voorwerp is geel". Dc schilder brengt eerst gcrl o p  liet doik  
en dan de andere kleuren, die hij in het voorwerp ziet. Als 
hij daarmee klaar is. is het geel verdwenen 
De grote verdienste van Picasso is nu, dat  hij dc eerste ili- 
druk. die hij b.v. vaii een bepaalde persoon krijgt, op het doek 
zet. Z o  is liet ook niet de Guernica gegaan: daarom is het 
doek nict ,.af". Dat wil niet zeggen dat het vervolmaakt zou 
kunnen worden. Tocn Picasso de opdracht voor de Guernica 
kreeg. moet zijn eerste gedachte gcw-eest zijn ,.dat wordt grof". 
Ilij is gewoon, die eerste gedachte uit te werken, wetend dat 
dat d? juiste typering voor het onderwerp is. Och, hij had 
cr hcst een I i e l ~ b o ~ l  hij kunnen verzinnen, zoals dat zo  vaak 
wordt gedaan door schilders, die een deroeliike oodracht krii- .. . . 
gen. D& was de  <;ucrnica een .,mooi" schilderij gewode;,, 
,,geniaalm. .,diepu enz. 
Hoe verleidelijk is het niet voor ren schilder. als liij zo'n 
groot doek voor zich heeft, een echt ,.mooi" schilderij te 
iiiakeii. kunst scheppend, louter om de  kunst? Picasso kan 
zich hedu.ingen en daardoor is de Guernica geen .,mooi" 
schilderij geworden, daardoor draait hij niet zoals andere 
andere sihilders in een kring. Een andere schilder dan Pi- 
casso gaat 11.1. van de mens uit en komt, door die mens naar 
zijn karakter t? schilderen. weer hij die mens uit. Als Picasso 

Tessie Baijens. die dit jaar eindexamen heeft gedaan op 
..Sancta Maria", heeft het geluk gehad een beurs te krijgen 
om een jaar op een Amerikaanse High School te vertoeven. 
Zij zond ons onderstaand briefje dat wij graag in ons blad op- 
nemen. 

Een jaar naar Amerika! 
D e  retiacfie is zo uriendelijk geweesf mij een klein pianfsje 
te gewen. alhoeu>el ik nief fot de garde der leerlingen behoor. 
Ik wil graag iets zeggen ouer de  Arnerican Field Service, 
rei1 or,qanisatie, uiaar de meesten u>aarscfiijnlijk nooit van 
gehoord hebben en die het kennen toch heris wel waard is. 
D e  A.P.S. stelt zich fot doel hef contact tusseri de jongeren 
wan de gehele uiereld te bevorderen d.m.v. een uifu~isselings- 
progranima. Z e  stelt o.a. beurzen beschikbaar om een jaar in 
Amerika door fe brengen. Men kan naar zo'n beurs solli- 
citeren. 

U'arrr~eer je drzc bciirs krijgt, word je opgenorilert in een 
An~erikaans gezin, woar je behnndeld coordf als zoon of doch- 
ter des huiies. j e  wolgt de  hoogste klas van de  High School. 
D e  vakken zijn meest facultatief. Aan hef eind wan daf jaar 
maak je nog een busfrip door een gedeelte wan de  V.S. D e  
enige tegenpreafafie is: alles i>erfellen out-r Ilolland. Ie ziet, 
i d s  unieks. 

D e  eisen ~ u a a r  aan voldaan moet worden zijn de  uolgerirle: 
ten hoogste 18 jaar zijn, warzneer je exnmeri hehf gedaan, 
diploma H.B.S. of Gymnasium. Verder een groot aaiipassiiigs- 
rierrnogen en kunnen praten ouer veel onderwerpen, vooral 
uwer Holland. 

Financiën hoe vet^ geen enkel bezwaar fe zen, want waf je 
nief kunt betalen, wordt door de A.F.S. befaald. W a t  betreft 
de dienstplicht? Ie  krijgt evengoed iiifsfd ook uianneer je ver- 
der wilt studeren. 

D e  A.F.S. is u~erkelijk een prachtige organisatie die bowen- 
dien uitstekend in elkaar zit. Je mordf in Amerika beslist nief 
aan je lof overgelaten, uisnt behalve je ouders zijn eer nog 
i~ersrl i i l l~nde mensen met wie jr coiitiicf moef oriderhoiideri. 
Warmeer jr hiervoor belarigsfellir2g lzebf. iets uwt niiJ persoo,l- 
1iJk asel heel waarschijiilijk lijkt, vraag dan om verdcre in- 
lichtingen aan American Field Service. Moreelsestraaf 10, 
Amsterdam. I e  onftiangt dan papieren betreffende je sollici- 
fafie en nog meer inlichtingen. 

vrin de mens of van ?en hcpnald onderwerp uitgaat. schildert 
l i i j  het karakter van die mens of van dat onderwerp. Daar- 
door komt hij vaak naar het gevoel van mensen, die niet van 
zijn kunst houden. tot zulke ,.vreemde" afbeeldingen. 
In zijn karaktertekening is Picasso vaak enorm scherp en raak. 
Daaroni lioiiden vrouwen over het algemeen niet zo van Pi- 
casso, zoals die oude schilder zei. 
Als Picasso ren vrouw schildert, schildert hij haar karakter en 
dat is voor een vrouw niet altijd leuk. Daarom vindt zij 
Picasso grof. 
O p  die manier geschilderd is de Guernica ook grof. en hij 
~iioest niet anders dan grof zijri, 
Dit is lipt rnooit- van d? Guernica: het i Pen vat1 de W-~illig~ 
schilderijen. die precies zijn w-at ze moeten zijn, want was het 
niet grof in Guernica'? 
Bii wat Picasso niet de Guernica vooral bedoelt: is de hele 
oorlog nict grof? 

P. Huygen. 



S P O R T  

Atletiek 
O p  zaterdag 27 juni organiseerde de Centrale Commissie 
voor Schoolatletiek weer haar jaarlijkse schoolwedstrijden. 
welke dit jaar gecombineerd werden met de individuele wed. 
strijden voor scholieren van de Gemeente Haarlem. Ondanks 
de hoge verwachtingen die men van onze ploeg had. slaagde 
zij er niet in om de eerste plaats hij de jongens te bemach- 
tigen en zich aldus te kwalificeren voor de Nederlandse 
schoolkampioenschappen. Wij moesten ons vergenoegen met 
een 3e plaats met 12 punten, achter het Christelijk Lyceum, 
dat eerste werd met 19 punten en het Marnix Lyceum met 
17 punten. Gedeeltelijk was dit teleurstellende resultaat te 
wijten aan het ontbreken van een goede tweede man op de 
verschillende nummers, waarbij nog kwam. dat de 800 m, 
waarop wij de grootste troeven hadden, wel in het programma 
van de individuele wedstrijden. maar om onbegrijpelijke rede- 
nen nog steeds niet in dat van de interscholaire wedstrijden 
is opgenomen. 
Dit alles neemt niet weg dat enkele jongen? tot uitstekende 
prestaties kwamen. Z o  won Peter v. Bueren het verspringen 
met een nieuw persoonlijk en schoolrecord van 6.19 m en 

werd Pieter Mascini eerste hij het hoogspringen met ..73 m. 
eveneens een schoolrecord. André Mascini verbeterde twee 
schoolrecords: hij won het kogelstoten met 13.19 m en kwam 
hij het speerwerpen tot 46.19 m. 
Van degenen, die geen lid van een atletiekvereniging zijn 
maakten Ko Balm en Louis Kat de beste indruk met tweede 
en derde plaatsen bij het speerwerpen, hoog- en vèrspnngen. 
Als pikant toetje tenslotte de uitslag van de 800 meter, ge- 
wonnen door Mons Weijers in 2.10.9 vóór Adrie Schaper, 
die onverwacht Peter van Bueren (derde) achter zich liet, sn 
]os Veenings. die de Triniteitshegemonie op dit nummer vol- 
ledig maakte met zijn vierde plaats. 

D e  sportdag 
Zoals reeds traditie is geworden, werd ook dit jaar 'weer nri 
het beëindigen van de proefwerkweek een sportdag v w r  
alle leerlingen gehouden. 's Morgens om 9 uur traden de l e  
en Ze kla~sers al aan, terwijl de middag voor de bovenbouw 
gereserveerd was. 
De Ie en Ze klassers vormden 2 groepen en op elk onder- 
deel kreeg de klas met het beste gemiddelde 5 punten, de 
tweede 4 punten. enz. De klas met de meeste punten was 
winnaar v in  zijn groep. terwijl ook voor degene. die in- 
dividueel de beste prestatie geleverd had, een prijs beschik- 
baar was. 
Na spannende strijd eindigden in groep I l b  en l d  tenslotte 
met een gelijk aantal punten. Beide klassen wisten 26 van 
het maximum aantal van 30 punten te behalen, doch daar 
l b  bij de estafettes een punt meer had veroverd dan l d  werd 
deze klas tot winnaar uitgeroepen. 
In groep I was F. Netscher ( ld )  wel de grote uitblinker. 
Hij won 3 van de 5 onderdelen. t.w. de 60 m in de veel- 

André Mascini kverde 

belovende tijd van 8.4 sec. - hetgeen een nieuw officieël 
schoolrecord betekent - het kastirbalwerpen met 61 30 m en 
de hindernisbaan in 21.5 sec. D. Herweg ( l h )  was de beste 
bij het verspringen met 4.75 m en F. Bongenaar ( l a )  bij het 
kastiebalwerpen met 61.30 m. 
In groep I1 was Za veruit de sterkste. Zij verzamelde het 
maximum aantal van 30 punten en bleef daarmee 9 punten 
voor op klas 2c. Vwra l  het speerwerpen bleek Za goed onder 
de knie te hebben, want hun gemiddelde van 21.12 m was 
3 meter beter dan dat van de overige klassen. Hier was het 
Ben v. Dijk die meer dan een onderdeel op zijn naam wist 
te brengen n.l. het speerwerpen met een mooie worp van 
37.60 m en het kastiebalwerpen met 44.50 m. 
O p  de 80 m was A. v. d. Voort duidelijk de beste. Hij liet 
de voor deze omstandigheden uitstekende tijd van 10.2 sec. 



Wij herinneren het ons nog als de dag van gisteren, dat pater 
v. Straaten op 14 juli de voorzitershamer ter hand nam en met 
een fikse tik op het groene laken de proclamatie, het sluitstuk 
van de cursus 1959-1960. voor geopend verklaarde. Dit 
keer was het een bijzondere proclamatie. want voor pater 
van Straaten was h ~ t  de- laatste op onze school. 
De proclamatie onthulde ons dat 28%% van de Triniteits- 
bevolking het volgend jaar genoegen zal moeten nemen met 
een plaatsje in dezelfde klas. De wonden. die de diverse me- 
dedelingen op die dag sloegen, zijn gelukkig weer wat aan 
het dichttrekken. 
Na de proclamatie kwam er voor iedere Trinitariër een pe- 
riode van * twee maanden, waarin hij naar hartelust mocht 
gaan genieten van alles en desnoods van nog wat. Maar nog 
een dag werd voor onze scheidende rector gereserveerd, en 
wel de dag na de proclamatie, de 15e juli. Toen namen we 
plechtig afscheid van pater Van Straaten en zegden hem als 
Rector van het Triniteits-lyceum voorgoed vaarwel. 
Het feest van twee maandendat hier op volgde. zou genoeg 
stof bieden voor 21 Tolle Lege's, maar slechts een enkele 
greep hieruit. 
Van  onze correspondenten moeten we er in deze cursus twee 
missen. Onze Scandinavische medewerker vond de dood in 
het vlakke water van de Fnlgöde-fjord. Dit gebeurde niet eens 
toevallig. Hij dook. want hij had teveel onvoldoendes. 

Verder is onze medewerker achter het ijzeren gordijn inmid- 
dels gehuwd met de 22-jarige Sejsnowsky - een huwelijk dat 
reeds lang in delucht  hing - en heeft hij van verdere cor- 
respondentie afgezien. 
Van onze binnenlandse redacteuren zijn uitsluitend droeve 
dingen te vermelden. Z o  moesten wii de hoofdredacteur weer 
betrappen in een achterafgelegen Goegje in het Limburgse 
heuvelland. terwijl onze sportredacteur zijn tijd heeft verbeu- 
zeld met sigaren roken en platen draaien en Rome aan zijn 
neus heeft laten voorbijgaan. 
De culturele medewerker heeft belangstelling gekregen voor 
cowboy-films. wat hij niet onder stoelen of banken stak. 
want hij nam een seizoen-kaart parket bij het theater Roxy. 
Hij zal dus binnenkort worden ontslagen, Maar toch kan ik 
U verzekeren, dat het een leuke vakantie was. Sommigen 
hebben grote wereldreizen gemaakt. anderen hebben wat ge- 
spit in het achtertuintje en zo elck wat wils. Eén ding bleef 
echter vast staan, en wel: Het schooljaar begon op 9 sep* 
tember. Onze nieuwe Rector, p. Kuipers, was er beslist niet 
toe te bewegen de opening nog een maand uit te stellen, iets 
wat door vele leraren en leerlingen werd betreurd. 
Het is in elk geval weer zover en met nieuwe griffels en 
schone leien gaan we weer vol goede moed aan de arheid. 

ERIC 

, , , , . . , . .De Trinitadërs Veenings, Schaper. Weijers en Van 
Bueren (resp. Ie, 3e, 4e en 5 e  van links) deelden op de 
800 meter de lakens uit fijdens de  Inferscholaire atlefiekwed- 
strijden.. . . . . . . . . 

voor zich afdrukken. De enige die hem nog enigszins wist 
te benaderen was ...... v. Dijk met 10.6 sec. In een extra 
race tussen v. d. Voort en v. Dijk bevestigde v. d. Voort 
nog eens, dat hij de snelste was door in de laatste meters 
een duidelijke voorsprong te nemen en te winnen in 10.1 sec. 
vóór v. Dijk in 10.5 sic. R. v. Soest was degene, die het 
snelste over de hindernisbaan wist te kruipen, te lopen en :e 
springen en M. Bosman was de beste hij het vèrspringen met 
5.15 m. 

In tegenstelling tot de  ochtend werd de middag geen silcces. 
Om te beginnen hadden 43 knapen uit onwil, luiheid of an- 
dere vormen van inertie verstek laten gaan. V gymn. spande 
hierbij wel de kroon met 13 afwezigen. Tegenover het vele 
werk, dat de heren Bosman en Holleboom voor deze sport- 
dag hadden verzet, was dit wel uiterst unfair en wij menen 
dan ook om vanaf deze plaats een welgemeend en hartgron- 
dig: ,,Foei!'' te moeten laten horen. 

De tweede factor die maakte dat dit gedeelte van de sport- 
dag in het water viel was iets waar helaas niets aan te ver- 
anderen valt n.l. het weer. Nadat 's morgens de zon nog af 
en toe was doorgehroken werd de situatie nu zo hopeloos, 
dat de heren gymnastiekleraren, nadat er ook nog het be- 
treurenswaardige incident bij het kogelstoten was bijgekomen. 
het heter oordeelden om de rest van de sportdag maar af te 
gelasten. 

M. WEIJERS. 



Rroeder Roosterbal 
olie het einde ven de waerrld 
Het schelletje klonk aandringend en ik repte mij om de late 
bezoekcr open te doen. 
Het uziis een ~iia!ler prrsoori in liaveloze kledij grhiild. aan 
wie de barbier een fors helrgde hoterham zou hehhen. 
- Gelukkig t i  lient nog op. zien'k . riep hij verheugd en 
drihheldr onder mijn arm door de vestibule binnen. 
- Wie hent u en wat voert n tot mij. verzocht ik om op- 
heldering. 
- Mijn naam is Roosterbal en ik draag een zending voor i t .  

Hij streek zijn laiiye zwarte haren naar achteren en verzette 
hei ijzeren hrilietjt- op zijn grappige wipneus. 
- Ai. ai. kijk, kijk, glimlachte ik als benieuwd, de man dade- 
lijk als een bijzonder geval beschouwend. 

E n  wat betreft uw zending dan, broeder, trachtte ik in zijn 
stiil mee te ijlen. 
- - Ik kom u redden van een rampspoedig onheil. 
- I l r r r ,  sta mij bij. ontwar ders duistere taal, drcd ik verhou- 
wcrccrd. 
- Wcet  ge het dan nog niet? 
- W a a r  duidt gij op? 

De woereld. zij vergaat ! 
- Mijn heinel, nep toch 7 
- Ja, en wel dra ! Haast u ! 
- Bij Zeus. wat moet ik aanvangen ? 
- Neem uw plastik regenjas en tijg met mii rnede. 

Maar mijn Poesje Nel, wat duen we met de poes ? 
- Heilaas, het arme dier: het is ten dode opgeschreven. 
- Ifoelaat verw-acht u het eind? 
- 0111 tien minuten voor middernacht. 
- Het is al half elf. waar zullen wij zo snel een veilig onder- 
komen vinden ? 

Vlak om de hoek. in het prieel van heer Booriewip. 
- Daar ? 
- Ja. er is geen twijfel in geding. Het lot heeft zo beschikt. 
Er volgde een omslachtig verhaal dat hier op neer ku'ani. dat 
hij geprikt had op een plattegroiid van de stad en zijn piiiit 
was blijven haken achter liet huis van de heer Boonewip. 

Ach, nu zie ik in. W i e  weten nog meer van iie ontij 1 
- Geen enkel schepsel. Slechts gij en ik kennen de plek die 
als ren eiland zal o\,erhlijveri, wanneer de aarde plots scheurt 
en virwntert tot Een  indel loze plas. 
- Waaroni ik alleen, behalve gij? ging ik voort de onheils- 
profeet iiadcr aan de tand te VOP~CII. 

- Ook dit is een sciiikkin\j van het lot. Mijn pen blwf hangen 
in de R van iiur naarn, toen ik door een hovennat~i~irlijke 
irigeviiig de tclefooiigids deed beslissen. 
- Mijn darik Iii~r.voor, i n  alle nederigheid. Maar is het nog 
nict wat vroeg I Als de heer Boonewip ons snapt, vóór de 
noodstonde is aangebroken. wil hij wellicht ook gered worden. 
En drie is toch \\Zat veel. vindt ge niet ? smoesde ik. 
- Alle Joden. ja, voor welk een probleem zien we ons nu 
gesteld. riep Koosterbal uit. zijn armen paniekerig ten hemel 
heffend. 
Ik redde hem uit de netelige situatie. 
- Kom binnen eerst een tas warme koffie ledioen. 

Welaan. dat ia geen kwade oplossing. Met c m  v~r s t r rk t e  
inuwidigh~id ziille~i mij heter Iiet Niruwc Rijk kunnen binnen- 
treden. 
- Ja,  ja. daarom juist. ging ik hem voor. 
Ik u.rrs hcm mijn beste club. 
- Nren. lirvcr zit ik hier met mijn gelaat ten Oosten gericht. 
Hij knikte naar het half vergane rieten stoeltje onder de 
Van Gogh. 
- Ik zal even koffie zetten. bladert u zolang maar wat in de 
leesportefeuille. 
- Gaat u gang. beminde broeder, ik verpoos mij hier wel 
ren wijle in eenzelvigheid. berustte hij. Ik slofte naar de keu- 
ken oni inij een Van Nelle-vriend te tonen. 
Toen ik een klein kwartiertje later neiiriëiid Iiet hlaadje met 
twee kopjes koffie voorzichtig binnen torste, trof ik mijn gast 

languit liggend op de grond, spnrtclend i t i  ?t-n Iiaiidvol brood- 
kruimels. terwijl hij gulzig het halfje wit aai? het virorberrn 
was, dat de bakker mij naar gewoonte vanochtend had be- 
zorgd. Ik ontwaarde rondom het hoofd van de vreemde 
smulpaap enige hrokken van de komijnekaas welke ik van- 
middag nog voor 87 cent op cir markt bekwam. 
- Lekker, <jriinsdr hij. Met een lege maag zou ik het iiirt 
ldnci uithouden in ons Komende Paradijs. dacht ik zo ! 
- Hicr staat u w  koflie; vergeet u de kruimels niet op te lik- 
ken? zei ik, elk teken van mijn uiterste verbazing hevig oii- 
derdrukkend. 
- Het is verammels aoede kaas. hcniinde bt.oeder. lette hii . ~~ 

niet op mijn aansporingen. 
- Ha, koffie, dat zal oiis goed doen, snoof hij echter opeens. 
Hij sprong op. greep een kopje. zette het aan de lippen, doch 
liet het gloeiende vocht spontaan uit zijn handen vallen. 
- Broeder. dit is een vuile zet. Ge had mr tvel kiinrien 
waarscl~iia~rn voor de hitte, gaf hij mij de schuld van zijn 
stoinrniteit. 
- Zet dat andere kopje maar op tafel. Moet ge zelf aiiets? 
- Ik? Ncc. ik hen nict zo verzot op dat gif, stamelde ik. nu 
tocli wel lichtelijk Liecliiusd en geprikkeld. 
Ik bracht de coiivrisatie weer op het doel van 's mans komst. - Hoc weet i1 eigenlijk. dat de wereld orn tien voor twaalf 
verleden tijd zal zijn? 
Hij sloeg een strakke kwade blik tot mij. 

- 0, door de boosheid geslagene. vraagt gij niij 
dit? Is het niet voldoende dat ik u op dc hoogte heb gesteld 
en zrlfs in mijn reddende hescherniiiig opr i~em 1 Gij lijkt wel 
ongelovig. Moet de Heer u straffen voor deze indriiisiiig te- 
gen mijn profetische hcschikkingskraclit? 0, onwijze nieteling. 
H o i  durft ge eigenlijk de woorden van mij, die u mijn bemin- 
de broeder noem, als valselijk en onwaar te oogmerken? - Tut,  tut, poogde ik de dreigende onenigheid voor te blij- 
ven. 
- Gij neemt het te zwaar op, broeder Koosterhol: per slot 
wilde ik slechts de fijne naad van de kous vernemen. maar 
niet uw profetie in twijfel trekken. Oh, neen, verre van dat. 
7 .  I rou.rvens, het is reeds Iaat. Laten wij hciie gaan. 
De man onttooriide. Hij sprong op en sprak ontsteld: - Waarrinpel. ge zegt daar een waarachtig woord: het is al 
half twdalf. 
- O p  dan naar Iiet prieel. sloot ik 'ie zitting. 

Diis spo~ddeii  wij nns innar het p r i ~ e l  van d? h r ~ r  R o o t i ~ w i ~ ~ .  
dat zich nauweliiks anderhalve minuut m a n s  van iiiiin wo- 
ning hcvond. 
Wii  zaoen de familie Boonenio (de liian. zijn k i i a ~ ~ e  vrouw. . . . . 
de drie dochters van zestien, veertien en tien en de zoon van 
twaalf) geschaard rond de tafel waarop zich een ganzen- 
bord bevond. 
Juist riep de dochter van zestien uit: 
- Dubbel zes. 
tocii we stilletjes door het nchtcrtuintjr slopen. 
- Een welwillend voorteken. zette mijn broeder een [luister- 
stem in. maar nog dermate luid. dat mevrouw Boonewip haar 
blik ophief van bet ganzenbord en haar man toevoegde: 
- Man, hoor ik wat in de tiiii17 
De heer Boonewip. er geen flauw benul van liebbend of zijn 
vrouw wat hoorde in de tuin, zei oiigeïnterrsseerd: - W a t ,  liefste? 
Deze twee woorden en de ru s t~auze  er tussen die een komma 
nauwelijks kan aangeven. tekenden de spanning die het yan- 
zenhardcoel bii de heer Boonewi~  teweea bracht. Ta. zelfs de . . 
angstige ondertoon in woorden van zijn ega ontgingen hem 
volkonien. Toch waren ze al twintig jaar zeer gelukkig ge- 
huwd, zoals dat heet. - Jij hent Liesbeth. 
Ik had inijri broeder het zwijgen weten op te leggen en me- 
vroiiw Boonewip. er hij nader horen van overtuigd dat ze 
zich vergist had, riep insgelijks met de  anderen: - Is dat  even pech!, 
toen Liesheth een twee en een één wierp. - In de pilt! verklaarde de heer Boonewip de van medele- 
ven getuigende uitroep der overigen. 
- Ik hen! 



...... de plek die als een eiland zal oiierbiijiien, iwrinneer de 
aarde plots scheurt en oern3a tert tot een eiri~lelorr plas.. .. . . 

- Een slccht voorteken. fluisterde Roosterbal. 
- Mannie. hoor ik nú wat in de tuin, maakte mevrouw Bag- 
newip zich weer bezorgd. 
- Hè, liefje ? O. ik moet geen vijf gooie~i, want dan moet ik 
mijn beurt laten overslaan. Neen. drie en vier is zeven. Ge- 
lukkig. W a t  zeg je Truus 1 - Ik dacht dat ik wat hoorde in de tuin. - Dat zal de kat van hiernaast wezen. Zeg, dat  nioet nu 
ieiis iiit zijn. Morgen ga ik naar mijnheer Holleman. Dit is 
geen werk. Iedere avond hebben rvc last van dat dier en 
' s  ochtends zitten we met de viezigheid. 
- Neen. Theo. het was geen kat. Die produccrrt andere ge- 
luiden. - Winipie. jij bent. Nnii dat is dus afgesproken. Morgen ga 
ik naar Holle~riari. besloot d? heer Boonexmip. 
De rust k e e r d ~  weproiii hij d r  famielje. 
Wij waren iiiriiiddels bij het prieel gekomen. dat  ecrlijkhrids- 
iiiilvc hrtcr gcwooii schuurtje gpnoenid kan Met een 
geririgr inspo~iriirig gcliikte liet ons vrij gcriiisloos het deurtje 
te openen en op onze tenen betraden wij dr  ruimte. 
Broeder Roosterbal zocht ijlings naar het lichtknopje. dat niet 
aanwezig bleek. 

-7.. 
11 zullen het nioeten stellen mrt lipt licht van niijn scher- 

pe geest, constateerde dr  op een nogal droeve toon. 
die niet veel zelfvertrouwen openbaarde. 

Het schuurtje was van boven tot onder gevuld met kisten en 
allerlei aftandse rommel die men op een rommelzolder plrcgt 
op te Iioperi. De fai~iiiie Rooncmip brzat kennelijk geen rorn- 
melzolder. De stribiliteit van liet tuinhuisje iiioest eveneens 
in twijfel worden getrokken. Her en dcr locidc de zoclc 
avolidwind door rmiorishoofd-grote reten in zoldering en zij- 
wdnden. 

Een mooie, heldere hemel. Veel sterren aan het zwerk. 
prevelde ik. 
- Broeder waar haalt gij al die goede voortekens toch van- 
daan?  Gij zijt een wonder in het vinden ervan. yaf mijn gezel 
vol bewondering te verstaan. 
Hij stclde voor eens te gaan onderzoeken, wat  er weg iiioest; 
al di? romrnel konden me niet gebruiken in het Nieuwe Rijk. 
Ik hield hem tegen, in de mening dat de oren ban mevrouw 
RoonewiP sterker w-aren dan zijn vertiiogeri oni nllcs in stiltr 
t? verplaatsen. 
Omdat hij het evenwel op stamde voet tot een woordeiiu~is- 

seling ivilde laten komen, moest ik heni toestaan ..Dan maar 
een enkele kist te verwijderen". 
Als iemand, die niet zijn dagelijks brood verdient met zulke 
karweien, begon hij aan de eerste de beste kist te sjorren. 
hetgeen een groot geraas en een dreigende instorting veroor- 
zaakte. 
Jk zette herii uiteen. dat inien nnoit kon weten of men het 
een en ander niet nog eens zou kunnen gebruiken in de toe- 
komst. 
Maar hij plakte het ijzeren brilletje, dat op dc grond gevallen 
was en even aan een versplintering onder zijn eigen voeten 
had blootgelegen, weer op zijn neus en hervatte liet grsjor. 
De dreigende instorting liet niet langer op zich wachten en 
onder donderend tumylt ontleedde zich de yrootste berg kis- 
ten in kwkendc en alle kleinere spullen vernielende yevaiir- 
ten. - Laat ons het hazenpad kiezen, hrordrr Roosterbal. nood- 
de ik. - la ,  wellicht is een tijdelijk teruqtrekken qeaerist onder , . 
dezé omstandigheden. 
Zijnde oud kampioen 400 meter van Bovenkarspel had ik 
tamelijk snel het fuinpad bereikt en op het stuk van de rassi 
vliicht bleek ook Roostcrhnl zijn mannetje te staan. 

Ondertussen had mevrouw Boonewip haar man ten derde 
male aevraaad of zit zich nu wat verbeeldde. of dat het toch 
die akelige kat was. 
De geliiidsgolven van het tuniult in het tuinhuisic hadden nu 
ook de wederzijdse trommelvliezen van heer Boonernip's Iuis- 
t e~qa te r~  aan hct trillen qchracht en in hevige consternatie 
spr&ig hij op en brulde: 

- 

- Rustig alleinaal. geen ~ a n i e k .  Vroiiw, reik iiiijn gcurecr 
aan. 
Mevrouw Boonewip voldeed bibberend aan dit verzoek en 
moedig stormde de heer Boonewip zijn tuin in. 
De rist van  het gezin hlerf in gebed binnenshuis. 
Drie scholen klonken; riievroiiw Roonewip gilde: - Thro,  blijf leven. \Vat morten wij als weduwe en uwen!  
Liesbeth en de andere kinderen weet.hicld~n haar hrt aan de 
zijde van haar ininri op tc ncinen tegen het gevaar. 
- Moeder. doe het niet. r.aten ure hidden vonr vader. riepen 
zij en omdat mevrouw Booniwip toegaf dat zc hchslve voor 
haar man ook tot steun moest zijn voor haar kiridcrs, ging 
zij over tot het compromis om haar eigenbloedjes liclianir- 
lijk en liaar atiderc ik geestelijk bijstand te verlenen. 

Vloekend en zwetend trad de huis\,adrr even later hiiinen. - Hij is me ontsnapt, die vunzige smeerpoes. DI Iieie bnel 
lieeft hij oinvcrgegooid. AI onze kisten mrt gehamsterdi goe- 
deren uit '53. Maar nou zal ik toch eens naar die verdorri~n~l- 
d? faniilic hiernaast gaan. 
Mrvrouw Boonewip overtuigde haar lieve er van, dat het al 
bijna twaalf uur was  en dat de kiiid~ren zo langzamerhand 
naar bed moesten, ook al hadden zij vakantir - Z e  zullen niet slapen. als j i j  lieibel niaakt met de Holle- 
mannen. E n  je \*-eet dat zij ren goede nachtrust zo nodig 
hebben. Morgen is er trouwens nog een dag. 
Zelfs dit zwakke. van gemeenplaatsen niet geheel vrije argu- 
imient van zijn 'l'ruus, die zo snel gPen nndrr wist, bracht de 
heer Boonewip tot rust en irikeir. 
- Nou, vooruit dan. Maar morgen zullen ze er van lusteri. 
dat geef ik je up ren briefje. 

Terzelfdertijd was ik bij het hek van rniin eigen huis gekomen, 
waaraan ik hijgend op broeder Roosterbal hing te u~achteii. 
Deze uras mij nochtans in zijn angst vool.bij gesneld. Ik zag 
hem juist om de hoek scliirten. - Foei, foei, irioiioloogdr ik. dat was eventjes rennen. Ik 
Iii-b in tijdm niet getraind, dat valt te merken. 
Mijn horloge bleek mee te hijgen. 
Drie minuten voor twaalf, toonde het. En de wercld ....... zij 
was nog. 
Ik trok mij terug in de private ruirritc vali ~ i i i j i i  reiiiliansivo- 
ning en liet me languit in de arinstoel vallpn. - Huk. huk. wat een raar  ventje die Roosterhal, hoorde ik 
mijzelf pretteren. 
Ik ontdekte dat het licht nog brandde, toen ik 's morgens om 
cin uur of tien weer bewust werd van mijn ~nenszijn. I k  voel- 
de me mat stijf in de mg. Een echt bed slaapt toch pretti- 
ger ...... 

Peter van Riirren. 
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