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kil den lezer ! 
* I n  het herfstnummer van verleden jaar 
heeft u vast de be-rhoiiwing gelezen die 
Tomy Schmitt wijdde aan de Voettocht 
naar Den Boich. Door de  organirerende 
Pax Christi-heweging is dit artikel uitge- 
roepen tot op één na het beste van des- 
brtreffende artikelen, verschenen in alle 
katholieke schoolkranten van ons land. 
Ook van onze zijde zij dank en waarde- 
ring voor oud-redacteur Tomy. 
Nieuws over de volgende Voettocht zult 
ti in ons volgendc nummer kunnen lezen. 

Zoals wij reeds in stilte verwachtten, ia 
de nieuwe eiiidcxamenrege1:ng dan loch, 
o.i. vanwege dc  drukkende kritiek van 
vele qezaghebbenden, op niets uitgelo- 
pen. Het plan om een protestmars te 
houden van alle middelbare scholen in 
Nederland, is dus ook voorbarig geble- 
ken. 

" Dit is tevens het laatste nummer van 
de huidiqc redactie. Patrick Huygen, 
Mons Weijers, Jan van Geest en onder- 
getekende hebben (te vroeg, op tijd, te 
laat?) de ernst van het naderende eind- 
examen ingezien. 
Patrick heeft als H.B.S.-er het niet gym- 
nasiale gedeelte van ons lyceum o p  uit- 
stekende wijze vertegenwoordigd. 
Mons toonde zich een expert op het 
sportgebied en bleek allengs ook een 
humoristisch schrijver van kaliber en 
droeg er toe bij, dat van sommige zijden 
Tollr Lege de namen ,,ToUe Ride" en 
,,Tolle Lach" gekregen heeft. 
Jan heeft met zijn meesterlijke illustraties 
ons blad immer een fleurig aanzien weten 
ie geven. W i j  vernamen dat dc slaapka- 
mers van enige Trinitariërs niet beplakt 
zijn met voetbalfoto's, maar met de wer- 
ken van Jan van Geest. 
Kenschetsen wij de periode van de, wan- 
riem dit nummer in uw prullenbak li& 

.i, spre- afgetreden redactie, dan kunnen u" 
ken van een kwantitatief hoogst vrucht- 
baar tijdperk. Over de kwaliteit zullen 
bepaalde lieden wel te klagen hebben 
gehad, maar laten zij dan de hand in 
eigen boezem steken, daar zij toch de 
hetere stukjes niet hchhcn ingeleverd. 
De nieuwe redactie waarschuwen wij 
dan ook voor het gebrek aan gulheid bij 
de Trinitariërs om hun litteraire kunnen 
in dienst te stellen van ons schoolblad. 
Wij wensen Tolle Lege een bloeiende 
pcriode toe met golvende, volle graan- 
halmen en vcel rijke oogslen. 

Oud-redacteuren tezamen: 
Helaes hoe bitter valt het scheiden 
van ons Tolle, dacr aUcs loopt ver- 
loren! 

Tranende P. H.: 
De liefde tot zijn blad is yedcr aen- 
gehoren, 

Snikkende M. W .  en J. H.: 
Verdelgd T. L., wij gaen, en komen 
nimmer weer. 

Pinkende oud-hooidredacteiir: 
Vacr u,el, miin diere Toll': verwacht 

culturele dag 
Bij het ter perse gaan van dit nummer ontvingen wij nog de uitslagen van ver- 
schillende prijsvragen en wedstrijden. 
W i j  volstaan met het geven van deze uitslagen. Kritieken op de culturele dag 
volgen in het Kerstnummer. 

Tolle Lege Fotowedstriid: zie voorpagina. 
Coebergh prijsvraag: 
1. Joost Heeseling. 
2. Tomy Schmitt. 
3. Frans Snel. 

Declamaticwedstrijd hogere klassen: 
1. Henk Haverkamp, 
2. Boude Bosman. 
3. Louis Krouwels en Frans v. Meerwijk 

Declamatiewedstrijd laagste klassen: 
1. Adelbert Hin. 
2. Huib Houtkoopcr. 
3. loos Kat. 

het nieuwe sancta jaarboekje 
Gestiniiileerd door het succes van het eerste jaarboekje - dat. hepaald riet onver- 
waclit of ten o~ireclite, werd g~kozen o~ider  d? best verzorgde vijftig boeken van 
ons land - heeft oris lieve Sarirta ook dit jaar weei- Een jaarboekje liet licht doen 
zien. in opzet en iiitvoering nagenoeg grlijk aan liet ?erster De gedichtt-n, ditmaal 
gelezen door Ton Neclisseli. s taan stuk voor stuk verrassend gocd op Iiun plaats 
en ouk de foto's van Louis v a n  Paridon zijn werr jiiweeltjes, hocn.el wij toch 
wel een heel klciri bcetje bevreesd zijn voor een gevaar van ren eentonigheid in 
een volge~id jaarboekjc. waar %-r n u  refds met spanning naar uitzien 

uit de rectorskamer 
Vriidan 25 november: Einde der lessen te 12.20 uur in verband met de - 

viering vali de verjaardag van de tweede conrector: 
Drs. A. F. M. van Noort 

Vrijdag 2 december; Eerste Vrijdag. 8.00 HOOGMIS, verplicht voor alle 
leerlingen, die in I Iaarlem en omgeving wonen. 
De lessen beginnen om 9.15 uur. 
Voor de 5e en VIc klossers om 10.00 uur. 

Maandag 5 december: Einde van rie lessen te 12.20 uur. 

Dinsdag 6 december: Begin der lessen om 9.33 uur. 

Donderdag 8 december: FEESTDAG VAN O N Z E  LIEVE V R O U W  ONBE- 
VLEKT ONTVANGEN 9.15 uur beoin der lessen 
als op eerste Vrijdagen. 
Voor 5e en VIe klassers oni 10.00 uur. Geen verplichte 
Hoogmis. 

Vrijdga 16 december: Eind? der lessen om 12.20 uur. 

Zaterdag 17 december: 
tot en met PROEFWERKWEEK. 

Donderdag 22 december: 

Vrijdag 23 december: 20.00 uur KERSTAVOND 

N.B. 
Oni te voorzien in een, naar ons van alle kanten gebleken is, op m-rnzc 
school hestaande dringende behoefte aan bruikbare en zeer bctrouwbure 
microscopen. heeft de heer W. Krijnen (V1 b )  zich na lang aarzelen bereid 
verklaard tegen een nader overeen te komen billijke prijs een tot ruim 500 
maal ( ! )  vergrotende microscoop. voorzien van alle hijbehorendheden. van 
de hand te doen. Men behoede zich voor deceptie: haast u derhalve! 



TOCHT N A A R  DE FREDERIK DE GROTE-MIJN 
.,Harder jongens, we moeten er om 8 uur zijn." W e  waren 
op weg naar de  Frederik de Grote mijn met een groepje 
van negen man: vijf Nederlanders. drie Duitsers, plus pater 
Prior. De altijd vertrouwde Solex had voor de eerste keer ge- 
weigerd, waardoor we  een hertje laat waren. O m  6 over 8 
waren we  er dan toch. W e  moesten ons bij een zekere 
dokter Schahek melden. Siegur, een van de  duitse jon- 
gens. die hier werkte. leidde ons over het terrein naar de  
residentie van de dokter. Deze bleek een gemoedelijke kleine 
dikke man te zijn, die achter elkaar doorratelde over alles 
en nog wat. Halverwege zijn betoog over de verschillende 
godsdiensten. kwam een zwart figuur hinnen met een helm 
o p  en een David-lamp in zijn hand. Hij stelde zich slissend 
voor als onze gids, en ging snuif zitten snuiven, welk vreemd 
schouwspel we natuurlijk bijzonder nauwlettend gadesloe- 
gen. Eindelijk gingen we op weg naar de kleedkamers. 
Daar kregen wc een lange onderbroek. een veel te grote 
en wijde bovenbrork, waar we wel drie keer in konden. 
een hemd en een jack. Dit moesten we allemaal vast- 
sjorren met een riem. wat niet altijd ineens lukte. Dan 
kregen we  nog een paar bergschoenen en een helm van wit 
plastic. Het geheel stond bijzonder flatteus. In de gang 
kwamen we nog zo'n vreemd uitgedost figuur tegen. Bij 
nader ondcrzwk bleek dat pater Prior te zijn. die nu als 
teken van waardigheid alleen nog een soort ijzeren wan- 
delstokje mocht vasthouden. In een andere zaal kregen we 
allemaal een lampje dat  o p  de  helin bevestigd werd, en de 
akku werd aan de riem gehangen. E r  werd ook nog een 
rond blikje aan onze riem gehangen. W c  moesten dit blikje 
aan  onze mond houden en de veiliaheidsoal eraf trekken " .  
als we overvallen werden door methaangas oftea.el mijngas. 
Toen waren ure gereed voor de tocht. 
Het gebouw met de twee grote wielen er bovenop dat we  
uit de  verte gezien hadden, was  de ingang van de schacht. 
In dit gebouw was een ontzettende herrie. De zware ijzeren 
kipkarren werden door een hefboom die uit de grond kwam 
in de kooien gesmeten alsof het veertjes waren. W e  liepen 
voorzichtig tussen de snel bewegende karretjes door en 
stapten in een lege kooi. E n  daar gingen ure dan naar 
beneden. W e  moesten onze mond een beetje open houden 
anders gingen onze oren te erg suizen door de grote druk. 
W e  stopten toen we 680 meter onder de grond waren. 
W e  stapten uit en kwamen in een grote brede gang waar 
alle kipwagentjes uit alle gangen o p  die diepte samen- 
kwamen. en waar dezelfde herrie was als boven in het 
gebouw. Het was hier hel verlicht door grote elektrische 
lampen. W e  gingen door een luchtsluis een schemerdonkere 
zijgang in. Hier deden we onze lampen aan. 
Verwonderlijk was dat  overal waar we kwamen tuinlucht 
aanwezig was. Na een kwartiertje de rails gevolgd te heb+ 
hen, kwamen we o p  een tweesprong. Onze gids snoof nog 

' 
altijd snuif en bood ons ook een beetje aan, wcarvan onder- 
getekende ontzettend begon te niezen. Hij nam de gang waar 
geen rails meer lagen. Deze liep schuin omhoog, zodat we 

. geruime tijd flink moesten klauteren. Opeens konden we 
niet verder. Het leek wel of de gang ingestort was, overal 
lagen blokken steen en... boomstammetjes en overal krioel- 
den mannen rond met lichtjes op hun helm. Z e  liepen 
bijna allemaal halfnaakt en waren zo  zwart als negers. 
De gang was echter niet ingestort. maar hier begon een 

TRAANTJE 
Ik zou zo  graag. .. . 
[met rode inkt, 

in dunne, harde letters] 
willen - schrijven over ,,Leven" 
willen - schrijven over ,,Daad3' 
niet om de  dood, niet om het leven, 
niet om wat te geven.. . . . 
wiilen - doordringen 
met een harde schedel 
in een kern [een kerr r rm]  
als wriemelende mieren 
o p  een wit-woestijn-skelet. 
Ik zou zo graag.. . . . 
Maar ach, ik zeur, 
ik heb geen rode inkt. Uit: Kiemende Korenbloemen. 

wadruit de kolen werden gehaald. Er werd ons dui- 
geniaakt ddt de qanq dwars door de kolenlaaq heeniie~, 

zodat men aan één k a n t k o n  horen en aan de andere zijde 
de gang weer opvullen met stenen. W e  gingen de gang in 
die ongeveer één meter hoog was en van onderen en van 
boven zo glad als een spiegel. 
Dokter Schabek, die ook was meegegaan. vertelde ons dat 
dat kwam doordat de gesteenten onder en boven de kolen 
heen en weer waren geschoven, zodat de afscheiding glad 
gepolijst was. De gang liep met een hoek van I 45 " 
naar beneden, zodat we o p  ons zitvlak steeds een stukje 
moesten glijden en ons dan weer aan een stutbalk moesten 
vastpakken. Naast ons lag een lopende hand waarin de  
uitgeboorde stukken kool vielen. W e  mochten zelf ook 
eventjes boren. Het viel wel mee. De kolen waren erg zacht 
zodat de boor er meteen in verdween en met een beetje 
wrikken konden we grote brokken vrijmaken. Dan gleden 
we weer verder. Eindelijk zagen we beneden ons lichtjes; het 
einde van de gang. 
Het laatste stukje moesten we niet te hard glijden anders rolden 
we in een van de kipkarren die beneden de  kolen op- 
vingen. Onze gids leidde ons nu temg naar de plaats waar 
we de gang omhoog gevolgd waren. Onderwijl vertelde hij 
ons alles wat met de  schachten- en gangenbouw te maken 
had. De planken b.v., die om de  l 0  meter boven 
onze hoofden waren opgehangen, waren opgeladen met stof. 
Als nu een brand uitbreekt in een bepaalde gang, worden deze 
planken omgekeerd en het stof verstikt dan meestal het 
vuur. O p  onze weg terug kwamen we een Limburger tegen, 
die het prettig vond om weer eens Nederlands te praten. 
Nou ja, Nederlands.. . . . . ! Verderop vonden we een perslucht- 
locomotief, die natuurlijk van onder tot boven werd bekeken. 
maar die we toch echt niet mochten proberen. Na  nog vijf 
minuten wandelen door de schemerachtige gangen kwamen 
we weer bij de  luchtsluis. We werden voorzichtig tussen de 
heen en weer suizende karretjes heen geloodst en in een 
kooi gestouwd. Dan ging het weer naar boven. 
In de kleedkamers konden we pas zien hoe we emit zagen. 
Helemaal zwart met hier en daar een witte streep van een 
omlaaggelopen zweetdruppeltje. 
W e  hebben wel een kwartier onder de douches geploeterd, 
aangezien we telkens weer een zwart plekje vonden. Toen 
we klaar waren moesten we  nog even op de Prior, de dokter 
en de gids wachten. 
De dokter bracht ons nu naar een restaurant waar  we een 
heerlijke maaltijd kregen. W e  deden er ongeveer 1% uur 
over, om alle gangen doar te spoelen met appelsap of bier. 
N a  deze 1% uur waren we  het er  grondig over eens dat 
we nog nooit zo'n prettig uitstapje hadden gehad. 

A. Mascini. 



rnors inter illa est, quae mala quiderri non 

sunf, famen habent mali speciem. 

Seneca. E.D. 82.15 

toen ik dood ging 
Ja, ik zit in de dodencel. Je ziet het niet aan me, hoor. 
Mijn pak is wel een beetje anders dan liet jouwe, m'n haren 
zijn wel wat anders geknipt en misschien ook zien je schoe- 
nen er netter en verzorgdpr uit dan de mijne, maar verder is 
er toch heus niet zoveel verschil tussen ons beiden. Het 
grootste verschil is wel, dat  ik een paar mensen vrrtrioord 
lieb, en jij niet. 
Maar weet je wel, dat jij Iiier evengoed had kunnen zitten 
als ik? Het is maar een samenloop van omstandigheden 
geweest. Stel, dat j i j  die vrouw en die man ontmoet had, 
en dat jij ze. mede door de dwingende invloed van de 
diverse oritwikkeliiigen, zo vermoord had. als ik het gedaan 
Iieh. Dan zat nict ik, maar jij hier. en kon jij denken aan 
al die dingen, waaraan ik morgen niet meer kan denken. 
Goedbcschouwd is het maar ram. dat juist ik ter dood ver- 
oordeeld ben. Nou ja, die mensen hch ik vermoord, maar dat 
is mijn schuld nict alleen. De schuld ligt gedeeltelijk hij 
henzelf; als zij nic niet tegemoet gekomen waren, was er 
r i i~ ts  gebeurd. Als ik in Panama gewwnd had en die men- 
sen laten we zeggen in Moskou, hoe zou ik er dan ooit toe 
hebben kunnen komen die twee mensen te vermoorden? Zie 
je wel. dat het heel toevallig is, dat nii inct ik die mensen 
in het graf geholpen hrb? Waaroni kwamen zij mij tege- 
moei? W'+aroiii gaven zij niij daarmee een kans hen te ver- 
rrioordeii? Hor kw-aiiien ze zo gek? Het huis waarin ze niij 
ontmoetten was groot genoeg om rr gedurende een heel 
leven iinaal langs elkaar heen te leven. Maar het is niet 
zo geweest. God zelf heeft inij die mensen laten ontmoeten. 
E n  als de rechters inij trr dood veroordeeld hebben. druipt 
dit langs mij af, want ze veroordelen er God zelf mee: er 
is immers alleen iriaar God en geen toeval in het leven? 
Het is iiniiicr allemaal zo van te voren geregeld! 
Nu leef ik nog. Morgen ben ik dood. Het doet me niets. Ik 
Iieb al gezegd. dat  het ieder ander dan mij had kiiiinen 
zijn. Juist doordat ik voor die mogelijke andere de dood in 
ga, bewijs ik de rnenseri nog rei, laatste dienst. Ik geloof 
zelfs, dat het beter is, dat ik het ben: want het raakt me 
alierncial zo weinig. een ander zou misschien heel zenuw- 
achtig zijn, niisschien zou hij krijsend schreeuwen, zichzelf 
krabhen en het roodgehuilde gezicht met de mildstaande 
ogen willen smoren in de zachtkltrrirrie druk van het kilssen. 
Misschien zou hij lange gesprekken voeren niet cen dominee 
of een priester; zichzelf manliopig vragen stellen over een 
leven na dil Ieven; <;od sinelcen hem toch genadig te zijn, 
Hij zoii i~iisschien nog vele andere dingen doen. 
Maar wat zou hij er  mee opschieten? Morgenmiddag. enige 
sckonden of minuten na k w a t  over vicr. hen ik dood. Ge- 
woon dood. Ik heb gevochten in twee oorlogen. Ik heb 
mensen zien sterven; ze schreeuwden, kronkelden zich over 
de grond en waren des nachts zeer onrustig; en dat kwam 
niet alleen van de pijn. Ik heb hen nooit begrepen. Waarom 
maakten zij zich zo druk! Iedere mens gdat toch dood? De 
dood is het enige, dat iedere mens zonde: uitzondering 
in het leven overkomt. Ben je w-rl ?eiis een mens tegenge- 
komen, die niet dood zou gaan? 
V r o e g ~ r  heh ik v.releens gedacht, dat er na dit leven op 
narde nog iets anders moest zijn. En nien sprak er ook 
wel over. Maar daardoor werd het leven zo opwindend en 
onrustig. Je zou hrt kunnen vergrlijken tiiet de wacht- 
kamer van een tandarts. dat uitzien naar een tweede en 
schoner leven; ik heh me in dic kanier nooit op mijn gemak 
gevoeld. Ik houd nipt van koudr drukte. Ik ben tevreden met 
mijn leven hier op aarde. God weet hoe en waarom ik er 
terecht hen gekomen. Ikzelf had iemand anders kiiiinen zijn. 
Maar ik ben ik, en riieniand anders. Het leven op aarde is 
me bes1 bevallen; en als die twe? Inlensen er niet geweest 
waren, leefde ik morgenavond nog. Nu is dat niet zo. Maar 
je Iriuet beslist niet denken, dat ik daar rouwig om ben. 
Morgen is het afgelopen, dan zal er rust zijn. De dood 
i~ioct heel erg rustig zijn en kalm. Alleen de overgang van 

het leven naar de dood zal wel even vreemd zijn. Gelukkig 
duurt die maar heel kort. Ik denk, dat  her iets wegheeft 
van wat je merkt als je heel hard de Maas-tunnel induikt: 
eerst is het nog volop licht en schijnt de zon warm in je 
gezicht; en dan ineens is het donker. 
Alleen. in tegenstelling niet die tunnel in Rotterda~ii, na mijn 
dood za1 hei donker blijven, en rustig. Ik heh altijd hecl erg 
verlangd naar de echte rust en stilte. En nu heb ik de 
kans van mijn leven om die tc vinden. Jammer genoeg is 
die kans van mijn leven dc dood. Ik zal je nooit kunnen 
zrggen, hoc die stilte me bevalt. of hoc ze me niet bevalt. 
Misschien vind je wel, dat ik hiel omslnclitig zit t? den- 
ken en te praten; zo vlak voor je dood bent, ben je eigen- 
lijk het meest totaal mens: dan pas gaan je zintuigen vol- 
komen met elkaar saiiien. Dan pas harinoniëer je helemadi 
niet jezelf. Ik heh vandaag al veel gepraat, heel veel. \ V a t  
al  die mensen die hier kwamen zeiden niet veel; ze hadden 
wel allemaal mooie grote ogen. 
Het had er veel van wcy. dat ze van plan waren me te 
komen troosten. Maar ik geloof, dat ik henzelf voortdurend 
gptroost heh. E n  dat is ook wel te begrijpen. 
W a t  zeg je, moet je nog even weg? Maar nutuurlijk, ga 
maar gerust. Ik wil je helemaal niet hinderen, liiior. Karn 
je me morgen nog even gedag zeggen? O ja, dat zoii ik 
zeer op prijs stellen. Ik Iieh j? altijd bijzonder grneg gemo- 
yen. - T o t  morgen. 

Pim de Vroomen. 

CASSICIACUM 
23 september was de eerste zitting van Cassiiinciini in deze 
cursns. Tevens was het de eerste zitting onder leiding van 
het riieiiure hestiiiir, aan liet eind? van dc vorige cursus ge- 
kozen, dat bestaat uit: Tomy Schmitt (voorzitter). Patrick 
Huygen Ivice-voorzitter), Richard Hendrikx (secretaris), 
Toïne van Agtmarl (publicist). 
In zijn openingswoord brdankte de voorzitter onze vorige 
moderator Pater Kuipers voor alles w-at hij tijdens zijn 
moderatorschap voor Csssiciacurn had gedaan. 
Vervolgens werd het woord gegeven aan Drs. W. Helwig, 
die in dezc openingszitting een causerie hield over ,,Het 
woord". 
In dezc causerie, waarmee hij, door zijn vlotte en boeiende 
spreken, zijn gehoor ongeveer drie kw~artier wist te 
bueien, liaalde 1iii vooral twee aspecten van het woord 
naar voren. ten Ic: de scheppende kracht van het uaoord. 
Als vaorbceld hiervan nam hij een gedeelte uit de gedichten. 
bundel van Paul van Ostayen: ten Ze: de doodniakende 
kracht van het woord. Dit lichtte hij toe rnet een stuk proza 
in het duits van Roseriberg. 
In het debat kwamen enige intrrcssnntr punten naar voren 
zoals de vraag ov i r  de r~latievc en absolute waarde van 
het woord. 
Pater van Beurden, die in het begin van de zitting acliter de 
tafel had plaats genorneii als onze nieuwe mentor, vervolgde 
ria dit korte dehat met cen causerie, getiteld: ,,Zonder muil- 
korf" met als ondertitel: .,spreken, praten, badineren". 
Hij gaf enige voorbeelden van sprekers en praters en bij 
het heoordclen van het ,,badineren" stegen enige lachsali.~o's 
op in de zaal, hetgeen te danken was aan de geestigheid 
in de bchaiideiiiig van dit begrip. 
Na  de pauze las de voorzitter het progranima voor van de 
komende hijeeiikornsteii en was er een rondvraag. waarbij 
verscheidene personen het voor de afgeschafte thee opna- 
men. 
3 oktober. O p  deze avolid sprak Hans van Mens (IV) over 
,,Reklame en psychologie". In zijn lezing maakte hij onder- 
scheid tussen voorlichtende rrklame, zander psychologic als 
ondergrurid, en stuwende reklame, mét een ruirnc gebruik- 
making van psychologie. 
Ook sprak hij over de rcklame, dienend v w r  de zwendel. 
het bemerken van het onderbewi~stzijn zoals dit in Amenka 
gebeurt door middel van korte flitsjes in film en televisiepro- 
grdrrinia's en de Plaiita-affaire. 
In het debat werd speciaal bezwaar geinaakt tegen de cate- 
gorie voorliclitendr reklame. De inleider bleek hier niet zo 
zekcr van zijn zaak. Hierna improviseerde J. Schoor1 over 
,,Keklamegrappen". Hij gaf enige voorbeelden en beweerde ook 
dat de reklaiiie vooral op de gewone man is afgestemd. 



DE H E E R  C O R E M A N S  
OPGENOMEN N D O C T O R S C I L D E  
Op 3 oktober (toen nog met cen ,,c") 1574 werd Leiden 
ontzet. 
Een argeloos reiziger van nu die het oude stadje aandoet, 
voelt in deze tijd van snelheid en atoom nog stceds een 
licht gevoel van ontzetting. 
Onmiddellijk meent hij als het ware te zijn teruggekeerd in 
het verlcden. Een jonger iemand, onbekend met de  tijds- 
sfecr van een eeuw of wat her. wordt 'n zekere schroom in 
zich gewaar, 
De Burcht, een opgeworpen heuvel van twaalf meter, voor- 
zien van een ringmuur, de Zijl- en Morschpoort, de  vele 
antieke merkwaardige gebouwen als De W a a g  (van Pieter 
Post). de  Lakenhal. het Stadhuis. daterend uit 1600. met dc 
fraai; Renaissance'gevel, het ~ijksmuseum van ~ " d b f d e n ,  
zijn punten in d e  stad welke eerbied en ontzag opwekken 
voor- onze pre-vaderen, die zich M koen geweerd hebben 
in hun bittere krijg tegen de Spaniool. 
Nog immer toont de  Leidse bevolking zich opgetogen over 
de  bevrijding van de Spanjaarden. 
O p  3 oktober zet een ieder zijn zondagse muts op, trekt zijn 
vriendelijkste tronye en uitbundig wordt de vrijheid gevierd 
met het verspreiden van haring en  brood onder het opge- 
luchte volk. 
Een jaar na het ontzet nam WiUem van Oranje het initiatief 
tot de  stichting van een Hogeschool en geen enkele in- 
sider keek verbaasd op, toen hij op zekere ochtend in de 
,,Oprechte Leydsche Gazette" las dat het Heere Willem be- 
haagd had Leiden, om zijn stoute houding in de  Laatste 

Dit laatste vwra l  werd in het debat ernstig becritiseerd. 
19 oktober. In zijn vijfde lezing, die Peter van Bueren voor 
Cassiciacui~i hiild. sprak hij over: ,,Pers als machtsmiddol". 
Met deze titel nam hij het echter niet zo nnuur, want hij 
behandelde o.a. ook: de historie van de pers, de sensatie- 
hladen en de persvrijheid. 
Na deze lezing en het debat. waarin duidelijk de kennis van 
dit ondrrmero bii de inleider hleek imoroviseerde R. Hen- ,~ ,~~ - . ,  ~ ~ 

drikx over ,,objectiviteit in de nieuwsvoorziening". 
De avond werd afqesloteri met eeii nieuwtje voor Cassicidcuin. 
nainelijk: drclaiiiatie. De declaiiiato~.~ waren D. v. Geest 
met het gedicht .,Nu" van H. Prenen en H. v. Mens inct 
..De Trek". 

T. v. Agtmael. 

Wij zullen een forse duik in de historie van ons lyceum 
moeten nemen om een vergadering van de debatingclub 
..Cassiciacum" te ontdekken, welke een grotere belangstelling 
genoot dan die van vrijdag 28 november, toen de heer R. 
Bosman (Vla)  een inleiding hield ovrr  het onderwerp: ,,De 
Film als Tiende Muze". Een belangrijke reden voor dezc 
buitengewone opkomst (bij 137 raakten Tvij de tel kwijt) 
w-as sine dubio het feit dat deze zitting een gezamenlijke 
was van onze debatingclub en ,,Academie Saiicta Maria''. 
Nir was een andere reden van de ongewone belaiigstelling 
- dit om insinuaties in de kiem te smoren - zeker ook 
het onderwerp van de inleiding en het unicuiii, dat na d? 
pauze de heer Bosinsn enige films vertoonde ter illustratie 
en verduidelijking zijner woorden. De heer Bosinsn toonde 
in zijn goed opgebouwde inleiding een klare stijl en ook 
in lx-t debat bleek hij een aanwinst voor Cassiiiac~im. De 
opponenties waren scherp en vrijwel steeds goedgesteld. 
zodat zich een boeiend u~oordenspel ontspon. zij h i t  wat eeii- 
zijdig. omdat de Sancta Marianen het niet ovcr haar hart 
konden verkrijgen de inleider aan te vallen. 
De vertoonde filmpjes (...wij rappelleren een fantastisch cx- 
perimenteel werk van de grote Canadees Nol.n~an McLarcn. 
,,De Tractor" van Serge, Eisenstein. .,Panta Rhei" van 
Bert f Iaanstra en ,,Eritracte" vari Rerik Clair) droegen uiter- 
mate bij tot het welslagen van deze avond. Wellicht is de 
heer Bosinan in de gelegenheid ren andere keer ons nog- 
maals te laten genieten van de Tiende Muze, die de film. 
als uitingsmogelijkheid van een waar kunstenaar, stellig is. 

Diksie. 

oorlogsjaren, aan te wijzen als plaats, waar deze eerste 
Hoüandse Hogeschool zou worden gevestigd. 
In ditzelfde Hogeschoolgebouw was het, dat op donderdag 
13 oktober 1960 te 15 uur de  heer J. M. J. Coremans, geboren 
te Huybergen, op gezag van de  Rector Magnificus, Prof. Mr. 
J. v. Rijpperda Wierdsma, publiek zijn proefschrift, getiteld 
,,De Viscositeitscoëfficiënt van gassen bij Lage temperaturen'' 
verdedigde ter verkrijging van de graad van doctor in de 
Wis. en Natuurkunde. 
De heer Coremans, lezen wij uit het voorwoord van zijn 
proefschrift, begon in 1949 zijn studie aan de Leidse Uni- 
versiteit. In 1953 deed hij het candidaatsexamen A en sinds- 
dien was hij werkzaam op het beroemde Kamerlingh Onnes 
Laboratorium in de afdeling Molecuul Fysica. P.O.M. 11. 
.,Tot na  elven was het licht nog aan in kamer C, wanneer 
ge daar doende waart," memoreerde later de promotor, Prof. 
Dr. K. W. Taconis. 
In september 1956 werd met goed gevolg het doctoraal 
examen in de Experimentele Natuurkunde afgelegd. 
Voor de  Triniteitsgemeenschap is de heer Coremans sinds 
enige jaren geen onbekende meer nu hij aan verscheidenen 
van ons Wis-  en Natuurkunde doceert. Z o  was het niet te 
verwonderen dat wij onder de  zeer talrijke beiangstellenden 
bij bovengenoemde publieke verdediging, vele docenten en 
medeleerlingen van ons lyceum aantroffen. 
Het is ons helaas totaal onmogeliik enig gefundeerd kïm- 
mentaar te leveren op de vragen die de verschillende oppo- 
nenten ,,met toestemming van de  Rector Magnificus" of 
,,krachtens hun recht, maar niet zonder toestemming van de 
Rector Mapificiis" stelden aan de promovendus. Ook de 
verweren van de laatste zijn wij niet in staat aan hun waar- 
heid te toetsen. W e l  viel ons op dat de heer Coremans alsook 
de Wis. en Natuurkundige professoren spraken, zoals hun 
vak dat met zich brengt: exact, zo sober mogelijk, zich her- 
haaldelijk corrigerend bij het vormen van een fraaie volzin, 
wannccr een korte, meer directe weg tot het doel plotseling 
werd gevonden, 
Van het hart moet het ons, dat  wij, daarop geweien door 
een zekere opponens, tot onze schrik moesten bevinden dat 
op pagina 14 van het proefschrift in 'n bepaalde formule een 
Théta met één puntje in plaats van een Théta met twee 
puntjes voorkomt. 
Oud-rector pater Van  Straaten toonde zich na afloop crn- 
stig verontrust over het geringe aantal wortels. Graag had 
hij o p  dit vlak een wat guller gebaar hespeurd, vertrouwde 
hij ons toe. 
Maar gezien o.a. het feit dat wij nog niemand gesproken 
hebben die ons ook maar iets duidelijk kan maken van de 
cijfer-. letter- en tabellen-wirwar in het proefschrift en ook 
omdat na het ,,Hora Est" (de pedel was overigens twaalf 
seconden te vroeg) en het daarop volgende verdwijnen van 
de statige stoet van professoren, dezen verrassend vroeg 
terugkeerden (wij verwachtten al  een ,,Cum Laude"), nemen 
wij volgaarne aan dat de heer Coremaiis niet zijn proefschriEt 
een waardevoile bijdrage voor de wetenschap heeft geleverd. 
In ieder geval mochten wij hem na afloop met een zekere 
trots feliciteren, omdat hij het aantal doctoren aan onze 
school weer op tien heeft gebracht, een respcctabcl aantal. 
N a  grif gebruik gemaakt te hebben van de uitnodiging van 
de ,,jonge docfor" er een glaasje op te ledinen. lieten wij 
ons rioor de cririosifeit »icevi>eren met dc  alni~de tram naar 
de veemarkt, alwaar u v  op heilige grond een stukje Leidse 
kaas kochten. Toen beproefden we het befaamde Leidse 
jbi1jarf)lakeil eit. vanuit ..Weltevreden" en ..Zomerrust" (of 
uras het ,.Zomen,rede" en ..Welterusfen"?) bespied door 
enkele andere Trinitariërs. haalden nilj het nog nief afge- 
geven gedeelte van ons freir~kaarfje IInarle~>i-Leider, v . v .  
te iioorschijn, clisrif naast een tijd van feesten is er nog 
stceds een tijd uan arbeid en evenals het leverr. neemt ook 
d r  school (met alle narigheden, als huisnrerk. van dien) 
normaal zgn verloop. 

Peter van Bueren. 



RECTORSDAG 1960 
Konden wij verleden jaar melden dat een o p d g  Mendel 
met al  zijn geschetter op waardige wijze werd neergedrukt, 
dit jaar mogen we, gelukkig. het verhaal d w n  van een vrij 
rustige Rectorsdag (enige incidenten daargdaten), waarop 
de  strijdlust en sportieve sfeer ~ c h t e r  niet ontbraken. D e  
,,massa-wedstrijden" leverden beide scholen ongeveer even- 
veel overwinningen op, doch de  grote veldslagen tussen de 
schoolteams werden geheel in ons voordcel beslist. 
Welnii, laat 011s alle onderdelen apart bekijken. 
Allereerst dan de klassewedstrijden, waarvan we  volstaan 
met de uitslagen. 

voetbal: Triniteits wint met 23-18: 
hockey: Triniteits wint met 23-17: 
basketbal: Mendel wint met 68-12: 
volleybal: Mendel wint met 25-15; 
tafrltennis: Mendel wint met 8 6 7 4 ;  
schaken: Mendrl wint met 20%-19%. 

U ziet. Mendel overwon klassikaal. Nu is het feit dat V 
H.B.S. en V1 Gymnasium niet inerdeden aan onze zijde een 
zeker excuus voor de nederlaag op het schaakveld. 
Maar goed. Niet zeuren. 

W L D R U S H  E N  HISTORISCHE SPEURTOCHT. 

Twee nieuwe punten op deze Rectorsdag, en beslist aan- 
winsten. waren de  goldrush en de historische speurtocht. 

De goldrush was voor de eerste klassers. die hun 
goudzoekersinstincten konden botvierer. bij het door 
de heer Wijkamp bedachte spel. W a t  wilde het ge- 
val? Een opperhoofd op de Blinkerd was genegen de. 
in zijn domein begraven schatten prijs te geven. Dit 
was een kolfje naar de hand van onze kleine goud- 
zoekers. die direct aan het graven sloegen, na het 
opperhoofd ter vergoeding kraaltjes. s~ieqelties of 
zakjes zout te hebbenoverIÏandigd. De schatten bleken 
grote dozen met appelen te zijn, maar de waarde 
verminderde naar gelang de gravers later hij een 
,,bank" kwamen, die hun schat in .,bare" punten om- 
zette. De Mendeliers waren de beste schatgravers, 
zoals tijdens de wedstrijd reeds te vermoeden was. 

D e  historische speurtocht gold meer voor de hogere khssers, 
die hun krachten niet op het sportveld hoefd.cn te beprorven. 
maar nu toch aan iets konden meedoen, zodat het motto 
van deze rectorsdag ,.voor allen wat'' waarheid kon worden. 
ran van Geest was o p  deze tocht onze rrizende verslaggever 
en uit zijn koker komen de volgende regelen: 
In rustiger sferen dan bij de sportwedstrijden werd de his- 
torische speurtocht gelopen in Noord-Holland's hoofdstad 
Haarlem. 
D e  speurtocht scheen velen ,,kinderachtigv toe zodat de  
deelname niet overmatig groot, maar wel select was. 
Haarlem. de  bisschopszetel, werd historisch bezien in het 
gedeelte dat  vóór 1500 binnen haar grenzen viel, en daarin 
bevindt zich naar we menen een uitgelaen hoeveelheid 
van de  meest Hollandse schoonheden. 
Scherp neuzend en blikkend verdwenen we in hofjes, waar 
een antieke rust hing, vergeelde oudjes stomver- 
baasd naar de  hemekers keken, en  de  moderne uitvindingpn 
boze dingen zijn. 

W i j  kwamen te weten - en dat mag Haarlem zelf wel eens 
gaan beseffen - dat de  stad van Lanrens Coster ook een 
zeeheld heeft gekend. ,Jan de Lapper" heette hij, getuige een 
gevelsteen in een huis aan  het Spaarne bij de Melkbrug. 
Bij het huis van de  schilder Kees Venvey werd gevraagd 
wat de  gevelsteen in het desbetreffend perceel afbeeldde; 
dit bezorgde vele hoofdbrekens, maar toch was  ,,schilder 
en zijn model" een voor de hand liggende oplossing. Met 
deze en andere vragen werd ons denkvennogen aan het 
werk gezet en de honorering was  voor een gord antwoord 
5 of 10 punten, al  naar gelang de moeilijkheid van de 
vraag. D e  vraag bestond ook dikwijls uit het overnemen 
van een of andere spreuk, mals  die o p  de ,,Hoofdwachtm 
aan de Grote Markt: 

Wanneer de  Graef Hier op hef Sand 
Sijn Princen-ruoning had geplant 
S o  inas dit hoflick oud Gcstichf 
Tof Haerlems Reef-Huys opgerichf. 

To t  slot werden op school nog lichtbeelden van Haarlem 
geprojecteerd waarbij ook weer vragen werden gesteld. 
Bij de latere puntentelling bleek dat de  ploeg bestaande uit 
D e  Roy van Zuydewijn, T e  Beek, Wiggers en Van 
Schendelen van het Triniteits-lyceum het meest gestoffeerd 
was met kennis van Haarlemse wetenswaardigheden. 
De heer Van  Wees  (geschiedenisleraar), vragensteller en 
routebeschrijver, verdient voor zijn arbeid en zijn originele 
idee alle dank en lof. D e  historische speurtocht noopt tot 
een traditie. 

DE MIDDAG. 

'sMiddags traden de hockey- en voetbal-elftallen uit de 
kleedkamers naar buiten om een naar schatting duizend- 
koppige menigte te laten genieten van dikwijls goed en span- 
nend spel. 
In de pauze was  het de beurt aan  onze atleten, die elkaar 
bestreden o p  een adembenemende 1000 meter ,,vlak". 
Voor de hockey-wedstrijd hebben wij gebruik gemaakt van 
enkele gegevens die aanvoerder Chris Vogelsang ons zo 
vriendelijk was  aan te bieden. Zodoende ontstond het vol- 
gende relaas: 

De avond voor de rectorsdag wipte Mendelaanvoer- 
der Van Alphen aan hij onze captain Chris Vogelsang 
om te trachten hem onder het aanbieden van alcohol 
en sigaretten de  te spelen taktiek te ontfutselen. Naar 
verluid werd het erg gezellig, maar beide heren waren 
op de grote dag volledig in staat aan het hoofd van 
hun elftallen het veld te betreden. dat. toch al voor 
hockey moeilijk bespeelbaar (te groot. tc grof, te 
hohhelig), door de weersomstandigheden spiegelglad 
was geworden. Nadat de Mendelaanvoerder een vaan- 
tje had overhandigd, trokken de ploegen van leer voor 
een uitstekende partij hockey. W a s  aan onze kant. be- 
halve de kleding (heren Mendelirrs!), ook de techniek 
het best verzorgd, het enthousiasme van onze 0.E.S.A.- 
broeders bleek minstens even belangrijk, zodat de 
strijd zich afspeelde voor beide doelen. Zowel de 
Mendelkeeper als Thco werden eenmaal gepasseerd, 
maar moedige backs voorkwamen doelpunten. zij het 
met levensgevaar (wij noemen de schitterende red- 
ding van de Mendelier Van Weelderen bij een ,,snijer" 
van Balm). 
Richtte de Mendelvoorhoede tegen de bekwame Trini- 
teitsachterhoede qua doelgevaarlijkheid verder weinig 
uit, de voorhoede van onze jongens vond in vooral spil 
Van  Alphen een schier onpasseerbaar struikelblok. 
Niemand verwonderde er zich dan ook over. dat beide 
partijen gelijkgestemd zich aan de  pauze-thee konden 
verlustigen. daar de maagdelijkheid van één der 
doelen vooralsnog geschonden moest worden. 
Na rust ongeveer een gelijk beeld, met een toch 



steeds sterker opdringend Triniteits. Dit overwicht re- 
sulteerde tenslotte in het enige doelpunt van de wed- 
strijd, van de stick van Jan van Haaren. D a a r v w r  wa- 
ren de vele met roodblauwe vlaggen zwaaiende .,thuis- 
supporters" reeds in vreugdekreten uitgebarsten, maar 
een wegens gevaarlijk spel afgekeurde schijn-goal was 
de aanleiding tot dit derhalve nodeloze tumiilt. 
Als wij een enkele speler willen noemen (zonder de 
anderen te kort te doen) dan valt ons oog o p  de 
Mendelspil aan de ene zijde en aan onze kant op 
Frans Kroon (Trinitariër. nu en voor altijd) en de op- 
vallend goed backende(1) rechtshalf Kee-s Ronarius. 
Debutant Paul van Leuven speelde bevredigend. Ons 
de woorden van Ahe Lenstra herinnerend dat slechts 
over de goede spelers geschreven mag worden, ver- 
melden wij de tegenvallers nu rens niet. 

Voor de voetbalwedstrijd en het atletiek-epos vroegen wij 
de deskundige mening van Dion den Nieiiu,enhoer. die ons 
toefluicterdc: 

Met eerste heeft in zijn wedstrijd tegen het Mendel 
wcliswaar een 2-l-zege weten te behalen, maar de 
manier, waarop dit gebeurde. was nauwelijks de over- 
dadig uitgekrijste 0.E.S.A.-kreten waardig. Wij zagen 
een elftal van individueel veelal knap spelende voet- 
ballers, maar de  combinaties waren zo  mager en, zo 
zij al  goed werden opgezet, zo  slecht uitgevoerd, dat 
het geheel ontaardde in een rommelige wedstrijd, die 
enig pessimisme wel rechtvaardigt. Hieraan zal het 
feit. dat het elftal maar liefst vijf debutanten kende. 
bepaald wel niet vreemd zijn en de beste spelers, v. 
d. Klauw en Schornagel. vinden we ook ondi-r de 
oude garde. 
De begon met een sterk .offensief van de 
Trinitariërs, dat naast enkele gevaarlijke schoten van 
Aad Smit een prachtig doelpunt van Hari Koenders 
opleverde ( 1 4 ) .  Daarmee hadden de beide ploegen 
kennelijk alles gegeven wat zij hczaten. want de ovc- 
rige tijd kwamen zij niet verder dan een fantasieloos 
spelletje en de twee andere doelpunten ontstonden uit 
fouten van verdedigers. Zo trad keeper U'oonings bij 
een Mendel-aanval veel te aarzelend op en Paul van 
Buemn had het ongeluk de bal in eigen docl te kop- 
oen 11-11~ 

standigheden prachtige nieuwe schoolrecordtijd van 2 min. 
43.8 seconden. Achter Adri Schaper, die duidelijk tweede 
werd, volgde de eerste Mendeser Akkermans, maar de vierde 
en de vijfde plaats waren weer voor ons met respectievelijk 
Jos Veenings en Peter v. Bueren. 

Vervolgens hetraden de heide keurploegen weer het 
veld voor de tweede helft. In het begin hadden de Tri- 
nitariërs een licht overwicht, maar de 'Mendel-achter- 
hoede was  de  situatie meestal gemakkelijk meester. 
Groot was dan ook onze verbazing toen we hij een 
Triniteits-aanval de kleine keeper van het Mende1 de 
hal tegen de onderkant van zijn eigen lat zagen stom- 
pen, waarna het leer in het doel verdween (1-2). 
Wanhopig probeerden de Mendeliers de ongelukkig 
opgelopen achterstand weg te werken en zij niaakten 
het de Triniteits-achterhoede inderdaad nog zeer moei- 
lijk. E r  ontstonden enige gevaarlijke schermutselingen 
voor ons doel. maar erger werd voorkomen. vooral 
door het rustige optreden van Marcel v. d. Klauw. De 
voorhoede van het Mendel maakte trouwens ook geen 
sterke indruk en hij het einde van de wedstrijd was 
de stand nog steeds 1 - - 2 ,  waardoor wij ons definitief 
hebben meester gemaakt van een forse beker, die 
enige uitbreiding van de prijzenkast wel noodzakelijk 
maakt. 

D e  laatste wedstrijd, waarvan we gewag moeten maken is 
die tussen de beste tennissers van de twee scholen, welke 
ook al in een vocr ons uiterst gunstig resultaat eindigde, 
n.l. 3-0. 
Koenders versloeg Langendijk met 6 0 ,  6-4: Van de Veer 
klopte Bosman met 6 4 ;  6-2 en het duhhel Bestenbroer- 
Goossens was  te sterk voor Sneiders en Van de Brink: 
G 4 ,  6-1. Bravo, tenniselite. 
Als we dan tenslotte opmerken dat pater Hufjens de  prijzen 
uitdeelde en de Nieuwe Haarlemse Courant ons met een 
kloek t>erslaa de orimerir ontnam. mmen i z i i i  var, deze Rcc- 

n ~' 
torsdsg. die (heren organisatoren wij zQri t i  grofe dank 
ucrschiildigd!j een zeer neslaayd festijn u a s  <,oor beide 
scliolen, ~yoldoende gezegd te hébben. - 

Peter van Bueren. 
Muziek van 
ik weet niet wie 
o p  een piano 
die ik niet zie 
achter in een and're zaal. 

De rust bracht ons cen zeer atirartievr eian.festa.ie op 
letiekgebied, de 1000 meter. Een opmerkelijk groot aa: 
scholieren had gemeend te moeten inschrijven, maar de  mi 
ten zijn er nauwelijks aan te pas gekomen. Peter v. Bueren i 

onmiddellijk na het begin de  kop om zijn school- en el 
genoten Mons Weyers en  Adri Schaper naar een snelle 
te trekken. Het verschrikkelijke tempo, waarin dienter 
volge het eerste gedeelte van de  afstand werd gelopen, , 
voor bijna alle lopers een te zware eis en na 600 meter 
Mons Weyers de  kop gemakkelijk overnemen om met P 
Schaper vlak achter zich een grote voorsprong op te E 
wen, die de  andere lopers niet meer konden overbrug! 
To t  de laatste honderd meter bleef Adri Schaper een ,-~ 
vaarlijke bedreiging vormen, maar tendotte kon Mons 
Weyers na  een felle sprint van hem weglopen en met een 
duidelijke voorsprong finishen in de voor de  belabberde om, 

lam 
lub- 
tijd 
19e' 
was . . 
kon 
Ldri 
OU-  

pn .  
-O- 

ik ben e r  heen gegaan 
heel zacht lopend 
en heb een deur geopend. 

uit een piano 
kringelden omhoog 
de laatste tonen, 
de pianist boog. 

Dirc. 
TROEPHUIS ,,ST. J0SEP"-ZEEVERKENNERSTROEP. 
Enige tijd geleden werden wij uitgenodigd om een bezoek 
ie brenacn aan Liet nieuu'e h o t h u i s  van de St. Josef-zeever- 
kennnerstroep. 
Dit troephuis, waarvoor drie jaar geleden de eerste maquette 
gemaakt werd, kwam. dank zij de medewerking van de 
schoonheidscommissie en de gemeente Heemstede. wat he- 
treft de vergunningen in twee jaar gereed. 
Haast alle materialen, die nodig waren, zijn geschonken of 
goedkoop geleverd.  FR^ opmerkelijk voorbeeld is, dat alle 
ruitjes in het gehouw oorspronkelijk glasnegatieven waren 
van de Spaarnestad. 
Veel werk is ook door de zeeverkenners zelf verzet. 
In het gebouw zijn behalve ruimte om de boten in de  
winter o p  te bergen, douchrs, toiletten, bakhoeken, etc. ook 
aanwezig een u.erkplaats (waar in de winter een cursus 
lioutbeu-erking gegeven zal worden). een radiohut en een 
donkere kainer. Uit dit laatste blijkt wel. dat  vooral in de 
winter, wanneer er niet gevaren kan wordm. verschillende 
hobby's goed beoefend kunnen worden. In het geheel is er 
plaats voor ongeveer honderd personen. 
Naast het bootliiiis is een haventje. waarin de B.M. en de 
verschillende vlctten (vroeger van de reddingsbrigade in 
Zandvoort) 'szomers liggen, dat uitmondt in het Heemsteeds 
kanaal, waarin dan ook veel gezeild en geroeid wordt, 

A. A. 



jturnael ofte 
Om door te gaan op de zo koen ge- 
stelde vergelijkingen van de hoofdredac- 
teur alhier kunnen wij met vreugde mede- 
delen dat wij in open zee liggen. Het 
schoolleven heeft zijn rechten weer op- 
geëist en het silentium wordt weer met 
voeten getreden. E r  gebeurde de laatste 
weken nogal wat opwindende dingen. 

4 oktober. Met een voortreffelijk geor- 
ganiseerde s~ortverbroedering tussen ,,de 
beide scholen" werd deze Rectorsdag 
opgeluisterd. We bekers vlogen na af- 
loop in het rond. ..Geslaagd" is een plat- 
getreden predicaat. maar in een hele- 
boel gevallen. zoals hier, laat het zich 
gemakkelijk hanteren. Elders meer hier- 
over. 

Bij de lste foto 

Met man en macht wordt gewel 
de stichting van een eerste lanta: ...,--.. 
Hij heeft inmiddels al zijn goede diensten 
bewezen. 

Bij de Ze foto 

Beeld uit de film ,,Houen zo". Regisseur 
p. Verhagen O.E.S.A.. 

In de hoofdrollen: 

de heer van Galen (links). 
de heer Tames (midden). 
de heer Van Laarschot (rechts). 
de heer Tames speelt hierbij een duh- 
belrol. Elders komt hij voor onder de 
naam .,Jamesw. 

Bij de 3e foto 

Hij staat. Nu nog het goede gat vinden. 

Bij de 4e foto 

Zicht op de twee nieuwe b e ~ e l l , ~ ~ ~ ~ ~ . . .  
Rector Kuipers en Conrector van Noort 
kijken strak en enigszins sceptisch naar 
de op de grond verspreid liggende bouw- 
plannen. (Op  de foto net niet zichtbaar). 

8 oktober en daaromtrent. Ziekte van 
Conrector van Noort. Met ontwrichte 
schouders moest hij het bed houden. 
Mogen wij hem de zware last verlichten. 

kronvck 
d 

13 oktober. Promotie van Drs. J. M. J. 
Coremans aan de Rijksuniversiteit te 
Leiden. Opvallend was, dat er  voor de 
outsiders gedurende de openbare ver- 
dediging van het onuitwrekelijke proef- 
schrift geen zin begrijpelijk was. 
V.e.v.2.e. 

21 oktober. De Amerikaan Sigurd Ras- 
scher speelde op zijn saxofoon (sexe- 
foioen) en bleek een opgewekt. humo- 
ristisch causeur. Marinus Flipse zorgde 
voor pianobegeleiding. Een verslag is 
elders aanwezig. Dat  spreekt. 

Maria). Stijlvol was naar onze mening 
de inleiding, de omlijsting hiervan en het 
optreden van voorzitster en voorzitter. 
Het debat was eenzijdig wat betreft de 
oppositiepunten als ook w.b. de mensen 
die het voerden. (Men kreeg de indruk 
,,Alleen voor Heren"). De ,,zaal over 
het algemeen" was storend. Vanwaar de 
rollende lachsalvo's hij het simpele op- 
staan van een opponent? ') V.e.v.z.e. 

29 oktober. Viering van het zilveren 
Pmfessiefeest van p. Mr. Drs. F. van 
Kleef O.E.S.A. Dit feest werd op ver- 
zoek van de feesteling alleen herdacht 
met deze vrije dag. 

28 oktober. In de avond vond een Cas- 
siciacum-vergadering plaats gecombi- 
neerd met een Academie-avond (Sancta 

vanda 
Hartel 
huisv~ 

31 oktober. De heer A. F. Kraak trad 
aa  in het huweliik met E. Alders. 

an de nieuwe ijke geluk 
ider. 

" Lotussen is men al weer bezig aan het 
komende schooltoneel. W e  kunnen 
slechts zeggen, dat het stuk niet samen 
met .,Sancta Maria" wordt opgevoerd 
en dat de heer Helwig aangezocht is als 
regisseur. De auditie zal bij verschijning 
dezes wel geweest zijn. 
Over prae-auditie's is ons niets bekend. 
Groeten, en, om het eens lekker in het 
latijn te zeggen: Vale. 

Eric. 

*) Soms is het leuk iemand te zien op- 
staan. Red. 

PS. Vanwege een nijpend tekort aan 
dnikruimte zal de geachte lezer de jour- 
naelkop er deze keer bij moeten den. 
ken. - R e d  



SIGURD RASSCHER 
Op 21 oktober werd onze school vergast op een concert 
door de vermaarde Amerikaanse saxofonist Sigurd Ras- 
scher, die zo pas een wereldtournee beëindigd heeft en nu 
in ons Land een serie schoolconcerten verzorgt. 
Tijdens het laatste van de tu.ee concerten die hij gaf, ver- 
tolkte hij werken o.a. van de Engelsman John Eccles ( *  
1700), de Amerikaanse componist in de volkslied-stijl Ste- 
phen Collins Poster ( +  1850) en van Joseph Fiocco 
(i 1700), organist van de  St. Gudule. Ook  Bozza, Gersh- 
win en nog enige anderen kwamen voor o p  zijn repertoire. 
D e  solist toonde, door het ene klaterend staaltje van tech- 
nisch kunnen en toonvorming na het andere te volvoeren, 
zijn wereldberoemdheid niet ten onrechte verworven t e  heh- 
ben: prachtig genuanceerd spel, waarin een opvallende ver- 
scheidenheid van vibrato's! Vooral in de hogere registers 
gaf hij de alt-sax een gekleurdheid. die veel deed denken 
aan die van een lage fluittoon of aan die van een ijle, weg- 
ebbende toon van de hoorn. 
Het zal wel altijd een twistpunt blijven of de  toon van de 
hogere registers de  karakteristieke sax-toon is, of dat de 
nasale, doordringende en sterk resonerende toon uit de lagere 
registers meer aanspraak maakt op deze benaming. 
Hoe het ook zij, de  saxofoon blijft een instrument, dat, 
zeer moeilijk, zo  ooit, een vaste plaats zal veroveren in het 

symphonie-orkest, maar ongetwijfeld het mooist naar voren 
komt in bezettingen, zoals die in dc Jazz, vooral de moderne, 
worden aangewend. Dit blijkt onder andere ook wel hieruit, 
dat er in het verleden van de  klassieke muziek maar heel 
weinig werken geschreven zijn voor sax als solo-instrument. 
of voor orkest waann saxofoon. E n  wat in het algemeen 
geldt voor de  bewerkte stukken, die oorspronkelijk voor een 
ander instrument geschreven zijn, geldt wel sterk bij de saxo, 
foon, namelijk, dat de  schoonheid en de sfeer van dat stuk 
vaak grotendeels verloren gaan door het totaal andere timbre 
van het instrument, waarvoor dat stuk bewerkt werd. E n  
dit moesten we bij dit concert vaak ervaren. 
Een opvallende uitzondering echter hierop vormde de com- 
positie van George Gershwin, waarin een veel heter even- 
wicht was  tussen de  sfeer van het stuk en de  eigen aard van 

het instrument. Het is niet meer na te gaan, maar veel wijst 
in die richting, dat dit werk, in tegenstelling tot de overige 
stukken, geschreven is voor saxofoon met 
HE( was een zeer boeiend strik (mede door de begeleiding 
van Mariiius Flipse, welke bij alle stukken voortreffelijk was) 
en naar mijn smaak het beste wat Sigurd Kasscher voor 
ons ten gehore heeft gebracht. 
Doordat hij bovendien nog "in a popular and relaxing way" 
een technische uitrenzettitig gaf over z'n instrument, maakte 
hij dit concert tot e'n zeer leerzame ervaring en hoewel 
er in de waardering van het instrument verschil zal blijven, 
zal men moeten erkennen, dat hij een van grote muzikaliteit 
getuigend en qua mond, en vingertechniek subliem spel 
leverde, zoals we het zelden horen en waarin hij, wat het 
laatste betreft, zeer zeker saxofonisten als Stitt, Rollins of 
Getz overtreft. Of  hij het spel van laa~stgeooemden terecht 
afkeurt en of hij er wel genoeg van doodroiigen is, dat in 
de Jazz andere factoren dan de volrriaaktc instrumentbehrer- 
sing belangrijk zijn en een maatstaf vormen voor de kwali- 
teit van de  speler, is echter een vraag, die velen wellicht 
ontkennend zullen beantwoorden. 

P. v. Kooiien. 
A.G.-NIEUWS. 
Einri sïptembcr werd hrt A.(;.-licvende grdrcltc van de 
school kond gedaan van een wijziging in dc statuten. door 
rriiddel van Een iiniprl brirfjr. dat  tentoongesteld was in 
het kastje op d? cour  De strekking van dit bericht was dat 
cr in bevoegde kringen personen waren die oordeelden dat 
naast het feest van de Fancy-Pair op o1 onistr~rks Sacra- 
mentsdag de kermis ter qrlegenlirid vali de A. G.-bestuurs- 
verkiezingen in februari d? hckcnde overdaad vormde die 
siliaden k a n .  Vandaar dan dut zowel de datum als liet iiiter- 
lijk vertooii van die verkiezingen veranderd w v d .  
Inmiddels is nu volgens het nieuwe procedé hct A. G,-bestuur 
voor het komende schuuljaar bcri-id. waarbij de verschillende 
functies als uulgl vercleild wct.deti: voorzitter: D. Smiirte 'fa; 
secretaris: A. SchapFr Vh: penningmeesler: S. v,i~i (;cldorp 
Vbi 2c pcnningrneesrer: H. vaii WIens 1Vs; propayandiat: 
M. Hin 32. 
De aandachtige Iczer zal opmerken dat uit de hogere regio- 
nen van de A. G. twpe pt.oniiiientc figuren verdwenen zijn. 
en \vel in de eerste plaats D. den Nictiwenbn~r. dic vnnweyr 
het onverbiddelijk nad~reiid eindexamen zijn A. G. aitivitei- 
ten helaas heeft nioeten stopzetten, Het zal voor zijn up- 
r,olger als voorzitter. D. Swarte, zeer zeker een zware taak 
zijn o~i i  zich op te weïkfil naar het riiveiiu dat Dioii. dic 
niet zozecr naar buiten voor het voetlicht trad, inict dc ooor- 
zittershamer in zijn hand wisi Le bereikm. 
Fr. van Meerwijk is de t~veedc. dir geen deel meer uit- 
maakt vaii het dagelijks bestuur, om persoonlijkc redenen. 
w'iariiiee Iiijzclf zicli al accoord verklaard had. 
Het is ongctwijfeld een \,erlies voor de A.(;. hct enorme 
enthousiasme van Frans vooriaoii tc iiiorten ontberen. v a a r  
hij vooral ook buiten de scliool dc beste ambassadeur vaii 
de A. C. was. 
Vanzel f~~reker id  worden deze beide oud-bestuursleden door 
alle A.G.-leden hartelijk bedankt voor alle kracliten die zij 
aan de A. C. gewijd hebben. 

A. Schaper (Vh) ,  secretaris. 

REDACTIONEEL BESCHEID 
W i j  menen het te moeten betreuren dat de samenstelling van 
het A.G.-bestuur dit jaar niet, zoals van ouds, via directe 
verkiezingen tot stand is gekomen. Vanzelfsprekend keuren 
ook wij ten zeerste excessen af, zoals deze zich de laatste 
twee iaar voordedea. Irnniers wii menen dat dit qeleid heeft ~ -- s ~ - -  ~ 

tot het nieuwe procédé. 
Maar gedeeltelijk Lag de schuld hiervan hij dc A. G. zeY, die 
de mogelijkheid crtoe openstelde en te passief bleef toezien 
toen het te erg werd. Op andere scholen blijken verkiezingen 
van s r h o ~ l v e r ~ n i g i n ~ e n  zeer wel mogelijk, zonder dat er van 
uitsoattinrien sarakr is. Waarom zou dit hij ons dan niet . - .  
kunnen? 
W i j  herinneren ons nog de A.G.-verkiezingen van een jaar 
of zes ueleden. Het cteheurde veel rustiger, maar tevens veel 

Waarom niet  op deze v o e t  voortgegaan? 
W i j  hopen dat bet A.G.-bestuur het weglaten van verkiezin- 
gen slechts bedoeld hcrft als een ,,einmalige" reactie op de 
onoirhaarheden van vcrleden jaar, zodat wij volgend jaar 
weer, op een waardige wijze, ons eigen A&.-bestuur kunnen 
gaan kiezen. 



S P O R T  

TENNIS. 
Dank zij het enthousiasme van d? 16 deelnemers en dc 
organisatie van Pater Verwer heeft het tennis-toernooi om 
liet kampioenschap van de school ook dit jaar weer een 
vlot verloop gehad. hoewel het door slechte weeromstan- 
digheden en ziekte van de deelnemers langer duurde dan 
gewoonlijk. 
In liet enkelspel waren het P. Bestenbroer, H. Koenders. M. 
Bosman en J. v. d. Veer. die met elkaar in de halve finale 
om een plaats in de  finale moesten strijden. 
Aan Jan v. d. Veer lukte het al de finale te bereiken na een 
F t l .  6 -1  overwinning op Marchclm B o n ~ a n  en aan Han 
Koenders, na een, gezien de cijfers, iets moeizame overwin- 
ning op Bestenbroer met 6-1 .  6 4 .  
In de finale waren het dus v. d. Veer en Han Koenders, die 
elkaar het kampioenschap van de schwl  betwistten. En zij 
liebben voor een prachtige strijd gezorgd. 
Iri dr  rcrstr set van deze wedstrijd. die hcgiiriitigd werd 
door fraai weder en dc aanwezigheid van enige tientallen 
toeschouw-ers. bleek v. d. Veer zijn vorm nog niet te pakken 
te hebben. IIij speelde meer adnvallend dan Koenders, die 
zich tot de verdediging bepaalde, maar het ontbrak hern nog 
aan de nodige nauwkeurigheid oiu zijn aanvallen af te maken, 
zodat Koenders. die zich tot de verdediging bepaalde, de fou- 

ten van zijn tegenstander kon afwachten en zonder moeite 
kon winnen (6-2). 
In d? tweede set hlrrk v. d. Veer zich tot aller verrassiiig 
volkomen hersteld te hebben. Hii wist door zeer aeconcen- 
treerd spel rnet fraaie volleys en goed neturerk punten te 
scoren. Hij kwam zelfs op 4-0, zakte daarna wat af, maar 
won tenslotte toch met 6-3. 
In clt. 3e en laatste set leek v. d. Veer aanvankclijk recht 
op de overwinning af te stevenen. Het werd 3-1 en 5 1 
in zijn voordeel, Innar toen verloor hij plotseliny al zijn 
zekerheid en leek in zijn inzinking van de vaste set terug 
te vallen, waarvan Kwnders goed gebruik niaakte door de 
stand op 5-5 te brenyen. In de spannend? laatste sets 
herstelde v. d. Veer zich echter weer. zodat hij met 7-5 
een verdiende ovenviriiiiriy en daarmee het kampioenschap 
van dc school in de macht kon slepen. 
Bij het dubbelspel hrreikteri de volg~nde dubbels de halve 
firiale. B. Dicker-R. v. Pampus; H.  Koendt-rs-J. r,. d. Vet-r; 
H. Goosseris-P. Thole en P. Bestenbroer-M. Rosman. 
De halve finalisten van het enkelspel vormden ook hier weer 
de laatste vier. zodat deze spelers wel duirielijk boven de 
rest bleken uit te stckcn. M. Koenders-J. v. d. Veer wonnen 
van B. Dicker-R. v. Pampus nipt 6-2; 3-6; 6-2 en P. Bes- 
Leribrïer-M. Bosman bereikten de fiiinlc door 6 4 ;  6 1  over- 
winning op H. Goossens-P. Thole. 
In ren vrij sfeerloze finale kregen we een gelijkopganndri 
strijd te zien tussen ~ U ~ P C  g e l i j k ~ a ~ ~ r d i g e  partijen. Het waren 
tenslottc de finalisteii van hrt enkelspel 11. Koenders en J. 
v. d. Veer, dic het meeste geluk hnddeii cn daardoor d? 
overwinning in de wacht konden slepen (6-8: 6 - 4 ;  6-4). 
Voor de volledigheid volgen hier nog de uitslagen van de 
kwartfinales: 
F. Hoek verloor van Chr. Voyilzaiig: 6-1: 6~-1. 
F. Meyers verloor van P. Bestenhroer: 6-0; ( t l  
H.  Goossens versloeg J. Braam: 6 0 :  6-0. 
R. v. Painpus verloor van H. Koenders: 6--2: 6-4. 
M. Rosrnan versloeg E. Boon: 6-2; 6-2. 
P. Thole versloeg W. Passtoori: 6-1: 6 - 3 ,  
J. v. d. Veer versloeg M. Bndaux: t: i; F 1 
Ko Balm verloor van B. Uicker: 6-3; 6-3. 
Diibbelspel: 
H. Koenders-J. v. d. Veer versloeg W. Pastoors-H. Blank: 
h-l; 6-2. 
B. Dicker-R. v. Pampus vrrsloeg H. v. Wissen-J. Stamrneyer: 
6-2: 6-1. 
H. Goossens-P. Thole vcrslorq G. Braaiii-F. Deoens: 6 - 3 ;  
G O .  
B. Crane~ibur~h-11. Koppeschaar verloor van P. Bestenbroer- 
M. Rosinan: 6 1 ;  6-2. 

,.Piet v. d. Pol heeft de kcu in het rek gezet. Terloops. als 
gold het de aanschaf van een nieiim stel ballen. declde hij 
mede. dat hij zijn carrihe als beëindigd beschouwde." 
Toen ik dit bericht gelezen had, viel het mij niet moeilijk 
meer om afscheid van deze sportrubriek le nemen. Immers, 
iiu de grote mmster van het ankerkader 47!2. 45!2 (hieiop 
was hij wereldkampioen in 1946) en 71/2. zich temggetrok- 
ken heeft, heeft de sporturereld voor mij haar aantrekkelijk- 
heid verloren en kan ik mijn taak met een gerust hart over- 
geven aan mijn opvolger. 

M, Weijers. 



oezems 

In onze serie wetenschappelijke artikelen menen a i j  deze 
keer enige aandacht Le moeten besteden aan het oezems 
dreiiteii. 
Waarom geschreven over zo'n alledaagse en schijnhaar ori- 
belangrijke zaak als het oezems dreuten. zult u vragen. 
Het antuzoord hierop is, dat wij een crisis bespeurd hebben. 
Een kleintje weliswaar, maar toch onmiskenbaar een crisis. 
Alvorens nader op deze crisis in te gaan moeten wij ons 
natiiiirlijk eerst de vraag stellen: wat is eigenlijk oezems drru- 
ten. U hebt ongetwijf~ld allemaal een of ander vaag begrip 
van oczenis dreuteii, doch in de wetenscliap gaat het erom 
een vaststaande en scherp oinlijride dt-fiiiitie vali de dingen 
te geven. 
Een beproefd middel hiertoe is dc etymologie. W r  zullen 
ons niadr niet hrziy houden met allerlei wortels en aflei- 
dingen, maar niet~en teruggaan tot de wortel in de oertaal. 
Voor het u~oord oez~n i  vinden we hier de stam psfg. Als we 
nu het u~ortclboekje vati prof. dr. P. T. K. Siiijf hij de wor.- 
tel psfg opslaan, dan vinden ure danr 2 plinten niet een 
verticaal streepje (2  punten met een verticaal strccpjr be- 
tekent bij prof. P. T. K. Snijf: men zoekt nog). Kijken we 
nu bij dr. K. Baarshuizen dan vinden we daar een horizon- 
taal streepie met ren rondje (een horizontaal streepje met 
een rondie wil bii dr. K. Baarsliuizen zemen: de betekenis is "" 
nog onhe:kkcnd). ' j  
Nemen we tenslotte onze toevlucht tot het zakaortclboekje 
dan vinden we daar bij dc wortel psfg een sterretje, wat 
volgens de verklaring achterin wil zeggen: de geleerden zijn 
het hierover nog niet eens. 
Daar ook de wortel ktpm van het woord dreuten niets an- 
ders opleverde dan enkele kruisjes en puiitjes, lijkt liet ons 
niaar het beste 0111 met enkele eenvoiidige en duidelijke 
woorden te zeggen. wat oczeins dreuten nu precies inhoudt. 
Welnu: een oezem is dat deel van de gnark. dat overblijft 
na het snirken, het vleipen met de hohab en het snokken. 
E n  dreutel1 is hct bewerken van dc oezem met de kulk wat 
plaatsvindt na het snokken. 
E n  nu de crisis: ieclerren weet d'tt onze tijd een overgangs- 
tijd en dus een tijd van spanningen en conflicten is. Kortom. 
wij staan op fen keerpunt in de wer~ldliistorie, h o r  dit 
a l l ~ s  w ~ e t  de inderne  mens niet iniccr waar hij aan toc is. 
Speciaal d i  inodernc jeugd is in een crisisperiode: zij gaat uit. 
zij feest. zij gaat naar dc bioscoop en rijdt op bromfietsen. 
maar zij vindt niet meer de innerlijke rust. clie nodig 
is om zich hei oezems dreuten eigen te maken. Dit is iiiet 
verontrustend: liet is reeds in alle tijden voorgekonien. (Wi j  
denken Iiiprhij aan  de verminderde belangstrlling voor het 
oezprns dreuten tijdens o.a.: de Hoekse en Kabeljauwse twis- 
ten. de 80-jarig? oorlog en de staking dcr Aiiisterdsmse 
traniconducteurs), en zal altijd wel blijven voortbestaan 
zolang er oezems en zolang er mensen zijn. Maar 
toch is het jammer, dat  nog slechts zulk een gering percen- 
tage vali de hedendaagse jciigd zich i r i~ t  dit edrle Ihandwcrk 
bezig Iioiidt, terwijl bovendien hrt  grootste dcrl van dit 
percentage nllren nog ani het geldelijk gewin dreut. wat 
weer een voorbeeld is van de verderfelijke materiële instrl- 
ling van de moderne jeugd. 
Des te spijtiger is dit. omdat bet oezems dreuten door de 
innerlijke rust en evenwichtigheid die het geeft, een goed 
tegenwicht zou vorrneii voor de spanningen en conflicten 
van de rrioderiie tijd. Het oczrnis drcuten is een van de oud- 
ste ontspanningen en staat w.at geestelijke waarde betreft 
bijv. ver hoven het kievitseieren zoeken, het beukennoot- 
jes zoeken in het bos en zelfs, hoexvel dit door de aanhangers 
van deze ,,sportM fel bestreden wordt. hoven het daiiw- 
trappen. 
Welk  een genot is het iiiet om. wanneer de zon de hrctnden 
met Iiuri dartelende veulens doct hlinken, wanneer het koren 
zachtkens w-iiift onder d? lichte bries en de appelbloesem 
gpurt in de wingerd, om dan oezem na oezem te dreuirn 
en aan niets anders te denken dan aan orzrrn6 rlreiiten. En 
hoe heerlijk smaken na de arbfid de hotcrhainiiicn inct jan- 
hagel. die ure in een vetvrij papicrtjc van huis hebben mee- 
geriori~en. Retrr dan wij deze genoegens kunnen weergeven 
doet dat ondcrstnand gedicht: 

O oezem, o dierbre orzein, 
ik druk u aan mijne boezem. 
AI zoii ik honderd jareii I~veri, 
nooit za1 iets mij ~ n r ~ r  V P F I I ~ ~ C  geven. 
dan u met zwaaiende kulk te hruten 
en alzo cigenhandig te dreuten. 
O oezem. o dierbre oezem, 
ik druk u aan mijne boezem. 

Lange tijd is ineri van iiienirig gemzeest dat  dit gedicht, ont- 
roerend in zijn renvniid, rcgelrcclit aan  de volksziel oiit- 
sproten zou zijn en cerst onlangs hceft drs. Kurnpot in zijn 
standnardu'erk ,,De mens en de oezem" (op enkele enem- 
plaren na uitberkocht, haast u!) de mogelijkheid geopperd 
dat hovenstaand iiedirlit yeriiaakt zou zijn door een zekere 
Hendrik. Van d ~ z r  Hendrik is niets anders hek~rid diiii d.it 
hij een eenvoudige volksiiinri was. (Hicr u~ijst trouwens ook 
;I de in d? vijfde regel van h ~ t  gcdicht gchrliiktc tri-ni hciitrn, 
wat slaan betekent, op1 en reeds zeer lang geleden Icefde. 
UTrl  worden er in gezinnen waar her oezems dreuten een 
traditie is rioq steeds verhalen verteld over een sinds lang 
gcstorveii Hendrik. dir zen fiibiili.iizc vaardiglieid i n  Iict 
oezems dreuten geh;id moet Ihchhen. Of drzc Hendrik rii 
de dichter een en dezelfd~ prrsoon zijn, valt rchtcr nirt 
met zekerheid te zeggen. 
Floewel het in feit? mets met het onderwerp van dit artikel 
Le niiiken beril. menen wij toch, in verband met bovenge- 
noemde crisis, ti op een Irile~ikelijk verschijnsel tr moeien 
urijzeii, dat ons oiilarigs ter orc geko~iieri is. 
Om meteen mans tot dc kern vaai de zaak tc ko~iicii: in CIC 
laatste aflevering van een overigens t? gocder naam en 
faam bekend staarid maaridblad, waarvan wij hier dc naam 
iiiet willen nocliieii, is een van de hand van een zekere 
S. P. Bralstra (rei] schuiliiaani. vcrrnoed ik) eer, iirtikel ver- 
schenen ondcr dr  titel: ,,Hct stieliken vari de groel '. 
W a t  is nu het geval? \Vil de hwi. k31.rilstt.a I I  o" ve~.ant- 
woorde wijze voorlichten over wat !,ij noriiit ..Hrt 
sneuken van de yroel"? Nren, geenszins, want een groel 
brska'tt niet en het werkwoord sniuken zult u zelfs in Van 
Diilr trvct.gcef,~ zoeken. Het is slecht, de bcdor!intI v a n  de 
berr Bralstra oni u voni- Iirt !apjc te hoiirlen. oni geen 
oneerbiedig? term te gebruiken. 
1Cuk, icniond dic zoiets dact ziocmcn wij ren blirhab, cen 
doodgewone bliebab. 
Ook dit verschijnsel is echter niet verontrustend. want blir- 
babs zijn er altijd geweest Izie voor voorbeelden het bi.. 
I,irigwekkeride wrrkjr vrin dr. Knekelman ..De bliebab van 
d r  ofr.tijd tot Ihidrri') en zullrii er ook aliijd wel blijven. 
Maar toch: wccs op uw Ihocde eri pn: op voor IlieLabs. 

M. W. 
*) BLIJ NASCHRIFT. 
Hoera, hoera, hoera! Zojuist wordt ons gemcld, dat prof. 
P. T. K. Snijf niet voor niets is blijven zoeken. W a t  vond 
bij in Oldenzaal? Een pre-historische pron, die duidelijk 
maakt dat  de stam psfg eigenlijk psfb behoort te zijn. In de 
loop dec eeuwen heeft hei volk de betekenis van de wortel 
psfb verkeerd begrepen en verward inct de analogische wor- 
tel jsfg, die nochtans verstaan werd. Maar nu prof. Snijf ont- 
dekt heeft, dat de eigenlijke wortel psfb is, ligt de oplossing 
voor de hand. In dit geval immers constateren we middels 
het wortelboekje, dat de oczcm oorspronkelijk betekende: de 
losse hibbel van d i  rode probm. En dán is het vanzelfspre- 
kend dat via de kleine gnupk gezaaid met baktrel geleidelijk 
aan het bibloddelgedeelte van de gnark, zoals boven reeds 
door onze wetenschappelijk medewerker is uiteengezet, oezem 
ging heten. 

Red. 

slome b e r f s t  
hor staan de bomen droevig stil 
omdat het inaar niet waaien wil 
hoe valt hier b h d  en blad eri blad.. . . .  
och, heer, ivaa:dr 't toch rnaar wat! 
ze vallen toch zo sloom, zo traag. 
ze draaien zo rustig naar omlaag 

waarom kan dit niet f~llet. gaan? 
Pim de Vroomen. 
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