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s i e r b r e  lezers 
dit is dan het Kerstnummer van ToUe 
Lege. Zoals u allen inmiddels wel ver- 
nomen heeft, is er  nogal het een en ander 
veranderd. AUereerst is de  redactie 
grondig gewijzigd. Redacteuren zijn nu: 
Nico van Os (4  BZ), Kees Schrama 
(4B2). Paul van Bueren (4 A), Erik 
Verpaalen (IV b), Wouter  Stuifbergen 
( IV  b). D e  plichten en geneugten van 
het ambt van hoofdredacteur zijn opge- 
nomen door Frans van Eyndhoven en 
Pim Vroomen: genoemde plichten en ge- 
neugten hehhen zij broederlijk verdeeld. 
Toïne van Agtmael zet zijn loopbaan 
van fotografisch medewerker voor t  

Met zovele en  w bedreven redactieleden 
valt het ons niet moeilijk d e  wens uit te 
spreken, dat  Tolle Cege een jaar van 
ongekende bloei tegemoet moge gaan. 
Dat  ook de bijdragen van  de  lezers 
steeds van harte welkom zullen zijn 
spreekt vanzdf. 

Vanaf deze plaats willen wij nu nog 
de vorige redactie gelukwensen met het 
grote aantal nummers, dat zij het licht 
heeft doen zien, alsmede met de  inhoud 
van elk van deze nummers. W i j  hopen. 
dat alle jongens. die de redactie verla- 
ten hebben om rede van het naderend 
eindexamen, een zeer goed eindexamen 
zullen maken. Alvast sterkte! 

Van het Mendel-college ontvingen wij 
het bericht, dat de leerlingenraad voor 
het cursusjaar 1960-1961 als volgt is 
samengesteld: Praeses: Gcrard Poekema, 
secr.: Stan Ackermans, leden: Bert Snij- 
ders, Hans Abeling, den Boogaard, Lex 
Hoogeveen, Cees van Alphen, Rob de 
Kuiter, LUC van Dam, Alfred Jude. W i j  
hopen, dat er een prettige samenwerking 
tussen het bestuur en onze school zal 
bestaan. 

Misschien zijn wij er wat laat mee. maar, 
toen wij onlangs, op de  Rektorskamer 
vertoevende, een boekje in handen kregen 
over het honderdjarig bestaan ( 1 8 6 G  
1960!) van het Sint Jacobs Godshuis 
hier in Waarlem, waar  benevens vele 
andere petkdieken ook ..Tolle Lege'' ge- 
drukt wordt, scheen het ons goed toe, 
om vanaf deze plaats het college van 
regenten van het St. Jacobs Godshuis, 
alsmede de  directie van de drukkerij, ter 
gelegenheid van dit eeuwfeest vooralals, 
nog nnze allerhartelijkste en  wdgemeen. 
de gelukwensen aan t e  bieden. Hetgeen 
wii bij deze doen. 

En: last, but not least willen wij de  heer 
Pens, leraar aan nnze school van harte 
verwelkomen in ons midden. Dat  hij, die 
reeds zo rele brzigheden heeft op aller- 
lei terrain, zich ook nog beschikbaar 
heeft willen stellen, om van .,Tolie Lege" 
een reuze-blad te maken, strekt hem al- 
leen maar tot eer. 

de Redactie. 

D e  artikelen rijn sprankelend en fris, geschreven niet vaart en geest. D e  opzet is 
modern, eigentijds. origineel. D e  redactie is er waarlijk in geslaagd een iiitgeleien 
stal: medewerkers aan te trekken. Remco Campcrf b.u. Mieterse vent, die Remco! 
Zijn vragenrribriek .,daad en r a a d  -- de naam alleen is al een complinienf waard 
- zif vol vondsten. moet je horen, lui! Hij  heeft wan de  binnengekomen posf een 
statistiekje gemaakt en komt. tvat betreft de  hem woorgelcgde g~robleiiien, fot de 
volgcride ontdekking: uioningproblrem ...... 2 pct; r*erkeersprobleem ...... I pct.; 
sexsuccl probleeni ..... 97 pct! W a t  ren humor. hè lui! Hoe komt die man erop. 
Om je rot te lachen. Dat  is froiiwens ook die bijdrage van Simon Vinkenooy over 
die rotlachers van het Leidseplein. 
Je kunt je met dit blad echter niet alleen oritspariiieri er! arniiseren, maar je kunt 
er ook iets uit leren. M a x  Heymans en Dirk Holtha~zs geven n.l. hun diepdoor- 
<lachte visie o p  d r  mode. E n  door wie zoii je Iict probleern ,,Is de mude sexy?" 
blter kunnen laten behandelen dan door deze twee ter zake kcli,digetz! En dan 
de manier waarop Bibeb hun woorden wastlegt. kerel, zo  lekker los. scliiftermd, 
zo soep1  aLof je bij die gesprekken aanulezig bent. Verder valt het je nirtcen 
op, d a t . .  . . 

NEE, Z O  NIET VERDER 

Achter een somber, grof ineisj~sgezicht. met grote ogen stapelen zich honderd 
pagina's letterkost voor mij op: twen. 
Ik ben twintig en heh twen gelezen. zonder vooroordeel, blij mrt het nieuwe. E n  
ik ben niet bedrogen. Zelden heeft een vlag de lading zo gedekt: de inhoud var1 
twen is somber en grof en voor meisjes is een grote plaats ingeruinid. 
Ik vraag me af met welke bedoeling dit blad gelanceerd is. Soms om te voorzieii 
in een helioefte? Ongetwijfeld. Hoewel er reeds talrijke periodieken verschijnen 
voor jongeren in alle leeftijdsgroepen. is het toch niet onbegrijpelijk dat er weer 
gezocht is naar een nieuw middel om zich te uiten. Dat de andere vorm om zich 
te laten gelden, gevonden wordt in  het nemen van een loopje met de algemeen 
als juist aanvaarde normen in de gemeenschap en in belachelijke oppervlakkigheid 
is echter een veeg teken. Twen maakt een dornine, bekrompen indruk en is een- 
zijdig. hoewel zwartiu~it  in uitvoering. N ~ r g e n s  de ruirne blik van een twintiger. 
het openstaan voor anderc (goede) ideehn. Een iniiffe mentaliteit. Tong hout dat 
vermolmd is. De lijst van mrdewerkers staat hier borg voor. Dat  iemand die de 
pen hanteert een verkeerd standpunt iiinrrriit. is l i ~ > i i  van Iiarte te veryeven. 
Maar ddt hij ongeremd w-oorden rijgt zonder drgclijk snoer, steiiit tot inadenken 
en pleit voor tegenmaatregelen. 
Wellicht tracht twen de mening uit te dragen van een bepaalde groep. Nu richt 
mijn hezwaar zich niet tegen de strekking van die mening als wel tegen het 
ontbreken van het verhelderende ..omdat". Beweringen-zomaar hebben geen be- 
staansrecht. 
Meelijwekkend is menigmaal de wartaal die in gedrukte vorm de afgeronde 
eenheid moet verbeelden van een in pen artikel gestolde gedachte. Of is klets 
soms een nieuwe vorm van denken? Z o  ja, dan is twen tócli nieuw en opzien- 
barend. Z o  nee. dan siert een schertspistooltje terecht de pagina's van dit lijvig? 
hlnd. Lijvig: de samenstellers blijken een bijzondere belangstelling te 
hrhhen voor het lichaam. W i e  nu echter denkt dat  ik met het rerstc nuiiimrr 
van twen niet ben ingenonien, verkeert in een verkeerde veronderstelling. Voor 
twee dingen hen ik denkbaar. Eindelijk hen ik er dan, aan de hand van grote 
- advertentie - dames en fijnzinnige foto's. achtergekomen wat een vrouw toch 
wel onder haar jurk verhcrgt. Bovendien heb ik eens mijn reukzin verder 
kunnen ontwikkelen. W a n t  de lucht die iiiij uit twen teyenwalmt is die van 
een ongewassen mens. 

Tomy Schmitt. 
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OCHTENDZITTING 
cu l tu re le  dag 

In de hoedanigheid van voorzitter van ,,Cassiciacum" opende 
Tomy Schmitt deze zitting. waarna hij het woord gaf aan 
de Rector die in een kort bestek de belangrijke plaats be- 
lichtte, die een culturele dag inneemt in een schoolleven 
waarin men niet alleen streeft naar een verruiming van 
kennis en van godsdienstzin maar ook naar een vorming 
op cultureel gebied. Na  deze inleiding ging men over tot 
het uitreiken van de prijzen voor de foto-wedstrijd. Zoals 
u inmiddels wel bekend zal zijn waren Theo van Goor, 
John Heynen en Joost Hesseling resp. het gelukkigst, ge- 
lukkiger en gelukkig. 
Hierna opende Adne Schaper de rij van declamatoren. 
met Breero van H. Marsman. De soberheid, die op zijn 
plaats was bij deze voordracht, bleek allengs over te hellen 
naar eentonigheid. Misschien was het stuk iets te lang voor 
zijn krachten. 
Paul Tiggeloven slikte het einde van de zinnen in en had 
te weinig oog voor het enjambement in het gedicht Cmcifix 
van H. Marsman. Het geheel werd daardoor te eentonig. 
Damiaan van Geest was niet goed te verstaan. Het ge- 
dicht De Schalmei van J. Slauerhoff droeg hij uiterst riistig 
voor. Phaëton van Simon Vestdijk, scheen hijzelf ook pas 
voor het eerst te horen. 
Pim de Vroomen was een derde declamamr van Marsman. 
T e  weinig nuance en het afhakken van de zinnen maakte 
dat Herinnering aan Holland ons iets te somber voorkwam. 
Harry van Mens hrgon veel belovend aan de Dbdenmars 
van Clara Eggink Hij probeerde heel duidelijk te articuleren. 
waardoor hij zeer goed te verstaan was. maar waardoor 
hij ook het gedicht te plichtmatig ging scanderen. 
Henk Geukers droeg een suite van de zee voor van J. B. 
Charles. Hij had o.i. misgegrepen toen hij zijn keuze maakte 
en dit verklaart misschien ook, dat hij zijn voordracht niet 
van buiten kende. Het eind kwam als een verrassing. waar- 
schijnlijk omdat hij het te snel voordroeg. 
Eddy Whaene maakte zich bij ~Mc.Claren van Anton van 
Duinkerken door een strikt volgehouden climax-anticlimax 
aan iets schuldig. wat men, naar wij geloven, in vakkringen 
als ..overnuancering" betitelt. Vager kan het al niet. Zijn 
voordracht echter liet daardoor aan duidelijkheid niets te 
wensen over. 
Hans van Mens bracht De drie gebroeders van Antoon Coo- 
len goed ten tonele. Hij had,.geloven wij, hiermee een precies 
goede keuze gedaan. Het werd al met al een iets te snel. 
maar zeker spannend verhaal. Jammer van die ene hapering! 
Jan van Geest bleek De rovers van Remco Campert goed 
aan te vwlen. Hij deed het even rustig als zijn broer en ook 
te zacht. Het was een mooi, maar moeilijk gedicht. 
Gedicht eveneens van Campert maakte minder indruk. 
Joost Hesd ing  noemen wij als de laatste die niet in aan- 
merking kwam voor een prijs. Hij durfde het aan in het 
Engels voor te dragen en wel T o  be or not to be van Wil- 
liam Shakespeam. De vertaling Bestaan of niet bestaan van 
Bert Voeten kwam er wat nuchter achteraan. Hij droeg het 
mooi voor en trof o.i. een gwde vertwijfelde toon. Misschien 
heeft het nadeel van de laatste een rolletje gespeeld. 
Na deze declamatie van Joost Hesseling trok de jury zich 
in een apart daartoe ingericht kamertje terug. Dit was aan- 
leiding voor Han ten Berge en Laurens Stuifbergen (die 
reeds vroeger op de morgen als componist, en organist op de 
voorgrond trad) om uiting te geven aan hun muzikale ge- 
voelens iets wat o.a. Peter Zoon, Martien de Brouwer. Dick 
van de Vlught en Eddy d'Haene reeds voor hen gedaan had- 
den. Hierna spoedde de jury zich naar binnen. Voorop Dr. 
J. F. M. &t. daarachter Dr. L. E. E. Rens en daar weer 
achter Dhr. C. J. Alders. Hun eerste taak was het toekennen 
van de prijzen voor declamatie. Zij hadden bun taak serieus 
opgevat, bleek al spoedig, want het was (nu maar eens geen 
cliché) bijzonder moeilijk. 
Frans van Coevordeds naam werd het eerst genoemd in ver- 
band met zijn originele. stijlvolle en vooral sympathieke pre- 
sentatie van het Klaaglied van Jeremias (met guitaarbege- 
leiding). 

Henk Haverlymp mocht vervolgens, stralend van geluk, de 
zegepalm komen halen, die men in een boekenbon gepakt had. 
Van zijn voordracht n.l. de Monoloogvan Ruben uit Joseph 
in Dothan door J. v. d. Vondel kon de jury eigenlijk alleen 
maar zeasen dat hij gelukkig dát wel en gelukkig dat niet . . 
gedaan had. 
Radboud Bosman was de onbetwiste tweede prijswinnaar. 
Hij heeldde daartoe de Vierde verleiding uit Moord in de 
kathedraal van T. S. Eliot (in een vertaling van Michel van 
de Plas) uit. De jury v rwg  zich nog met enige bezorgdheid 
af of het nu toneel was of declamatie. maar hoe dan ook hij 
deed het naar hun inzicht uitstekend. 
Louis Kmuwels las o p  uitstekende wijze een Brief van Harry 
Mulish voor met alle half cynische, half uitdagende glim- 
lachjes die daarbij behoren en kreeg daartoe, zij het samen 
met Frans van ,Meerwijk, die Miserere (psalm 50) in een 
vertaling van Gabriël Smit op een zodanige innige wijze 
voordroeg dat wij niet aarzelen dit bidden te noemen, (zijn 
blozende kop verrukte de jury), de derde en laatste prijs. 
Nog was het einde niet daar, nog waren er prijzen voor- 
handen. Alvorens de prijzen ons gul ter hand gesteld door 
de heer Coubergh voor de beste opstellen uit te reiken. 
peinsde de heer Kat hardop over een mogelijke fusie van déze 
prijsvraag en een prijsvraag die hij in de Tijd-Maasbode 
uitgeschreven had gevonden door een andere firma Couhergh, 
handdaren in sterke drank. (Een fijn. sappig opstel over 
jonge jenever?) 
Hierna memoreerde hij vijf zaken die de jury tot richlijnen 
hadden gediend bij d? beoordeling. E n  wel taalprestatie 
(Idioom), inventie (fantasie), het moet ..zaak" zijn, oprecht- 
heid (geen artistieke aanstellerij) en tot slot spanning. Na da- 
gen van lezing en herlezing en nachten van schifting en her+ 
schifting was het hun gelukt drie opstellen uit een over- 
stelpende stroom van zeventien. over te houden. 
Jws t  Hesseling bleek het schrijven sinds verleden jaar niet 
verleerd te zijn. Hij kreeg de eerste prijs voor zijn opstel: 
Wanneer een toornig man tot zichzelf komt wordt hij boos 
o p  zichzelf. De jury vond het een warm-menselijk opstel., 
Torny Schmitt kreeg de tweede prijs voor zijn opatel. Een 
handvol jaren. We voornaamste motieven van de jury waren: 
pakkend overzicht, persoonlijke samenvatting. 
Frans Snel legde beslag op de derde plaats. Debuut heette 
zijn opstel wat uitblonk in prachtige zinsbouw en zuiver 
taalgebruik. 
Wij  waren hiermee aan het einde gekomen van deze ochtend- 
zitting. Na een kort gebed trokken wij ons allen, druk pra- 
tend en gebarend uit de gymzaal terug. 

Frans van Eyndhoven. 



Wanneer een toornig man weer fot kalmte is gekomen, wordt h$ boos o p  zichzelf. 

WANNEER EEN TOORNIG MAN.. . . . I t  !I 

Ik zie alleen maar rug. grijze rug. 
Grijze streepjes, grijze ruitjes, grijze vlekjes, grijz 
Waarom zijn al die ri~ggen grijs? Waarom staan al die 
mensen voor mijn nciis? Ik zie geen pcst. Ik heh een kwartje 
betaald omdat het buiten stortregent. maar nu ik hier toch 
ben wil ik wel w i t  zien ook. Verrek vent je stond ie hoog. 
Sandalen zijn ook krengen. 
Waarom moet dan ook uitgesproken. op zondagmiddag de 
bui losbarsten terwijl ik langs het museum loop. Ik voel me 
dan ook precies alsof het zondag is. Zondag, met de  klem- 
toon op zon. 
Kind, sta me niet zo  aan t e  gapen, ik ben Sinterklaas niet. 
Ja ik heb een baard, allicht, bijna niemand heeft toch een 
baard. 0, uitgekeken. fijn. 
Vanmorgen nog ben ik met Julia naar de kerk geweest. net 
als anders. Toen we terugliepen begon ze er weer over, 
hopeloos zo koppig als dát meisje kan zijn. Ik probeerde er 
overheen te praten, maar telkens kwam ze er op terug. Toen 
ben ik uitgebarsten. Ik heb geschreeuwd. gevloekt, een scène 
gemaakt .en ik heb gelijk gekregen. Had veel eerder moeten 
gebeuren. ze weet toch dat ik er de pest aan heh. Verlovings+ 
recepties, bah. Handjesgeven. Kleffe handjes, slappe handjes 
weke handjes, natte handjes, bah. 
Borrels schenken en zelf geen slok kunnen nemen, want e r  is 
hoe dan ook te weinig. Over  kalveren keuvelen en je laten 
beduvelen, want geen van allen zijn ze graag gekomen. 
Twee uur lang glimlachen om daarna de  spookachtige grijns 
niet van je gezicht te kunnen wrijven, bah. 
Ik heb haar naar huis gebracht en ben toen weggegaan. 
Ik heb heerlijk door de  stad gebanjerd. Triomphantelijk heb 
ik tegen een blikje getrapt, elke keer kwam er een deuk bij, 
totdat een hondje mee wilde dwn:  toen ben ik er mee op- 
gehouden. Bij het museum begon het te plenzen. 
N u  zie ik niets dan ruggen en af en toe een stukje schilderij. 
Ellendig al  die mensen, ik ben wel vier keer alle zalen door 
geweest eigenlijk zonder dat  ik iets gezien heb. 
Ik loop een ging in waar niemand is. .,Dienstgang" staat er, 
o p  een duur bordje. Belachelijk. Naast een liftkoker is een 
nauwe wenteltrap. Die klim ik o p  tot aan  het eerste kleine 
raam. Grote druppels slaan kapot o p  het glas dat  beslaat 

Joost Hesseling ontvangt zijn prijs uit de handen 
van dr. Kat. 

door mijn adem. Automatisch begin ik t e  tekenen. F!n pop- 
petje is het geworden, bungelend aan een galg. Ik geloof dat 
ik toen lang heb staan staren. 

Het is veel minder licht. Ik heb het koud. Ik voel behoefte 
aan  mensen om me heen. Met een paar sprongen ben ik de 
trap af en sta ik in het zaaltje van Seghers en Philips Ko- 
ninck. Verrukkelijke landschappen. Ik sta o p  een hooggelegen 
piint en kijk grenzeloos ver over het lage land. De horizon 
ligt onder me. Ik voel me vrij van het land, opgenomen in 
de  hoge lucht, in de ruimte. Maar wel ben ik erg alleen. 
E r  is geen mens te zien in dit landschap en het is w stil. 
Dan weet ik het plotseling, ik ben werkelijk alleen. Er zijn 
hier geen bezoekers. M a a r  ik hoor helemaal niets. nergens. 
In de volgende zaal zijn ook geen mensen. Is er niemand 
meer, sta ik alleen? 

Na enkele haastige onbeheerste overzie ik de derde 
zaal. niemand. Nog sneller ben ik in de  vierde. weer niets. 
Leeg. zaal na  zaal is leeg: geen man geen vrouw geen kind 
zelfs geen suppoost. Ik draaf en ren, ik vlieg zaal in zaal 
uit achtervolgd door de snelle holle roffel van mijn voeten 
over tegels en parket over steen en hout steen hout steen 
hout ......... Eindelijk de hal, twaalf heden, de  deur. T e  laat. 
Hijgend hang ik er tegenaan. Mijn hart slaat in mijn keel. 
Ergens boven me hoor ik vaag een, klok slaan. Ik  doe een 
paar stappen weg van de muur en zoek de  klok, maar ik 
vind hem niet, want als ik naar boven kijk, verlies ik ineens 
alle gevoel voor verhouding en voel me verloren in deze 
hoge kale hal; van boven door het glazen dak komt nog wát 
schemerlicht. zodat mijn schaduw ineengekrompen is tot een 
kleine vlek die ik zelf vertrap. Zelfs op mijn schijnbeeld kan 
ik niet meer trots zijn. 

Dicht langs de  muur sluip ik terug naar het Hollandse land- 
schap. Ik hoop weer opgenomen te worden in de ruimte, 
maar ik voel me er alleen maar klein en eenzaam. Dan zie 
ik alles heel duidelijk. Ik verlang naar Julia. Z e  wacht o p  
me en maakt zich ongerust over mij. Maar wie ben ik? 
Ben ik niet een egoïstisch stuk chagrijn. da t  als dank voor 
haar liefde .en scène maakt over een verlovingsreceptie? Bah. 
O Julia ik heb iets goed te maken. 

Om kwart voor acht kwam de portier. Eerst schrok hij toen 
hij me zag, maar toen zei hii mii t e  bliiven en belde de 
directie. - 
Pas na drie kwartier en na een eindeloze reeks vragen lieten 
ze me g a a n  

Maar wat doet het er  toe; als ik nog maar bloemen kan 
krijgen. 

Joost Hesseling. 

HET IS VERBODEN MENS TE ZUN 

Een handvol jaren. 

T o t  onze spijt kunnen wij de inzending die met de 
tweede prijs beloond werd niet publiceren. omdat 
Tomy Schmitt geweigerd heeft zijn werk hiervoor be- 
schikbaar te stellen. Na  herhaald aandringen voorz:g 
hij zijn weigering van de  volgende beweegredenen: ik 
schreef niet met de  bedoeling een prijs te bemachtigen, 
noch het een en ander t e  publiceren. N u  er toch een 
prijs in mijn macht gevallen is, wil ik wat betreft de 
tweede van  mijn bedoelingen de macht niet uit han- 
den geven. Machtswellust is dus het motief, of anders 
gezegd: zucht om ,,nee" te zeggen. 

Red. 



. . .  D E B U U T l m l l l  
voor & a r i a ~ r n ~  

Ongeduldig stond ik in de grote hal en wachtte op  het slaao 
van d r  hangklok. O m  half negen zou d e  wagen van  mijn 
oniii voorriideri. urn mij mee te nemen naar  de gebeurtenis 
van liet jaar: rriijri eerste grote Liiil, iriijn debuut. 
Dit jaarlijks teriigkct.eticle rveiienierit betekent voor vele 
lyceisten, Icden v a n  d? Icrrlingeiivcreiiig;iiU van een sciiool 
in het midden v;in ons land, ren Iioagtcpunt vati hiin 
middelbare schooltijd. 
D e  faniilir moet door de zenuwalopende voorbereidingen 
tot de uitcrstc wnnhoop zijri ilcbrarht. Vi i~!  een vrierid. 
die ondci. het morli student t;. zijri iti U t r ~ c h t  driiikgrlagiii 
houdt, had ik een smoking gelwnd. Mijn oom w a s  b e r d  
yrvonden voor taxi-chauffeur tc spelen. T o e n  ik, plecht- 
sriitig uitgedost. in de auto stapte. verspreidde mijn hoofd 
ieri Iiiclitjr - ik h'id de middag bij de kapper doorgebracht 
-- en gal crri niat witte porhvtte rnij het uiterlijk van  
man van dc ~ ~ c ~ ~ t - l d .  
- V a n  deze avond verwachtte ik alles. 
Een wiite rnerrschuimen pijp. zeepsop: een fantosicwercld 
zoii gnaii Ieven in vlieidunne brllen-ijle, irriitionele weersplc- 
grliiigen van  hct ycworic rcl io~llerei i .  
Misschien dat  ik iiiterlijk de srliijri r ~ e k t c  vol zelfvrrlrouiven 
te zijn. Die \%-as bedrieglijk. Me1 kloIipriid liart repett.erde 
ik in de auto dc velr inocilijkr daiispnrsen, die ik in twee 
weken tijd van toeyeivijde tantes had geleerd. E e n  oiiwcrkc- 
lijkc driik op  inijii keel t~elette. tijdens de rit. het spreken. 
- ik ivas vcrlcgeii - 

Toen de u,a<leti stilhield voor de iiigarig v a n  de ziial, wildr 
ik h ~ l r n i a a l  niet iiieer! - ,riaat. a16 ik r i i ~ t  yirig werd ik iiit- 
grlachen! Ik hcdnnktc mijn oom voor zijn vriendrlijk- 
heid en lien klrintics en era eenzaam d? aarderobe in. 
\vaar ik mijn j;is afgaf. 
- diep haalde d e  godin der verbeelding adein, en bracht d r  
pijp naar  haar  mond - 
Ik storr~l stil iri  di. deuroperiiriy eri krek Iiii'ir de zii,il. 
D e  spr.ookjcsw~sild coqiicttcrrde. rn r r ik l~  tz komcri. Aarzc. 
lend deed ik cen stzip naa i  v o r m .  Lichtjes schitterden vanaf 
de wanden ei1 het plafond. D e  meisjes droegen zacht ylan- 
zende avondrobïs  en speclden niet geraffineerd aangehechte 
corsages. Flet zrianliik geslacht. statig in stemmig zwart, 
rookte lanoe Turkse sici~trillo's. ., 
Ik lirp riaar birineii en !ging ritieri. 
'I'afcltjes. met flrurigc Iilocnien g~t r>oid .  stonden langs de 
wanden van  d r  zaal. Een  spirgclgladd~,  hriiin glimiiiende 
parketvloer wachtte, nu nog leeg en verloten, o p  de schui- 
felende voeten. Rovrri ziiijn hoofd hingen vrolijke slingers 
cn grhciiiiziiiriige Iniiipinns. 
Elfen, die de charnie v a n  de rnrisjcs ilithe~ldden - of  de 

onbekende sfeer? - ppeelden inet de hellen en voerde11 
haar w r g  naar  onhrkeridc verten. 
- illusiebollcn - 
Nieuwe faiitasicëri vc r l i~ tcn  de donker?, wal-me pijpesteel. 
kw-snien in de kop tot vollc wasdom. stegen op  en dreven 
weg naar  droomwereld. 
D e  deuren van  de zaal hielden de werkelijkheid buiten. 

Een  strijkje zette in voor de cerste daris ei? dc opgcmrlite. 
Iirldere tonen van ren Wreiise mals deden d? paren rond- 
dwarrelen . . . .  Koseii airs dciri Sucden ...... Wienerblut ...... 
Kuenstlcrlcben. 
Verlegen liep ik naar  d e  ander? kant van de zaal. Ik hoopte 
da t  ook ik aoed zou kunnen dansen. da t  ook ik huffeliik 
en galant zou kunneti zijn. 
Toen  ik het rnpisjc vroeg werd ik e r g  t.ood, inaar zij lettr 
rr nir t  op. Haai- ogen lachtten. Ik leidde haar naar  het 
midden van  d e  zaal. en plotseling wist ik. voelde ik. da t  
het zou cla.in . . .  N u  kw'iirieri d e  grote belle~i los cri 
deinden lanilzalini w r g  op  de maat van  di. iniiizipk ...... 

W e  ddristen. 
Ik clraaide en zwierde als w a s  ik D u n  Jtiaii zelf. Opgew-nn- 
den a c r d  ik vnci p-luk, het jiihrldi in  iiic. Eli hct meisje 
\iZ;i z o  lief. het leek of ze mee wildr hlazen aan  mijn 
bellenpijp. 
Aari de h a r d  van elfen werd ik door spruokjesl'iiid geleid. 
a a n  de halid v a n  fecëii niaiikte ik d? s tap naar  liet drukkr. 
vrolijke iiitgoanslcven vali de stiidrntenvercniyitigen. 
..Shall w c  dancr"? 
- W a t  zie je er  leul< uit -! 
Oh,  het waren allen vrienden v a n  elkaar. Ik zou allen willen 
ornhelzeri, willen toeroepen da t  ook ik hun vriend was  en 
zou willen zijri ...... r n ~ t ~ t t .  ik beheerste me omdat ,.het zo 
gek staat j? gevueleiii hloot te geven!" .... . . 
Ik was  zo gelukkig. 

D e  muziek dreunde in niijn oren, klcui.cn vloeiden ineen en 
trildt-ii voor mijn ogen. het gcroczcmocs stampte, snerpend 
klonk de fluit hoven de contrabas uit en sneed koud door 
mijn hoofd. Mijn henen waren zo moe. zwaar haalde ik 
ndrm. 
E e n  heel grote bel k w a n  op, kn.arii los van de  ijp pc kop 
en  verhief zich Liiqzaairi riaar hnven - het licht spreldc 
iriet kìeure~i teqcii de ragfijne spicgcl - -  dit was  de mooiste 
bel v a n  allen. 
N u  dreef zij weg - ik zat g,rfesci~iecrd tor  te kijken en 
hield niiiri 'idem in - . . . .  dit kon niet! ......... w a t  g r -  
beurt er. ......... N E E !  . . . . . . . . .  Toen  hotst? zii t w e n  dc wii- 

Een  koster inoesl te H,iterhoge 
E e n  zwrefspronci iriakcii vari de hoilr 
Opda t  eer1 zu.erngeleg~liheid 
Aldus gepast werd ingewijd: 
,.Want gaet niet." rn~eiide een tapuit. 
,.De coster 1-66r den h i i ~ d e r  uyt?" 

Eeii rrioorde~iaar t r  A ' d e n i ( W )  
Blaiist koppr i n  een Jazz-orkest. 
Vt.aiigt ii hcni: ,.waarom doe je dat!' 
D;in aiitwoordt l i i j  stccds zrer gevat: 
.,Och V o n d ~ l  zrgt Ihct r e d s .  DE ~ ~ > ~ f t e r z  
zijn stil voor uiapcris en tronipcften." 

zcrs v a n  de klok en stootte me haar flarden'in het g;- 
zicht, termij zij uit elkaar spatte. 
D e  pijp vicl op  d e  grond in meerschuim stukjes kapot. 

Huiverend liep ik op  en neer voor dc ingaxg en wachtte 
mijn oom af. 
lederet-ii l i ~ p  weg. Feefri warm <leen ffcëri iiiecr. 
- Les tricheursl - 

Kood kwam de zon op  en I'ondigdi de nieuwe winterdag aan. 
"I could have danccd ;,I1 niyht ' .  
!k uzas toen zestien en cen kind. 
N u  geloof ik niet meer in sprookjesfiguren eri blaas ocik 
geen bellen. 
Maar als d e  dirigent zijn stokje oplicft eii dc s l i i g n ~ ~ k c r  
gespannen klaar zit achter zijn trommels. wcct ik da t  d e  
lokroep der  elfen is blijven weerklinken 
"Let's face tlie music and dance!" 

010 Frans  Snel. 



Door het grote aantal deelnemers aan de declamatie- 

wedstrijd voor de  jongeren is het onmogeiijk gebleken 

een volledig verslag hier te doen opnemen. D e  sfeer 

was  zeer gezellig. Sommigen der jeugdige declamatoren 

waren wel heel spontaan en stonden reeds te decla- 

meren, voordat de voorzitter hen daartoe had uit- 

genodigd. De declamaties wekten zeer zeker goede ver- 

wachtingen voor de  toekomst! 

Adelbert Hin, Huib Houtkooper en Joos Kat waren. 

zoals u weet, de winnaars van deze geslaagde middag! ...... in functie.. . . . . 

GESLAAGDE AVOND- BIJEENKOMST! 
O p  het programma hadden wij reeds met genoegen gelezen, 
dat  de heer H. van Haaren, conservator van het bisschop+ 
pelijk museum te Haarlem, een lezing zou houden met als 
onderwerp .,Kerk en Kunst", en tevens dat dit wilde zeggen: 
de moderne kerk en de moderne kunst. 
Daar  er over dit thema tegenwoordig nog al eens wat 
te doen is (wij denken hier b.v. aan 'de uitstekend ver- 
zorgde televisie-programma's: ,.Het huis vbor God en Ons."), 
scheen het ons gwd  toe, om van deze lezing een iets uitge- 
breider verslag te doen opnemen. 
Indien wij dan beginnen met o p  te merken, dat  de opkomst 
der Trinitariërs op deze avond ons toch nog een weinig 
tegenviel, dan willen wij daarmee niet zeggen, dat er  maar 
een minimaal aantal aanwezigen was. Nee, zeker niet. 
Maar toch zouden wij het niet zo vreemd gevonden hebben, 
als de  kantine ditmaal werkelijk o p  een gesloten overweg 
tijdens het spitsuur geleken had. 
D e  heer van Haaren sprak dan. Na  een algemene inleiding, 
waarin hij opmerkte, dat de Kerk en Kunst elkaar altijd 
hebben heïnvloed, schetste hij ons in grote trekken een 
soort overzicht van de geschiedenis der kerkelijke of rrli- 
gieuze kunst. Al spoedig belandde hij bij Goya (1746-1828). 
die wel als laatste in de negentiende eeuw een opdracht 
van de kerk ontving. Bij gebrek aan originaliteit en mis- 
begrip van de kunst. ontwikkelden zich nu de nogotiek, de 
neorenaissance, en de neoromaanse en neobyzantijnse stijl. 
Spreker typeerde deze tijd, als een tijd waarin de mensen 
en dc kunstenaars ,.zittend de Heer loofden". Als voorheel- 
den van deze neo-vormen noemde hij hier de Sacré G e u r  en 
,,die verrukkelijke roomtaart van een kathedraal in Haarlem". 
Toen begon men in het begin van de twintigste eeuw zo 
lanazamerhand weer in te zien dat  kunst in de kerk ook 
weFkelijk Kunst moet zijn. ~ a m é n  als: Derkinderen (1859- 
1925). Cinqria (1879-7). Jan Toorop (1858-1928). Char- 
les Evk  í 1897) en Toeo Nicolas 118971 klonken ons ver- 
trouwd in' de oren. v a n  na de oorlog &as het vooral Aad 
de Haas (1920). Helaas bleek zijn kunst het praedicaat 
,,onduldbaar" te verdienen: zijn door haar simpelheid zo 
mooie kruisweg hangt nu in het museum.') 
Spreker wees er hierop, hoezeer e r  eigenzinnigheid, ver- 
starring en wantrouwen heerst tussen kerk en kunstenaar. 
De kunstenaar ziet zich voor de taak gesteld zijn eventuele 
opdracht persoonlijk en volgens zijn volstrekt eigen inzicht 
te verwerken. De kerk meent, dat zij de kunstenaar een zo 

duidelijk mogelijk omschreven opdracht moet geven, en nadat 
de kunstenaar zijn werk ,,af" heeft. meent zij, dat het kunst- 
werk onaanvaardbaar is daar de  Kerk nog niet zo  ver is als 
de  kunstenaar. Dit allerlaatste hoeft natuurlijk niet altijd 
persé het geval te zijn. 
Uit de lezing kon men opmaken, dat  de heer van Haaren vol 
goede verwachtingen is omtrent de  toekomst van deze moei- 
lijkheden. Hij vertrouwt erop dat het wantrouwen en. de re- 
serves tussen kerk en kunstenaar zullen wegvallen. 
Hierna voerde spreker de nhstrakte kunst ten tonele. Hij zei, 
dat, nu de kunst niet meer w zeer als vroeger als een leer- 
middel moet dienen. de moderne abstrakte kunst zeer zeker 
een plaats verdient in het moderne kerkgebouw. Deze ab- 
strakte vormentaal kan misschien zelfs beter dan een ,,ge- 
woon'' schilderij of glas-in-lood-raam een bepaalde stemming 
oproepen. 
D e  heer van Haaren beëindigde zijn lezing door te zeggen. 
dat  de  kunstenaar. zo die echt kunst wil scheppen, het ver- 
trouwen moet genieten van de opdrachtgever, de Kerk. Men 
moet samen met de  kunstenaar het experiment aandurven. 
Dat dit experiment n ~ l  degelijk goed kan aflopen, bewijst 
o.a. het schitterende kerkje te Roncbamps. dat door de  te- 
recht wereldvermaarde Ie Corbusier ontworpen werd. 
In het debat na de tamelijk lange pauze trad de wel zeer 
beheerste humor van de heer van Haaren des te meer aan  
het licht, daar hij nu iets minder zorgvuldig sprak. Het 
debat verliep bepaald zeer goed. Het was alleen jammer, 
dat  de  tijd te kort schoot om een door een lid van het he. 
stuur geopperde moeilijkheid volledig tot een goed einde te 
brengen. 
In het na-woordje zei de voorzitter, de heer Tomy Schmit. 
dat het het bestuur van Cassiciacum goed toegeschenen had. 
nu eens niet een schrijver uit te nodigen, zoals andere jaren 
te doen gebruikelijk was, maar de  gedachten van de toe- 
hoorders op een ander onderwerp te richten, dat  naar men 
nu heeft kunnen constateren. zeker even interessant is. 
Wi j  willen dan ook eindigen. met een grote pluim op de  hoed 
van het Cassiciacum te steken: het was een uitstekende avond. 

Pim de  Vroomen. 

*) Voor belangstellenden willen wij hier gaarne verwijzen 
naar een serie-artikel van Jules Kockelkoren in de num- 
mers 18 en 19 van de  2e jaargang van HET,  blad van 
jonge mensen waarin over het drama Aad de Haas 
meer te lezen staat. 



uit het leven 

zli, 

Ons LXerstverfiaal 

door R. 

Sfalino,qorsk. 24 december 

.Viijrt dagboek begint al aardig omtiailg te krijgen. Eigenlijk 
i3 dat ook niet i>eru:onderlijk: bijna iedere dag is er iets 
gebeurd, de moeite waard opgrfekrnd tc aiorden. E n  aan 
tijd ontbreekt het mij nief. / IC a u o n d r ~ ~  zijn 's wirrters lang 
en  buiten is het koud. zodat jc niet voor je iilczirr de  sfraat 
opgaaf.  O p  kantoor hoeft  niet overgea.erkt te worden, san- 
gezien het nooit erg druk is en er geen enkele riualiteif 
heerst. Troriuiens o p  welk kantoor in Klisland hebben deze 
kapitalistische kenrriirken nog enige mogelijkheid uan be- 
staan. .  . . 
Vanavonri ben ik.  - oiierigens met tegenzin -, naar .,Ons 
Gezellig Avoiirlje" geii~eest. de wekelijkse bijeenkomst van 
de  hogere kantoorbedienden. To t  mgn grote verbazing Luns 
het er gezellig en de  kinderen van tiadertic staat hadden bij 
ci~ijze van hoge izitzoridering <ie kachel rood-gloeiend lafen 
stoken, zodat de steriel-niakrnde koude birinen nief te  merken 
was. 
N a  de gebruikelijke staats-prodiictivifeif.~~i~f~~-/t i i ias er ge- 
le,qriiheid om bijna te doen tvaar ie zin in had. Er werd 
gedronken, gerookf. gekaart, gedaiisf: de sfeer n,as lonri7i 
en vriendelijk a1.s de aycri uan Ariria Nikolarfna; alleen de 
rnuren ivaren koud, glas-kniid. Zeer actieue, zeer tanige fa- 
biii'iisarbeiden. - iii krampachtig-geconcentreerde ruerkhozi- 
dingen gesciiiirlerd op  de  hoge cvaiiden vali het lokaal -, 
staarden niet metaal-dode ogen door d r  rriiinte. U c  intirert 
;@i niet niooi in Rusland. 

Eerst ben ik gaan kaarten en hcb ik aardig ri*at roehels 
a.rrlorcn. V I ~ O ~ A I  aan 1eu:gcni Ii~>anou:ifsj. Ik  verdacht hem 
er dan ook ernstig v a n . .  . . rriaar neen, ik heb er onder 
het kaarten ook geen opmerking over gerrinakt want I i i j  is 
lurrtp en zeer gespierd.. T o e n  ik genocg verloren had, ben ik 
crmce opgelioiidrn en gaan dansen. De  muziek was urnlijk en 
gocd, de  uloer was glad en ik danste met Anna: mijn fictlies 
aan de kaarttafel mos ik allarig weer vergeten. Een fijne urouiii. 
Anna Nikolai-fiia. Z e  danst om f r  dansen, is geestig en  iveet 
twii meer dingen dar, hef typeri van brieuen. Maar u-at ik 
i~uoral boeiend aan haar uiiid is haar gezicht: regelmatig en 
vriendelijk. met zachte. tciarme ogen, cen kleine kirt eri 
ietv te  grrife niond. Alleen. - nranneer ik naar haar kijk 
op  kantoor. . schiet er sorrrs een droeiie frek over dat 
lachende g ~ l a a t ,  een koiide, lelie iliís uan heel diepgewoeld 
verdriet. En vai~aiiorid, tonder het darisen, trok die triesfe 
trek voortdurend om haar rode mond. Ik ri>eet nief ri>aarom. 
maar het maakte mij verdrietig en langzaam voelde ik me 
kil worden in he f  warme vertrek, oreselijk kil. Het ..Gezellig 
A~>otidje" ~>untl ik plufseling niet gezellig meer. liet datl.sen 
maakte ,,ie nioe. doodrriue . . . . Snel ben ik naar huis ge- 
gaan, in mijn bed gcspongefi .  
Maar waarom blij) ik ~uakkcr,  uren wakker? Anders slaap 
ik toch altijd onmiddellijk in. 

van Pjotr Aleksejewitz 

Vanochtend opgestaan mei di. ruec van een yeioeldige kater. 
De oorzaak is me niet duidelijk. aangezien ik geen alcoho- 
lica gebruik. 

OP kantoor heerst een mafte.  i>er~ielende stemming: gistcren 
was lief nogal last gea.orden en Ardon Tciiifcirilriiii~ fiad zirli 
bedroriken eri had geuochten rriet de  Iiuo[dbuekhoiider. Tcgeii 
Tchitchikow is orlmiddellijk proces-uerbaal opgemaakt en 
,.Ons Ge=ellig Avond,ié' mag volgende week niet doar- 
gaan. 

Ik was blij toen de  Iiiiich-paiize aanbrak, ujarit dr killc 
neerslachtigheid van al die bleke. hardi. gezichten om me 
heen. werd mc  bijna tot een obccssie. In de  canfine kwam 
Arina naast me aan fafrl  r i f f en  en zij uroeg me uwarom ik 
gisteren zo plofsiling vcrdruriirri iriss. Ik iiad 6efioclfe I i ~ f  

haar te  zeggen, ~~nilde haar V Z ~ ~ ~ T I  u,arlcoin zij uerdriet had. 
maar toen ik haar aankeek. zag ik dat de trieste trek 
zich als een gulzige bloedzuiger o m  Iiaar mond had vast- 
gezoyen. Ik durfde niet meer vragen. - zielige lafaard. jc 
b e d  altijd bang c.oor cunsequrnties! -, maar ik :ei. dat ik 
píotscling or~wel ujas geilioid~ri. Anna keek eie aan niel 
geforceerd-nieddijdende iigeii. Wc spraken er niet rneer over. 

'sMiddag.5 kleefde de  dode, matfc sternrniriy nog riadriik- 
kelijkrr o p  de  blckc kantonr-ilcricht~ii eti kroop als een 
vette, luie vlieg tegeri de  i<za>iden. 

De bei van vi j j  nnr w a s  een i>eraiIeming. 

Vanaiiond ii>ilde ik naar de film gaan. maar ik had iularc 
houidpijn en  tileef daarom als een herkauwend beest in mijn 
l<-ii,ist<iel liggrri, de enige ja~líeciil in mijn kamer met prr- 
soonlijkheid: hef  íaatsfr overblijf.si-l van de b o c d ~ l  uari mijn 
grootriader. Traag Iiinkfe;i de minuten door dc  uren en ik 
lag daar maar apatisch in die stoel te denken auii iets. te 
denken aan alles. . . . 

Ik moet ongemerkt ingedommeld zijti, u*aiit plotsel~iig schrok 
ik ontzet o p  door cen getueldig lan~aai dat door de stratcii 
rendt-. Ik keek naar buiten: tanks. tanks. onafzienbare rgeri 
tanks joegen door de stad. hun Cyclopische lichten borend 
in de duisteriiis. Verdiiiucld, ik rr.as lief i~erq-eferi: aanplak- 
biljetten hadden aangekondigd dat cr in de >zacht i>aii 25 
op 26 december een grotc milifaire oefening in en om onze 
stad gehouden zou u,orricn. Daar waren ze dan. de tanka 
de paiitserwagens. Ik I lerf  maar kijken. bleef maar luisteren 
naar het kratikzit~iiig gekrijs van dc rupsbandcri up  ilc 
sfraatstenen weg. Eindeloos denderden de  militaire colortnes 
voort: een  geweldige ketting krcirrierid, g~illcri<l nietsai. l k  
i>oelde me bang toerden. niaor uznnroni werd ik hat~g? Ik 
niochf niet bang worden. ik mocht niet batig i~,orderr: !zier. 
rjlsk voor mijn ogen. passeerde de  trots i'an ons Rusland. 
hrt leger dal rne al nieer dan drie uur uit mijn slaap hield! 
Mijn angst was een doodzonde fegen B e  Mrritaliteit. Maar 
ik kon er niets aan doen: ik was bang. ili bleef bang. 

Eindelijk minderde hct Inruani en hef werd stil, stil, orifzct- 
(end st i l . .  . . Ik begon te huilcn. ik begojori te /zuilen! Ik. 
Pjotr Alekse,ieiziifsj huilde als een gek met gierendc uithalen. 
rncf sftiggr schokken in miJn samenkrampend middenrif. ter- 
a.ij1 ik op 25 december de  gloric. de  trots zian de  Soiujet-Rcpii- 
bliek voor mijn huisdeur voorbij had zieti rijden. Iferd<irnd, 
ik huilde, huilde. . . . . 

R. 



journaal of te 
Wanneer iemand o p  een goede dag een 
verzegelde enveloppe ontvangt, waarin 
zich een benoeming bevindt tot kroni- 
keur, dan moet hij nog dezelfde avond 
een telefoontje verwachten. Een doffe 
mannenstem spreekt u toe. Dit is de 
secretaris. tevens raadsman, van ++de 
Bond". Op een irriterende manier geeft 
hij u aanwijzingen omtrent stijl sche- 
ring en inslag, opzet en moraal van de 
kroniek. De dag hierop vindt u o p  het 
matje voor de brievenbus weer een ver- 
zegelde enveloppe, ditmaal van ,,de 
Bond", waarin zich een intekenlijst he- 
vindt, een hulpboekje. een antwoord- 
kaart en een kwitantie. Ja, wat is ,,de 
Bond" eigenlijk? De hond die we hier 
bedoelen is geen bond zonder naam, 
maar de naam .,de Bond' is afgeleid van 
het zelfstandig naamwoord bond. Kort 
en bondig zeggen wij. jongens onder el- 
kaar, ,,de Bond". W a t  voor nut heeft 
,,de Bond". wat doet hij eigenlijk? Een 
pientere vraag! .,De Bond' is een over- 
koepelend orgaan. Misschien zouden we 
het een vakvereniging kunnen noemen. 
maar dat is toch niet het juiste woord. 
.,De Bond" doet alles, wat in baar ver- 
mogen ligt. Niets is .,de Bond" teveel, 
.,de Bond" forceert meetings, geeft een 
vakblad uit. verspreidt pamfletten, or- 
ganiseert stakingen. financiert (als het 
moet. graag!) animeert. inspireert con- 
tracteert. stuwt. duwt, richt, leidt, regelt. 
kortom, doet alles waar een gewone 
vakvereniging niet o p  zou komen. Z o  
geeft ,,de Bond'' ook eerder genoemd 
hulpboekje uit. 
O p  pagina 4 treft men een artikel aan 
handelend over de structuur van een 
Kroniek. Het is van de hand van  prof. 
Debie. J. K. Debie heeft het geheel ver- 
lucht met oorspronkelijke prenten, of net 
andersom. dat moeten wij nog eens na- 
zien. Deze (vermoedelijke) broers stellen 
hier zonder meer vast dat  de kroniek 
voldoet aan een lang gevoelde behoefte 
van de kronikeur, niet bij de lezer. Wan-  
neer bij hem het besef ontwaakt dat er 
gewerkt moet worden, dat  het vaderland 
wacht, dan giet hij vele gedenkwaardige 
gebeurtenissen in een overzichtelijke 
vorm, ,,en ziet, het zg. ,,geraamtev is 
daar" [de auteur gaat nog nader op het 
woord ,,geraamte" in. Hij oppert o.a. 
,,misschien noemt men dit dáárom juist 
geraamte, omdat het zo treffend zelfde 
eigenschappen vertoont als het menselijk 
of dierlijk skelet. W a t  te denken van 
analogie?" Wi j  willen dit echter hier 
niet doen] ,,Bovendien moet men er gord 
aan denken. zo vervolgen zij, dat men 
voor het geraamte een paar regeltjes 
plaatst. Dit heet de inleiding. W a t  daar. 
i n  staat is niet belangrijk. Niemand 
leest hem immers en het gaat om de rest. 
D e  inleiding is echter wel noodzakelijk. 
want zonder inleiding is een kroniek 

...... een van de velen, die de culturele 
dag met hun muziek luister bijzetten ...... 

waardeloos (deze zin staat cursief ge- 
drukt) ,,Soms ook met inleiding". lezen 
we  in een voetnoot. ,Een goede kroni- 
keur, denkt dan ook altijd aan een in- 
leiding". ,,Sommige kronikeurs maken 
de  inleiding te lang," zegt de auteur 
ook nog ergens. ,,Dat is jammer" meent 
hij ,,zij leggen een verkeerd accentV.,Tot 
zover dan ~ r o f .  Debie of (broer?) J. K. 
T o t  zover ook het hulpboekje. W a t  nu? 
Maakt ,,de Bond' het ook wel eens te 
bont? Da t  is natuurlijk een woordspeling, 
maar we willen er toch serieus op in- 
gaan. Ja, dat doet zij. D e  meeste kmnie- 
keurs worden dan ook geen lid. Soms 
heeft ,,de Rond" het echter hij het rechte 
eind. Zoals bijv. wat betreft de inlei- 
ding. Hoe dikwijls komt het niet voor, 
dat zo'n inleiding te lang wordt? Dat  
ze maar doorschrijven. zodat hij nog 
langer wordt? Steeds langer? Veel te 
lang? Dat  komt zeer váák vóór. W i j  
betreuren dit. 

Vrijdag 4 nov.: Onder luid gejuich werd 
door de  schoolgaande jeugd een fontein 
o p  de cour begroet. Vijf spitse stralen 
koel, helder water springen omhoog bij 
een lichte druk op de knop. D e  smaak 
is voortreffelijk. 

Zaterdag 5 nov.: Aan de  fontein hing 
een bordje. Van doorgaans welingelichte 
zijden vernamen wij, dat  dit het werk 
was  van een snaak. Andere menen, dat 
hier sprake is van een rakker. Het Iaat- 
ste woord hierover is nog niet gevallen. 

Maandag 7 nov.: Wi j  lazen in de N.H. 
C. iets over onze veelbesproken, op 
komst zijnde schooluitbreiding. Slechts 
de laatste zin is voldoende voor een 
stroom van tranen: ,,Van rijks-goedkeu- 
ring in de zin van een laatste toestem- 
ming van de  rijksoverheid om met de 
bouw te beginnen is dus in het geheel 
nog geen sprake". 

Dinsdag 8 nov.: Auditie voor het jaarlijks 
schooltoneel. 

Woensdag 9 nov.: Laatste twee uur vrij. 
D e  leraren trokken zich terug in kort 
beraad. De verslagen konden niet alle 
hier afgedrukt worden en zijn daarom 
de leerlingen persoonlijk toegestuurd. 
Donderdag 10 nov.: Weer  auditie. De 
regisseur, d e  heer Helwig. had nog 
enkele rollen over. Hij miste o.a. nog 
.,een beer, die de hele avond niets zegt". 
Voorts bestond behoefte aan een debu- 
tant, een dilettant, een intriguant, en een 
collectant. De=e kwamen zich vrijwillig 
aanmelden. 
Vrijdag 11 nov.: In een korte toespraak 
herinnert de Rector ons aan de culturele 
bas. 
s Avórids sprak C. Griffioen, een van 
de medewerkers aan de Oost-Priester- 
hulp o,nder auspiciën van de A. G. over 
,Wereld-communisme en Wereld-chris- 
tendom". 
Zaterdag 12 nov.: Onze school heeft 
een zangkoor. Opeens was het er. Het 
ontsproot rechtstreeks aan de ziel. Dit 
zang!;oor, repeteerde vandaag in de Jo- 
zefkerk in de Jansstraat. 
Voorbijgangers bleven staan, kosters lie- 
ten kaarsen uit de handen vallen, en op- 
eens zongen allen mee. Het was een 
machtig feestgedruis. Het puik van de 
in de kerk zittende zoete kelen was  o p  
de Culturele Dag minder hevredigend. 
Maandag. 14 nou.: Culturele dag. Men 
raadplege de dagbladen, tijdschriften en 
vergete ook de hierin opgenomen ver- 
slagen niet. 

Dinsdag 15 nov.: Als laatste onderdeel 
van de Culturele dag traden Theo Olof 
(viool) en Th.  Bollen (piano) voor ons 
op. Ook hiervan verslag voorradig. 

Woensdag 16 nov.: W i j  zagen vele 
leraren met blijde gezichten. Had  de 
patroon van de leraren naamfeest? Had. 
den wij soms een bericht overgeslagen 
over loonsverhogingen in bepaalde sec- 
toren? Neen, niets van dit alles. ,,Minis* 
ter Cals had de nieuwe examenregeling 
ingetrokken" ging het opeens van mond 
tot mond. 

Donderdag 17 nov.: Bij voldoende be- 
langstelling en voldoende heschikbare 
tijd zal er  voortaan elke donderdag ge- 
legenheid bestaan om na sluitingstijd een 
uur Nederlands te volgen. dat  gegeven 
wordt door Dr. J. Kat. Het is de be- 
doeling in dit uur litteraire onderwerpen 
te behandelen. waar men in de gewone 
lessen niet toe komt. 

Vrijdag 18 nov.; Wi j  hoorden een ge- 
sprek, realiseerden ons de waanzin hier- 
van en schreven het op. 
E r  spoedde zich een klein. harig hondje 
over de COUP. In een klas: (fluisterend): 
,.Hé, een hond?' ,Kijk, kijk daar eens een 
hond, zeg!' [Andere stem iets harder:] 
,.Zeg, jongens, daar loopt een hond." 
[Weer  een andere stem, ditmaal kei- 
hard:] Mijnheer, een hond! [Allen:] een 
hond, een hond!! [Leraar:] wat is er 
nou weer. [Leerlingen:]een hond, me- 
neer! Kijk u maar. Daar  [aanwijzingen 



van leerlingen, rechtopstaand in de 
kozijnen]. Ja. daar ......... oh nee. hij is 
weg. 

Zaterdag 19 nov.: E r  meerde een stoom- 
boot in Amsterdam, beladen met tradi- 
ties. Daar was hij weer, St. Nicolaas, 
de gulle gever. Toen vier Amsterdamse 
Jordaankinderen in z'n baard gingen 
hangen, bleek deze echt en geloofden 
wij weer in deze éne Sint, de  Amster- 
damse. 

Maandag 21 nov.: D e  heer Hokkeling 
gaf  ons les o p  een zeldzaam interessante 
wijze. Middels een bandapparaat werden 
wij gedurende vijftig minuten toegespro- 
ken door Hitler. Goering, Goehhels, 
Stalin. Mussolini etc. waarbii de heer 
Hokkeling verhelderende aaniekeningen 
o p  het bord maakte. Voor herhalingen 
in velerlei vorm uiterst vatbaar. 

Dinsdag 22 nov.: ,.Nog 16 dagen en 
dan ........." fluisterde ons iemand hees 
in het oor. Het bleek een van de haast 
uitgestorven hardnekkige schoenzetters. 
Zo'n groot geloof hebben wij nog zel- 
den gezien al waren het dan geen zes- 
tien maar vijftien dagen. (Sorry. Eric, 
maar het zijn e r  slechts veertien! red.) 

Woensdag 23 nov.: O p  deze dag ge- 
beurde er helemaal niets. Jammer, het 
had zo  leuk kunnen wezen. 

Donderdag 24 nov.: werden wij verrast 
met een editie van Tolle Lege. W i j  za- 
gen dat e r  redactieleden aftraden en na- 
men ons voor ze persoonlijk een hand 
te geven. 
Vrijdag 25 nov.: Een feestdag, hoera! 
Wij gedachten de verjaardag van Con- 
rector van Noort. V a n  vele zijden werd 
aangedrongen o p  de benoeming van 
meer conrectoren. Hoe meer zielen. hoe 
meer vreugd! W e  kregen drie uur vrij, 
om uitdrukking te geven aan onze 

len voor kinderen, die Sinterklaas, om 
welke reden dan ook. reeds vele jaren 
vergat. 

Maandag 28 nov.: er  werd een verlich- 
ting aangehracht op één helft van het 
sportveld. 

Dinsdag 29 nov.: Met enig wringen en 
schudden begint zich een nieuwe redactie 
te vormen. Richtlijnen: breder kont, meer 
spreiding. Er wordt naarstig gezocht 

naar een solide, constant doorschrijven- 
de, achterhoede. 

Woemdag 30 nov.: D e  redactie van 
Tolle Lege treedt officieel a f  in de  
schel verlichte tuinzaal van het con- 
certgebouw. 

Voordat ik afscheid van je neem, Km- 
nijck, wilde ik je eerst m g  danken voor 
je berustende geduld en je medelijdende 
glimlach, wanneer ik schreef over een 
roemruchte promotie, een verheugende 
vakantiedag. over een verslag dat  elders 
stond, over vrolijke en droeve gebeurte- 
nissen o p  onze school. Ik kon het zo 
gek niet maken, je hoorde altijd alles 
aan. Jouw papier was  geduldig. Steeds 
weer werd ik getroffen door je bezon- 
ken ouderdom en bevreesd werd ik als 
ik je, in oude, beschimmelde Tolle Lege's 
terug vond. Vergeten ligt je jeugd in 
ons archief. Hoe moet het je geërgerd 
hebbei steeds kleinere jongere en prillere 
Trinitariërs aan jou arbeidde en ook de  
voortdurende wisseling van kop moet 
wrevel gewekt hebben. Ik beken het 
eerlijk: ik was wel eens zat van je, ik 
zoog wei eens een punt aan je. N u  is 
dat  anders. Nu na anderhalf jaar zie ik 
je enorme omvang en je indrukwekkende 
verleden. nu. nu het te laat is. Tranen 
wellen me naar de ogen maar ik kan geen 
uiting aan m'n verdriet geven. want je 
bent deze keer toch al  buiten je oevers 
getreden. 

Ik moet nu weggaan. zachtjes schuifelend 
door de  achterdeur. Ik voel dat  je me 
juist nu boven het hoofd groeit. Je ver- 
volgt met een ijzeren wil je weg Peinzend 
kijk je over mijn hoofd in schemerige 
verten. Dit had ik toch niet verwacht, 
kroniek, vervloekt, dit had ik niet ver- 
wacht. 

Nawoord: D e  toestand van vorige kro- 
nieken is niet meer verontrustend. Als 
een groene, vervelende golf spoelde de  
kroniek over hem heen. met een slronidp . ~~ - - ~ -  --- r vreugde. D e  AG. vertoonde een film golfslag. De volgendi kroniek ziet u na- 

voor de lagere klassen. D e  Sint Nicolaasactie van de A.G. liet tuurlijk normaal verschijnen in het vol- 
Zaterdag 26 nov.: Ook dit jaar heeft de  de harten van de  medewerkers niet on- gende nummer, geschreven door de vol- 
A.G. een uitstekende actie o p  touw gemoeid. Th. van Goor nam het o p  zich gende kronikeur. 
gezet om cadeaux en gelden in te zame- de  cadeaus in te rijden. Eric 

UIT DE RECTORSKAMER 

donderdag 12 januari 
en 

vrijdag 13 januari 

woensdag 18 januari 
tot en met 

zaterdag 11 februari 

woensdag 18 januari 
tot en met 

woensdag 25  januari 

dinsdag 24 januari 
en 

woensdag 25 januari 

8.45 uur hervatting van de  lessen 
voor alle klassen. 

19.30 uur ouderavond. Regelingen 
worden schriftelijk meegedeeld. 

Retraite voor alle tweede en hogere 
klassen met uitzondering van de  eind- 
examenklassen. Retraitepaters: p. P. 
Brom O.F.M. en A. Meertens O.F.M. 

INTERNATIONALE BIDWEEK. 
Iedere dag worden tijdens de  kleine 
pauze in de kapel de  gebeden van de 
hidweek verricht. 

SCHOOLTONEEL in de Stads- 
schonwhurg. Opgevoerd zal worden 
KRELIS L O U W E N  onder regie van 
Drs. W .  L. Helwig. 

maandag 30 januari Derde schoolconcert:. de hohoist 
Haakon Stotijn met Wolfgang Wij- 
develd, piano. 

dinsdag 31 januari Verjaardag van Prinses Beatrix: einde 
der lessen te 12.20 uur. 

donderdag 2 februari FEESTDAG V A N  MARIA LICHT- 
MIS. 8 uur H. Mis in de kapel. Begin 
van de lessen te 9.15 uur, voor de  
vierde klassen te 10 uur. 

'vrijdag 3 februari EERSTE VRIJDAG. 8 uur verplichte 
Hoogmis voor allen, die in Haarlem 
of omgeving wonen. 

maandag 13 februari PIANOCONCOURS in de  gym.- 
zaal. Zij. die hieraan wensen mee te 
doen, dienen zich vóór 15 januari op- 
gegeven te hebben. 



Termeeizde oorzaak 
De iniist trok zich terug. Sloom en zonder haast. Een snelle 
rit door de stad, een groet aan silhouetten vroeg in de mor- 
gen. De hal van het station. een geeuwende mond zonder 
tanden. In ganzenmars niirir het perron. Of liever. ien ver- 
slagen patroiiille op d? terugtocht. Gcrescrvccrd. Hicr is 't. 
Vlug d? koffrrs naar  binnen en dan huiten nog wat praten 
en honden drukken. onder de klok. bij elkaar, dicht bij de 
tijd. Wachten en samen nog eenmaal de dag geboren zien 
worden. 
De trein stond klaar om ons naar Djakarta ( e  brengen. 
Sinds enige weken betekende Djakarta voor ons hetzelfde 
als de boot naar Holland: een slee. Arnrterdani, pen sneeuw- 
pop. appels. schaatsen. 
IIet afscheid nad~rde .  Vijf minuten zijn kort. W e  werden 
npi.velis en hrloofden elkaar duizend dingen. Nog even. 
T u ~ c  enorme locomotieven met ylimrnericle drijfstangen. 
Toen. als een schok. het afscheid- kort maar aaiigrijpend. 
Flarden van weggeslikt verdriet. To t  ziens, kop op, n i j  ko- 
men ook. schrijf qauw, stukte.  Instappen en iiit hct raam 
liariqen. Lach dan. (;oede rcis. Een fluitsignaal en familie en 
kennissen hleven achter op het lange perron. Witte zak- 
doeken, ook om te wuiven. Sneller gleden palen voorbij. 
..Semarany-Tauzang" las ik, een groot wit bord inct stijl? 
letters. 
Ecrst de randwijken: een haiikrvprk van bomboehuizen langs 
de  spoorlijn gedrapeerd. Dar1 in open heerlijkheid. de gast- 

vrije vlakte als een feestkleed bont. fonkelend vdn frisse 
dauw: een rijk gebatikte sarong; ren nat palet, waarvan de 
kleuren da~isrri met h ~ t  jonge liclit. 
Ik n io~st  slikken. H r t  is voor juliic rigen bestwil. Later 
misschien. als je groot bent. 
Moeder hield haar gezicht verborgen. O p  het balkon stond 
vader. Hij leunde tegeri het hekwerk. W a t  was  hij nii klein 
en oud. Het is voor i~illie eigen bestwil. Zijn huid Ieck gc- 
rimpeld en 't w a s  alsof zijn schnliders sniallcr waren ge- 
wor.den. Zijn haiideii oniklemden stevig het ijzcr: vader nam 
afscheid. Ik wilde niet kijken, want ik wist dat hij huilde. 
- Mijn God na 65 jaar, wat nu'! Mijn werk. sawahs, huizen. 
De melati begint juist te bloeien en omgeeft 's nachts hft 
huis niet betovirerirle geiir. De kei~ioeriicig klriirt straks dc 
tiiin w r i r  wit niet zijn hlorscin. Ur rnanjnr heeft zijn nest 
grhouuvd en d r  moesoii vruchtbaarheid gebracht. De ram- 
bortan rijpt in rodr schil en d? colak wordt a1 bruin ...... - 
In de verte verhief zich uitdagend de Oengarang. nog met 
morgenmist omkranst: de blauwe wachter van de vlaktr. 
Regelrnatig tikten de wachter vcin de vlakte. Regelrnatig 
tikteti de wielen in een uzolk van ger.tiis. Het latidschiip ver- 
andcrdt-. D e  horizon kwam dichtcrbij. De dauw droop al 
van de padihalmen en nog stond vader op het balkon. 

Vader is niet meer. 
De doktir he-eft g~zegd:  ,.Aderverknlkitig". T. A. F. Jr. 

HET OPTREDEN VAN THEO OLOF 
Tainrlijk onverwacht werd onze school op l 5  november 
vergast op het optreden van de heer Thco Olof, een van 
Nederlands grootste violisten. 
D e  heer Olof stond reeds in het jaar 1938 op de planken 
toen hij als wonderkind van 14 jaar het vioolconcert van 
Paganini speelde niet liet Conccrtgebouworkest onder lei- 
ding van Briino Wal t r r .  
In die tijd waren hij en zijn even beroeiride vriend Herinan 
Krcbbers leerling van de zeer bekende pardagoog Oskar 
Back. E n  vanaf 1950 tot heden zijn de hcren Olof en 
Krebbers concerttiic~stpr van het Residentie-orkest. Het duo 
Olof-Rrt-bbers is een hrgrip in de muziekuzereld. 
Dat de heren ook 21s solist zeer beroemd zijn. beeft Herinaii 
Krchhers eniac iaren oeleden 00 onze school nererliivaar- 
digd en ~ h e O  Olof n;. 
D e  heer Hof speelde op zijn prachtige en zeldzame Guadag- 

~ ~~ 

nini een gevarieerd progmniina. Als rerste speelde hij een 
Sonatc van G. F. Handel, de voortreïleliike techniek 
vooral tot uiting kwam in het tweede deel van deze sonate, 
de Allemande. 
N a  dit stuk speelde de Iieer Olof het derde en het vierde deel 
van de prachtige Vioolsonate van César Franck, die in 1886 
gecomponeerd ;wd. 
DP  ~ C C T  Olof lict in het derde deel van deze sonate meester- 
lijk het recitativo uitkomen en wist na de missrliiig van de 
voortekens met het dramalico een hoogtepunt in dit deel te 
bereiken. In liet v i ~ r d e  deel. '11 rondo. werd het rondothema 
iifgcxvissrld mct herinneringen aan de drie voorafgaande 
delen. terwijl het uitliep in een zeer virtuoos stretto-slot. 
waarin iammeruenoea de oianist de heer Th.  Bollen het .. 
tempo niet bijhield. 
Na deze sonate uarríl de concert-rapsodie ,,'Tziganc" uitge- 
voerd die i i i  l924 door Mauricc Ravel accon~ooneerd werd. 
Ravcl hrrft in deze rapsodie de impro;isati&unst van de 
zigeuner-orkesten weergegeven. En zoals de pianist-inleider 
opmerkte. moet men zich als een zigeuner voelen om dit 
stuk te kunnen spelen WFI~III. T h r o  Olof slaagde er volko- 
111~11 in dit zeer suggrs t i~ve  wr1.k door zijn vurige spel tot 
z'n rccht tc laten komen. De techniek van de heer Olof 
bleek wel in dit stuk doordat hij o.a. op virtuoze wijze het 
pizzica-gedeelte voor de  linkerhand speelde. door mrt 
de vingers van de linkertia~id te ..lokkeleo", waarvan 

enkele dan tevens de snaren moeten afknijpen. 
De inleider urees nog op het yrbruik van de flageolettonen 
in dit stuk, waardoor de viool een fliiitaclitig geluid kreeg. 
To t  slot zou ik willen opmerken, dat gezien de reactie van 
de aanwezigen, dit werkelijk zeer gocdr conccrt dooi- de 
meesten geapprecieerd is. 

Chris Vogelzang V a 



CASSICIACUM 

Rhinoceros ! 

Rhinoceros ! 

De Nederlandse Comedie speelde vrijdag 2 december het 
bekende toneelsfuk Rhinoceros van de  Frans-schrijvencle 
Roemeen Eugtne  lonesco. Er werd voortreffelijk gespeeld, 
ondanks de  nief geringe moeilijkheden die het spel biedt. 
W i j  zagen Paul Megrr in de rol van [ean. In liet eerste 
bedrijf speelde Iii j  uw1 zeer ourrtiiigd, dat wil zeggen: té 
ouertiiigd, op  liet driftigc af. Later op  de  middag wist hij 
z o  uolkomcn aaririernclijk in een rhinoceros te veranderen. 
dat het trrerkelgk frappant was dat te  zien. 
[olian Walhain.  Berenger. speelde op  meesterlijke ~i icze  d? 
rol wan lief nisririetje, dat Iiet lieel eerlijk meent, niaar toch 
ook erg graag sterke drank lirst, wat allerlei riare cnn- 
flictsittiaties ten gevolgr heeft, wanneer hij gesprekken gaat 
voeren mct [can. Bérenger gcc f f  zijn vriend in alles gelijk, 
daar deze altijd gelijk heeft, juist redeneert eti er voor deze 
niets tc~rijfelachtig, maar alles even  zeker is. 
PiPrre Myin  en Bert van de Linden iioerden op  zeer boeiende 
wijze hlin gesprekken over de sgllogismen; deze kiuamen 
riooral tot Iiiiii rcclit in de  scrrir uhi ir  hef  dorpsrestaiirarif. 
Zij vormden een beininni-lijk stel. 
In Dudard. gespeeld door Guus Osfer ,  zagen ivij de  de f f igc  
geslepeling. die altijd izjeet hoe hij zich te  gedragen heeft en 
hoe hij zich uit iilelke situatie dan ook kan redden. W e r k e -  
lijk heel fijntjes lief hij zien. hoe sierlijk en charmant hij 
in een rliinocrros kun  iieranderenl Denken mij bijuoorl~eekl 
aar, de blaadjes groen. 
N u  nog iets ooer het strik zelf. loni-sco h ~ e f f  een? gezegd, 
daf  hij gcen lange toneelstukken kon schrijven, daar cr dan 
nocuizakelijkermijs ouerbodigheden in zouden voorkomen. Dit 
torieelsfuk heeft hij dan ook pas geschreiien. toen de Franse 
rcgisse~ir [ean Barraulf hem de  opdracht hierfoe als het iiiare 
had opgedrongen. I1 zrilt u>rl aanimelen maar ik tiren mil: 
naar mijn smaak is Iiet stok nogal mat lang oitgetiallen. Ilct 
gegeven o p  zicti is nief gclirci en al gescliihí ont dr toc- 
schouwers doorlopend te  biwien. Dies nioet lonesco zijn 
toeiilucht nemen tot steeds grotere hocveelhcdcn rhinoceros- 
sen. I I  zult met me eens zijn. dat lonesco uiel  ersc schrik- 
kclijk vee/ rliinocerossen nodig heeft »m ons blijiiend te 
boeien, 
D c  zwakheid van liet gcgeven ligt volgens mij hierin, dat 
het te  bizar is. A l  het fijne en  hef  schone oiitbreekt eraan. 
Iets heel fijns heeft  maar heel weinig verandering nodig 
Ltm zeer boeiend f e  zijn. Een  mens die in een rhinoceros 
urwridcrt, is maar enige keren boeiend. N a  die ujeinige 
kcren »loet de schrijoer zijn boeiende kracht zoeken in het 
grote, het groue, in de ciurrrornprlrnde lioriieelhrid. Hier 
en daar ontkwam ik ,>iet aan de iridriik, dat hcf toch wel 
lier1 erg blijft bij hef uoortborduren op  een. cvelisu~aar zecc 
aardig, maar niet genoeg mogrlijkheden biedend gegeven. 
A l  met al was liet zeer i>er<liensfriijk toneel. Alle lof  aan 
de leden van de  commissie ter b~ i~ordcr ing  van de culturele 
en esthefische vorniing van de  rijpere scliooljeirgd! 

Pim de Vroomen. 

POSTZEGELBEURS OP HET TRINITEITSLYCEUM. 

Entree voor alle klassen. 
O p  initiatief van  jongens uit Il b ,  onderling postzegels te 
ruilen, is men o.l.v. dr. Greevrnhroek met een postzegel- 
beurs begonnen. 
D I  ~ e r s t e  hijeenkomst w a s  op 29 november. Voor taan 
vinden de hijeenkonisten clke dinsdag van  half drie tot 
half vier in de cantine plaats. 
Het streven van  dr. G. is: de totstandkoming van  een eigen. 
Iiechte postz~gelbeurs ten behoeve van  liefhebberende, en 
vooral actieve filatelisten o p  onze school. Overigens is er 
een spreekwoord: . ,Waar  twee ruilen, i n w t  er C.én Ihiiilen ..." 

H.V.-H..M. 

Op  D O N D E R D A G  1 D E C E M B E R  hadden wij erri si~reker 
,,van buiten", namelijk de  heer W.  H V A N  B A A R L E ,  
reclanieexpert, oiid-jorirnalisf en  aiiti-iir van liet boek .,Xe- 
clamekiinde en reclanideer", dat zouje1 door begin,ielingen. 
als ook door vakmensen in het reclamevak wordt gebruikt. 
Deze gaf een slotbeschouwing over het algemeen onderwerp 
.,Publiciteit en  publiciteitsmiddelen" van dif  trimester. 
In zijn vlot gesproken inlcidng. die z.at aan de kor fr  kant 
uras, om nwer tijd te  krijgen voor Iicf debat, vertelde de 
spreker o.a.. dat iijri fainilie riogal ontsteld was geweest 
toen hij, nii ongeveer i>eertig jear geleden van de redactie- 
w a r  de  adrtertenfic-afdeliiiy was  ouergegaari, omdat iii die 
fijd reclame nog door velen werd beschouard als flessen- 
trekkerij. Tcgentcroordig zullen iueinig mensen dit nog kun- 
nen beweren, omdat advertenties als: ..Tering kan gc- 
nt-zen uiorden" nu onmogelijk zijn geuiorden, en  omdat 
ieder nan.geprezen geneesmiddel aan een strenge keririiig 
iuordt <inderworpen. Dr l g iiok niet niecr op  
goed geluk a f ,  maar op  marktonderzoek en nauwkeurige 
sfudie. 
In het debat kiiiam als eerste de  z.g. ..subliminal projection" 
lreclame in het onderbemustzijn) ter sprakc. De spreker 
~~cr t e lde  dat dit slechts een experiment uias. dat nog in kin- 
drrvoeten stond, en  clat hef op  een congres in Stockholm 
direct ucrhoderi er, ajgekeiird was. 
De fu,cede vraag betrof de  opleidiiig voor pirblirisf iri 
Nederland. Deze opleiding is verboiiden aar, vele Neder- 
Isridse uniuersitoifen. o.a. in Leiden, Amsterdam en  Rotter- 
dam. 
Door deze opleiding, dte nief alleen beduelri is voor publi- 
cisfen. maar ook "oor zakenliedert. die dagelijks nief rcclsiric 
te maken hebben, rvorder~ de eisen ~iati>iirlijk wi l  zu'asrder. 
Het u.as jammer dat wegens de Siriterkleasdriiktr en d i  
proefuierken het gehoor maar klein asas. want de avond 
7nas tocli uoor iedereen de moeite iuaard. 

SPORT 
Er is deze maand in schoolverband bijna niets aan sport 
gedaan. Alleen het junioren baskethallteam heeft tegen Men- 
dcl een oefenwedstrijd gespeeld. die voor ons niet zo best 
verlopen is. Na 10 niini~ten leidden wi j  niet 18-4 en geen 
mens die Mendel nog een kans gaf. Dit kwaiii hoofdzakelijk 
door toedoen van  ..Muis" v. d. Veer ,  die als gastspeler op- 
trad, en van  Fred Brouurer. Doch deze voorsprong konden 
wij nipt hoiiden. Met de rust was het nog 24-18 in ons 
voordeel maar hierna liep Mendel snel in en w-ori tenslotte 
met 40-32. 
Zoals jullie wel weten, worden F T  in de kerstvacantie scliool- 
basketball-wedstrijden in het Krelagehuis gehouden, rvasr- 
aan onze school ook meedoet. Als je tijd over hebt. kom 
ons dan eens aanmoedigen. 

K. Sclirdrna. 
SCHOOLRECORDS. 

N u  de wintersporten al druk aan de gang zijn, eti wij ' s  zon- 
dags weer, gehuld in een warmr duf fe l ,  aan liet lijntje 
staan o m  onze favoriete voetbalcluh aan te moedigen. is 
de  tijd rijp eens te kijken hoe het met onze school-atletirk- 
records staat. Hieronder volgen zij, bijgewerkt tot en met 
noven~ber van  dit jaar: 

60 meter: F.  Netscher. 8.4 sec. 
80 meter: P. v. Bueren, R.1. Weijers,  10,- sec. 

100 nieter: U'. Reelen, 11.5 sec. 
6C0 nieter. J .  Kiewiet. 1.30.1 
800 mrtrr: J. Kiewiet, 2.06.5. 

l000 nirter: M .  Weijers,  2.43.8. 
Verspringen: P. v. Bueren. 6.19 m .  
Hoogspringen: P. Mascini. 1.73 m. 
Speerwerpen: A. Mascini. 46.19 m. 
Kastiebalwerpen: L. Kat, 83,17 m.  
Kogelstoten ( 5  k g ) :  A. Mascini. 13.19 m. 
4 x 80 in.: P. Mascini. A. Houtsmn, J .  Klein, P. v. Bueren, 
36.9 sec. 
Zonder twijfel kunne11 ure volgend jaar weer verschillende 
verbeteringen tegemoet zien. 
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