
No. 3 - DECEMBER 1958 

289 J A A R G A N G  1958-1959 

SCHOOL-ORGAAN VAN H E T  TRINITEITS-LYCEUM TE H A A R L E M  

+ HOOFDREDACTEUR: M.  ELLIS 
* R E D A C T I E :  T. V A N  D A M  - P. V A N  BUEREN - F. V A N  EYNDHOVEN - TOMY SCHMITT 
* REDACTIE EN ADMINISTRATIE: ZIJLWEG 199, HAARLEM (POST OVERVEEN) 
* TELEFOONNUMMER 13523 - GIRO-REKENING 77435. ONDER VERMELDING: . .TOLLE LEGE"  

Huichel '58 
witte kruisen 

wil vergeven diep gedreven 
niet vergeten in d'aarde, bruin en koud 
helmen roestend in 't gras zwarte letters 
op bloeddoordrenkte gronden die slechts leven 
waar eens 't slagveld was. op vermolmd hout 

stoeten stakkerds 
die weer staren 
eigen toekomst tegemoet 
eigenliefde, egoisme 
bloeien immer goed 

werelddonder, weegeklaag 
dorre aarde. levensend 
zijn de straffen 
die het  immer 
als geschenk 
een ander zendt. * 

toch durven zingen, 
duizend drommen 
op  d'avond. heilig. sti l  
van 't Kindje, d a t  o p  aarde 
voor eenieder vrede wil! 



In Redigendo 
. . . . En dan heeft KI hier Tolle T.egc's 
kerstnummer voor U liggen. Een echt 
fectiiummer is het. helaas, niet kunnen 
worden: maar dat ligt echt aan  de hoe- 
veelheid copy, die, zoals de laatste tijd 
voortdurend voorkomt, niinimaal was. 
Zoveel als over d i  kaantitcit, zo weinig 
hehocf ik over de kwaliteit te klagen. Z o  
schreven o.a. twee winnaars van de ,,Coe- 
hergh-prijs" in dit nummer. Maar we zul- 
len maar weer hopen, dat na de Kerst- 
vacantie iedereen zeeën van tijd heeft en 
genoeg stof om zijn pen te roeren, dan 
kunnen a.c weer met een behoorlijk bezet 
nummer verschijnen! 

Twee van onzp niedewerkers - Tomy 
Srhmitt en Ton de Weyer  - hebben 
zich bijzonder ingespannen om van onze 
kerst-voorplaat iets bijzonders ( e  maken: 
nu eens niet met kaarsen, hulst en bellen, 
maar met iets heel anders, dat toch wel 
iets te maken heeft met het Kerstfeest. 
Een opdracht, waar zij uitstekend in ge- 
slaagd zijn, dank zij ook de  medewerking 
van de Nieuwe Haarlems? Courant, die 
de eerste twee cliché's van de frontpagina 
ter beschikking stelde. De derde foto is 
van Ton de W ~ y e r  zelf. 

Ik had niet gedacht, dat op  het plaatsen 
vati een foto als die bij het artikel , ,Wie 
als buitenstaander.. . ." (T.L. no. 2 )  zo- 
veel kritiek zou worden geleverd. Als ik 
had geweten, dat men op onze school nog 
kinderachtig genoeg is, om iemand. die 
,,in de krant" staat, na te wijzen, dan 
had ik hem wel weggelaten. Ten  over- 
vloede: Deze foto is geplaatst, omdat hij 
dc sfeer van de dansavond uitstekend 
weergeeft, niet om iemand, wie dan ook, 
voor schut te zetten. Z o  dit toch gebeurd 
is, dan hiervoor mijn cxruses! 

Het snel naderende eindexamen heeft zich 
<lil jaar voor de eerste inaal doen voelen 
in dc rrdactie. Ton van Dam, die nu 
bijna twee jaar achtereen de taak van 
kroniekschrijver zo prima heeft vrrviild, 
zwaait na Kerstmis af. Uiteraard bcdan- 
ken wij hem zier hartelijk voor de vele 
gecstigc en amusante kronieken, die hij 
voor hem cchrecf. 
En dan hebben wc nu een nieuw.e Kroni- 
keur nodig. Zonder enige twijfel zijn er 
wel jongens, die dil ambt naar behoren 
willen en kunnen vervullen. Voor harde 
wcrkcrc: Toekomst verzekerd. (opname 
in de redactie!) Sollicitanten v.g.g.v. die- 
nen zich bij mij aan te melden. Bij meer- 
dere sollicitaties behoudt de redactie en 
pater Rector zich het recht voor te kie- 
zen! * 
Rest mij slechts U allen een zalig Kerst- 
mis en een gelukkig Nieuwjaar toe te 
wensen in naam van de gehele redactie. 

M ELLIS. 

He t  is misschien wel eens goed te luisteren naar d e  mening over 
jazz van mensen die naam hebben gemaakt op  het gebied van de 
muziek en dus een zekere muzikale vorming achter zich hebben. 
maar zich niet speciaal op  het terrein van de  jazz bewegen. 
W a n t  niet alle mensen stellen de  juiste eisen aan de  muziek en 
zeker niet als het gaat om jazz-muziek. 
E n  zo komt het dat  een grote menigte mensen, waaronder vooral 
jonge, veel van ,,jazzw houdt. waarvan wij eigenlijk moeten zeggen. 
dat  het geen jazz is. 
Gelukkig zijn er ook nog mensen. die het midden weten te  houden 
tilusen verslaafd zijn aan  jazz en het zonder meer aar] de  kant schui- 
ven van deze vorm van muziek, en die precies willen weten, wat  
er riu eigenlijk onder jazz verstaan u,ordt. daar er op dit gebied 
grote misverstanden bestaan. 
Deze mensen kunnen de  heren Hielkema en Rommerts dankhaar 
ziin omdat zij, de  heer Romnierts nieL zijri prachtige bas-bariton- 
stem en de  heer Hielkema door zijri enthoiisiaste en levendige uit- 
eenzetting. ons duidelijk hebben gemaakt. waar  wij goede en echte 
jazz moeten zoeken en er  voor gezorgd hebben, dat  wij nu onder- 
scheid kunnen maken tussen wa t  als jazz gexaaardeerd nioet worden 
en wat  wij als rommel helemaal aan  de  kant kunnen schuiven. 
D e  ernstige misvattingen. die zij uit de  weg hebben gepoogd te 
ruimen, zijn te  wijten aan  de  populaire dansmuziek. 
Vele arrangeurs van dergelijke verstrooiingsmuzick hebben authen- 
tieke jazzmuziek gebruikt om deze te verwerken in hun op nieuwe 
effecten beluste arrangementen. 
E n  het is vooral door middel van Radio en grainrnofoori dat  deze 
..Schlagermiiziek" waarvan de  waarde  zeer klein is, maar die toch 
veel invloed heeft door het grote lawaai dat  erbij gemaakt urordt, 
op  de  markt is gekomen. 
D e  meelopers met deze muziek zijn vooral - zoals gezegd - jonge 
mensen, die weinig van muziek begrijpen en slrchti door het strakke 
rythme worden aangetrokken. 
Het  nadelige hiervan is. dat d e  \verkelijk goede jazz door hun gedoe 
in discrcdiet wordt gebracht. 
Merkwaardig is in deze geschiedenis, dat  zelfs niensen die goede 
jazz kuilileii maken, ten behoeve var1 d e  massa die op een derge- 
lijk lawaai, dat  men liefct nog aangedikt ziet met de  nodige show, 
gesteld is, zich geheel gaan wijden a a n  het produceren van die 
herrie, om daardoor een steeds dikkere portemoririaie te  krijgen. 
Lionel Hainpton, die terecht door millioenen jazz-liefhebbers be- 
wonderd werd,  maar die, toen hij onder de  indruk van de  show 
kwam, een geheel arider publiek trok, is hiervan een sprekend voor- 
beeld. 
Het resultaat is. dat  slechts zijn muziek, die hij voor opnamen speelt, 
nog te waarderen is. 

Dit schrijven wij neer om misschien aan  het werk.  dat  de  heren 
Hielkema en Rommerts op  voortreffelijke wijze verricht hebben een 
kleine hijdrage te leveren. 
O p  de  eerste plaats is de  jazz de  muziek van de  neger, waarin hij 
zijn vreugde en leed tot uiting brengt en niet een zaak van mensen 
die er  op  ren  of andere manier geld aan willen verdienen. 
Door terug te  grijpen naa r  de  bronnen van de  jazz hebben zij dit 
voor ons duidelijk gemaakt. 
Mogen zij voor velen van onze school en ook velen daarbuiten een 
aanleiding zijn geweest om eisen te gaan stellen aan de  jazz, opdat 
op de  duur de  goede. echte jazz die plaats in kan nemen in de  
huidige muziekwereld, die haar rechtens behoort. 
Dan is hun optreden hier en elders vruchtbaar geweest en dat  zij 
hun de  grootste blijk van: onze dankbaarheid. 

Gerard  Mooijekind V a .  



,,When Learning'c triumph o'er his harh'rous foes, 
Pirst reared thc stagc. immortal Shakespeare rose: 
Each change of many-colourcd lifc he drcw, 
Exhausted aords ,  and then imagined new: 
Existcnce saw him spurii her hounden reign 
And panting Timc toil'd arter him in1 vain." 

(Dr. Johnson) 

Richard I1 is een van de mindcr hrkeiidi- strikken viin S l i a k ~ s p e a r ~ .  Dit zal voor- 
riamrlijh erii gevolg rijn van hct feit. dat het in zijn dminntischr trkening niet dc 
hoogte hercikt vaii ,.Miicbelh'' o1 ,,Hamlet". en omdat het op  het eerste gezicht 
mindcr psyrlinlogisrlir en politieke ideeën beval. Maar in een opzicht staat het 
zeker zo niet hoger, dan tncli niicisteiii cven hoog als de ,,grote" trayedies van 
Shakespeare: en hiermee hcdocl ik dc karaktertekeningen. en wel voornamelijk 
die van Richard zelf. Reeds in de ccrstc srine liebben we Ricliard heleiriaal door; 
althans d d  denken we. Wij zien een luie. dommc nietsnut, dien Iict ollrnioal viel 
tc grninkkclijk gcgaari is. op de lroon zitten, achteloos misbruik makend van zijn 
macht: cen w\-rlliaast oiidenkbaar oriberschillig persoon, en we vragen ons af  of 
deze man iiiderdo;id de liordnntl-irid eii grnothpid van zijn voorvaderen zo vol- 
kornrri rriist. Maar don komt de grote inensenl<eniicr S1iakrspcai.c. Hij zal iiirt 
ye i in  icriiiiliil door eii door slecht laten zijn. omdat dit weinig rcëel is. En zie. in 
de hnchclijkstr ni~i~tnndiglicdrii. n,,,iriri de sterkste persoonlijkheid zou kunnen 
bezwijken, verraadt zich Iict knninklijk~ hlord: Richard grocii in onze sympathie 
en achting, we vergeten zijn ziclighrid in het hegin; hij betoont zich iiu inderdaad 
Richzird Rex. De hele ontwikl<elingsgnny van d ~ z i  gtwi-i Inaal. liet suprririxre in 
Rirliard iii,il<eri u'e rriee.H;inrscherp heeft Shalwspeare haar grtckend, door zijn 
inonologcn i i i  Iirt Ihijzorider. 
Het verhaal :clf is Iii~trckkclijk errivoodig, lioewel i11 zijn uitwerking geraffineerd. 
Henry Bolingbrolrc. hertog van Hercford en voll? neef v a n  ko~iiriq Richard. vat 
oiii diens wijze viiii optreden. vooral hij de geheimzinnige dood vnii  de hcrtog var, 
Glouiesicr. haal tcyen hem o p  Bij een geschil met een traw-aiit van Ricliard wordt 
hij dooi- dc koriir~j \.rrbaiiiien boor z ï s  jaar. John of Gaunt. hcrtog van Laticastcr. 
zijn vader en dc oi>ni viin Richoi-d, sterft kort ria dit vonnis. en de koning, die 
diep in de schuld zit. ionfiskccrt zijn gocdet.eti. Voor B ~ l i r i ~ b r o k e  is de maat nu 
vol. Hij steekt over naar Engeland om zijn hezit terug te eisrri Vrle edellieden. 
allen oriíevreden over Richard s wanbeheer. sluiten zirh dircrt bij hriii a a i ,  Om- 
dat danrerihoirrri de koniirg in Ierland is, kan het snel groeicndr lcgcr t j~  \-ar7 dc 
opstandeling - volgrns zijn pigen zcggrri geen rrbrl. maai slechts eiser van recht- 
matig piyendom - zondcr n1 tc vcrl ~ n l ~ e i t ~  hct grootste ~leel vrin het rijk  ver^ 

overen. Bij zijn terugkeer heeft Richard uiets inerr tc dcin dan zich over Ie geven 
siin Bolingbroke. Hrriry lii,il zich kronen door Kichord oin hciii vervolgens, iri ir i  
of iiiccr op direct hevel. te lairri doden. 
De Ncdcrlondsc Coinedie is E:-. ondcr de regie van  de bekende engelse regisseur 
Douglas Seale. vrijwel in geslaagd liet niaxiniiirn uil het siuk te halen. Niet in het 
iiiirisl ddnkt zij dit succes aan de schittercndc hoi~fdrol vati I lans Berilz viin den 
Bcrrj. rlir hiemiee zijri naam als meest geschikte ipclcr van tragische rollen - 
rrcds g~ut-stigd o.a. door zijn Blckerlyc-vertolking - heeft gehandhaafd. De wijze 
waarop hij zowcl Richard-dc-7,i~ligr als Riili,ird-de-Grote voor het voetlicht 
l>rc+cht, was onvergetelijk. tilanzendc drniiintische Ihoogtcp~interi i i i r i  zijn spel 
waren de scene, waarin de hertog van Northumhcrland Rirliard verzoekt, af te 
dalen van d? imiiiur w.darop hij stdzt. om naar Bolinghrokc. dic hcni vcrslagpii 
heeft. te gaan. en dc spii-g~lscclie. Als \]ij de L~kst van Richard bij de muur- 
scene leest: 

,,Down, down I come: likc glistcring Phaeton 
Wanting the manage of unruly jades. 
. . . . In the base-court? Base-court, irhcre kings gruw ha= 
TU come at traitor's calls, and do thcm grare. 
In the base-court? Come down? Down, court! down, King! 
Por night-owls shriek, wherc mounting larks should sing." 

ziilt g? l i ~ g r i j ~ ~ n .  dot r e n  diepe bilrving en tegelijkertijd een grot? hrhccrsing vpr- 
eist zijn om dc strccyi. die p ~ ~ . f ~ c t e  dra~riatiek scheidt van de melo-dramatiek. 
oneindig dicht re nadcrcn. en aan dc gorde kant prvan te blijven: en aan deze 
opdraclit Iieeit Hans Bentz van den Berg uitstekend voldaari. 
Bekijken w? d r  v~l.tolktng viin zijn trqenstrever. Henry Bolinghroke (Johan 
Schmitz). dan blijkt dczr nannirrkclijk rilinder iridruk te hebben gemaakt. Voor- 
ridrrirlijk komt dit doordat deze rol zich nirt leent voor grootse scenes: en we 
iniogen dan ook rustiq zïgyen. dat Johan Schmitz dr  ZFEI. r~loeilijke rol van de nu 

Het wetuigt beslist van een goed inzicht 
van de Commissie ter Bevordering van 
de Cultiirelu en Esthetische Vorming van 
de Rijprre Schooljeugd, dat zij voor het 
puikje van de VHMO-scholieren in Haar- 
lem een voorsteling van Shakcspeare's 
Richard 11, in de opvoering van de  Ne- 
derlandse Comedie hebben gcarrangccrd. 
Immers, het behoort in ieder opzicht tot 
de opleiding voor hoger onderwijs, dat 
men vertrouwt raakt met toneel, en met 
gocd. toneel in he( bijzonder. Welnu, de 
heren romrniisie-leden hebben een uitste- 
kende stap gedaan. Niet alleen het stuk 
zelf, dat toch geschreven is door dc ,,irn- 
mortal Shakesprare", maar tevens de 
uiterniate geladen en beheerste uitvoe- 
ring vaii de Nederlandau Comrdir hebben 
ervoor gezorgd, dat wij weer een stuk 
dichter kwamen tot wat ,,culturele ge- 
vormdheid heet. 

eens stoere. dan cchter weer tot in het 
abiurdc toe zwakke Bolingbroke prima 
Iicctf g ~ s ~ r r l d .  
Bij dc ovcrigc g ro t c r~  rollen verdi~rit ab- 
soluut nog vermelding Pnul Huf. die ccii 
ii.ii.$rdi<le. grootse vertolking gaf van de 
wijzc ]olm ol Gdurit, en die vooral bij zijn 
protetic "vel BiigeLrid ven oriuitwisharï 
indruk inankte. 
Bij de kleine rollen virleii op  Pliilipp~ 13 
Chapelle, die als tuinmap cen fijn stanltjr 
puur toneel ten beste gaf. Johan Fiolet 
als dc wissrl*dlligr hertog v a n  York, en 
Frans 't Hoen al? dc kloeke Carlisl~.  
De vertaling van C. Buddiiigh hlrrf. hor- 
wel niet eclatant. voortdurend boven de 
riiiddelrn'iat: het decor ademde geherl de 
soinberr sfeer van het stuk, en voor de 
regie vati Doriglas Seale kan de Neder- 
Iniids? C o n i ~ d i ~ .  lijkt mij. niets dan darik 
cn het Nrdcrlnnds publiek holretidien 
niets dan lof overhebben. 
Er wiis maar een factor, waardoor deze 
(scholierenlvoo~~strlliti~] riiel 1i't::r maxi- 
mum hoogtc hcrcittc. in dat was lipt pil- 
bliek. dat. voor een gedeelte tenminstr, 
kennelijk nog niet opgewassen was tegen 
de grote inspanning. die een dergelijk stuk 
l i l i  eenmaal vai i  de lorschouwer eist. Eri- 
fin. wc zullen aniaar hopen, dat de iniiiider 
..rijpe" scholieren zich de volgende keer 
wel zullen wachten. Shakespeare te gaan 
zien. Voor iciitiatirf en organisatie alle 
dank en lof voor de C.R.C.E.V.R.S.! 

M. ELLIS 



Het gaat vreselijk vlug a l l~~i iaa l .  Het is 

als hadden we gisteren liet srliooljiiai- gr- 

opcnd. en kijk, morgen wensen wr elkaar 

nlwrrr Zalig Kerstfeest. Niet te geloven. 

De ei~ideuai~ieiirnndidaten hebben de 

langste tijd alweer gehad g ~ l o o f  ik. Maar 
het is zo brter ddn  stilstaan, UT rlioeten 

toch immers vooruit? En 'tls wij dat niit 

;elf doen dan wordt hct voor utis gedaan. 

<;ord. laten we eens zien u ~ t t  cr  is voor- 

gevallen. 

DONDERDAG 30 OKTOBER: 

Jubileum van dc A.G. Al dagen vrin te 

voren waren uzc hier op  voorbereid cloor 

lipse ke~lgcluiden van Armstrony en zijn 

soort. 's Avoiids an: er een film te he- 

wuridereri. hu kan ik er ln  komen dat 

Pirt of Klaas di? filni iiict iiiooi vindt en 

Jan wel. maar waarurn ~iiort  dit iiiisnor- 

gen zo overduidelijk grdemonstreerd u701.- 

den met het stukgooien van cola-flisj~s 

in de pauze') 

Waarschijnlijk heeft hrt voorfilnipji. 

wiarin poesjes met bordjes gooiderl. een 

funeste iiitwcrking gehad. 

Een halorig k ~ i a a p j ~  hoefde maar tc he- 

yinnen en ,.de rest" volgde wil .  Hier zijn 

eigenliik geen woorden voor. Dat hrct 

V.H.M.0 -iririclitiiig8! 

Natuurlijk weet niet irde1.cn hier wat van. 

maar ik denk maar aan die schoen dir 

ZATERDAG 1 NOVEMBER 
WOENSDAG 5 NOVEMBER: 

Wij moesten de Herfst vieren. Nu dat 

ging ons bijzonder vlot af niet waar1 

Alleen: toen we dit beseften, moesten we 

alweer naar school. 

1 1  NOVEMBER: 

Talenten gevraagd voor het toneel. Daar 

v.as grot? helaiigstrlling voor. deze keer. 

Oridert~issen zijn d? rrprtiries hcgonnen. 

Pater Westing voert d? regie rvccr, dus 

waarom zou het niet goed gaan? Boven- 

dien u711 het me voorkomen dat het mees- 

tr ..iiiatrrinal' nogal jong en  dus wel 

handelbaar is. Zet  hein op  Iiii! 

1 7  NOVEMBER: 

Culturele daq. Volgens de  voorzitter vrin 

de jury, is onze school iets op  c~ilt~ireel 

gebicd. Men had er zich voor ingrzet en 

hrt gcvolg was dan nok een dure selcc- 

t i ? .  Naast de hekende werkje:. vati Ro- 

~naric en Cnrmiggrlt. waren daar zclfs 

Crahiirn Greene en Gogolj. Rravo! Al- 

leen hebben de heren jury-leden niet te 

veel op de keuze gelet. en  te weinig op  

het ,,brengenu: 

17 NOVEMBER: 

Begin van het l e  Wiskundeloze tijdperk. 

Dr Hrcr C.  J. Alders vertrekt voor l 4  

dagen nict nnhekendc bestemming. Boze 

tongen bewecrderi dat hij B.B. iiioest in- 

terview,en vour een of niidrr Wiskundig 

tijdschrift. Lijkt n i ~  onwaarschijnlijk. W a r  

hij dan \vel rnorst doeril Dat weet hijna 

niemand. Maar een post dat 5B heeft 

ocitveiigeii!! 

4 DECEMBER: 

Een grote dag. We gaan naar het leger. 

W a t  ren feest. Natuurlijk zat de stem- 

iriiiig rr in de hus al in. en de hele dag 

is ir d'r in Iiiterrssant was het 

ook nog! U'e liebben nipt radar gespeeld. 

niet vi~rlingeii en 90 nirn. kanonnen. 

waarvitri d i  Ileer van Noort dermate on- 

dw. d? indriik was. dat Iiij inct open mond 

stond te kijken. We aten: snert. rijst. en 

iioodrantsoenen en wel zovcrl. dat W P  er 

op de terugreis helciiinal stil vali waren. 

althans in dc H.B.S.-biis. 

A propoa. had meneer v. Greevenbroek 

nog riimrner een regenscherm gezien?? 

5 DECEMBER: 

liij die weet wat wij willen was over uit 

Spanje om zoveel mogelijk aan oiizi- 

wensen trgcmnct te komen. Voor die ge- 

l rgenh~id w~rdei i  de 1,iatste 3 uren. als 

gold het niets. zomaar over de balk ge- 

uooid. Een gebaar dat wij wel konden 

waarderen. temeer daar alles nog inge- 

pakt moest morden. 

ZATERDAG 6 DECEMBER: 

Het eerste lesuur verviel, en zodoende 

werden wij in de gelegenheid gesteld om 

met de nieuwe aanwinsten vertrouwd te 

raken; kousen, truien. letters en plaspop- 

pen dir rchi ..innmn" riepen. 

Ziezo. het laatste loodje is ook geuzoyen 

en dus mug ik weer afscheid nemen. Ik 

hoop dat gij allen de vacantie in gepaste 

vrolijkheid zult doorbrengen en een Zalig 

Kerstfeest zij U toegewenst door de ver- 

zamelaar van feiten en feitjes. Uw aller 

(verdwijnende) ANTHONY. 



p o g i e r  van &erde 

CULTURELE D A G .  

Cassiciacum had de  taak oin het slotstuk van de  
culturele dag te verzorgen met een plechtige zit- 
ting. Volgens de  traditie was  een bekend persoori 
uit de  litteraire wereld uitgenodigd om de avond 
op te luisteren met een lezing: Rogier van Aerde. 
die sprak over zijn eigen werk. Hij had de  nioei- 
lijke taak om, voor een behoorlijk talrijk publiek, 
niet slecht af te i teken bij d e  spreker van het vorig 
jaar Anton Coolen, wiens optreden zo'n groot 
succes was,  en w e  kunnen ure1 zeggen, dat  hij daar  
bijzonder goed in geslaagd is. 
D e  causeur begon zich dirzct maar te verontschul- 
digen voor een eventuele slechte kwaliteit van zijn 
voordracht, door Plato aan  te halen, die ( e n  vol- 
gens hem w a s  het w a a r )  gezegd had,  da t  iedereen 
beter over zijn merk kan spreken. dan  de  schrijver 
zelf. 
Zoals de  voorzitter al  zei. is hij de  hele verdere 
avond druk bezig geweest. dit gezegde te  logen- 
straffen, door de bijzonder goede manier, waarop 
h ijzijn onderwerp benaderde en behandelde; hij 
bleek zijn eigen werk zeer te kennen. 
Z o  was er de wijze, waarop hij de  verhouding van 
de schrijver tot zijn stuk aangaf. O m  dit te  illu- 
streren diste hij ons een fraai verhaal op  over een 
oude voordrachtskuristenaar: , . E n  toen zei Ja~itje". 
Een oude voordrachtskunstenaar. die zo graag de  
schoonheid van de  werken die hij voordroeg aan  
de mensen wilde meedelen. D e  rest was eigenlijk 
bijzaak. Hij had het geld, da t  hij met zijn optreden 
zou verdienen wel nodig. maar hij kon toch be- 
zwijken voor d e  aandrang van de  penningmeester 
om genoegen te  nemen met minder. Eigenlijk voel- 
de  hij zich schuldig tegenover die mensen, omdat 
hij de  reden was,  dat  de  zaal zo slecht bezet was. 
Nee. hij wilde de  mensen iets brengen, dat  hij 
zelf had gevoeld in die stukken. M a a r  de  mensen 
sliepen blijkbaar liever. Z e  wilden niet over zijn, 
naar zijn eigen mening gebrekkige voordracht heen 
zien om te voelen, wat  hij ermee wilde zeggen. 
Dit kon Jantje niet uitstaan. Derhalve zei hij .,...". 
Z o  wil ook de  schrijver aan anderen meedelen, wa t  
in hem leeft; dan pas kan hij bevrediging vinden. 
Hij voelt hoe machtig d e  taal is, en hij doet zijn 
best om het zo goed mogelijk te doen. 
Z o  w a s  er  ook de  mate. waarin hij zijn eerste boek 
.,Kaïn" bleek te kennen. Hij kon ons een duidelijk 
beeld geven van wat  hij met de  figuur van Kaïn 
bedoeld had. Kaïn was  ook een mens en als zo- 
danig zijn we  met hem verwant. Hoewel hij slecht 
was,  heeft hij ons toch veel te zeggen: als w e  hem 
maar kunnen begrijpen, O o k  wij zijn soms verbit- 
terd tegenover God. evenals Kaïn. Kaïn was  ten- 
slotte ook een mens en als zodanig zijn w e  tenslotte 
met hein verwant. 
Ook  kon hij een oordeel geven over zijn andere 
romans. Z o  bijvoorbeeld de  roman, die hijzelf het 
slechtste vond: Bezet Gebied. Hij sloeg hem niet 

bepaald hoog aan:  de  vorm was  niets waard;  hij 
was  onbeheerst, rouw. enzovoorts. M a a r  het was  
een roman. die geschreven was  uit de  innerlijke 
noodzaak. uit een bitterheid tegenover de  oorlog. 
N a  de  pauze droeg hij hieruit een gedeelte voor 
om ons dit te  laten voelen. M a a r  om zichzelf ook 
niet te kort te  doen, gaf hij ons ook nog iets over 
en uit de  roman, die hem het liefste was: ..Passie". 
d e  lijdensgeschiedenis van Christus. 
N a  afloop van deze buitengewoon interrssanie 
lezing, bedankte de  voorzitter hem hartelijk voor 
\vat hij ons gegeven had, door hem datgene te 
zeggen, wa t  ook dit stukje duidelijk wil maken: 
, ,Het  was goed!" 
Ook  pater Conrector bedankte Rogier van Aercie 
nogniaals en sloot met een dankbare terugblik op 
de  culturele dag,  deze af. 

De misanthroop 
of. . . de aerliqfde su7artkgker 

Dc verliefde zwartkijker . . .  . AcIi. is liet niet een contrsdictio 
in terminis7 I b  hei riirt ilwn,i!i, te  vcronderstellen. d.it een 
zwartkijker di? v ~ r l i c f d  rookt. zwart  blijit kijken i r i  ai-cnwil 
van d c  vrrugdcvolle momenten, dir  hei 1rvr:i t i i s e n  hoop en 
vrecs  v a n  iedere verliefde hcrn otidritiks zichzclt schenkt? Is 
het mogelijk. da t  de  prssiniist iniinnanr cn de  minna;ir prssi- 
misi wordt '  
Coetlie zegt ergens . ,Hct past den soldaat. noch den i~iiiinnar. 
dc ortii in vi-rhnnd tc dragen." en hij l ierf t  grlijk. He t  is nu 
eenmaal moeilijk, zich voor  te stellen d a t  iemand. hetzij ge es^ 

telijk, hetzij lichamelijk gehl-rkkig ten strijd? tijgt. 
U'iint grestelijk gebrikkig. da t  is hij. de  verliefde A l c e s t ~ .  Hij 
lijdt onn cen v a n  d e  ergste kwalen. die ren tiiens in onze 
dwaze wereld kiinnen t rcffen:  Hij heeft een geweten. Voeg  nu 
deze pigenschap hij een koppig. robuust. z i l fvcrzckcrd en 
eigenzinnig karakter  a ls  d a t  var, A l c e s t ~ .  en gij ziet d e  tragi- 
comedie geschapen. W a i i l  d a n  zal d e  kirm v a n  ' t  verongelijkt 
ik-heb~gelijk-als~enige-besef uitlopen, groeien en n a  verloop 
v a n  tijd striat dar, voos ons de  misanthroop, de  iriensenhatrr. 
Maar deze niensenhntcr blijkt een mens te brriiiiineti. Ceiimene. 
lipt  wulps^. dartele jonge uzeeuwtjr r i e ~ m t  stormenderhand 
bezit v a n  het zwartclallige har t  v a n  de  scrupuleuze Alcestr.  
E n  terwijl adri de eiic kont dc  zwierige. cha rma~i te  en hnnde- 
lozr I rvensw~i jz~  v a n  eenicder de  misanthroop aoii  dc  rand 
vati rw.twijfrling brengt. blijft hij koppig a l  zijn verder  nutte- 
loze licfde geven a a n  de  haar tijd syiiibolisrrende Célirntne. 
(;ij ziet het reeds, nietuzanr? Gij proef t  rccds de  geest v ~ i r i  

Moliere' G e  voelt reeds d r  r;izrndc. kolkende, mïeslependc 
stroom van brliisend leven. die hij op U afstuurt' 
Stel I 1  voor  Iict toncel, o p  Ilnks d e  woedrricle. gril en vermij- 
ten zondcr ontzien uitspuwende A l c e s t ~ ,  innast hem de  char-  
merende. met woorden sprletidr. hcpruikte en bepuederdr 
Philiriti.. die allen. zirhzclf incluis. voortdurend belarliclijk 
riiaiikt. o p  rechts dc  gechoqueerde. gpa~riuserrdc umftc  Céli- 
ini.iir, en gij hebt d e  sfeer var) Moliere te  pakken. 
Kccds hij zijn opkomen valt de zrvartgckli-dr. stoere f iguur  
v a n  Alceste bovenop ons. Guus Hermiis verstaat als geen 
ander  de  kunst o m  bij zijn rcrs tc  vcrsrhijnen het karakter  vati 
zijn rol volko~iieri aiin ti. geven. W i e  hem gezien lireft in 
1Iugo Claiis' ,,Siiikcr", in zijn magnifieke vertolking v a n  de  
vlijmscherpe schoft.  weet  =-at ik brdorl.  O o k  d a a r  komt hij 
op,  kijkt even rond. een enkel handgehaer. en wij voelen. wie 
hier voor  ons s taal .  
Maar ook als Alceste is I i i j  oiivrrgctelijk. onovertrefbaiir zelfs. 
Zi jn  heIr optreden grcf t  het wildr. onbeheerste en in de grond 
zo trieste. zwanrnioedige hijnn v a n  de  verliefde zwartkijker 
weel.. Hij vloekt, verwijt. hoopt. vernietigt, :idiibidt i i i  vcr- 
.icht. kartoili Iiij speelt h.loliere. E n  arel in een ritzend trnipo, 
diit iiitstrkend geschikt is om de  warreling van het honte 
leventje van  die tijd als conletti over  oris iiit tc  strooien. M a a r  
in deze maalstrooiri van indrukken hebben mij houvast aiin 

ren  kaarsrecht? lijn: He t  muurvaste karakter  v a n  de  rnisari- 



(feest van geboorte) 

Het is daags voor Kerstmis. 

Simon slentert door de gang. Automatisch gaat hij 
op de deur van zijn kamer af. Juist wil hij naar 
binnen gaan als zijn moeder roept of hij even kolen 
wil scheppen. Het duurt even voor hij ,,jaw roept. 
Met korte passen gaat hij de kolenkit halen. Met 
een driftige gris pakt hij het ding op  maar het- 
zelfde moment vergeet hij zijn nijd al weer. Zijn 
hoofd is er eigenlijk te doezelig voor. 
Suffig schept hij kolen en gaat dan naar zijn kamer. 
Uit de boekenkast neemt hij een boek dat plat op 
de andere ligt; voor de zoveelste maal. En dit keer, 
daar is hij van overtuigd. zal hij ook geen alinea 
verder komen. Hij doet het eigenlijk zo maar. Zelf 
vindt hij het bijzonder vreemd dat hij op het ogen- 
blik, nu hij zoveel dingen van plan was te doen, 
.,zomaar" kan doen. 
Anders, als hij in de winkel werkt of wanneer hij 
op de avondschool is. dan weet hij zoveel te doen, 
dat er beslist tijd te kort is. En dat is nu juist het 
idiote. dat hij op een normale doordeweekse dag de 
dingen waarvoor hem dan de tijd ontbreekt op- 
schuift naar vrije dagen en als die dan komen, 
dan komt hij nog niet klaar. Neem nou die tech- 
nische avondschool. Het interesseert hem allemaal 
bijzonder en hij is nu ver genoeg gevorderd om zelf 
eens met die radioapparatuur te gaan experimen- 
teren. dit wordt zelfs door zijn leraren aanbevolen. 
Maar wanneer moet hij dat nu doen. om daarbij, 
over lezen- nog maar niet te spreken. 's Avonds 
heeft hij avondschool of huiswerk v w r  de andere 
+g en is het hem nu kwalijk te nemen dat hij 
s zondags atlethiek doet. Wanneer komt er nu iets 

van die experimenteren, waartoe de school opwekt 
en opleidt? 
Die hele school is eigenlijk een tegenspraak in zich. 
Z e  stimuleert en kweekt aan, daarbij de leerling 
van de tijd berovend werkelijk zelfstandig iets te 
presteren. En dit probleem ziet hij nu al een paar 
weken zn. Dat is de rede waarom hij zijn werk 
maar matig enthousiast doet: waarom hij twijfelt 
aan de zin van dit werk. 
Simon kijkt naar buiten. Helemaal geen ,,Kerst- 
weer", de wegen zijn alleen maar nat en de bomen 
alleen maar kaal: zo kaal als dat oude kleine stoeltje 
daar in die hoek, dat hem plotseling is beginnen te 
irriteren. Dat kleine ding is eigenlijk kaler, en het 
wordt met de dag nog kaler en nog kleiner. Zijn 
hele kamer eigenlijk bevalt hem niet meer. Hij 
wilde het allemaal wel veranderen.. .. .. als de tijd 
maar niet ontbrak. 
Simon legt het boek weer weg. Hij vindt dat hij 
lang genoeg gepeinsd heeft. Het liefst zou hij er- 
gens een duik in het water nemen om al de korsten 
van problemen van zich af te spoelen. 

Samen met zijn vader en zijn iets jongere zuster 
zit Simon in de nachtmis. De nachtelijke kou heeft 
de resten slaap in hem vervaagd. De preek is juist 
voorbij en de bellen klingen voor de offerande. 
Simon denkt erover na of hij iets passends kan aan- 
bieden. Er  schiet hem iets te binnen. Als hij de hele 
volgende week zijn werk nu eens bijzonder goed 
doet en de verdiensten daarvan opdraagt aan die 
zieke moeder met kanker van een paar huizen 

verder. Hij vindt het idee geslaagd, iets om meer te doen. Dan moet 
hij echter weer aan die kansloze expressie-behoeften denken. Simon 
dwingt zich deze gedachten van zich af  te zetten. De prefatie wordt 
gezongen. Het geeft toch wel sfeer zo'n nachtmis. Het is eigenlijk de 
enige keer dat de hele kerk voelt dat ze er allemaal bijhoren. Er alle- 
maal bijhoren, denkt Simon opeens, alle moeilijkheden en vreugden 
samen delen. Ja, anderen hebben natuurlijk ook moeilijkheden. 
De bel voor de consecratie gaat. De stilte is heerlijk. De gong schalt 
tijdens de ofheffing. Onmiddellijk vallen koor en orgel in met het ,,Be- 
nedictus". 
Simon is een ogenblik verrast. Hij herinnert zich plotseling de woorden 
uit de preek: ... . .. . . door een doopsel, waarin wij werden herboren en 
vernieuwd door de Heilige Geest ......" en het verlangen van gister- 
avond om een duik in het water te nemen. 
Hij ziet als door een schok, in wat de woorden voor hem betekenen: 
Hij is opgenomen in de gemeenschap van Christenen, niet .,zomaarm 
als een kind, maar bewust als persoonlijkheid. Voortaan zal hij zelf 
besluiten nemen, zijn tijd indelen, doelloze bezigheden verwerpen, fou- 
ten maken en iets presteren. Ineens snapt hij waarom dat oude stoeltje, 
dat jaren zo vertrouwd was geweest. hem tegenstond. 
Hij hoort de priester weer zingen: Pax Domini sit semper vobiscum. 
De kerk antwoordt: Et  cum spiritu tuo. 

HENRI. 



13 november 1958 

Culturele Dag 
O p  de morgen van de 13e november in de parochiekerk van Overveen 
bijeengekomen voor het bijwonen van een plechtige Hoogmis ter opening 
van de Culturele Dag, sprak pater Verhagen ons tijdens de preek over 
de plaats van de christen in deze wereld en wees hij ons nogmaals op 
onze houding en taak als katholieke jongeren temidden van hen die 
,,er" anders over denken of ,,het" niet zó zien, waarmee hij tevenr 
nogmaals de grote waarde van een culturele dag belichtte. Immers het 
is niet alleen voldoende een overtuiging te hebben, maar men moet deze 
ook weten uit en over te dragen. 

Na de Hoogmis op onze vertrouwde ,.speelplaats" 
gearriveerd, wachtte ons in de cantine een warme 
verrassing in de vorm van een dampende kop geu- 
rige koffie. die na afkoeling waarlijk voortreffelijk 
bleek te smaken. 
Begon ons hart nu al warm te lopen voor de cul- 
turele dag, weldra groeide deze gloed tot vurig 
enthousiasme toen pater Conrector in hoogst eigen 
persoon weldoende rondging met engelse en ame- 
rikaanse sigaretten! 
T e  omstreeks elf uur betraden we met cultuur- 
geladen het tot gehoorzaal ontgeurde gymlokaal, 
waar gedurende de twee volgende uren ,,de jaar- 
lijkse wedkamp zou worden gehouden op declama- 
torisch en litterair gebied met de bedoeling hierdoor 
de deelname aan het Haarlems Interscholair Tour- 
nooi te stimuleren, alsook om eventuele toneelkrach- 
ten te ontdekken." (zie Gids voor de cursus 1958- 
1959, onder Culturele vormina ad 4) .  
Zonder tot het jury-cliché te vervallen, .,wij konden 
niet snel tot een besluit komen, gezien het hoge peil 
en de vele gave voordrachten die een be~ l i s s i&~ten  
zeerste bemoeiliikten." merkte de heer C. Middelhof. , . ~ - 

voorzitter van de jury, waarvan verder nog deel 
uitmaakten de heren Ph. Bloemendal en Barv, te- 
recht op. dat het peil van de voordrachten wil  hij- 
zonder hoog lag. maar toch nergens door iemand te 
hoog gegrepen was. 

Frans van Eyndhoven (IV) viel de eerste prijs ten der1 voor zijn voor- 
dracht van een fragment uit Gogoli's ,.Dagboek van een krankzinnige", 
welk stuk hij goed doorleefd en niet sobere gebaren en juiste intonatie 
bracht. De tweede prijs was voor Jos Rodar (5h). die uiterst fijn ,,Het 
kindeke van de dood" voordroeg. Hans van Mens (IIlh) kreeg voor 
zijn spontane voordracht van ,,Hanneke Pal" de derde prijs. 
De jury stelde nog, een sympathiek gebaar. uit eigen middelen twee 
extra prijzen beschikbaar, die aan Maarten Ellis (V1 B)  en Maarten 
Prins (4a) ten deel vielen, welke laatste ons wel een beetje teleurstelde, 
ook wat betrof de keuze van zijn stuk. Tegoed immers herinneren we 
ons nog z'n boeiende voordracht van verleden jaar. 
Ook buiten het door de prijswinnaars gebodene. was er veel mwis te 
heluisteren, b.v. het virtuoze pianospel van Han de Vries en de andante 
uit Haydn's Trompet Concert, geblazen door Peter van Rooyen. Pim 
Huyhoom heeft toch wel een pluim verdient voor zijn moed een expe- 
rimenteel gedicht te durven voordragen, waarmee hij zich door velen 
al bij voorbaat veroordeeld wist. 

Tijdens de culturele zitting werd ook de uitslag bekend gemaakt van 
de Coebergh-prijs 1958, welke uitslag gegeven werd door dr. J. F. M. 
Kat, de voorzitter van de Coehergh-prijsjury, die verder nog bestond 
uit de heren leraren A. J. Schneider en C. M. Oomes. 
De heer Coebergh. zelf in de zaal aanwezig, had nog een extra prijs 
ingesteld. welke derde prijs Ted Vierhout (Vb)  ontving, die onder 
bet motto ,,Pace tua", in het kritisch werkstuk ,,Het graf der waarheid" 
zijn angst beschreef voor de eigengereidheid van onze eeuw. 
Van de twaalf inzenders eindigde John Bernsen (VB) op de tweede 
plaats. Hij schreef onder het motto ,,Onder vreemde vlag" het.sfeervolk 
opstel ,,Duisburg", dat uitmuntte door zuiver taalgebruik. 
Onder het motto .,Hypocrite, lecteur. semblahle, mon frère" schreef 
Janchristian Braun (5h) het met de Coeberghprijs 1958 bekroonde werk 
,.Op de drempel van de Apocalyps". De heer Kat formuleerde het jury- 
besluit als volgt: Een 20ste eeuwse Apocalyps. echter minder treffend 
dan de echte, die door God was gedicteerd. 
Een knap stuk proza, luguber en vol geheimnis als een schilderij van 
Jeroen Bosch. Niet alles is te begrijpen, niet alles uit te leggen. Dit zou 
als bezwaar kunnen worden aanaemerkt. Maar de schriiver heeft zich 
op de Apocalyps geïnspireerd enliij davert zijn beeldspráken-volzinnen 
op en door elkaar en daarvan gaat een suggestie uit op ons gevoel, 
waaraan niet te ontkomen is. 
W e  kunnen dit stuk werk expressionistisch noemen of experimenteel 
. . . . . . . . . maar wat kunnen ons tenslotte vaktermen schelen? Een werkelijk 
taalvermogen maakt de inhoud heklemmend! W e  ervaren iets van het 
beklemmende van deze tijd dat ons het rustige geluk ontrooft! Misschien 
Misschien is dit opstel pessimistisch. Ik verlangde tenminste na het lezen 
naar de gewone zon. En dat deed, naar ik hoop, ook de auteur na 
het schrijven. 

Terugblikkend op deze culturele zitting kunnen we slechts medelijden 
hebben met hen die meenden hun stoel wel onbezet te mogen laten. 

TOMY SCHMITT 
foto's: T O N  DE WEYER 



De geruisloos siizllende g l anz~nd r  wagens. de ongestoord 
voortdavercndc ywcldcnnren vali d r  mcg. hct frisgele tiiigr- 
lende tr;iminctic deden de hrug Icven e n  d? v r~~dz r i rnc  kolos, 
gcspannen van ocvcr tot orvcr. stcindc in met hct l i d  van  

het bruisende Ieben. En  hrt was ccn vriendelijk zonnctjc dat 
sfeer schiep tussen de ranke I~ìbels .  die, afhangend van de 
:izuurblau!ve hemel. het zich I<rommende brugdek vastgrepen. 
Vol ongcduld me;iktcn wij ons los uit de vrrkccrsstrooiii oin 
op hct rustigr voctgsngcrspnd hrt  hontr tafi-reel dat zich op  
dczc helder? dag vertoonde tc overzien. Wij waren iiict tii.cePti 
en O ~ Z P  zwocirbcloden fictsen. tekecen van ons trckkersiliap. 
hadden menig collega die wij ondcrufeg ontmoetten vriendclijk 
de hand op  doen steken. 
Achtcr ons lag nu hct vlakke land niet zijn bosarlitigr hc- 
groeiing; voor ons, nai i  de overzijde van de stroom. dc pel-. 

biedwnnrdigstc van hl-t nvondlni~d. kleurdr Iirt znclitr groen 
van d r  oostclijkr ocvcr; niiiar dii;irbov~ii wikt? vrin einder tot 
e~ndc r  cen woud van schoorstenen en krtrls; dit w a s  Iit-t land 
wnarvan inen zei dat het grauw en somber is door rook en 
triist. door stof en vuil. door dc troosteloze hchouwing: dit 
was het land dat hovcn nllc zwaar gezondigd had tegen de 
wetten van de mcnselijl<heid. 
Maar ons hart was vrrhrugd, i van t  nog niet zo vrlc eciiw-cn 
tcruq was irnmcrs dc niorgen van  d r  hrcrlijkhcid gckoiiicn 
voor dc mens en zijii land. dc vrrlossing voor volk en nntiiiir; 
cn midden in dczc schoorstenenstud staken rustig ei, voilr- 
naani omhoog de torens van kerken en knthcdrnleii cn zij 
vormden met hun omgcl,ing een dynnniisch gchcel. 
h n  wij gingen \,erder - dc stad in - en t was als ceii 

feestelijke intocht. 

Het geh1;idrrtt. krccg rccds d r  umriiii- gloid van d? dalend? 
zon toen wij in een zpcï rustirkr huitenwijk nvel- fit-t griiid 
en de eerstgevallen bl;ideren. die wezen op  dc volhrid vati 
de zomer. het huis bereikten dot omgeven mct fruit- en iintr- 
bonien hescheiden teruggetrokken stond nchtrr cen klein 
kerkje. 
Het w;iren ogenblikken vol geladenheid toen wij in di- hrnli- 
dendc hitte en nat van het zweet. moc en hcstoft, maar zecr 
tïvreden en vol verwachtingen het belletjc in gedrukt hadden 
en in btilte wachtten voor het huis van onze onbekende gast- 
hrcr, dat ingedommeld scheen in een vriendelijk middagdutje. 
Liinli tiad h ï i  ons qrduurd eer de deur geopend werd en een 
opgewekte en charmante ionge-dame. die enigszins verbaasd 
wiis over onze nationaliteit ons binnen liet in de schemerige 
hal en voorginy naar een spreekkamertje. 

jvc.rvoli] var, p,iginii 5)  
tliroop. dat als eeri zuaarie streep dwars door de simpele 
haiideliiig loopt. H F ~  is waar,  dal  Alcestr het stuk drááyt, 
Mziiir Giius Hrl.iiiiis heft hrt  nog op  ook. 
In dc ovcrigr rollen valt voorts op  Ton 1,ut;. dip ren scherp- 
zinnige Pliilinte. dc in zijn tijd passend? Iacliende pliilosoof. 
verrassend goed voor t voetlicht brengt. 
De vrouwenrollen waren zwakker. en dit kwam jammer ge- 
riiicg ring sterker uit tegenover de reus Hermus: maar het 
fijnc. schrrpc u,oorderisliel tussen de liefiiillise Ccjlimkne en 
de preutse Arsinok was toch vcrrnsserid. 
W.irm zou ik de voorstelling van ,,de Vrek'. door 'i gcrcl- 
siliiip , . P u i k '  in de aandacht van de heren organisatoren 
willen aanbevelen: wie .,Mii,iriihrope' gezegd heeft zal er 
gord aan  doen ook ..Avare" te zeggen. 

A. P. 

Een diepe stilte viel toen zij de deur van hr t  vrrtrck da t  vol 
was van de warme gloed van de binnenschijnendc zon arliter 
011s sloot en wij ons behoedzaam en voorzichtig. om d r  rust 
niet te verstoren, aan de tafel zetten en roerloos, doodstil 
wachtten, gesprrnnen luisterend naar de gcluiden van het liuis: 
het trage tikken van een klok. d r  zachte voctstnppiii i i i  d? 
hal en de onbekende stemmen. 
Hei was een zachte klik wriarmrc de deur gcopend werd en 
wij waren reeds opgestaan toen onzr gnsthccr versrhren. even 
aarzelend op de drempel: een u,elgedanc man in z u ~ i i r t ~  tnog; 
ceri man v.in middelbare leeftijd, met een ernstig gezicht dat 
rriildheid. zeer grote mildheid uitdrukte: onder zijn grijs-witte 
tiaren vïrrieden zijn ogen een vriendelijke nicumgirrigheid. 
Hij kende reeds onze voornamen; men had hem r e c d  van 
oiis geschreven. In zijn koele werkkamer hadden wij dc Icuil- 
storleri biieengeschoven en plechtig zaten wij daar, hedacht- 
raaili rokerid. terwijl hij vraqen stelde en vertelde en wij hem 
onze reis brsclireven. Het L I J ~ S  altijd plechtig in zijn weik- 
kamer. hoewel hij elders meestal zeer vertroiiu.elijk en hnise- 
lijk bleek te zijn en hij ons Iuter verbaasde over zijn zeer 
energiek optreden. vooral wanneer hij ons 's morgens onder- 
aan de trap - \vil sliepen twee hoog - met zijn zuzare bas- 
stem naar boven riep: ..Hanz, Peter! Kommen. ' "  
E n  er was veel te vrctgen en te veïiellen 

De laatste tonen bdr i  Hdydn's Schopfung waren uerklotiken 
rri de pick-up had een droge (ik gegeven. De ecruzaarde hr r r  
z , ~ h t t ~  diep en klopte rriei een oriaanginaam hard geluid ;ijn 
pijp uit tcgm dc grote asbak; 'i \ *as Lijd om te gaan slapen. 
Al lang was d r  Iiuislioiiditer ria rrri vriendelijk goedenacht 
zachtjes naar  boven gigaaii - vl-oeg slapeii is goed voor de 
mens. 
En  dc maail. hoog aai, de Iir~iiel. deed de bruine lak van de 
kamervlorr gliiniiieri torn wij zacht bonzend ri'iiir boven gc- 
klomv:irn. i r i  uns apparterrient kwainen. de woning voor een 
nog t i  li~iioeoirri tweede k,tprl<tiiii. En de bïdden hebben wij 
niet lang Intiii wiichten. 
Dankhasr. 
, , l evreden. 
O. z" dankhanr. 
Icort. morilijk en diep van iiihoiid w~al-en de wciriige woorderi 
ven bct nvondgrhcd. W a n t  per slot i-a11 rikr~iirig is alle 
vrrugde in d r  Hcci.. 

..ONDER VREEMDE vr,AG- 

TWEEDE 

77 uur muziek" 
Het is iiliijd ren hachelqke onderneming om voor een school- 
puhlirk een concert te grveri. 
Hct feit, dot Piet Leiits, cello eii lolian Patist, piario, er in 
geslangd zijii hlin gehoor t? bn~ i en  rnpt werken ~ l i t  liet einde 
van de vorige ccuw. is ren dirrctr vrucht van de instclliiig 
van ,.het Schoolconcert". 
Kl,iagde men enige jaren geleden nog. dat de schooljeugd za 
iiioeiliik warrri te maken was voor de toch wel allerschoonste 
riiiiziek. ril t  worden de optrederide ku~ i s t r i i a~ r s  geïnspireerd 
door ditzclfdr i>~ihlick. getuiac d? ilitspraak van W. A~idr ies -  - " 

sen na zijn optreden vorig jaar. 
Dit tweede schoolcoricert werd geopend met een Sonate. be- 
staande iiit vicr dansen. van de vriiwel onlekencle Nederlan- 
der W. Dcfesch. Hr t  is 6611 vali de u ~ i n i g e  werken. di? van 
hem zijn bewaard gebleven. 
Evenals ,,Gavottew van de in 184 te Praag geboren cornpo- 



Pim Jacobs op het 
Jac. P. Thijsse 

(>p 21 novcnihcr j.1. ' s  nvoriris. bevond ik niij onder de om- 
streeks 220 jongclicdcn. ivnarondcr vcrscliridenc Trinitariërs 
die d.m.v. relnties in het bezit van n kaartje gekomen. die in 'n 
rt.ba~.niclijk kleiri zaaltje \,'tri het Jac. P. Thijsse Montessori 
hijcengrstniiwd waren uni daar te luisteren nririi het optreden 
van het quortct v a n  de ht-kendi pianist Pini Jarohs, dat u.a; 
grëngagerrd door de Elswout Lyceïsten Vereniging van deze 
school. 
Het programma hestond voor de pauze uit een lczing. w-aarin 
Pim Jacobs op  interessdnte wijze over de moderne jazz vertelde 
Hij begon met uiteen te zetten lior reii iiuiiiriier n u  eigenlijk in 
elkaar zit. t.w. uit reti <Iioi.iis van 32 of, zoals hij een hliies, 
van 2 maal l2 maten. waarna het improviseren begint. waar- 
bij de accoorden van het chorus herhaald worden. Aan het 
einde wordt het thema nog n keer herhaald. Daarna liet hij 
zien hoc men ren nummer op  veracliillenrie rnariieren kiin in- 
terpreteren. bijv. zonlr E~.r.ol Z;it.ner. of op  een klassirke rno- 
nier. en hoe iiim h ~ t  opzwepende Rock and Roll-effect kan 
verkrijgen als dc pianist, bij wijzc van spreken. op zijn instru- 
ment staat tc ..hakkeno, de bassist zijn snaren bijna kapot 
trekt, dc drummer haast alleen de high-heads gebruikt en de 
nxnfonist dr  toreri a.h.a.. uit zi j l i  iristrunient stóót. 
Hicrna kwam de invloed van dr  klassickc iiiuzick op  de mo- 
derne jazz weer eens ter sprake met als voorbeeld het spel 
\,dn de 4 rivgers, die samen het ,Modern Jazzkwartet vormen. 
waarin de opletteiiile toehoorder herhaaldelijk fuga's van 
Racl? zal olpinerkiii. Ook i de klassieke iii~iziek in zoverre 
belangrijk voor dc ,.i;iodrrnc jazz". diit niici FPII g r d ~ g e n  
klassieke opleiding nodig heeft om daardoor dc technische 
vdardiclheid en kennis van de harmonieleer te verwerven, die 
vool- Iiet spelen van deze muziek noodzakelijk zijn. 
Vervolgens Ikwainen di. ondrrdileii cri functies van ile ver- 
schillende instrumenten aan dc beurt. Dat Een bassist wel 
degelijk ren grote accoordenkennis moeten hebben en gocd 
mort opletten. tooride hij aan door een nummer alleen met 

nist en cellist David Popper, werd dit hier en daar een beetje 
slordig uitgrvoïrd. 
h'irt bijna dirlitri-iijkr fijnheid, dic eigen is aan de werken van 
GahriZ1-Ilrbaiii FnurC. w-icns werken wegens t gemis aan 
persoonlijkheid. weinig uitgevoerd worden. werd de Sicilienne 
van deze Franse componist uitgevoerd. 
Subliem was  ook de vertulkiiig van ..Ie Cyg~ic ' '  van de Fi-aiise 
pianial en organist Cliarles-Cai~iill~ Sniiit-sa@iis. vati uzi? 
Gabriël Fauré een Iepi-ling was. H F ~  w ~ r k  is een o n d ~ r d ~ c l  
vali ..Ir Cariiavel des Aiiimaux" en is vooral bekend gewor- 
den door dc russische balletdanseres Anna Pawlowa. Hierin 
Iaat C. Saint~Saëns met aristocratisch allure de zwaan ziiri 
laatste lied zingen. 
Het hoogtepunt van dit roiiiert uzerd bcrrikt in dc Tarantella 
van David Pomer .  waarin Piet Lents en lohan Patist bliik . . 
gaven van grote virtuositeit. 

Gerard Mooyekind (Va) 

zijn rechterhand ide melodie) te spelen en de bas zijn linker- 
hand (de accoordenj te laten vervangen. 
N a  de ~ I ~ ~ L Z F  s p ~ ~ l d ~  h ~ t  k w o r t ~ t  aan k en stuk doo~.. Behalve 
de rrrds gcnocmdr Piix Jacohs. hrstnat het nog uit clnl.in<-ttist 
en saxofonist Herman Schoondenvalt. die mcliswnur op  altsax 
verdienstelijk blies. maar op  klarinet weer eens liet zien hoe 
moeilijk dit irislrument in de modern? met name de West-  
Coast-jazz (de niuzirk die in Ccililorriië is ontsldriri) is te ye- 
hruiken. druinincr Cccs Sc?. die ons l i ~ t  zien wat g e v a r i ~ ~ r d  
en met beide handen onafhankelijk van clknnr drumiiien is 
en het andere lid van ,.The Jacobs Brothers". die al jarenlang 
niet z'ri ~ W P C B I I  aan rlr top van  de Nederlandse beroepsmusici 
staan. 11.1. Riiiid Jôrobs. DFZP heeft. evenals zijn broer Pini. 
op  hrt  conservatorium gcstudeerd en werd oiilnngs gekozen 
in de .,ï'ourer of Babel" Band. die op het Kewport jnzzfcstival 
Europa vertegenwoordigde. samengesteld uit de beste Euro- 
pese musici. 
IIr t  trio (zonder Hrrrn,tri S~liooriderwalt) heeft de muziek 
gespeeld bij Bert Haaristra's Iilm Glas en is regrlmatig voor 
de Avro-microfooii te horen als L>egelriders van Sern Nijveen 
of Ritn Reys. 
Van het spel viel vooral het fraaie solowerk van dc bas mct 
de drum als ,,Back ground", op  in ,,Tequilah". Ook Soft 
Wiiids" en de ..uits~nijter" ,.Night in Tunesië" blonken uit 
door fraaie interpretaties. 
Tegenover de perfecte techniek en de goede iniprovisatie van 
het kwartet staats mijns inziens als enige gebrek, dot h ~ t  ?i. 

niet in qeslaagd is. zoals zovele Europese musici om cen  ge^ 
heel eigen element in z'n stijl te brengen. 
In zijn slotwoord bedankte de E.L.V.~voorzitter het ku,arcel 
voor de enthousiaste en deskundige wijze waarop Iiet d c z ~  
avu~irl verzorgd liad i i i  sprak dc hoop ~ i i t  dat dc velc ver- 
woede ioiidr stijl-licfhcbhcrs bun ongemotiveerde vooroordeel 
tegen de moderne jazz nu eens zouden laten voren. 
Na afloop l i ~ b  ik ~iic afgevraagd of het nu niet mogelijk zo~ i  
zijn een dergelijk concert op  onze school Le organiseren, te- 
I ~ E E I  daar Pim Jucobs in zijn inleiding liar1 g~zcgd  dat hij 
rcgrlmatig en met plezier \,oor scholen speelt en w-ij zeker 
een betere acco~nod.itie voor FPII d ~ r g ~ l i j k  evenement hebben 
dan het Jac. P. Tliijssc. Dat zou dun meteen een goede ge- 
legenheid zijn om vclen in contact te brengen rnet op  vernnt- 
woorde wijze grspceldc jazz. door lui dip in Iiet vak zitten 
en niet. zoals hij het schoolconcert over dit o ~ ~ d ~ r w ~ e r p ,  door 
musici. die ongetwijfeld een heleboel vati miizirk weten. maar 
toch niet in staat zijn jazz te spelen. urut ze overigens zeil 
toegeven. 
Wellicht ligt hier ren tank voor een der vooruitstrrvend~ 
figuren iiit Iict A.(;.-bestuur. Cassiciacum of . .  . . . Tolle Lrgel 

M. W. (IVi 

DANK 
Alvorens wecr vanuit mijn rectorskamer de eerste agenda 
te publiceren, wil ik graag alle leden van  de geiiicenschap 
van ons Triiiiteitslyce~ii~i - leraren. ouders en leerlingen - hartelijk dank zeggen voor alle bewijzen van belang- 
stt-lling die zij ii i i j  tijdens mijn ziekte in een of andere vori~i 
van gebeden, geschenken of anderszins hebben doen toe- 
komen. Ik hoop dat het noodzakelijkerwijze onderbroken 
contact spoedig weer in alle opzichten zal zijn hir.strld. 

KERSTAVOND 
Op dinsdag 23 december zal er te 20 uur in de gyni- 
nastiekzaal een door de leerlingen vali ons Lycruin zelf 
verzorgde Kerstherinning plaats vinden. Ik hoop dat deze - in de geschi~denis van onze school traditionele bijeen- 
komst - door zo vrel mogelijk leerlingen zal worden 
hijgew-oond. 

KERSTRAPPORTEN 
De Kerstrapporten ziillen op de tweede Kerstdag per post 
worden vcrzondcn. zodat ze onmiddelliik na  de  Kerst- 
dagen in ieders bezit zullen zijn Degenen di? voorwaar- 
delijk bevorderd zijn en ten aanzien van wir in de Le- 
rai-erivei.gndei.iiig van 2 1  dcccrnhcr de beslissing zal wor- 
den genomen of ze al dan niet in de momentele klas 



kunnen blijven. kunnen voor of na de Kerstavond bij mij 
de uitslag komen vernemen. 

KERSTVACANTIE 
DF Krrr,tvocnntie begint na de  Kerstavond van 2.3 de- 
cember en eindigt in de iivond van  w-oensdag 7 januari. 
D e  lessen worden hcrvai op clonderdag Y januari te 8.45. 

OUDEKAVONDEN 
Zoals iedcr jaar gebruikelijk is, zuien er ook dit jaar on- 
riiiddellijh ria de Kerctvacantit. Ouderavonden worden ge- 
lioiiden tri- hpsp~.ckiiiy viiii d? kerstl.apportin. De avori- 
dril  zijti vnstgcstcld op dinsdag 11 I donderdag 15 
januari, telkens v;in;if halt acht. In Een circulaire aan d r  
Ouders zullen nndcre details worden meegedeeld. 

RETRAITES 
r)? jaiirlijksr sclionlrrtriiit~s voor d? twi . cd~  ?t i  h o g c r ~  
lil os . . ,  .tv (hcliiilvc de iih~tiiricnten. d ~ c  iii de weck voor 
Passiczondag ccn gesloten rrtrairc ziil!en Iioiidrii in 
Koordu.ijkerhouti hcginnen o p  maandag 19 januari. Zij 
worden gegeven door de Paters Franciscanen Antigonus 
Jdrisen en Siriirori Rozestralen. beide oude bekenden, die 
eiikrlc jat.en gclcrleri i-ceds de retraites op onze school 
gegcven hebben. 

Het sihcma is ;ils volgt vastgesteld: 
19-20-21 iiiriuriri: de klassen 2B1 en V .  
22-23-24 jiili~iari: d e  klasse~i 401 eri IV.  
26-27-28 jaiiiinri: d? klassen 3c mi 4 A .  
29-ia-31 januari dr klassen 1IIa rn IIIh. 

2 -  3- t februari: de  klassen 3a en 3b. 
5- (i- i I ~ b r u a r i :  de  klas!:en ?;i en ?b. 
9- lO-.l 1 fchriiari: de klassen 2 c .  IIi i  en IIB 

De morgen 
van de nacht 

Onmiskenbaar hoorde ik lachen. ja ik wiyt het nii 
zeker, ik hoorde iemand lachen. Het hinderde niij 
verschrikkelijk. dat voortdurende zachte gecoti- 
centreerde geluid. Het scheen zich vortneloos om 
inii heen te verzanieleri, het drong aan alle kanten 
zwaar tegen riiij op,  Ik probeerde het van mij u7eq 
te duwen maar mijn handen glipten er  door heen 
als woorden door een zwartharige nacht en ik 
voelde mijn handen fluiten door de  leegte. 
Met een machinaal gebaar bracht ik een sigaret. 
naar mijn mond, D e  rook stroomde in mij en sloop 
tiissen de oogleden \jan de  kat die in riiijn keel 
woont en de kat herinnerde zich het razende spel 
en begon weer mrt  haar riagels iarigs de  wanden 
van mijn slokdarm te  krassen. 
Het was een waanzinnig gevoel en ik dacht, ter- 
wijl ri:ijri ogen langs de  gladde niuren gleden en 
zich vastkleefden aan  de  kale boomtoppen die zich 
als reusachtige haarvatennetten uit de  huid van 
de  aardi. stulpen, aan het waaiizinige gevoel in 
miiri kcel en of alles eigenlijk riiei waanzinnig w a s  
en  ik gooide een sigaret in d e  wastafel, waar  het 
Lvatrr hoog in siorid en dood was  omdat de  pijp 
vol haren zat en ik keek met alles \vat in mij was  
naar de  sigaret en voelde hoc hij gulzig het water 
in zich opzoog en ik zag hoe hij langzaam openbrak 
en hoe er zich e enbriiine vlek op  het \vater ver- 
spreidde, briiin op doorzichtig water. 
Toen hoorde ik dat lachen weer. dat  zachte krank- 

Nadere gegevens zullen telkens voor het begin van de 
rrtrdilea per alzonderlijke mededeling warden verstrekt. 

SCHOOLTONEEL 
Het jaarlijks schooltuiieel zal dit jaar plaats vinder, np 
maandag 19 en dinsdag 20 januari iIi de Stndsschoua- 
bu1.g te 1~Idiiilr:ii. De rrprtities rijn in volle gang, weder- 
oiii onder ~ . ~ g i i  v1111 Pater J .  TI). \ .w Westins O.E.S.A. 
uit Amsterdam. 'i'e gclcgcncr tijd zi i l l~n invitaties arin d? 
Ouders worden to~qezotiden. 

PIANO-CONCOURS 
Het janrlijksc Pianocoiirours wordt dit jaar gehouden op 
maandag 9 Eebruari. 111 Iict gcval da l  ile aanmelding zo 
groot zou zijn. dat  het niet mogelijk is alle drerierners o p  
een I ~ ~ , o ~ ~ ~ I  te plaatsen. zal er een niidrrc avond t i  voreri 
V ~ I ~ P I I  vostgestcldi Het is di. bedoeling, dat  icdcre dr i l -  
nemer uit de hiel-iia volgend? vrrplicble numrners er 6611 
uitkiest - overeenkomstig de graad vali zijli pi'iriistisihe 
oritwikkeliiiq - en daarnaast een vrij n ~ ~ r n n ~ t - r .  o P g ~ ~ f t i  
dat  niet langer dan vijf minuten duren iiiag. Opgaien  zo 
spoedig rriogelijk bij de Rector. 

Verplichte nummers: 
<;roep 1 (hcgiiinrlirigeri): J .  S. Bach. het Ie  en 2c stiikji 

(menuet en nlnrchii i i i t  Note~iliüchlrin fur Anna 
M/~aqdalenu Boch led. Schott j ;  zor id~r  tt.illrr*l 

Groep 2 I!jrvordcrdeni: L. van  Befthoven, Abschird 
voiii Klnvicr ( t e  viriden 0.3 in de  Beethoveti-hun- 
del uitgnvc Pocltiiyn). 

Groep 3 (vir tuozen):  Fr. Cliopiii. T w e e  rn,izurka's no. 19 
Ap.  30 no. 2 in h mil,. cri 11. 23 O p  33 rio. 2 in 
D. ~ n d j .  

Grijp niet (e hoog en repeteer zorgviildig eri goed. Veel 
SUCCCS. KECTOR. 

zinnige lochen. He t  streek als een schaduw ovcr 
mij heen en plooide zich zwaar op mij en ik rende 
<ie straat op, maar ik voelde da t  ik het niet rrieer 
zou kiinnen ontvluchten. He t  geluid raakte iiiij en 
drong in mij binnen en stolde daar.  onontkoonibaar. 
Ik rende door de  straten waarboven grauwe wol- 
ken zich samenbalden tot vuisten, ik rende langs 
mensen. die u.oorden naar iiiij toe gooiden welke 
ik niet begreep want  ik verstond hun taal niet. tot 
ik struikelde over de  wind die w a s  gaan liggen. 
Uitgeput viel ik tegen een vuilnisbak waaruit een 
pop stak, ik nam hem onder mijn arm en bemerkte 
dat  het een strvige pop was  en ik voelde me niet 
meer zo alleen. 

Thuis gekomen legde ik d e  pop op mijn tafel en liep 
riaar de  bruine vlek die op het water van mijn 
wastafel zweefde en betastte de vlek. maar ik 
driikte haar dood en zij verdronk en ik vond het 
jammer omdat het zo'n mooie vlek w a s  en ik keek 
naar de  pop en  zag dat  het geen pop was, maar 
een kinderlijkje. 1,usteloos nam ik wa t  waterverf 
om het kind op te schilderen, maar de  verf, die 
zwart was,  hield niet en liep van het uitgedroogde 
kind op mijii tafelkleed, dat  geel was en ik voelde 
hoe het lachen zich ureer mateloos in mij opdrong, 
clodelijk rustig en ik nam twee ontstekers en stak 
er  in ieder oor van het kind een en  drukte een 
schakelaar in. waarop de schedel uit elkaar sprong 
en mijn tafelkleed geel-zw-art rood was. 
Het  zachte geconcen~reerde lachen was riii over- 
gegaan in r eu  afschuwelijk hijgend, hiilderend, 
waanzinnig gebrul dat  mijn hersens tegen mijn sla- 
pen drukte en mijn oorvliezen deed opbollen als 



dat ~ E Z ?  nog net tegen de oridrrkdni van dc lar siuiite. Hier- 
mrr had ons alIrl. lieer v. Noai-t ooiigetaoaid. riog ~iict  reris 
de kwandste tc  ziin. ~~~~ ~~~~ - - ~  

Volledigheidshalve zij no<l even opgemerkt. dat IV met 5 - ~ - 3  
won. hctgceii d? verlio~lding vrij redelijk weergal. Hm ImCm-Vl I~Cm-to'rnooi ,aar reeds is V zich nwntaa~ aan  ,let voorh>erei,en ,drie 

Zoals ai in de vorig? l'ollc Lrgr was aangekondigd. zouden 
we weer op  i november in grote getale naar  i2iiistcrdani op- 
trrkkrri oir, i.1 Ir <jdi:rl voetb;illen en hockcyen op  dc velden 
vaii het hrvrirrirlr Tgriati~is-ColleUc 
W e  waren mat rutrn vsiiig van h~i i s  gegririri om ons dit jaar 
riu eens van een goede plaats in de hus tc v r l - z rk r t~~n .  I J P I R ~ s ,  
het iniiiclit liiet zo zijn. 
H.1.C.-V.1.C .dqekeurd." stond er bescheiden op hcr hord 
en gedcsilliisioticcrrl huriile~i w? o.eer onze hulletlcs bij elkaar 
pakken en ons gnnn \viid~ii iiiiii duitse iesuiri6's en :indere 
echte Hcrfstval<nntic-lil~~;jcs. 
J ammer  voor de tientallen ocfenw~dstrijdrn die er. speciaal 
\-uur dil ioiirnooi waren georganisrcrd. Mnnr i i i  elk geval 
hrhht-n wc i'rri stellciie uitstekend op ellroar ingespccldc clf- 
tallen ]<oor stnnn voor niiderr tooriiooien. die nog in her 
vooruilzicht liggen. 

VOETBALLEN: IV-V 
Vrijdagmiddag i novembcr vond de hig-inntch aan dit 
ti-irriester. die iuasen de klasse~elftallen van l\'' en V plaats. 
Hrt  is ' n  wiiri titarirtistrijil rlru.urdrn: 'n voetbalwedstrijd. zo- 
als er niet dogclijk. cen woi-dt grrpcelcl. Niet d.ii e r  nu direct 
v a n  hogeschoolLvoctbal viel te genicteii, innat. r!. Iiri.rste ren 
iiitrrst gezellige sfeer  en er kon dan ook soms beter vsii ceii 
..volkskliirlit i n  twec bedriiveii" u,orden gesproken, dan van 
een voetbalijcdstrijd, waal -  liet allceri u~ri  de puriien ging. 
, l ot dc iiiccst op  de vooi-grorirl tt.ederirlr sprlers behoorde on- 

yet\x-ijfeld de g;:stkrcp~r van V .  Chris Vogrlwiig, die. gekleed 
i n  oud-iingelsnksische stijl nizt lichte keltisclie irislag. op 
mrïsterlijke wijze zijn hciligdoiii wist t? vrijmat.en v a n  al it. 
talrijke doorboringen. 

r i  Andere opvallende persoon was dc refcrcr, i i -  T>I.S. van 
Noort. clie d? moed had tweeëntwintig dartclc gyiiinnsiastcn 
in tooni tc Iioiideri, zonder ze al te veel de kans te geven. hem 
met Icjx triirjcs t i  niialrideii. Hij zorclrie ook voor Eén van de 
hoogtepunten v a n  d r  strijd. toen liij zich gerioodzdakt zag in 
de tweede helft cen strafschol> aan  V te geven en zich na zijn 
klut wat dieper over de oren grriikt tc hebben. zijn clas nog 
eens rxtr'i .i>iriqrsjord en de veters van zijn schoctieri viisrgc- 
kiiool't t? liebbrn. zelf achter het vette leder plaatste en cven 
liet zien. dat hij vroegpr ook weleens deze sport had beoefend. 
Zijn uiterst slim boogbnllrtjc zoli oiivoürwaardrlijk precies 
tussen de kruising van paal en lat in het dor1 vcrdu.eiieii zijn, 
als inirt riet op tijd zijn leldzaam goede hart hem er  toe hc- 
woog een zodniiig effect aan de knikker te bewerkstelligen. 

~. 
man1 daags) voor de ünvermijdelijkr mrsnk, dic Iict vnlgciid~ 
trimester plaats zal vinden. 

Ook de b,iskeibiillrrs zijn dit trimester druk in de weer ge 
ac r s t .  s Mnnndiigsrvoridr vindt ri- '11 ceriiiiilr ~riiiriiiiq plririls, 
die zeer nuttig blijkt te zijn. zodot ook i t i  d ~ z c  rak uni, sport 
onze school zijn achterstand op andere scholen nnn hi-t in- 
lopen is. Vooral de junio~ente~ims beschikken over ccii pnnr 
~iitstrkeride biiskrtballrrs. 
E r  wi.crden eer, paar ueferiwedrlriiden ieclen het Mendel  ge^ 

spreld. Hct ecrstr tcniii verloor nirt ruiriie cijfers 69- 19. 
Het Mendel spceldc bi-trr ranirci en u7ni-eri ook i~idivicluecl 
sterken dan de onzen. Vooral het gorde sprl ~ ~ a c i  dc M c ~ ~ F -  
lier h,T,itIiot ~ i ï l  op. Arin onze zijde was Aiidré Mnscini uit- 
hliiik~i-. 
Hct tm-fi-dc vci-sloeg M r n d ~ I  I1 i m ~ t  gr.otc i i j fe r .~  
Het derde tenslotte vcrloor en wel iiict 37-29, 

KLASSEWEDSTRIJDEN 

De heren gymnastiekleraren hchhen ren groots tolirnnoi g?- 
orqariisei.rd, uzariraan alle klassen meedoen. Voor dc crrste. 
twcedr en derde kl'isseii zijn het voctbalwcdstriiden. terwijl 
de hngzrc kliisse~i hockeyen. De uinii,i,irs v,iii dr vrrsihi l len~ 
de poules ziillen aan  hct rind v,izi hit  tniii-iiooi sl>cleri i,ni Ilrt 
kampioenschap van de school. Helaas hccit V1 ' ' I  zich. mr-  
yeris gebrek 'gari Liid. terug moeten trekken. 
r)? ~iitsiiigen en brscIiouwiiiqe~i volqen iii  hr t  volgendc 
nummer. 

F. VAK RIJEREN 
F. V A N  EYî iDHOVEN 

*') Terwille van de eerlijkheid en objectiviteit: Bil intorinatie 
ir gebleken dril V 1  inderdaad geneigd te spelen. reeds i x e d ~  
strijd-tijden Iirid brpaald. clie liet siliikteri. ioeri .i1 ie qrole 
lui- en laksheid vnii niet naliie V iil di. gord? vooi-iici~ienï tor- 
pedeerden en V1 in feite niets anders kon doen dan zich =-aar- 
dig terug te trekken. 

HISTORISCH 

Geïnteresseerde leerlinq in V A tiidens de biologieles: 
..Mijnheer, hoe planten de pldnten zich nu eigenlijk voort?" 
Leraar: .,Maar. b ~ s t e  jongen, dat Ieer je in de tweede kl,is." 
Knaap: ..Maar toen zat ik nog op 11et scminnl-ie." 
Lsraar: ..O ja. daar doen ze niet aan  vooi-tplaiitilig!" 



ballonnen en ik werd bang dat zij zouden barsten 
en ik stak in ieder oor een ontsteker om ze terug 
te duwen en tegen te houden en drukte nu geen 
schakelaar in. 
Met de grootste krachtsinspanning draaide ik mijn 
ogen, die zwaar in hun kassen gleden, naar ach- 
teren en ik keek in mijn schedel en zag een spin. 
een grote zwarte spin, die over de  heuvels van 
mijn hersenen kroop en aan mijn grijze hersendra- 
den trok om er het net van de angst van te weven 
dat al mijn gedachten zou electrocuteren. Voor- 
zichtig haakte ik het lipje van mijn vulpen om een 
van de draden en trok het net door mijn neus naar 
buiten. 
Een tot razernij gebracht orkest speelde nu een 
helse symfonie in mijn schedel. Gierende uithalen 
snerpten tegen de wanden, die ze weerkaatsten en 
versterkten. 
Door deze zwellende paddestoel van geluid heen 
zag ik rode letters die de zwarte spin op mijn kale 
witte schedelwanden kraste en ik reeg de letters 
tot woorden en las: 

. .MET IS GOD. 
DIE LACFIT O M  IIE WERELD" 

en ik zei de u~oorden en herhaalde ze. 

Zinloze, u.erkeloze gedachten dreven door mij 
heen, als herfstbladen op een sloot en ik fluisterde: 
..Brsta je dan God en haat je me zo?" 

J. B. 

kruipend kroop ik door 
de martelkamers 
van mijn gerst 
beukend sloegen 

\ 

eikenhouten hamers 
en ik was  geweest 1 ! 
en niet geweesi 
een mens 
snel slnop een kind nog 
uit mijn laatste wens 

1 
1 
\ 

dat speelt nu reeds 1 
waanzinnig f r rst  4 4 
in de martelknmers 4 
van mijn gecst 

ic i t 

Uiw kolenhandelaar FRANS PERQUIN 
Groote Houtstraat 162 

dr 

Prima anthraciet 

Tí jne  i~ is  voor rnualfí/d of kofficfafei 
JNSTE SOORTEN 
R EEN BIJZONDERE GELEGENHEID 

BALM 
BLOEMENDAAL 
Bloamsndmalseweg 00 

Fil.: Amsterdam-Z.. C o r n .  Schuytrtraat 38 - - 

Giebels IJzerhandel N. V. 
~ ~ 4 .  oitae ~ ~ ~ ~ h t  i 7 .  HAARLEM Tel. 11304-ai3si 

KA1~OS\EEt<'L'f(;EN\~\ '001i~lGCliSj 
I . i i > r '  Sloicril,+lirirl - (;riissn prietiriiatiscli peree<lscliiit> - 
P I I ~ I ~ ~ C  ~ j ~ u \ ~ ~ ~ c ~ ~ ~  - H W L , ~  Zrt~rstnl~al>rie~en - ~ e ~ z e r  
aerecrlsrliui>i>cn - Sliell-. I\iite- pii Pri>pagnr blij. Ory- 
geniiir1i. Srliicdnm. 

Kampeerders, 
Met dl vakr...ies ~lt..lp,,n! M,,, h. ..I, t ..., ,,i,, 
uitrusting. h n i t  U rens Ii~iar onze Showrooin. Twijridrrs- 
!dar, 9. Daar zult U z ~ k ~ t .  slagen voor tenten. slaap- 
zakken i n  alle prijzen en klciiren. luclil- en veldbedden, 
stoeleii. tafels, branders enz. enz. Vakkundige bediening 
is voor zo'n uitrusting zeer hclnnyrijk. Ka~ripkleding. o.a. 
Ani. spijkerbroeken met ritssluiting, cliorts. overhemden. 
traiiiirigspakken. basketbalschocniii ?t'. 

Sportmagazijn GRETHA DE BRUYN 
l'wiinderslaan 7, Haarlem, Tel. 15116 - 100% service 

C, REES - Schilders beclrijf 
KORTE ZIJLSIK. i û  en .IACORSTR. 7 

(werkplaats) 

V o o r  beter werk 
HAARLEM - TELEFOON in073 

Voor Gas 
Weter 

f? Elcctriciteit 

~ . o c ~ i r i i s c ~ i  .n i i reo~l  THEO RONARIUS 
Sueii<ln,ileiii 3 1  - Ha.irIeni Nnord - Teleloon 13783 

N.V. ANTON BOSSE, B a r t e l j o r i s s t r a a t  12 
Een eiie<le SCHOOl.VIJ1.PENHOUDER 
fi  1.95. 2.50. 3.50, 9.79 
hlct coUden ,>ei) vs i ic i f  . . . . . . f l  5.95 

Oris siiccrs: ..MEDIO DE L U X E "  
sterk eri iloorsiclitig. sc[iiuel't>uitii, rollirit. 
I 4 kar gnu<len pen. sleclits fl 7.- 

Firiiia A. J. VAN DEK PIGGE 
Het I>el<rnrlr nrjrcs voor 

C,lieiiiiraliën en Drogerijen 

&el is beslist niet nodig 
UI IJw scfiot~ll,o~l;cr~ 
NIEU\T A/\N 1-h: SCt-l;\l'l'EN 

IJ hurit 25-40 'lo I>i.spnren duur zureel mocelijL crliriiikte 
s r l ~ o ~ l l ~ o e k e ~ ~  tc Lur,?.~. 

W i j  leveren dic i i i  gor<lr s t n ~ t  eii orider goioiiiit:. 

VAN DIJK'S BOEKHUIS 
OCIDES- RAAT 2(i KA.\II>EN - 


