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Donderdag 7 januari negentienhonderd- 
vijfenzestig. Goede morgen, zalig, vooral 
zalig nieuwjaar. Ingebruikname nieuwe 
redactie onder het genot van een .,sjekkie" 
Zaterdag 9 januari, Drs. Klerkx lanceert 
een verzoek om cacteeën in ztjn a.s. vak- 
lokaal. Zinspeelt op het groen rondom 
,,zijn" lokaal en de slijtage van de her- 
senen i.v.m. steen, kleur en muren in de 
oudbouw. 
's-Avonds reünie voor oud-leerlingen, te 
weten klas 5A,  die in 1961 eindexamen 
deed. Met dames! 
Maandag 11 januari, Pater Rector komt 
langs met nummers van de vaklokalen. 
Pater Conrector dacht wel, dat de Rec- 
tor .,het" vergeten zou zijn en kwam per- 
soonlijk nog even dreigen met verlenging 
van de schooltijd. 
Klas IVa, bijna in zijn geheel dezelfde als 
klas IIIa, die vorig jaar hef record klasse- 
gemiddelde bij een proefwerk van de heer 
Fuss met veel moeite op 1,9 punt had ge- 
bracht, had voor de vakantie van dezelf- 
de leraar ' n  proefwerk gehad. De progno- 
ses van de jongens luidden ' n  gemiddelde 
van ongeveer. . . 0.25! Helaas kan het 

record niet worden erkend, het proef- 
werk werd niet teruggegeven. Jammer, 
jongens, volgende keer beter! 
Woensdag 13 januari: Ingebruikname 
van de vaklokalen. Wij zagen géén con- 
cierge in politiepak druk bezig het ver- 
keer f e  regelen, géén borden, duidend op 
eenrichtingsverkeer of stoppen, men ging 
er kennelijk van uit om eerst te zien waar 
de boel zou vastlopen en dan hierin te 
voorzien. 
Verder op die dag werden we een groot 
aanplakbiljet gewaar, dat ons vermaande 
toch vooral naar de nieuwe liturgie te 
komen, donderdagochtend 8 uur. 
Donderdag 14 januari: 's-Ochtends om 7 
uur kwamen wij kreunend ons bed uit, 
om kwart voor acht op de fiets en welge- 
moed naar de speciale liturgie. ' t  W a s  
een diepe teleurstelling. Er werden Iied- 
jes gezongen die niemand kende, ' t  orgel 
viel soms niet op tijd in (hoe kan ' t  ook 
anders, zo vroeg!) en de manier wzarop 
de mis werd opgedragen maakte een non- 
chalante indruk. N a  afloop op de beken- 
de manier het ontbijt naar binnen werken 
en dan hard naar de les hollen. 
Woensdag 20 januari: Wij kwamen tof  

de ontdekking dat verschillende docenten 
wat fleur in hun lokaal hadden gebracht. 
Bij de heer Klerkx bemerkten wij, na 
lang zoeken, een minuscuul plantje, bij 
de heer Koek ' n  goudvis, waarvan de 
naam ons onbekend is, en bij juffrouw de 
Bruin, die van de klassieken, ' n  vrouwe- 
lijke kanariepiet met de naam Jochem. 
Verder nog enkele opschriften waaronder 
..Koekies corner". Elke dood. 
Donderdag 21 januari: Voor het eerst in 
deze schoolloopbaan zagen wij een Koek- 
blik 850 voor de school staan. W i j  wer- 
den voor het eerst in dit schooljaar uit 
de les verwijderd. 
Maandag 25 januari: De ,.nieuweH ge- 
luidsinstallatie werd dan eindelijk eens 
effectief gebruikt. V a n  de Rector kre- 
gen we te horen dat de heer Hokkeling 
weer op school was. 
Vrijdag 29 januari: 's-Avonds om 8 uur 
de aangekondigde community-singing. 
Verslag hierover op ' n  andere pagina. 
Maandag 1 februari: De heer Grobbe 
kwam met n tussenpoze van 30 secon- 
den twee maal vragen of er absenten 
waren. 

aas. 

p í e r b ' r e  lezers 
De redaktie is dood, leve de r e m e  Nee, nee, ge hoeft 
dit gelukkig niet letterlijk op  t e  vatten. G e  kunt ze nog opge- 
wekt zien rondwandelen, de knapen die ongeveer een jaar 
geleden plots roeping kregen en, gesterkt door de speciale 
genade van het redakteurschap, er tien keer in slaagden een 
schoolblad t e  fabriceren, Zij hebben slechts gedeeltelijk de 
geest gegeven, de redaktewsgeest namelijk. 
Twee  maanden voordat de nieuwe hoofdredakteur dit inlei- 
dinkje, z'n eerste, zat te schrijven, kwamen zij het lokaal bin- 
nen gestrompeld, waar het laatste uur van  hun ambtstermijn 
zou slaan. E n  toen hun aftreden dan inderdaad door de heer 
Klerkx plechtig bekrachtigd was, slaakten zij een zucht van 
verlichting: ,,Ziezo, nu mogen anderen zich een ongeluk 
schrijven". 
Het is waar, zij hebben Tolle Lege zowat alleen moeten vol- 
schrijven. Laten wij hen piëteitvol gedenken om alle moeite 
die zij voor deze school gedaan hebben, vooral Claas Rooze- 
krans en Hans van Wissen,  die tot de grootste schrijhaniak- 
ken uit de geschiedenis van dit orgaan behoren. 
Zes andere aarts-optimisten gaan nu  proberen datgene te be- 
reiken, wat al meer dan dertig vorige redakties niet gelukt is: 
Tolle Lege tot bloei brengen. Dwaas, nietwaar? Ach, hun 
naïviteit is een gevolg van de prille leeftijd van de meesten. 
Het ziin hoofdredakteur Benedict Ka1 uit IVa, layout-verzor- 
ge? Adri Smolders 3c, de redakteuren Ad Wilson 4BI speciaal 
belast met de sportverslaggeving, en Pieter Spierenburg uit 
V a ,  deskundige in kulhirele en A.G.-zaken, fotograaf Guus 
Jonker IVa en illustrator Maarten Breuker 5B1. Dit edele 6-tal 
is meteen na de kerstvakantie begonnen potentiële kopij-leve- 
ranciers ashterna te hollen, met dit inauguratienummer als 
resultaat. 
Een historisch nummec niet alleen is het ' t  eerste van  de 
nieuwe schrijfploeg, maar ook worden hierin twee nieuwe m- 
brieken geboren: in de een kunt ge u w  krachten beproeven op 
belangwekkende schaakvraagstukken, in  de ander kunt ge u 
op de sterrenhemel werpen. Ik zou zeggen, schaft u allen 
subiet bord en stukken benevens een sterrekijkertje aan 
om zo veel mogelijk van deze nieuwe vermakelijkheden te 
kunnen genieten. Verdere opwindende veranderingen hebben 
w e  in onze eersteling nog niet kunnen verwezenlijken, maar 

we  beloven u in het vierde nummer van dit schooljaar met 
nog een paar andere verrassingen op de proppen te komen. 
Revolutionaire verrassingen, jazeker. Hoe revolutionair wij 
wel zijn, mag blijken uit het feit, dat wij gaan breken met de 
oudste traditie van Tolle Lege, namelijk om van dit vaste 
voorwoordje een vaste klaagzang te maken over het gebrek 
aan.. . juist. W e  zullen niet meer weeklagen over onvol- 
doende schrijflust, want enkele tientallen jaren ervaring 
hebben geleerd, dat je het net zo goed kunt laten, en boven- 
dien denken w e  dit overbodig te maken. 
Trouwens, wat deze aflevering betreft, i s  het inderdaad al 
overbodig. T o t  onze vreugde kreeg een voor het Trini groot 
aantal personen ongeveer tegelijkertijd een aanval van inspi- 
ratie, met het gevolg dat niet eens alle inzendingen geplaatst 
konden worden. Maar wat overgeschoten is komt nog wel, de 
volgende keer. Als enige hoofdgerechten van dit menu kan 
ik aanbevelen de reportage over leven en werken van de 
kunstminnares Magda Peters, een interessante kritiek op  het 
gymnasium alpha en een opstel, dat bij de Coebergh-prijs- 
vraag geen prijs kreeg, maar toch wel een vrij hoge punten- 
waardering, en hiertussenin vindt men dan nog een macht 
kleinere verslagen, opstelien en beschouwingen, Moge het u 
wel bekomen! B.K. 
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MAAN EN PLANETEN 

De maan is een tamelijk groot hemellichaam dat we onder 
verschillende belichtingen van de zon (de z.g. schijngestalten) 
kunnen zien. Voor velen is ze het meest spectaculair als ze 
helemaal vol is. Het eerste en laatste kwartier liggen precies 
tussen volle- en nieuwe maan in. De juiste volgorde is: nieu- 
we maan, eerste kwartier, volle maan, en tenslotte laatste 
kwartier. Vlak voor en na nieuwe maan is er een mooie, zeer 
smalle sikkel te zien. Bij volle maan kunnen we het hele maan- 
landschap zien, vooral als we een verrekijker of nog beter een 
sterrekijker gebruiken. W e  zien dan een mooie ronde land- 
kaart, waarop duidelijk de cirkelvormige kraters en de ,,zee- 
ën" (eig. grote zandvlakten) zich afsteken. 

Vroeger werd er beweerd wat de maan uit de aarde is ont- 
staan en wel uit dat stuk, dat nu de grote oceaan vormt. 

Dit stuk aarde zou dan door een komeet uit de aarde ge- 
slagen zijn en zijn tegenwoordige vorm toen hebben gekre- 
gen. Ook zou dan volgens deze theorie de bolvorm van de 
achterkant overeenstemmen met die van de aarde. Nu echter 
d.m.v. raketten de achterkant gefotografeerd is, blijkt deze 
bijna gelijk te zijn, alleen zijn de zeeën minder talrijk en klei- 
ner. De afstand van de maan tot de aarde varieert van ong. 
350.000 tot 400.000 kilometer. 

Iedere 28 dagen draait ze eenmaal om ons heen en doorloopt 
de vier schijngestalten. Aan deze gedaanteverwisselingen heb- 
ben wij onze week te danken. Wanneer het w uitkomt dat de 
nieuwe maan precies tussen de zon en de aarde instaat, is er 
sprake van een zonsverduistering. Wanneer de maan (nu de 
volle) in het verlengde van de lijn aarde-zon staat, ontstaat 
er voor de aardbewoners een maansverduistering en natuurlijk 
voor het maanmannetje een zonsverduistering. 

In dit laatste geval is de maan soms als een dieprode schijf 
te zien. Dit komt door breking van het zonlicht door de aard- 
atmosfear, waardoor alleen het rode licht op de maan terecht- 
komt. Zoals de aarde hebben ook andere planeten een of meer 
manen. Vanaf de zon gerekend zijn het ten eerste Mercurius 
en dan Venus, beide zonder maan; de aarde met één maan; 
Mars met twee manen (waarvan de eerste in één marsdag 3 
maal op en onder gaat) en dan Jupiter die wel de kroon 
spant met 12 manen, waarvan er enkele ,,tegen de draad in" 
lopen. Vervolgens Saturnus met 9 manen en daarna Uranus, 
die er 5 bezit en tenslotte Neptunus met 2 stuks. De laatste 
planeet Pluto heeft waarschijnlijk helemaal geen maan en is 
tevens de kleinste van ons zonnestelsel. 

Mercurius is af en toe zichtbaar en wel alleen als morgen- of 
avondster. Venus is wel de helderste ,,sterw die aan de hemel 
te vinden is. Z e  is lange tijd of de avond- of morgenster bij 
uitstek. Mars is ook een zeer heldere planeet en heeft een 
f el-oranje kleur. 

Jupiter is op het ogenblik de helderste van de hemel en is 
's-avonds te zien. Reeds met een verrekijker ziet men de vier 
grote manen van Jupiter, Saturnus, is wel een van de meest 
spectaculaire planeten en wel door zijn ring (zie foto). 

Om de kaart te richten moet men deze boven het hoofd hou- 
den en de Noord-horizon met het werkelijke noorden laten 
samenvallen. 
s t i ~  met cirkel =   la neet 
D; andere stippen' zijn sterren: Hoe groter de stip, des te hel- 
derder de ster. De lijn waar equator bijstaat is de dierenriem 
of ecliptica. De zon, maan en planeten bevinden zich altijd in 
de buurt van deze lijn. 

Waarschijnlijk is de ring een overblijfsel van een stukgeslagen 
maan. Uranus staat op 30 maart het dichtst bij de aarde en is 
dan net te zien voor hen die aloede oaen hebben. Met een 

De ring is echter alleen met een kijker te zien. O p  het ogen- kleine kijker is het veel gemakkdijker, Neptunus is alleen met 
blik komt Saturnus even voor de zon op. 'n sterke kijker te zien en staat in het sterrenbeeld Schorpioen 
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De laatste planeet Pluto is zo klein, d 
kijkers te vinden is en daardoor pas in IYJU onraeicr. 
W a t  leven op andere planeten betreft, we weten alleen zeker 
dat het op aarde voortkomt. 
Mercurius en Venus zijn te warm (350" en 60" C.) waarvan 
de laatste ook nog met een dikke wolkenlaag bedekt is. 
Mars lijkt nog het meest op onze aarde. Hij heeft een pool- 
kap, kent seizoenen en heeft kleurveranderingen op het op- 
pervlak. W a t  de beroemde kanalen betreft - deze zouden op 
hoger leven op Mars wijzen - ze bleken later gezichtsbedrog. 
Op Mars kunnen hoogstens enkele korstmossen leven, maar 
marswezens bestaan niet. 
Na Mars volgt Jupiter, die zo'n grote aantrekkingskracht heeft 
dat alles en iedereen meteen verpletterd zou worden. Verder 
is de dampkring waarschijnlijk vloeibaar, zodat ook daar niet 
veel hoop op leven is. 
O p  nog verdere planeten is de temperatuur ver onder de 
-150°C. en daardoor bieden ook deze geen mogelijkheden. 
De maan is ook niet zo veelbelovend daar de oppervlakte 
alleen uit kraters en zandvlakten bestaat. Vroeger dacht men 

In de laatste Tolle Lege van het vorig jaar heeft 
een artikeltje gestaan waarin een tamelijk pessi- 
mistische kijk op het leven naar voren kwam. Deze 
reaktie komt dus rijkelijk laat, maar hopelijk weet 
men zich dit stukje nog te herinneren. 
Evenmin als de schrijver van het bedoelde stukje 
heb ik ooit mensen ontmoet, die uit de grond van 
hun hart konden zeggen dat zij zich over het alge- 
meen gelukkig voelden, en ook van mezelf kan ik 
dat niet zeggen. Toch meen ik niet dat het nodig is 
zich daarbij neer te  leggen met te zeggen, dat ,,het 
zekerste middel om nier  erg ongelukkig te wor- 
den is n,iet te verlangen erg gelukkig te zijn". Al 
zal het érg gelukig zijn er voor ons in deze wereld 
niet bij zijn, het lijkt me toch wel mogelijk een rede- 
lijk prettig leven te leiden. 
W a n t  is het bij velen niet juist die berusting, die 
maakt dat zii zich beroerd voelen? Ik heb d e  in- 
druk dat heel veel mensen leven met een gevoel 
van moedeloosheid: zij laten zich meeslepen door 
de  gebeurtenlissen in hun omgeving, proberen niet 
meer die gebeurtenissen zelf te bepalen, zij trach- 
ten alleen nog hun meest acute eigenbelang veilig 
te stellen. Men spreekt niet voor niets van ,,sleur" 
en van ,,geleef~d worden"! Degenen die er hele- 
maal niet in slagen onder deze neerdrukkende ge- 
moedstoestand uit te komen, geraken tenslotte in 
een opstandig soort onverschillighe,id. Zij verwij- 
ten de omstandigheden dat deze hun het geluk niet 
gunnen, ze willen het allemaal anders, maar kun- 
nen het niet opbrengen aan te geven hoe anders. 
Het resultaat is een afbraakmentaliteit: de huidige 
toestanlden zijn fout, weg ermee! Maar wat het 
oude moet vervangen, weet men ook niet. 
Geen enkele verandering zal hen tevreden kunnen 
sbellen, omdat d e  oorzaak van hun ongeluk, de 
eigen neerslachtigheid, blijft bestlaan. Het enige, 
dat volgens mij helpt, is proberen daar een eind 
aan te maken en echt bewust gaan leven, konkre- 
ter gezegd, zijn gedachten koncentreren op ldat- 
gene, waar men mee bezig is. , ,Wa's dat nou voor 

v,,u,, ,,,, maanoppervlak leven te kunnen aantreffen, maar 
niets daarover is zeker. 
W e  eindigen met het noemen van enkele hemelverschijn- 
selen in de komende maanden en hopen in een volgende T.L. 
met een ander onderwerp terug te komen. 
O p  3 maart staat Uranus in de oppositie, wat inhoudt, dat 
deze dan vanuit de aarde bekeken tegenover de zon staat en 
dus de gehele nacht zichtbaar is en wel in de Leeuw. Op 8 
maart is de maan vlak bij de heldere Jupiter aangekomen en 
passeert haar op korte afstand. (dit heet een coniunctie). 
Op  9 maart is Mars in de oppositie en nadert de aarde op 
12 maart het dichtst. Hij staat evenals Uranus in de Leeuw. 
Op 16 maart staat de volle maan hier ook nog bij. Vanaf 6 
maart t.e.m. 5 april is Mercurius even na zonsondergang in 
het westen te zien. Op 21 maart is hij het verst van de zon 
verwijderd en men heeft dan, wat dit jaar betreft, de meeste 
kans om hem te kunnen vinden. Op 5 april is er weer een 
coniunctie van de maan met Jupiter en op 12 april ook een 
maar nu met Mars. E. d. B. en H. H. IVb. 

kletskoek!" denken velen nu natuurlijk. Maar al 
klinkt het vreemd, het is mijn eigen ervaring dat 
je hierjdoor in de gewoonste dingen-van-alledag 
het plezierige ontdekt. En daarin zal men toch 
moeten slagen, want wie het geluk denkt te vin- 
den in de  meer buitenissige gebeurtenissen, komt 
bedrogen uit. W e  hebben geen geld om iedere dag 
uit te gaan, doorlopend feestjes bouwen gaat ook 
niet, en vakantie hebben we ook maar nauwelijks 
twee maanden van het jaar. 
Ik geloof echt niet hiermee een onfeilbaar wonder- 
middel aan de hand te doen. Als men wil genieten 
van zulke simpele dingen als de dagelijkse gang 
van en naar school of het luisteren naar een gram- 
mofoonplaat, moet men zijn gedachten er enigs- 
zins bij houden. Men mag z,ich dus niet in beslag 
laten nemen door zijn zorgen, maar wie heeft die 
nu niet? Het is een hele kunst, om er niet voort- 
durend aan te denken. Halast is ook een vijand van 
koncentratie, maar we leven in een nogal jachtige 
tijd. Je medemensen mogen je niet teveel last be- 
zorgen. Hoe zou je hen moeten verhinderen het 
toch te doen? 
Nu kan ,ik me best voorstellen, dat iemand dit 
allemaal nonsens vindt. Ik zelf leef echter al jaren 
met dit idee en al lukt het me lang niet altijd mijn 
ideaal van ,,bewust leven" te bereiken, er zijn toch 
vaak genoeg dagen waarop alles een beetje mee 
zit, die ik werkelijk gelukkig kan noemen. Een 
dag, doorgebracht in de sleur van automatische 
handelingen zal nooit een gelukkige genoemd kun- 
nen worden. Erin berusten heeft geen zin, je moet 
trachten onder die sleur uit te komen. Dus geldt 
voor mij iedere dag opnieuw:   robe ren maar weer! 

B. K. 

Marjo 

Praten ~rO~Weiljk zijn, was, is 
demonen spoten op dje avond spijkers; 

mvoeten, 
2id van een dans. 

P.G. 4b 1 

k lopen I 

t,e was tc 
op kouse 
?n afschi 

moest i 
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DRS 
De heer Posthuma wilde 1965 niet beginnen met 
een doktoraal examen in zicht. Dus toog hij in de 
proefwerkweek stiekum een middag naar Amster- 
dam voor deze vuurproef, om die vervolgens als 
een held te doorstaan. Voortaan dus drs Post- 
huma; wij feliciteren hem nog van harte met zijn 
succes. 
Ook de heer van Luxemburg slaagde onlangs voor 
zijn doktoraal examen, hij is zelfs van plan, wan- 
neer een geschikt onderwerp (geen taalkundige 
kwestie!) gevonden wordt een proefschrift te 
schrijven. Ook naar de heer van Luxemburg, die 
overigens onze school het volgend jaar weer zal 
gaan verlaten, gaan onze felicitaties uit. 

Redaktie. 

GEDICHTEN 
Haat, afgunst 
nijd 
zwart-blank 
ketenen van haat 
gesmeed 
door menselijke 
verhoudingen 
ondanks 
God's woord 
toch 
mogelijk 
h o e ?  
In rookgordijnen 
geneveld 
zit jij 
zonder geweten 
maar 
met 't gevoel 
van aardsgenot 
verdwijn 
achter d e  
schermen 
a l l e e n !  

P.G. 4b 1 

Jeanne 
fijn-gesneden snaren 
een roodblonde golvenpracht 
bracht mij één dag; één nacht 
de vervoering van het zijn 
ik ben nu nog, maas lang niet 
meer zo fel - het is ook nog, waar. 
ik wil het niet zie ('n wil) 
het zwarte zei: het heeft te 
weinig zon gehad. 
Dromen; willen zeggen; ik ben een 
moment groter dan ik ben. 
Dromen; doe ik iedere nacht van 
haar vriendin: innerlijke walging 
maakt dromen van haar 
vriendin verrukkelijk. 

P.G. 4b 1 

Ons  leven edelmoedig gered ? 
Churchill was ongetwijfeld de man, die we op een 
gegeven moment het meest nodig hadden. 
In oorlogstijden zijn dikwijls grote helden van de 
massa ontstaan: Alexander de Grote -. Karel de 
Grote - Napoleon, Maar als de echte groten moe- 
ten we toch eerder noemen: Sokrates - Rousseau - 
Jefferson. 
Nee. natuurliik is Churchill de tweede wereld- 
oorlog niet begonnen. Hider is begonnen. Maar in- 
dien we over +- 50 jaar nog met nationalisme zit- 
ten, is misschien, zoals nu Napoleon bij de Fran- 
sen, Wellington daarentegen bij de Engelsen, dan 
Hitler bij de Duitsers, Churchill daarentegen bij 
de Engelsen een nationale held. 
Churchill heeft anders wel veel uit eigen beweging 
gevochten; waar ook ter wereld, om zo te zeggen. 
Het schijnt historisch te zijn dat hij in de eerste 
wereldoorlog eens enthousiast uit de loopgraven 
te voorschijn kwam, roepend: ,,Men, don't you 
enjoy it! In de eerste wereldoorlog zijn dan ook 
slechts ? ? ? mensen gesneuveld, Pacifisme was 
hem volkomen vreemd. Zijn bekende V-teken was 
niet de V van vrede, noch van vrijheid; het was 
zijn V: die van Viktorie. 
Als echte aristokraat had hij natuurlijk een grote 
afkeer van het socialisme! 
Hoeveel belangrijker zijn niet voor onze tijd men- 
sen als Martin Luther Kina en de, te vroeq heen- " ., 
gegane, Kennedy? 
Onze generatie. die de tweede wereldoorlog niet 
heeft meegemaakt, kan nuchter oordelen: Met 
iemand anders aan het hoofd van de Engelse rege- 
ring zou de oorlog, ook de ,,Battle of Britain" ge- 
wonnen zijn. Wat zou er echter gebeuren als 
Churchill, nu levend, de zeggingschap over het ge- 
bruik van atoomwapens zou hebben gehad? 
Ook zijn wij niet zo'n helden-uit-de-geschiedenis- 
vererende generatie: Churchill is voor ons de man, 
die ons een vrije zaterdagochtend bezorgde. 

P, Spierenburg. 

Verrassende 
verkiezingsuitslag ! 
Dank zij een taktische fout van de ,,PlofH-partij 
zijn er tegen de verwachtingen in nog twee kandj- 
daten van de A.T.A.S. (is Alle Trinitariërs Als 
Schoolbestuur) in het bestuur van de schoolver- 
eniging. We moeten ons in dit nummer beperken 
tot de uitslag: een uitgebreider verslag komt de 
volgende keer. Theo Duyn 
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ik had 'n prinsesseleven 
Mevr. G. L. W. Peters 

Aan d e  Vijverlaan langs het Spaarne staat een 
grote villa. Het huis staat daar sinds de jaren 
negentig van de vorige eeuw. In die jaren kreeg 
de burgemeester van IJlst (Friesland), de heer 
Buma zo'n hooglopende onenigheid met zijn wet- 
houders dat deze, de heer Buma besloot met huis 
en haard uit Friesland te  vertrekken. Hij zocht 
toen het mooiste plekje aan het Spaarne, liet zijn 
huis afbreken, vervoerde het op platte boten over 
de Zuiderzee en liet het in Haarlem weer opbou- 
wen. De legende wil da\t op de Zuiderzee een van 
de boten omsloeg en dat daarbij het balkon samen 
met het huisspoook, de geest van een zelfmoorde- 
naar, onderging. 
Als men voor de deur staat ziet men aan zijn rechd 
terhand voor 'n raam 'n kaartje, waarop staat: 
,,mevrouw Peters is thuis. De bel is stuk. Flink 
kloppen". N a  flink geklopt te hebben ziet men na 
enige tijd mevrouw Peters verschijnen en als u 
goed volk bent wordt u binnengelaten. Als u on- 
voorbereid gekomen bent zult u haar aantreffen 
in 'n oude jurk en met 'n wollen hoofddoek om. 
Maar ze lacht er om en zegt: ,,Ik zie er n,iet uit als 
'n chatelaine eerder als een vogelverschrikster". 
U staat dan tegenover mevrouw G. L. W. Peters. 
Een vrouw van vijfentachtig jaar, ,,bijna zesen- 
tachtig", zegt ze zelf. Als u haar stem hoort zult 
u even verwonderd staan. ,,Dit is de stem van 'n 
jong meisje, niet van 'n oude vrouw", zult u 
denken. 
Mevrouw Peters vertelt graag en vertelt onder- 
houldend. Over de tijd van toen ze nog 'n jong 
meisje was. Z e  laat een foto zien, gedateerd 1901. 
U ziet een verrassend knap meisje, rijk en naar 
de laatste made van die tijd, gekleed. Z e  vertelt 
over de tijd dat ze in Rusland woonde en in Duits- 
land. Maar toch,  het eerste wat u, als u binnen- 
komt, overweldigt is de enorme rijkdom aan kunst- 
voorwerpen. Dit is de liefhebberij van mevrouw 
Poters. Hoe ze er aan is gebomen? ,,Ik heb altijd 
geluk gehad, het kwam vanzelf naar me toe", zegt 
ze er  zelf van. Toen ze er mee begon had ze er 
weinig verstand van, ze hield alleen erg van mooie 
dingen en als echtgenote van de  schatrijke heer 
Peters, die o.a. een g~intmaatschappij exploiteerde 
en die Jn het toenmalige St. Petlersburg hele nieu- 
we stadswijken bouwde miet bruggen, kaden en 
havens erbij, bon ze zich wel wat veroorloven. 

,,'n Keer toen woonden we n ' o ~  in Arnhem, wer- 
den er 'n paar boeken voor me gebracht. Hij zei 
toen: maar vrouwtje je hebt pas nog boeken ge- 
kocht. Ik antwoordde toen, De boekhandelaar zal 
van mij niet rijk worden, hoogstens de antiquair. 
Nou, toen had u hem moeten zien. Ach wat, riep 
hij, jij *met die onzin. Die rommel is alleen maar 
waard wat een gek er voor geven wil! Maar toen 
hij 'srmi~ddags thuis kwam heeft hij op de schoor- 
steenmantel 'n briefje gevonden waarop ,ik ge- 
schreven had: Brombeertje, als je niet meer boos 
bent kom ie me maar halen. Nou. hii vond het na- 
tuurlijk niks leuk om alleen aan tafel te zitten en 
dus was ik al gauw weer terug. Ja, hij had wel 
respect voor me." Over het commentaar van haar 
man op de dingen die ze kocht zegt ze zelf: ,,Op 
zijn gebied was hij een genie, maar hier had hij 
helemaal geen verstand van". Zij zelf had er 'n 
bepaalde feeling voor. Enorm veel dingen waar 
zij indertijd weinig voor betaalde zijn nu schatten 
waard. Daar is het gobelin ,in de grote hal. Ik laat 
haar nu zelf aan het woord: ,,Ik heb het in 1937 
gekocht op een veiling voor vijfhonderdentwintig 
gulden. Het is nu verzekerd voor honderduizend 
gulden. Ik had het toen zien hangen in de veiling- 
hal en ik was er meteen verliefd op. Als u op ie- 
manld verliefd bent denkt u aan haar als u o ~ s t a a t  
en als u naar bed gaat, nu zo was het ook toen ,ik 
dat gobelin had gezien. Nu, de volgende dag zou 
het geveild worden. Ik stuurde een gemachtigde, 
want ik was baqg dat als ik zelf zou gaan dat ze 
de prijs erg zouden opdrijven. Daarvoor had ik 
echter al gehoond dat ook de  gemeente Haarlem 
gegadigde was, om het in het nieuwe stadhuis op 
te hangen. En ik wilde het zó graag hebben. Ik 
had d e  grote muur van mijn hall laten opmeten en 
het paste prachtig. Als ik het er voor gemaakt zou 
laten hebben had het niet mooier kunnen zijn. 
Maar na afloop van d e  veiling kreeg ik van mijn 
zaakgelastigde te horen dat het voor vijfhonderd- 
twintig gulden aan mij toegewezen was. De last- 
hebbende van de gemeente had nl. 'n machtiging 
voor maar vijfhon~derd gulden. W a n t  de burge- 
meester dacht (dat er toch niemand zou zijn die dat 
grote ding in huis kon hebben. N a  afloop van de 
veiling werd mij telefonisch verzocht het weer in 
te zetten, want d e  gemeente wilde het hebben. Dat 
heb ik natuurlijk niet gedaan. Z o  ben ,ik er aan 



gekomen, maar ik wist nu nog helemaal niet wat 
het voorstelde. Ik kwam toen in contact met mei. 
van IJsselstein, de dochter van de vroegere mini- 
ster, die het helemaal voor me heeft uitgezocht. 
Het is in 1618 in Delft gemaakt in de weverij van 
Spierings en daarmee was ,ik de enigste Nederlan- 
der, de musea incluis, die 'n echte Spierings bezat. 
Het is geweven volgens acht scheringsdraden te- 
gen twaalf draden inslag. Het ontwerp is van Ka- 
rel van Mander jr. Het stelt voor de grootmoedig- 
heid van Scipio. Scipio hald de Carthagers versla- 
gen en toen het meisje, dat in het midden staat, 
buit gemaakt. Volgens de normen van die tijd 
mocht hij ermee doen wat hij wilde. Hij heeft het 
toen echter teruaaebracht naar haar familie en 
naar degene diev;ij liefhad. Het gobelin maakte 
deel uit van een serie over het leven van S c i ~ i o  dat 
door de weverij van Syierings in opdracht van 
het Zweedse hof werd vervaardigd. Toen de zen- 
ding echter in Zweden arriveerde bleek er een ver- 
dwenen te zijn, en dat was deze. Men vermoedde 
dat hij in Denemarken gestolen was maar men kon 
hem niet terug vinden.De Zweedse koning heeft 
toen een nieuwe besteld, maar wegens geldgebrek 
van veel mindere kwaliteit. Dus nu hangt er op 
het Zweedse hof precies dezelfde, maar lang niet 
zo mooi. Het is nu honderdduizend gulden waard, 
maar waarom zou ik het verkopen? Dan zie ik het 
nooit meer en het geld kan ik grotendeels naar 
de belasting brengen". Z o  vertelt deze fascineren- 
de vrouw over haar gobelin, en zij kan nog veel 

meer vertellen. Tweemaal heeft zij bezoek van 
dieven gehad. De eerste maal in de oorlog. Er bel- 
den toen twee mannen aan, die zich uitgaven voor 
politie-agenten. Zij wilden o.a. haar juwelen in be- 
slag nemen, die konden nl. wel van joden afkom- 
stig zijn. Zij heeft toen gebeden: ,,O, God, geef 
me een ingeving, moet ik nu zo mijn moo,ie juwelen 
kwijt raken?" Z e  heeft toen tegen de mannen ge- 
zegd: ,,Ik zal even naar d e  politie gaan". ,,Maar 
wij zijn toch van de politie", antwoordden ze. ,,Ja, 
maar naar de politie die ik ken". Toen ze de deur 
open maakte stond daar juist de dierenarts, ze had 
toen namelijk nog een stuk of tien geiten. , ,Wat  'n 
geluk dat u juist komt", zei ze, ,,die heren willen 
mijn juwelen afnemen". 
,,Nooit doen mevrouw Peters", zei hij en toen na- 
men de heren ,,agentenw al gauw de wijk met al- 
leen bij zich een reep chocolade, die ze hen voor- 
dien voor hun moeder gegeven had. ,,Het was im- 
mers oorlog en chocolade was moeilijk te krijgen". 
De  tweede keer dat ze dieven kreeg, stonden de 
ramen open, toen ze 's-ochtends binnen kwam was 
de lijn van de huistelefoon doorgesneden, maar er 
was niets verdwenen, alles stond nog keurig op 
zijn plaiats. 
En dan gaan we verder kijken. W e  komen in de 
groene salon waar portretten hangen van Lord 

Malborough en zijn vrouw, de voorouders van Sir 
Winston Churchill. Daar staat ook het zilverwerk 
van het Russisch hof. ..Hoe ik daaraan kom, bliift 
mijn geheim", zegt ze glimlachenNd. 
OD de schouw staat een kernachtiae Friese s ~ r e u k ,  
n i g  afkomstig van de heer ~ u m a : " ~ o c h  dyiplicht 
en lit de  luje rabje. En zelf echte Friezin vertaalt 
mevrouw Peters voor ons: Doe je plicht en laat de 
mensen mlaar kletsen. W e  zien er 'n kardinaals- 
kazuifel liggen, er  staat een Spaans Sinterklaas 
(viephonderd jaar oud), langs d e  kant hangen 
prachtige meldaillons, en er staat ook een speel- 
doos die het nog doet en een prachtige klank heeft. 
Daarna naar de woonkamer en de prachtige salon, 
Ook in de eetkamer staat er weer zo'n ware, Friese 
spreuk op de schouw: It is mei sizzen net to dwaen 
(Met leuteren kom je er niet). W e  zien daar zil- 
verwerk, tapijten, in de salon ligt er een waarvoor 



mevrouw Peters indertijd zelf twintigduizend gul- 
den heeft betaald, er staan dierfiguren op en langs 
de randen staan koran-teksten, er staat 'n kast met 
poroelein en paarlemoeren waaier. En we zien 
ook de nieuwste aanwinst van mevrouw Peters 'n 
kussen prachtig bewerkt. Gemaakt r+ 1600 in Pa- 
rijs in de Hongaarse stijl. Waarde  twaalfhonderd 
gulden. Maar die waande vindt ze niet zo belang- 

rijk. Z e  is gelukkig met de schoonheid van d e  din- 
gen. Daarom zegt ze nu: ,,Ik heb een prinsesse- 
leven gehad. Vroeger beholorde ik bij de hoogste 
en rijkste kringen in Rusland en Duitsland en nu 
heb ik allemaal mooie dingen om me heen". En wie 
op haar hoge leeftijd de schoonheid nog zo kan 
waarderen heeft niet alleen 'n gelukkig leven ge- 
had, maar is nog steeds gelukkig. as. 

DE SCIIAAKVEREIIGING 
Het zal wellicht enige wakkere figuren bekend zijn, dat er 
een bloeiende schaakvereniging op onze school bestaat. 
Degenen die hier nog niet veel over weten, wil ik hier wel 
het een ea ander over verteilen, 
De schaakvereniging werd in het begin van dit schooljaar 
opgericht op initiatief van de heer van der Krogt en enkele 
schakers, Op een algemene ledenvergadering die kort hierop 
volgde, werd een bestuur gekozen, dat bestaat uit Noud Vro- 
mans, André Verbaan, en Joost Ides die respectievelijk de 
functies van voorzitter, secretaris en penningmeester op zich 
genomen hebben. 

De vereniging, die in tegensteliing met andere berichten over 
foefjes en dergelijke n a d o o s  is geeft iedere vrijdagavond 
vanaf half acht gelegenheid tot schaken. Men kan ook aan 
een normale of een snelschaakcompetitie deelnemen, Tijdens 
het schaken wordt een ,,gratisi' kopje thee gereserveerd. 
De contributie bedraagt 40 cent per maand. 
Tussen zeven uur en half acht wordt door de heer van der 
Krogt schaakles aan beginners gegeven. 
Buiten deze normale gang van zaken zal het bestuur trachten 
toernooien te organiseren tussen onze scholen eri andere 
scholen. Bovendien zal tegen het eind van het schooljaar een 
simultaan-partij tegen de heer van der Krogt, die tussen twee 
haakjes ons erelid is, georganiseerd worden, 
Dus als u iets voor schaken voelt kom dan eens kijken. 
Iedere Trinitariër is welkom! A.V. 



I Elk uur cerhui.en 

Onlangs heeft zich aan de Zijlweg te Haarlem een 
verandering voltrokken die grote invloed heeft uit- 
geoefend op hef schoolleven. Het schooibestuur be- 
sloot namelijk dat het beter 30 jongens in de hallen 
en gangen kon laten lopen dan er-één leraar in los 
te laten. Ongetwijfeld een besluit met verstrekkende 
gevolgen. Men heeft ons verzekerd dat er onnoeme- 
lijk veel voordelen aan verbonden zijn. 

voornamelijk dit argument gaf de doorslag. De 
leraren hoeven minder te lopen en daardoor gaan ze 
nog langer mee. Uiteraard is dit een voordeel voor 
het bestuur. De aanschaf is n.l. nog altijd niet ge- 
makkelijk en goede leraren zijn bijzonder schaars 
(dat hebben wq ook gemerkt). 

Andere voordelen rijn o.a.: De leraren die altijd zo 
verlangd hadden naar een eigen Zoölogische In- 
stelling zijn nu eindelijk zo ver. Uit doorgaans wel- 
ingelichte kringen hebben we vernomen dat ook 
kanaries en goudvissen bijzonder geliefd zijn. Som- i mige leraren waren overigens f l  zoölogisch inge- 

t steld. 

I Ook worden nu - en dat is zeer belangrijk voor het 
aanschouwelijk onderricht - de lokalen aangepast 
aan het vak dat er onderwezen wordt. Z o  kregen 
we na een welkom van twee lessen in het Franse 
lokaal ook nog een uiteenzetting van nog niet een 
uur over enkele platen die daar aan de muur han- 
gen. Ook een Duits lokaal is rijkelijk voorzien van 
voorwerpen die nuttig zijn bij het studeren van het 
Duits. Uiteraard is het daar verboden afgeleid te 
zijn. 

Zelfs in het Nederlandse lokaal is een niet te ver- 
moeden versiering ingemetseld. 

Over de redenen van deze verandering hoeft nog 
nauwelijks verder uitgeweid te worden, hoewel ik 
toch volledigheidshalve mgn gedachten laat gaan 
over wat de andere motieven van deze daad zouden 
zijn. Dan vallen al direct enkele dingen op n.l.: 
iedere leraar kreeg een eigen lokaal als statussym- 
bool. dit zal ongetwijfeld de wedijver van de leraren 
in goed les geven bevorderen. 

Het elleboogwerk dat de leerling in de gangen moet 
verrichten zal uiterst nuttig zijn voor de toekomst in 
de maatschappij (Het bestuur denkt namelijk altijd 
aan ons en onze toekomst). 

N a  het tot nu toe over de beweegredenen van deze 
e daad aehad te hebben wil ik nu eens wat vertellen 

,over dYe gevolgen ervan. Ofschoon de leiding hoop- 
te dat er een eind zou komen aan het tijdrovende 
keuveltje-tussen-de-lessen van de  leraren is daar- 
van nog niets te merken. Z e  vinden elkaar ook 
zo wel. Daar staat tegenover dat sommige leraren 
nu niet meer kletsen, maar zich uitleven als ver- 

- & \  
keersagent. Dat er na al deze voordelen ook nog 

r enkele nadeeltjes zijn zullen we met de school- 
leiding maar niet aannemen. Dat zou trouwens toch 
nergens toe leiden. M.S. I V A  

ALS DE KAT VAN HUIS IS, DANSEN DE MUIZEN 
Toen ik 13 jaar was, zat ik op een kostschool, een paar kilo- 
meter van Arnhem af. W e  hadden een lerares, die pas in de 
30 was, maar wel in de 60 leek. W e  hadden les van 's-mor- 
gens 9 uur tot 's-middags 2 uur, met één pauze van een half 
uur. O p  een keer, zou ze zoals gewoonlijk boodschappen 
gaan doen in de stad. De school was zeker een half uur van 
de stad af, zodat we haar het eerste uur niet hoefden te ver- 
wachten. Als ze naar de stad ging, paste altijd de werkster op 
ons, maar deze keer was deze ziek, zodat we al verlangden 
naar het vertrek van juffrouw van der Laan, want zo heette 
ze. Voordat ze wegging, vroeg ze nog: ,,Zullen jullie netjes 
zijn, als ik weg ben?", met zo'n stem, alsof ze ieder ogenblik 
van gedachten zou veranderen en niet zou gaan. Maar toch 
ging ze dan eindeliik. . - 

Toen ze nog maar even weg was, was het al zo'n lawaai in 
de klas, dat we er wel twee weken voor geschorst konden 
worden. Eerst zetten we toen een wacht uit die onmiddellijk 
zou waaschuwen, als er onraad was. 
Toen gingen we loten, wat we zouden gaan doen. Uiteindelijk 
was het plan zo: Eerst zouden we verstoppertje gaan doen. 
Als we daar genoeg van kregen, zouden we wel weer verder 
zien. W e  gingen allemaal een goede plaats zoeken, op één na 
natuurlijk. Eén kroop in een kast en een ander erop. Ik rende 
naar de brandladder en klom naar boven, zodat ik op het dak 
belandde. En w ging het door, totdat we uitgeput van het 
rennen op een stoel ging zitten. Opeens kwam de wacht bin- 
nenstormen ,,Daar komt ze aan, daar is ze!", riep hij. Het was 
een enorme bende in de school, zodat we opeens haastig be- 
gonnen op te ruimen. Ik de stoelen, waarvan er geen één meer 
overeind stond. Een paar jongens gingen vooruit, om haar een 
beetje op te houden. Eén van hen deed net alsof hij viel, zo- 
dat hij z.g. niet meer zo snel kon lopen. Net, toen de bod in 
de school weer een beetje opgeruimd was, kwamen ze bin- 
nen. Z e  had gelukkig niets gemerkt, en ze wist het nu nog 
niet. als we het haar niet hadden verteld, toen we van die 
school afgingen. K. Spapé, la. 

DE WINTER 
De winter heeft z'n voor- en nadelen. Een voordeel is bijv. 
het ijs wat op de sloten, kanalen enz. ligt, waar je fantastisch 
op kunt schaatsen. Een nadeel van de winter is de nattig- 
heid en de wind, die bijna altijd goed hard waait. De wind 
kan je bemerken als je elke dag een goed eind fietst. In de 
winter is ook alles kaal, de koeien, varkens enz. staan in de 
schuur. Je kunt in de winter sneeuwballen gooien ( tenminste 
meestal) wat in geen enkel ander jaargetijde kan. De winter 
telt ook vele sportevenementen, zoals bijv. de Elfstedentocht, 
die af en toe in Friesland gehouden wordt. Bij die tocht 
vallen altijd een heleboel mensen uit, vooral in februari 1963 
toen het ijs erg slecht was en het ook erg koud was. Toen 
werd Reinier Paping winnaar met zo'n 10 minuten voorsprong 
op no. 2 de sterke Groninger Jan Uitham en op no. 3 de 
Heerenveense onderwijzer Jeen van den Berg. De winter telt 
ook nog een ander sportevenement, niet per schaats, maar per 
auto, nl. de rally van Monte Carlo. Deze rally staat er om 
bekend dat hij altijd erg zwaar is, met veel gladde wegen enz. 
Dit was ook dit jaar het geval, waarbij nu als l e  uit de bus 
kwam het team MakinerJPaul Easter, die met een BMC Mini 
Cooper S alle hindernissen overwonnen. Ook deed de Zand- 
voortse coureur Rob Slotenmaker mee die wel de finish haal- 
de, maar slechts 16e werd. De winter telt ook nog twee an- 
dere grote sportevenementen, nl. de Europese en wereldkam- 
pioenschappen hardrijden op de schaats, waar de Nederdan- 
ders ook hoge ogen gooien. Z o  zijn er in de winter dus heel 
wat sportgebeurtenissen. De paar die ik genoemd heb, zijn 
ze nog lang niet allemaal. Er  zijn o.a. ook nog kampioen- 
schappen skiën, kunstschaatsen, enz. Dus je ziet dat er in de 
winter nog heel wat te doen is. Er  is voor elck wat wils. 

Martin Wubbe IC. 



Cjeneracil Cortez 
Toen ik vorig jaar uit hoofde van mijn beroep vier weken 
in Valparaiso was, viel het mij op dat ik elke dag na drie 
uur 's-middags aan de bar van het hotel waar ik logeerde 
dezelfde man aantrof. Hij zat altijd op dezelfde kruk en dronk 
steevast altijd hetzelfde: eerst 2 glazen bier, daarna variërend 
van 5 tot 7 glazen whisky, en het merkwaardige was dat ik 
nooit een spoor van dronkenschap bij hem kon bespeuren. 

Hij was een vrij kleine, dikke man, zijn ogen stonden ver uit 
elkaar, hij had een grote mond en zijn ledematen leken aan 
hem vastgeschroefd te zitten. Maar wat mij het meest in deze 
man fascineerde was een groot, rood, afschuwelijk litteken 
op zijn gezicht, het liep van zijn oor tot aan zijn mond. Hij 
was erg zwijgzaam en maakte een wat melancholieke indruk. 

Als hij met iemand in gesprek was viel het mij op dat men 
hem altijd met ,,Generaalu aansprak. Op 'n middag, ook hij 
was er weer, raakte ik in 'n gesprek verwikkeld met een on- 
bekende. Terloops informeerde ik naar de zojuist beschreven 
man. ,,O, dat is de generaal", zei hij, ,,'n geschikte vent, maar 
'n beetje gesloten". ,,Waarom noemt u hem ,,de generaal?" 
informeerde ik. ,,Dat is' 'n beetje moeilijke geschiedenis. 

Hij is inderdaad generaal geweest in Peru. U moet weten 
dat hij uit Peru hiernaartoe is uitgeweken. Dat kwam zo: De 
toenmalige regeerders van dat land achtten het belangrijker 
hun eigen zakken te spekken dan het land economisch te hel- 
pen. Cortez, hij heet namelijk Cortez, was toen generaal en 
een van de weinig hoge pieten die goed wisten in wat voor 
ellende het volk leefde, en die het zich ook aantrok. Daarom 
nam hij het de heren hoogst kwalijk dat ze verre reizen 
maakten en de ,,bon-vivant" uithingen, terwijl de bevolking 
crepeeerde. In alle stilte bereidde hij dan ook een revolutie 
voor en hij deed het goed: Alleen zijn voorbereidingen verg- 
den al bijna een vol jaar Toen hij dacht dat alles geheid in 
elkaar zat kwamen echter de tegenslagen," Hij stopte even, 
nam een slok, riep de barkeeper omm hem nog eens in de schen- 
ken en vervolgde: ,,Zijn pogingen om andere generaals mee 
te krijgen strandden en een heeft zelfs een ongeluk gehad 
omdat hij dreigde hem, Cortez, aan te geven. Cortez zou en 
moest echter zijn plannen doorzetten en maakte toen een grote 
fout. Hij speculeerde erop dat de bevolking wel van het regi+ 
me genoeg zou hebben en dat hij ze dus, als hij eenmaal de 
eerste stoot zou geven, gemakkelijk mee zou krijgen. Hij hield 
er echter geen rekening mee dat de bevolking onder invloed 
van de om de twee jaar wisselende regeringen, die helemaal 
precies hetzelfde waren als de toenmalige, erg lijdzaam was 
geworden en in feite alleen maar bang was voor een nieuwe 
oorlog, waaruit dan wéér een nieuw regime zou voortspruiten. 
wat toch wel weer precies hetzelfde zou zijn. Al met al, Cor- 
tez, met dit alles geen rekening houdend, begon. Hij had zijn 
beschikbare troepen op strategische punten opgesteld en de 
mars naar het presidentiële paleis begon. Hij kreeg de bevol- 
king echter niet mee, zodat de troepen van de andere gene- 
raals, die om het paleis geconcentreerd lagen en natuurlijk 
veel talrijker waren, de zijne in een kort maar hevig gevecht 
versloegen. Ook hij werd gevangen genomen en in triomf 
naar het paleis gevoerd. 'n Dag later was zijn doodvonnis 
ondertekend. Op h,et transport van zijn gevangenis naar de 
plaats van de executie werd echter de wagen waarin hij zat 
overvallen en hij werd ontvoerd. 

De overval was op touw gezet door een van zijn vroegere 
luitenants, die veel aan hem te danken had en die nu een 
tegenprestatie leverde. Samen zijn ze de grens overgevlucht, 
hiernaartoe. Hij kamt nu elke dag hier want zijn vroegere 
luitenant is .  . . de barkeeper!" 

Ik bekeek de man, die daar zo stil aan de bar zat, nu met 
geheel andere ogen, maar had nog één vraag: ,,Hoe is hij 
aan dat afschuwelijke litteken gekomen?" 

,,Oh, dat, dat is gebeurd toen hij vorig jaar betrokken was 
bij 'n auto-ongeluk!" as. 

Our dear Mr. Hoek 
was the whole day zoek. 
He had gone for a look 
to the beauty Koek's Hoek. 
For he thought: 
Koek without Hoek 
is tea without. Koek. 

Goldf ish. 

T o  drink - drank - drunk 
There were two fishes in Haarlem, 
who swam in a basin full jajem 
They drank so much, 
that they lost the kluts 
And cried very loud 
Koek, we want there out! 
But nothing to do 
Mr. Koek was too moe. 

Gold fis h. 



Een zuster van het bejaardenltehuis, die keek alsof 
ze eieren voor haar geld gekozen had en, nood 
gedwongen, haar beroep aan haar uiterlijke ver- 
schijning had aangepast, wees mij grootmoeders 
zaal. Behoedzaam ging ik naar binen. Het eerst 
viel mijn oog op d e  nieuwe ra)dio, die waarschijn- 
lijk was aangeschaft om hlet bleke vertrek wat op 
te luisteren. Fel geel tegen een achtergrend van 
erg witte gordijnen. 
Toen zag ik háár. Z e  lag daar, geflankeerd door 
twee halfvergane dames, waarvan wij nog last ge- 
noeg zouden krijgen. Ofschoon grootmoeder mij 
allang had gezien, vroeg ze toch voor de zeker- 
he,id en misschien ook wel om er nog eens duide- 
lijk de nadruk op te leggen, dat haar ogen niet zo 
best waren als ze er uit zagen: ,,Ben jij daar, jon- 
gen?" Nog tamelijk fris antwoordde ik, dat ik het 
wel degelijk was. Aangezien wij echter geen van 
beiden behoefte gevoelden om lover weersgesteld- 
heid te beginnen, stokte het gesprek. Ik zag de 
kans schoon en keek eens voorzichtig om me heen. 
Alle ogen, aan weerszijden van de zaal, waren op 
ons gericht. Kennelijk de enige vorm van amu- 
sement. , 

Vervolgens liet ik mijn blik verder rondtdwalen. 
In de hoek een forse kamerplant, gestolen van de 
voorplaat van een doktersroman. Ernaast een da- 
me, die er een duivels behagen ,in scheen te schlep- 
pen op de meest ongelegen ogenblikken een zuster 
te roeven om te vraaen hoe laat het was. Net als- ', 
of ze precies wist wanneer ze dood zou gaan. En 
misschien wist ze het ook wel. Dan een ijlings in 
de steek gelaten bed. Lang leeg zou het, dacht ik, 
niet blijven. En daar weer naast een Indische 
dame, )die in háár tijd best aantrekkelijk kon zijn 
geweest, maar thans deed denken aan een ver- 
geeld stuk perkament van eeuwen her. Z e  moest 
beslist al haar verwanten, vrienden en kennissen 
hebben overleefd. 
Tóen gelukig pas kwamen de dames naast groot- 
moeder op het idée, enige gedachten uit te wisse- 
len. Dit gebeurde echter met een dergelijk volume, 
dat ik mii niet aan de indruk kon onttrekken, ddat 
zij enigszins aan de hardhorende kant waren. Z e  
aalmden over ons heen. alsof ze vast besloten wa- " 
ren niet te overlijjden, zonder ons gezellig samen- 
ziin te hebben verstoorid. Sbilte heb ik dan ook 
vánaf dat ogenblik niet meer gehoord. Omdat ik 
me niet onbetuiad wilde laten. schreeuwde ik u 

grootmoeder toe, (dat ze hier toch niet zo mooi lag 
als ik eerst wel had gedacht. Z e  antwoordde niets, 
ze knikte slechts. W e  hebben zo samen nog een 
kwartier onder de over en weer trekkende 
donderbui gezeten. Toen ben ik, Sinterklaas, het 
hoofld naar links en rechts nijgend, de zaal uit- 
gevlucht. 
Zij zwegen eindelijk. 
Misschien is het volgende keer wat stiller. 
He,in is er immers kind in huis. E. Beijk VIa. 

Titels voor opstellen 

De heer Posthuma (leraar Nederlands hier ten 
schole) gaf op 20 januari ter vrije keuze de vol- 
gende twaalf titels op: 

Elk uur verhuizen , 

Onvervulbare verlangens 
Spreken in het openbaar 
Moet de medicus altijd de waarheid zeggen? 
Een hobby houdt de geest fris 
Tussen toelatingsexamen en eindexamen 
Gedichten lezen 
Liturgie vernieuwing 
Boeken waaraan ik ontgroeid ben 
Vormen en formalisme 
,,De cost gaet voor den baet uijt" 
Onbedoelde humor 

Van deze vrije keuze gebru,ikmakend zou ik het 
volgende opstel willen inleveren: 
Elk uur verhuizen van klas naar klas was tot voor 
kort voor velen een onvervulbaar verlangen. Ik 
vraag me af of we deze en andere onvervulbare 
verlangens wel in het openbaar mogen bespreken. 
Of een medicus altijd de waarheid moet spreken 
laat me koud maar voor mij is in het openbaar de 
waarheid spreken een hobby d,ie de geest fris 
houdt. 
Velen houden zich tijldens dit verhuizen, en speci- 
aal tussen toelatingsexamen en eindexamen, bezig 
met gedichten lezen of als het moet met de liturgie 
vernieuwing, anderen sjouwen met boeken waar- 
aan ze ontgroeid zijn, of met boeken die hen ont- 
groeid zijn. 
Ook zijn er leerlingen, die tijdens deze (en andere) 
verhuizingen voor de vorm strikt vasthouden aan 
de rechts-gaat-voor-regel, en 'n formalisme is het 
als men daarbij elke leraar, ongeacht zijn anti- 
patieke gedrag voorrang verleent. 
Verscheidene figuren vinden dat ,,de cost voor 
den baet uijt gaet", zij struinen daarom zeer snel 
het gebouw door om het volgende uur weer met 
een vermoeid lichaam rustig te kunnen slapen; 
waarlijk dus een hobby, die de geest fris houdt. 
P.S. De onbedoelde humor is verdwenen: of je zult 
het ver moeten zoeken. Flipje. 

. . . 14 January 
On GOLDFISH DAY 
al1 the fishes pray, 
if God wil1 send 
a Swing College Band. 
But how they pray 
how they pray 
nothing falls to benee. 

Goldfish. 



Critiek van een alpha op %@n opleiding aan de middelbare school 

,,En zwijgend ging hij heen, langs het strand van 
de veelklotsende zee". Nadat ik dit vers vertaald 
heb, boeit het mij opeens, ondanks de suffig ma- 
kende zon tijdens de zo rustig voortkabbelende 
Homerusles. Ik zie Achilles vóór mij. Ik herinner 
mij enkele beelden uit de film ,,Het zevende zegel" 
van I. Bergman, iets van de door het noodlot ge- 
troffen Achilles doet deze cineast hlerleven in een 
ridder dlie in de nacht oog in oog met de dood heeft 
gestaan: een levend geworden, grijnzend noodlot. 
Nadat hij de ochtend daarop wakker geworden is 
heeft hij zich gewassen in water dat kolkt tussen 
de rotsen. Hij heeft gegeten, en zwerft peinzend 
weg langs het strand van de veelklotsende zee ge- 
lijk de wrokkige Achilles . . . 
Het is boeiend om je te realiseren dat de beelden 
van een kunstenaar uit onze tijd je tot bewonde- 
ring kunnen brengen voor Homerus, hetzelfde 
beeld ,inspireerde beiden, en overbrugt ruim vijfen- 
twintig eeuwen! 
Achttien uur klassieken in de week krijgt 'n alpha- 
gymnasiast te verwerken: hij slikt cultuur dus ia 
zeer grote hoeveelheden. Wanneer diit aantal uren 
zo groot is, zal een alpha zich wellicht af gaan vra- 
gen wat dan toch die grote waarde is van de oplei- 
ding die hij krij'gt, en welke vergroting van zijn 
toekomstmogelijkheden het vertalen van klassieke 
schrijvers hem biedt. Het is een opleiding die som- 
migen in fanatieke vervoering ophemelen als ,,het 
laatste bolwerk waar de tijdenloze scheppingen op 
litterair gebied van Grieken en Romeinen gekoe- 
sterd en-met liefde (doorgegeven en opgenomen 
wonden". De ideale omgeving is een stokoud klas- 
lokaal met houten planken op de vloer, en een pot- 
kachel rond welke de  leerlingen in blijde geluk- 
zaligheid ,,hun Plato" genieten. Het ,is echter ook 
een opleiding waar sommigen m~eewarig glim- 
lachend, hun schouder over ophalen: voor hen is 
het overduidelijk dat de alpha-opleiding de boot 
gemist heeft, die naar het jaar 1965 vaart. 
Het essentiële belang van de alpha-opleiding heeft 
men gezocht (en ook wel gevonden) in de speciale 
denkwijze die aan haar opleiding eigen is: zoals 
daar ingewikkelde zinnen moeilijkheid voor moei- 
lijkheid opgelost en uiteengerafeld worden, zo zal 
men later - naar enthousiaste propageerders zeg- 
gen - elk onderwerp op die omzichtige en zekere 
wijze aanpakken. Goed, laten wij T a ~ i t u s  dan in . 
klas V en V1 gedurende drie uur per week inten- 
sief vertalen: de alpha-opleiding is dan gerecht- 
vaardigd als een zelfstandige opl~iding, omdat zij 
de specifieke eigen wijze van denken aanleert. 
Maar van lde vijftien uur die over zijn, en óók aan 
klassieken besteed worden kan men beslist niet 
zeggen dat zij noodzakelijk zijn. Ik krijg soms de 
indruk dat een groot gedeelte van die vijftien uur 
er hardnekkig voor zorgt dat wij die boot naar 
het heden blijven missen. 
T.a.v. d e  klassieken zullen wij moeten erkennen 

dat: 
a ) .  Achttien uur zeker te veel is, omdat het - in 
,,technischw opzicht - gestelde doel, met een zesde 
van het aantal uren bereikt wordt. 
b)  DE: alpha-richting zich bijna helemaal op het 
verleden concentreert, omdat naast de vertalingen 
van klassieke schrijvers, ook de Franse, Duitse en 
Engelse allen op historische onderwerpen betrek- 
king hebben. 
c)  De alpha-richting geen enkele aandacht be- 
steedt aan onze zich zo sterk veranderende leef- 
en denkwereld. 
Dat dit echter beslist onontbeerlijk is, zal ik hier- 
onder trachten aan te tonen. Tevens zal ik - on- 
danks deze nogal sombere beschrijving van de 
alpha-opleiding - proberen tot een positieve be- 
nadering te komen in deze: een benadering die 
deze opleding verheft uit het weinig aantrekke- 
lijke, vegeterende bestaan, dat het leidt als louter 
leerinstituut. 
De gymnasilast zal de beelden, gevoelens en ge- 
dachten, die door het vertalen tot hem komen, uit 
een tijd van + 2000 jaar geleden moeten proberen 
te verbinden aan zijn eigen ervaringen en gedach- 
ten: de leerling zelf dus zal de schakel moeten 
saan vormen tussen de oude teksten en de denk- " 
beeliden en creaties van deze tij,d. Hij zal de vragen 
van deze tii,d moeten leren kennen. wil hii Plato's 
eeuwige gezaag, dat zijn tijdgenoten tot wanhoop 
bnacht, kunnen plaatsen. Hij zal de gloed van de 
hedendaagse grote schrijvers moeten voelen, wil 
er een vonk van Homerus'kunstwerk op hem over- 
springen: wil Homerus gaan leven: wil hij Achilles 
ziien zwerven, langs de veelklotsende zee. De leer- 
ling zal gevoelig moeten zijn voor d e  wijze waarop 
deze tijd angst, haat, liefde, dood en schoonheid 
uitbeeldt. Het v'ertalen krijgt dus een geheel nieuw 
aspect: het is niet slechts een ,,lessen komen halen 
op het leerinstituut, waar ik gaargestoomd wordt 
voor het eindexamen", maar een voortdurend deze 
tijd intens beleven: een persoonlijke verbeelding 
en creativiteit aanwenden, om ,,aanknopingspun- 
ten te zoeken, tussen de oudhaid en 1965". 

Wanneer wij in 1965 aanknopingspunten willen 
vinden, dan is het natuurlijk noodzakelijk dat wij 
weten wát onze plaats is in de maatschappij. 
Of,m.a.w., dat wij een plaatsbepaling van het indi- 
vidu in de samenlevina leren vinden. 'dat onher- " 
roepelijk voor iedere scholier zijn toekomstig 
werkterrein is óók voor die alvha. die zo beana- " 
stigenad veel Grieks en Latijn kent voor zijn eind- 
examen, maar dikwijls in een wereld kan komen 
te staan, waar hij zich allerminst thuis voelt. 
Misschien denkt hij dan: ,,Plat0 rond de pot- 
kachel was véél veiliger". Is het niet vanzelfspre- 
kend dat 'de school het zich als een zeer belangrijke 
opgave stelt, om de leerling een zo breed moge- 
lijkte basis te geven, zowel op het gebied van louter 



kennis, als dat van ,,geestelijke wendbaarheid" om 
onze tijd te kunnen volgen? H,ierbij dient als achter- 
grond voor een alpha de (gedachten) wereld van 
de oudheid. Dat wij hiermee de  klassieken niet 
feitelijk een secudaire functie toekennen blijkt uiit 
de ontegenzeggelijk grote waarde die de klassieke 
schrijvers hebben - in zoverre zij een beeld geven 
van de eeuwig denkende,, zoekende, het noodlot 
tartende, vrezende en beminnende mens. 

Terwijl ik mij bewust ben van mijn beperkt in- 
zicht in een dergelijk complexe materie, zou ik 
de heren classici de vorm van een gymnasium- 
alpha opleid,ing in overweging willen geven, waar- 
bij naast Tacitus slechts die schrijvers behandeld 
worden, die een inzicht helpen geven in het boei- 
ende fenomeen mens, waarbij de geschiedenis een 
extra belangrijke functie krijgt. 

Uit bovenstaande is gebleken dat een s 3. 
van het individu in de maatschappij onmisitenbaar 
óók een taak van de school is. Maar, een diep- 
gaande behandeling van onze tijd a )  wat betreft 
zijn geestelijke stromingen; b) wat betreft zijn so- 
ciologische structuur is eigenlijk een utopie. Da 
het onontbeerlijk is om een beeld van deze beid 
essentiële funldamenten van onze tijd te krijger 
willen wij werkelijk de  aanknopingspunten tusse 
oudheid en nu vinden, lijkt mij duidelijk. 

Wij zullen dus, willen de klassieken leefbaar en 
waardevol voor ons zijn, moeten zoNeken naar een 
juiste verhouding tussen het aantal uren dat ons 
niet 1965 en met Achilles in contact brengt, die 
peinzend zwerft langs het strand van de veelklot- 
sende zee". 

I. Verberk. 

Dinsdag 26 januari anno Domini 1965 begaven wij 
ons per schoen, per bus en nogmaals per schoen 
naar Amsterdam waar enkele - schaakmeesters en 
-grootmeesters 'n simultaan hielden, georganiseerd 
door 'n groot winkelbedrijf. In de zaal aangeko- 
men ontvingen wij onze kaart waarop vermeld 
stond dat onze tegenstander grootmeester Flohr 
zou zijn. Op 'n groot bord in 'n hoek van de zaal 
stonden de namen van de simultaans~elers ver- 
meld met daarachter het aantal tegenstanders. 

Botw,innik - 25 tegenstanders, Flohr - 35, Lar- 
sen - 35, Donner - 35, Bouwmeester - 35 en 
van den Berg - 21. Om half acht begon de ope- 
ning. De schaakmeesters, met in hun mid(den de 
heer Vroom, de man (die dit alles mogelijk had ge- 
maakt en die ik eerst aanzag voor Flohr, namen 
op het podium plaats. Eerst struikelde Larsen, 
even later 'n oud maninetje dat door de zaal heen- 
liep en vervolgens Bouwmeester die echter des- 
kundig werd opgevangen door enkele onder ihet 
podium klaarstaande heren. Eén van de heren, die 
constanit rond hadiden lopen draven gaf toen het 
woand aan Dr. Euwe, die bedankjes rondstrooide 
alsof het allemaal niks klostte. Na~dat weer ,iemand 
anders over de rechten en plichten van de simul- 
taangever en de simultaanontvanger ( ? )  had ge- 
sproken kon men dan eindelijk beginnlen. Flohr 
koos positie en begon langs d e  borden te draven. 

Vijf zetten laiter was ik mijn eerste stuk kwijt. De 
partijen vorderden gestaag. Achter mij deed 'n 

jonge tlegenstander van Larsen 'n stomme zet. Lar- 
sen duildde hem de zet terug te nemen en 'n andere 
te doen en, met 'n rood hoofd, voldeed de jongen 
aan <dit verzoek. De man naast mij had 'n voor het 
oog oersterke verdediging opgebouwd en hij bood 
remise aan. De meester alimlachte en schud!de het u 

hoofd. Inm,iddels waren er reeds enige tegenstan- 
ders gesneuveld waarbij het mij opviel dat Flohr, 
elk moment dat er weer een was die het opgaf of 
mat was, 'n gebaar maakte en daarbij 'n glimlach 
produceerde van: wat kan ik er per slot van reke- 
ning aan doen? De man naast mij bood voor de  
tweede maal remise aan. De meester trok zijn Rus- 
sisch-Nederlands zakwoordenboek, zocht even, 
vontd en zei toen in voortreffelijk Nederlands: 

,,Neenw. Inmiddels had ik zelf weer 'n stuk inge- 
boet en was druk (doende mij uit een matdreiging 
te werken, daarbij even latser gesfioord door, al- 
weer, de man naast mij, d,ie in 'onvervalst Amster- 
dams constateerde, dat die smerige opdonder 
(Flohr) dat toch wel verrekt gosd gezien had. 

Even lalter gaf ik mijn partij op wegens een onver- 
miideliik mat in 21 zet~ten. Met 'n beschaamd. rood 
hóofld hep ik naar de wedstrijdleiding en bekende 
dat ik verloren had. 't W a s  inmiddels half elf ge- 
worden en ik ging nog even kijken naar d e  man 
naast wie ik bed gezeten. Hij was in 'n zodanige 
positie gemanoevreerd dat hij de keuze had tussën 
mat of het verliezen van de dame. Ik heb nog even 
gekeken naar de overige partijen en ben nog 'n 
kop koffie wezen drinken. Vlak voor ik weg ging 
keek ik nlog even op het bord naar de standen en 
zag dat alle schakers al + 85% van hun partijen 
hadden afaewerkt. uitaezonderd Bouwmeester. die 
als helemaal klaar w&en en van den Berg, die 
reeds vier partijen beëilndigd had. 



BROEDERSCHAP NA DICTATUUR 
Het is gewoon verbazingwekkend hoe goed je met leraren 
kunt opschieten buiten de lessen, zeker als die al een paar 
jaar achter je liggen. Dat bleek duide'lijk op de reünie van de 
eind-examenklas H.B.S. A van 1960-'61 die op 9 januari in de 
lerarenkamer gehouden werd. De avond begon eigenlijk an- 
derhalf uur te laat, omdat men wilde wachten op enkele rnen- 
sen die hadden gezegd te zullen komen, maar niemand vond 
dat een bezwaar. De avond was op de eerste plaats bedoeld 
om herinneringen op te halen, wat de heer Posthuma in zijn 
openingstoespraakje dan ook deed. Nadat hii enige grappige 
voorvallen in de herinnering had teruggegroepen, heette de 
rektor de aanwezigen, de reünisten met hun dames plus een 
aantal [leraren, van harte welkom en sprak over de verande- 
ringen sinds het vertrek van deze klas. In het volgende half 

luisterend in rust. 

bewonderend beschouwd 

uur ging men die veranderingen bezichtigen op een rondlei- 
ding door het hele gebouw. De rest van de avond werd gevuld 
met praten en dansen onder het genot van koffie, wijn of pils. 

De prettige sfeer werd even onderbroken door een kleine in- 
zameling voor een fruitmand, bestemd voor André Mascini, 
die ook zou zijn gekomen als hij niet in het ziekenhuis had 
gelegen wegens de verwondingen, die hij opliep bij het on- 
geluk in Hoofddorp waarbij een andere oud-leerling van het 
Triniteits, Pieter Mascini, is omgekomen. 

Schrijver dezes is geen reünist, maar meent toch gekonstateerd 
te kunnen hebben dat de avond zeker geslaaad en voor her- 
haling vatbaar was. Voor zover men wist was dit een novum, 
misschien wordt het traditie. B K. 

A.G. AKTIVITEITEN 
DE HYENA EN DE LEEUW 

Slaai, de hyena, was al jaren gewend om te leven van wat 
Samba, de leeuw, voor hem overliet, en dat was veel, want 
Samba was kieskeurig als alle leeuwen en at  van de dieren die 
hij doodde, alleen de lekkerste helft. Als hij klaar was met 
schransen, stond hij Slaai genadiglijk toe de andere, minder 
smakelijke helft voor zijn rekening te nemen, waarin volgens 
de opvattingen van een hyena toch nog heel wat lekker- 
nijen voorkwamen. Z o  was de toestand en beiden waren er 
tevreden mee. Maar Samba werd oud en het doden van zijn 

vrolijk luidruchtig 

prooien ging hem steeds meer moeite kosten. Hij zon op mid- 
delen, om minder te hoeven doen en toch evenveel te eten te 
krijgen en op een kwade dag kwam hij op het idee, dat hij 
slechts half zo veel dieren zou moeten daden, als hij zijn 
prooien voortaan helemaal opvrat. Hij zette zich dus over zijn 
kieskeurigheid heen en voor Slaai bleven er voortaan alleen 
wat botten af te kluiven. 
Slaai was woedend, want daar kon hij niet van leven, en hij 
schold de leeuw uit voor de lelijkste dingen, maar Samba trok 
zich daar niets van aan. Toch bleef de hyena zeuren, want 
een andere leeuw opzoeken of zelf een prooi vangen was hem 



te veel moeite. E n  zo vermagerde hij tot een scharminkel, vol 
bitterheid jegens de leeuw zonder echter te proberen zelf iets 
aan zijn lot te veranderen. Waarmee gezegd wil zijn, dat wie 
kritiek heeft, ook maar moet laten zien, hoe het wel moet. 

Fabelaar. 

VELE AAARLEUIIE SCBOLIEREN T E  GAST BIJ KEHSTVIERIRG 
Het idee voor een oikoumenische kerstavond met vertegen- 
woordigers van zoveel mogelijk scholen uit Haarlem kreeg 
Gied ten Berge, voorzitter van werkgroep liturgie, die de 
avond organiseerde, na de in '64 zo geslaagde paasmaaltijd. 
Z o  was het niet verwonderlijk dat 23 december het de AG 
was, die de eerste interscholaire bijeenkomst op dit gebied 
organiseerde. Degenen, die het vele voorbereidende werk 
hadden verricht, waaronder Gied ten Berge, Ton Sandfort, 
Herman en Leo Divendal, Peter van Mourik zagen een op- 
komst van plm. 200 jongeren. O p  deze plaats wil ik dan met- 
een alle medewerkenden, in het bijzonder de rektor en de heer 
Grobbe voor deze medewerking bedanken. 
Na de verschillende gebruikelijkheden - het voordeel van het 
oikoumenische was dat een misopvoering (zo men wil: op- 
dragen) achterwege gelaten kon worden -, namelijk een 
speechje, waarvoor Roel van der Voort zich had opgedron- 
gen, en het kerstevangelie, gewoon op de mis-manier voorge- 
lezen door de rektor, kon het eigenlijke programma beginnen. 
Dat hield dan in: toespraken door ds. Heidinga en pater van 
Beurden, zingen van Thelma de Boer, spelen van de band 
van Fred Leeflang, het kerstspel, de samenzang onder leiding 
van Laurens Stuifbergen. A l  deze punten werden om zo te 
zeggen door de volonté générale van de zaal tot hoogte- 
punten verheven. 
Wat de sprekers betreft, de dominee kwam het meest, vooral 
bij de leraren - er waren 15 aanwezig - naar voren, door zijn 
toespraak, waarin hij vanwege het gebruikte beeld van een 
negerzangeres in een zeemanskroeg Silent night, holy night 
door Mahalia Jackson liet horen. 
In plaats van het op die avond gespeelde kerstspel was oor- 
spronkelijk een ander uitgekozen, dat echter niet bleek te 
voldoen. Adri Smolders nam toen het besluit voor zichzelf en 
Adelbert Hin zelf een stuk te schrijven. Dit speelde in een 
houthakkershut in Canada en toonde een eenvoudige, maar 
goed geschreven ontmoeting tussen twee milieu's met goede 
kerst-)afloop. Was Smolders de auteur, Hin vooral kwam als 
speler naar voren. 
Wat het muzikale gedeelte betreft: Thelma de Boer viel niet 
aan te tornen; zoiets hoor je niet veel in Nederland. Jazz- 
bandjes zijn er aanmerkelijk meer, maar ook Leeflang en de 
zijnen ontbrak het niet aan sukses. Verder was er nog de 
samenzang: deze verliep op de in ons land zo gebruikelijke 
manier; er werd gezongen W i j  komen tezamen - Mary had 
a baby (negro spiritual) - Er is een roos ontsprongen (had 
men beter niet kunnen nemen) - Nu zijt wellekome (echte 
Nederlandse folk-song). 
Na dit programma kon iedereen de passiviteit laten varen en 
was er gelegenheid tot kennismaking enz. Het kastje van Henk 
de Graaff was gul opengezet en zo trakteerde de AG op 
bowl met stukjes kaas en vlees, terwijl overal meningen werden 
uitgewisseld. Hierbij kwam naar voren dat ,,er dingen bij wa- 
ren die niet in de kerstsfeer waren." Leeflang beweerd hierop 

dat er geen jazz te vinden was die letterlijk op kerstmis sloeg, 
maar fantasie is nodig; dat geeft dan kerstsfeer (met het ge- 
voel!), nml. hun uiting van het kerstfeest (wat dan minstens 
zou moeten inhouden, dat ze bij het spelen konstant aan 
kerstmis dachten). Pater van Beurden zei: ,,we hebben het 
enorm druk gehad, maar verschillende mensen zijn erdoor 
gegroeid". Tevens was dit een van de weinige gelegenheden, 
waarbij de conciërge als gewoon meedoend mens tussen 
iedereen kon vertoeven en meepraten; de heer Grobbe gaf 
echter de zeer beroepsmatige reaktie: ,,Er is niet te veel rot- 
zooi". 
Langzamerhand werd het dan tijd om weg te gaan en Rieks 
Möller maakte zich zeer verdienstelijk als uitsmijter. Aan de 
deur kon men reakties horen als ,,voor herhaling vatbaar" en 
,,amenn. Toen bijna iedereen weg was, stond Leeflang nog 
zeer optimistisch te verkondigen dat de halve zaal de hele 
tijd op de band had zitten wachten, klonk uit het douchehok 
zo'n luid gezang alsof heel Sancta Maria er stond af te was- 
sen en schreeuwde de Graaff luid ,,tafels opruimen". En met 
opruimen werd door de AG-mensen de avond dan ook be- 
sloten. RSI. 

VERDER EIEUWS 
13 december 
Vijf leerlingen van onze school gingen naar een studieweek- 
end over het boeddhisme in Soesterberg (centrum Kontakt der 
Kontinenten). Een missionaris uit Japan deed o.a. uit de doe- 
ken: In  het boeddhisme is het woord aan de eenvoudige ge- 
lovigen; nieuwe sektes ontstaan spontaan; vooral de jongeren 
hebben er veel te vertellen. 's-Middags werd de Japanse film 
,,Het naakte eiland" vertoond, een zeer goede film, die de 
A.G. ook op de kop hoopt te tikken. 
4/5 januari 
O p  dezelfde plaats werden daar de oriëntatiedagen van het 
Europaseminarie gehouden. Men ging hierbij in op de pries- 
ternood in Europa. Het kwam allemaal hierop neer dat overal 
in ons werelddeel er te weinig priesters waren en dat zij, die 
er wel waren moeite hadden de gelovigen in de kerk te hou- 
den. 
Duidelijk werd de krisis zichtbaar, die de kerken in de wester- 
se landen momenteel doormaken. 
Opmerkelijk was, wat de Franse afgevaardigde zei, dat bij een 
onderzoek gebleken was, dat vele mensen nooit naar de kerk 
gingen en zich toch als goed katholieken beschouwden; iets 
om te onthouden! 
opbrengst van de Sint-Nicolaas-Aktie 
bruto: f 1634,38 
netto: f 1341,78 
15 januari 
Roel van der Voort, die aftrad, werd als voorzitter van de A G  
opgevolgd door Gied ten Berge, die dit tot 1966 zal blijven. 
Men wil voor de A G  koninklijke goedkeuring aanvragen (kos- 
ten: f 100.-); dat dekt alle leden, uitgezonderd het centraal 
bestuur, voor eventuele schulden. 
Verder komt er een loterij (als geen wet ons in de weg staat) 
en natuurlijk de fancy-fair. De baten hiervan zijn voor de 
Frankrijkaktie (een parochie met kerk aldaar opknappen) en 
de vleugelaktie (het schenken van één of meer jeeps aan 

de missie in Zuid-Amerika). T.S.; N.V.; PSI. 



COMMUNITY . . . PAN 
Bij het begin van de tweede community-singing in de geschie- 
denis van ons roemrucht lyceum zag alles er nog heel georga- 
niseerd uit, de stoeltjes stonden keurig in het gelid, aan het 
plafond hing wat crêpepapier zijn best te doen om op versie- 
ring telijken, er was een podiumpje met daarop een aantal 
(toen nog) tamme musici, kortom de organisatoren leken vast- 
besloten de rond acht uur binnenstapende horde Trinitariërs, 
met of zonder ,,zijv, in goede banen te leiden. Er werd dan 
ook plechtig en eerbiedig gestart met het bezingen van het 
Saeligh Triniteits, maar hierna maakte de leiding mogelijk de 
vergissing die het verdere verloop van de avond zou bepalen, 
door namelijk te vervolgen met een dronken zeeman. Dat 
werkte prikkelend vooral op de band zoals later bleek. Welis- 
waar hadden de andere liederen een wat onschuldiger karak- 
ter, maar zij vermochten die dronkenschap niet te kompense- 
ren, vooral niet toen er ook nog tien groene flessen aan te pas 
kwamen; men legde onmiddellijk verband met het eerste lied. 
Maar de leiding (presentator Jacques Koek en algemeen orga- 
nisator Ade'lbert Nelissen, plus de pianisten Car! v. d. Heyden 
en Bert Blans) had de toestand nog in de hand. Evenals op de 
Kerstavond gaf Thelma de Boer ons een demonstratie van haar 
onvolprezen zangtalenten, maar haar gospelsongs konden toch 
niet de indruk wegnemen, ,,dat de A.G.  een nogal dubieuze 
vereniging aan het worden is", zoals de voorzitter zelf zei bij 
het aankondigen van de loterij voor de aktie Frankrijk. 
Toen was het woord, (nou ja, w o o r d . .  .) aan de band. Er wa- 
ren er eigenlijk twee: de eerste Fred Leeflang sax - clarinet, 
Egbert Beijk, drum en Edwin Mascini, gitaar de tweede Edgar 
Bijvoet sax, Bert Blans piano, Rob van Dooren drum en Kees 
v. Dooren, bas. Deze lieden schenen zich voorgenomen te 
hebben het publiek op te peppen tot het vernietigen van de 
oude gymzaal. Nu, dat lukte aardig. Na één uur en vijf minu- 
ten gingen de stoeien aan de kant; de enkele ijverige A.G. -  
ers die dit nog probeerden te voorkomen werden er eenvoudig 
bijgesmeten. Toen vrijwel iedereen aan de dansgymnastiek be- 

gonnen was, wisten zij zich vanonder 't houtwerk te bevrijden; 
hun verwondingen waren niet ernstig, maar zij moesten de 
zaal verlaten. De muzikanten die merkten dat zij sukses had- 

den, voerden het aantal decibels op tot voorbij het toelaatbare 
maximum; spreken werd onmogelijk; de organisatie schudde 
mét het gebouw op zijn grondvesten. Zelfs A.G.-bestuurderen, 
toch gehard in het bedwingen van volksmassa's konden het 
niet volkomen stil krijgen om Thelma de Boer nog eens te laten 
zingen. Kijk mensen, dat was nou jammer. Men moet ook even 
van ophouden weten. Maar goed Telma zong dan toch, on- 
danks het geroezemoes, wij zelf zongen ook nog eens, maar na 
drie liedjes werd het podium stormenderhand door de band- 
bende veroverd. Dit was het einde van alle organisatie: de 
organisatoren zagen al spoedig het zinloze in van hun po- 
gingen om nog iets in banen te leiden, en stortten zich in 
het gewoel; hier en daar zag men iemand aan het plafond; 
een orkaan van geluid woedde door het oude gymlokaal, 
zelfs de muren begonnen zich ritmisch te bewegen. Mensen, 
mensen wat een pan! Alleen een abnormaal mens kon in deze 
toestand normaal blijven. Hoe ver is de A.G. verwijderd van 
de rozenkransen exporterende vereniging van vroeger! Bij tie- 
nen leken we hard op weg de school van z'n meest hopeloze 
bouwwerk te verlossen; het laatste uur van de mistroostige 
ruimte had geslagen. 
Misschien daarom pleegde, de oorspronkelijke leiding die ver- 
rassende staatsgreep, zodat het geen uur meer duurde. O m  
kwart over tien werd het einde aangekondigd. W e l  wat vroeg, 
d e  boel stond nog overeind, ondanks alles. Nog één toegift 
werd de A.G.-notabelen afgedwongen, maar toen begonnen 
zij onverbiddelijk het publiek de zaal uit te werken. De band 

liet zich nergens uitwerken en speelde nog tot elf uur door, 
hetgeen de belangstelling voor de funktie van ,,opruimer" 
aanmerkelijk verhoogde. Van een l id  van het overkoepelend 
orgaan kreeg ik opdracht te vermelden dat ,,de schoolvereni- 
ging trots is op de A.G.", wat een l id van deze laatste organi- 
satie deed opmerken: ,,maar de A.G. nog niet op de school- 
vereniging". .Dank en hulde aan de werkgroep Kontakt, de  
muzikanten en de lieftalligheid die wij nog steeds moeten Ie- 
nen . . . B.K. 



FAMILIE LEIDINGWATER stil. De torenklok van de protestantse kerk slaat twaalf uur.. 
middernacht.. . stilte.. . De klok in de gang zingt half 
één..  . De bigben van de buurman tingelt kwart voor één.. . 

Een apocrief verhaal betreffende de joodse familie Leiding- 
water. De optredende personen zijn: meneer Jacob L., zijn 
vrouw Ruth L., geboren Leeghwakr en hun 12 jarig zoontje 
Isaak L. . . . . 
't Is avond. Op de derde verdieping van een oud herenhuis 
zitten vader en moeder Leidingwater. De Oud-Testamenti- 
sche klok wijst iets voor negen. 't Is daags voor Sabbath. 

Vrouw Ruth heeft 't eten al klaargemaakt voor de Sabbath. 

Isaak is met z'n stamverwante vriendjes: Josef, Danail, Levie 
en Gad, nog wat aan het rondsjacheren langs de grachten. 

Om negen uur moet hij weer in de vaderlijke tent aanwezig 
zijn. Moeder stopt kousen met een Job's geduld. Vader leest 
in de krant een gevoelig stuk over 't Jodenvraagstuk. 

't Gat in de kous is gestopt, vrouw Ruth kijkt op de klok, zes 
minuten voor negen. ,,Zeg, Jacob, onze Benjamin Isaak zal 
wel direct thuis zijn, denk je niet?" Jacob met een profetisch 
oog z'n wederhelft bekijkend, van over de krant: ,,Nah! As 
dat soontje van jou efen stipt was, as sen fader, sou het nie 
lang meer duren". Vrouw Ruth pakt een, nieuwe kous, vader 
Jacob leest verder. 't Slaat negen uur, t wijsje, dat Mozes 
zong na de doortocht door de Rode Zee klinkt door de 
kamer. Vader Jacob en vrouw Ruth kijken elkaar negotievol 
aan: 9.10; kwart over negen. De eerste jongeling in de gloei- 
ende vuuroven heft z'n loflied aan. Als de laatste trillers 
knarsend zijn weggerocheld gaan Jacob en Ruth even verzit- 
ten. Geen Isaakie. Moeder wordt ongeduldig, prikt zich met 
de naald in de vingers, wat haar een klagend ,,ai" ontlokt. 
Vader wordt vervelend: ,,Nah. die kinderen van tegenwoor- 
dig kunnen nou es nooit precies op tijd wezen; had ik bij me 
fader saliger motten proberen." 

De tweede jongeling in de vuuroven heft aan, half tien. 

Vrouw Ruth gaat nu voortdurend in het spionnetje de straat 
afkijken. Een bezorgde rimpel tekent zich vaag af op haar 
voorhoofd. Vader Jacob wordt steeds vervelender; hij brengt 
voor de tweede maal de vlam in z'n cederhouten pijpekop. 

Met een Jeremiaanse zucht leest hij voor de vierde maal de- 
zelfde advertentie voor geruisloze stofzuigers: ,,As dat liefe 
soontje fan me over een kwartier er nog nie is, sluit ik de 
saak en, ga naar bed. Bij me gesondheid, 't is de laatste keer 
gewees . Moeder klaagt: ,,Och fader Jacob, wat sal hem 
toch overkommen sijn; so laat is ie nog nooit thuisgekommen!" 

. . . Stilte. .  . Moeder zet met zenuwachtige steken een knoop 
aan Isaaks onderbroekje. Vader begint z'n schoenen uit te 
trekken, trekt van kwaadheid aan 't verkeerde eindje en diept 
een vloek op uit z'n binnenste. Kwart voor tien, de derde 
jongeling begint z'n refreintje. ,,En nou is 't genoeg. Hep je 
nou ooit so'n flegel fan een joch gesien, fan mijn heeft ie 't niet! 

Hij moet maar sien, dat ie terecht komt! So'n schlemiel" 
Kwaad gaat vader naar beneden, sluit af, komt inwendig 
grommend naar boven en gaat naar de slaapkamer. Vrouw 
Ruth kan 't niet langer uithouden, ze barst in tranen uit. ,,Ach 
mij, mijn Benjaminnetje, mijn arme Isakie, waar pen je toch?" 

Z e  loopt van 't spionnetje naar de trap en van de trap 
naar het spionnetje. Haar smart wordt razernij: ,,Maar man, 
man, ga dan toch naar de pelisie, late se toch naar Isakie soe- 
ken, mijn arme Isakie, mijn eige vlees en bloed!" Vader, be- 
wogen door de smartkreten van z'n ega, komt woest in pya- 
ma op z'n pantoffels de kamer weer in; ,,Vrouw, luister, nooit 
meer, ik zeg nooit meer, bij vader Abraham, gaat ie meer 
ergens naar toe. Sijn mijn kinderen fesoenlijk opgebracht. ja 
of nee. Nah. hebben ze dan bij nacht en ontij langs de straat 
te baaieren! Is 'm wat overkommen, is sijn schuld. Bij me 
gesondheid, sowaar as ik Jacob heet, ik ga naar bed en jij 
gaat mee!" -- 
Moeder klaagt en jeremieert. Tien uur. Vader en moeder ~ u k -  
kelen beiden naar bed. Half elf. Vrouw Ruth ligt nog te snik- 
ken. Jacob's laatste verwensing is nog warm. ,,Vrouw, ik seg 
je, hou op met dat gesnotter. Mot je mij ook nog 't leven ver- 
gallen". Dat was zijn laatste welterusten. Langzaam wordt 't 

De wijzers schuiven verder.. . vijf voor één. Vader Jacob 
draait zich juist om in z'n slaap naar een koeler plekkie in 
bed. 't Laken bij vrouw Ruth is natgschreid en gerimpeld. 
Dan.  . . een bescheiden belletje bij Leidingwater. . . Vader 
Jacob en moeder Ruth beiden wakker, half versuft glijden 
ieder aan een kant 't bed uit. Vader stoot zich aan 't nacht- 
kastje en raakt verstrikt in z'n bretels, die over de leuning 
van de stoel hingen. Vrouw Ruth glijdt haast uit over 't matje 
voor het bed. En dan pas dringt het tot hen door: ,,Ja Isakie"! 
Moeder dolblij, glimlacht vanonder haar zwarte haren. Vader 
ontsteekt opnieuw in volle woede en ergernis: ,,Vrouw, blijf 
hier, je gaat niet opendoen seg ik je, nou blijft ie eruit ook. So 
sijnen we niet getrouwd hè! So sal ie 't wel afleren". Moeder 
soebat en smeekt en bidt; vader is onverbiddelijk. Hij gaat 
naar 't raam, schuift 't open: ,,Wie is daar?" ,,Ik fader" ,,Ik, 
ik, wie is ik?" ,,Ik, fadertje, uw soontje I saak  ,,Mijn soontje 
Isaak?! Sal ik een soon hebben die om ses uur de deur uit- 
gaat, om negen uur thuis moet zijn, en na heel de nacht langs 
de straat gebaaierd te hebben, om een uur thuis komt? Sal ik 
so'n soon hebben? Sal niet waar wesen, hoor!!". . . Gooit 't 
raam dicht. Moeder snikt en huilt. Vader commandeert: 
,,Vrouw, vooruit naar bed, en waag 't niet open te doen as ik 
weer onder seil ben!" 

Beiden liggen weer in bed, kunnen niet slapen. Samen worste- 
len ze met dezelfde gedachte: ,,Wat sal Isaak nou doen?" 
't Is weer stil, in de verlaten straat. Isakie denkt na, hij is een 
geslepen zoon van Abraham. 't W a s  niks gezellig meer op 
straat. Drie huizen verder slaat een deur dicht, en tegelijk 
schiet een reuze plan Isakies brein te binnen . . . 
Langs de straat liep een oude stadsgracht, met vies groen 
drillerig water. Dit grachie zou z'n operatiebasis worden. 

Isakie knielt en pulkt een grote plavuis uit de stoep voor 't 
huis. Stilletjes loopt ie ermee naar de waterkant, dan een 
plons.. . een gil.. . en Isakie achter een boom.. . Vrouw 
Ruth ontwrong zich met een snerpende schreeuw uit haar ge- 
soes, sleurde vader Jacob mee 't bed uit en overlaadde hem 
met verwijten: ,,O! O! Nou heeft ie zich versopen, o! Jouw 
schuld vader met je hardvochtig hart! Vader weet niets beters 
te doen dan de meest essentiële kledingsstukken aan te trek- 
ken, met een run de trap af te lopen, op de voet gevolgd door 
z'n vrouw in haar rosekleurige nachtjapon.. . De buren ge- 
waarschuwd.. ., politie opgebeld, die na enige tijd arriveerde. 

Het dreggen begon. . . 
Ondertussen was Isakie in 't donker de openstaande deur 
binnengeslopen en sloot de deur achter zich met de zware 
grendel. Met een grijnzende glimlach gaat hij naar z'n slaap- 
kamertje aan de voorzijde en geniet van 't schouwspel op 
straat. 

Half drie.. . De politie staakt voorlopig 't dreggen. Alles 
tevergeefs. Als twee gebroken mensen komen vader Jacob en 
moeder Ruth terug naar huis. Geen van beiden kunnen hun 
tranen bedwingen en strompelend bereiken ze de deur. Op 
slot.. . sleutels boven op de slaapkamer! Tegelijk gaat vader 
een licht op; z'n angst voor 't ergste moet plaats maken voor 
een krakende vloek ,,Sie je nau! Die jongen het ons besode- 
hannest. Bij de baard van Abraham, die dufel zit ons bofen 
uit te lachen! Maar ik sal 'm". Vader begint k bellen met een 
een Samson-energie, éénmaal, tweemaal, driemaal achtereen 
. . . niets.. . 

Ja toch, een raam wordt voorzichtig opengeschoven en Isakies 
stem klinkt van boven: ,,Wat zulle me nou hebben! Wie is 
daar! Vader: ,,Wij, bliksems, wil je wel eens op schieten!" 

Isakie: ,,Wij, wij, wie zijn wij?" Vader over 't kookpunt: ,,Wij 
je bloedeigen fader en moeder!" Isakie: ,,M'n fader en moeder. 
sal ik een fader en moeder hebben, die 's-nachts om half drie 
thuis komen. Sal niet waar wesen. Nee waarachies niet". Met 
een smak gaat het raam dicht.. . 
. . . . Of er daarna nog twee plonsen en respectievelijke gillen 
door Isakie vernomen zijn, wordt niet verteld. . . . 

R.N. (SN). 



De regen en ik 
In een bijzonder luie stoel en voor het knappende houtvuur 
zit ik te genieten van het leven, 
Ik heb trek in een pijp. 
Met afgemeten bewegingen haal ik mijn tabakszak uit mijn 
broekzak en tegelijkertijd het luciferdoosje, dat ernaast ligt. 
Ik rits de zak open en neem er voldoende uit om mijn pijp 
mee te vullen. 
Nadat ik de tabak flink aangeduwd heb, stop ik hem in mijn 
mond. Bedachtzaam strijk ik een lucifer langs de ruwe kant 
van het doosje en ik trek stevig aan mijn pijp. 
Het is stil in huis, 
Enkele trekken later ben ik tot het besluit gekomen dat het 
lezen van de krant geen kwaad kan. 
Ik heb helemaal geen haast; dus sta ik langzaam op uit mijn 
stoel met de pijp in mijn mond, 
En terwijl ik opsta, hoor ik het geknetter van een brommer. 
dat onmiskenbaar het geluid van dié, van onze krantenbe- 
zorger is, het pad opgekomen, Niet lang daarna is het geritsel 
van de naar binnen glijdende krant hoorbaar en kort daarop 
een doffe plof, die aangeeft, dat de krant op de bodem van 
de brievenbus is beland. 
Ondertussen ben ik bij de brievenbus aangekomen; ik open 
hem en haal de krant eruit. 
Met de krant in mijn handen kijk ik door het voordeurraampje 
En ja hoor, het regent nog steeds. 
Sinds vanmiddag regent het en het begint al donker te wor- 
den. Regen heeft een grote aantrekkingskracht op mij. 
Opeens heb ik zin naar buiten te gaan en er dwars doorheen 
te lopen en.. . ik doé het, want zo gek ben ik. 
'n Regenjas wordt aangetrokken. Ik open de voordeur lang- 
zaam. Hij kraakt een beetje, Het ruisen van de regen neemt 
toe. ik sta, nog droog, op de drempel onder het afdakje. 
Ik voel me als aan de rand van een zwembad alvorens een 
duik te nemen in het koude water. 
Dan stap ik naar buiten met dat vreemde, overmoedige ge- 
voel in je buik, zoals je steeds hebt, wanneer je iets vreemds, 
iets nieuws onderneemt, 
De eerste druppels komen ongenadig hard 'aan op mijn hoofd, 
O p  mijn jas vormen ze langzaam een grote, natte oppervlakte, 
Al vlug went het en ik begin er plezier in te krijgen. Een 
heerlijk, fris gevoel doorstroomt me vanaf mijn wangen tot 
mijn tenen, Ik begin te zingen, maar stop daar al gauw mee, 
geremd door het naderen van een schim uit het regengordijn. 
Het blijkt een man op leeftijd te zijn, die zijn best doet om 
zo gauw mogelijk thuis te komen, Ik ken hem; hij woont bij 
ons in de straat. Onder het voorbijgaan mompelt hij een groet 
vanachter een hoog opgeslagen kraag, die vrijwel onmiddellijk 
op zijn hoed aansluit. Alleen het puntje van zijn neus steekt 
naar buiten. Ik hoor hem zeggen dat je zelfs een hónd niet 
naar buiten zou sturen met dit weer en weg is hij, 
Ik loop flink door, maar niet gehaast. Het zicht is, schat ik, 
niet meer dan tien meter; als een dichte mist hangt het waas 
van regen OU mij heen, 
Waarom is er toch eigenlijk regen? 
Tijdens de biologielessen hebben ze me verteld, dat het goed 
is voor de plantjes, maar toch niet zoveel. . .? 
Ach, wat kan het mij ook schelen en ik probeer de plassen zo 
goed mogelijk te ontwijken, 
Twee grote, zwarte massa's doemen op aan de rechterkant 
van de weg. Het zijn bomen zie ik later* 
Ik sla links af en bots bijna tegen iemand op. 
Na een wederzijdse verontschuldiging loopt de ander door. 
Allemaal bang voor de regen, denk ik. 
Van de overzijde van de straat dringt gekleurd licht door het 
woud van regen tot mij door, 
Ik loop erheen. Het blijkt een cafetaria te zijn en ik ga er- 
binnen. Er  is niemand behalve de eigenaar. 
Hij kijkt me aan alsof ik een vreemd wezen ben. 
,,Bent i! helemaal van huis hiernaartoe komen lópen? Door 
die stortbui?' ik beaam dit. 
Hij schudt het hoofd, waarop te lezen staat, dat ie me gek 
vindt. Ik loop naar de automaat en tast in mijn zakken naar 
een kwartje. Het gaat niet zo best met die natte handen, toch 

lukt het, maar ik vind geen kwartje, wél een gulden. 
Ik ga naar de baas en wissel met hem een gulden voor vier 
kwarties. Nadat ik een kwartie in de sleuf van de kroketten 
kolom heb gegooid, open ik het luikje en haal er een kroket 
uit, Als ik hem op heb, groet ik de man beleefd en verlaat zijn 
eigendom, 
Ik loop weer in de regen.. . 

C, v. d. B. 4B 

Dit opstel werd door de jury van de Coeberah-prijsvraag 
met een 8 beloond. 

CAISSA'S HEILIGDOM 

Ziehier dan de schaakrubriek! Laat me even een verklaring 
geven van de titel: Caïssa is een schaakgodin, en deze rubriek 
is haar heiligdom in dit blad. Te harer ere zullen hier iedere 
keer twee problemen gepubliceerd worden: een voor de 
beginners en een voor de gevorderden. Het is de bedoeling, 
dat men zijn oplossing niet voor zich houdt, maar inlevert bij 
mijnheer v. d. Krogt, of bij Noud Vromans 3b, André Verbaan 
4BI of Joost Ides IVa. Onder de inzenders van goede oplos- 
singen wordt geloot en wie daarbij geluk heeft krijgt de prijs, 
die de rektor beschikbaar heeft gesteld: f 5.- zowel voor de 
winnaar bij de beginners als bij de cracks! 
W e  rekenen er natuurlijk wel op, dat sterke spelers niet zo 
onsportief zijn om het makkelijkste probleem op te lossen: 
merken we, dat iemand die zich als beginneling voordoet 
eigenlijk een sterke speler is, dan wordt hij natuurlijk gedis- 
kwalificeerd en voor de rest van het jaar van deelneming uit- 
gesloten. Verder is bepaald dat wie eens de prijs gekregen 
heeft, die niet later in het schooljaar nog eens kan ontvangen. 
Welaan dan hier de eerste twee opgaven. 



beginners 

Gevraagd: Geef wits beste 
voortzetting aan en leg uit 
waarom deze winnend is. 

gevorderden 

Gevraagd: W i t  speelt en 
wint. Ga goed na welke ver- 

dedigingsmogelijkheden 
zwart heeft! 

Oplossingen voor 20 maart inleveren bij bovengenoemde per- 
sonen. Schaak ze! Grootmeestertje. 

IN DIENST VAN CAISSA . . . 
Hebben enkelen van ons zich drie dagen van hun kerstvakan- 
tie onledig gehouden met het imiteren van mensen als Petros- 
jan en Botwinnik. Dat deden zij in het doopsgezinde jeugdhuis 
,,Deining" op het jaarlijkse schoolschaaktoernooi van de 
Haarlemse Scholieren Schaakbond. Alle deelnemers hebben 
er weer evenveel plezier van gehad als andere jaren, het is 
alleen wel te hopen, dat er volgend jaar weer eens een stuk 
of 40 mensen meedoen inplaats van 17, want dat is toch wel 
erg weinig. Het toernooi werd gewonnen door Jan v. Rongen, 
die in het beslissende vluggertje nr. 2 Ben Spanenburg ver- 
sloeg. De derde prijs was voor Wietse N i j dav  dank zij zijn 
v luggert je~overwinnin~ op onze Adri Smolders, die de vierde 
kreeg. Smolders is op een haar na kampioen geweest, want tot 
ieders verbazing kwam hij in de laatste partij tegen Jan v. 
Rongen op winst te staan! Deze wist er echter toch nog re- 
mise van te maken, zodat Smollders nu vierde werd met 4% 
punt uit zes wedstrijden. De resulaten van de overige Trinita- 
riërs waren: Kees Snel. 4 punten, Bob v. Baarsen 3 punten, 
Gert  Leuven 3 punten, Noud Vromans 2% punt en Benedict 
Kal ook 2% punt. B.K. 

SPORT 

HET KERSTTOERNOOI 
Reikhalzend hebben zo'n vijfendertig jongens van onze school 
uitgezien naar het op basketballgebied grootste evenement 
met betrekking tot vrijwel alle Haarlemse scholen: het kerst- 
toernooi in het Krelagehuis. Een wekenlange voorbereiding, 
gestelijk en lichamelijk, was er voorafgegaan, toen onze jon- 
gens, een beetje zenuwachtig, op de planken verschenen. 

Wel, nu de spanning u reeds bevangen heeft zullen we da- 
delijk de resultaten bekendmaken. Het eerste team van de 
senioren heeft tezamen met het eerste zestal der junioren 
de meeste lauweren geoogst, beide ploegen wisten door te 
dringen in de halve finale, maar daarmee was de kous af, 
zij het op een bijzonder ongelukkige wijze. 

Het senioren I team was via vrij gemakkelijke overwinning 
van 29-14, 31-12 en 32-9 met zeer verdienstelijk spel in de 
demi-finale beland. De tegenstander was de altijd weer sterke 
Klaas de Vries school, die door een ,,pressingn toe te passen 
nog juist de jongens van de H.T.S. had weten te verslaan na 
een niet geringe achterstand. Coach Dick van de Vlugt, oud- 
leerling, en Hans van der Meyden hadden proberen vast te 
stellen volgens welke taktiek Klaas de V. ging spelen, maar 
dat pakte lelijk anders uit. Geheel overrompeld als we wer- 
den in de eerste fase van de strijd, hadden we geen antwoord 
op de razendsnelle ,,breaksu en goede ,,jumpsW van de 
tegenpartij en volkomen machteloos stonden we daar in 
die grote zaal te kijk voor de supporters. Allemachtig, wat ging 
dat mis. Nog een enkel schot was gelukt, goed dan was 
het niet erg geweest, maar alles ging ernaast, of erover, zelfs 
virtuoos Hans stond in z'n hemd, kunt u nagaan. Kortom het 
werd 31-13. 

Klaas de Vries werd later winnaar van het toernooi. 

Het tweede seniorenteam won ongelukkigerwijze, zodat het 
in de winnaarsronde de tweede maal moest uitkomen tegen 
het Marnix. Iemand, die weet hoe de verhoudingen liggen, 
zal 8-37 nog niet zo gek vinden voor een beginnende ploeg. 
Pivot Paul van Wissen mogen we wel de beste speler van dit 
team noemen, zonder de anderen te kort te willen doen. 

Bij de junioren is het allemaal wat vreemd afgelopen, vooral 
met dat eente team. W e  weten dat het wel eens moeilijk is 
zich als favoriet getipt te weten (door de krant], maar dat is 
nog geen reden om slechter te gaan spelen dan men kan. Nu 
wil ik dit team niets verwijten, doch ik heb de indruk, dat, 
als het in de halve finale iets taktischer was aangepakt, op 
z'n minst een finaleplaats in het verschiet had gelegen. De 
eerste wedstrijden liepen lekker en werden door efficient spel 
vrij gemaakkelijk gewonnen. John Willems had wel het 
grootste aandeel in de overwinningen van 34-7, 37-6, 24-4 en 
de ploeg vormde een goed geheel. Doch in de halve finale 
tegen de ploeg uit de Haarlemmermeer werden onze jongens 
in  de eerste vijf minuten verrast door enkele goede afstands- 
schoten van de tegenpartij en de achterstand, die ze zo oplie- 
pen werd slechts voetje voor voette ingehaald. De spanning 
maakte het onsamenhangende spel goed, maar toch wilde het 
allemaal niet zo goed lukken bij ons team. Op het laatste 
moment kon de stand nog gelijk gemaakt worden en dus 
moest er overgegaan worden tot het nemen van strafworpen. 

Tot ieders verbazing wist geen enkele speler van onze ploeg 
de geboden kans te benutten, terwijl de laatste man van de 
tegenpartij met een onderhandse worp de overwinning naar 
de Haarlemmermeer wist te brengen. Zeer spijtig. 

Van de overige juniorenteams is niet bijzonder veel te zeg- 
gen. Het tweede won zijn eerste wedstrijd vrij eenvoudig met 
14-3, doch werd in de tweede ronde uitgeschakeld. Hoewel 
het derde team achtereenvolgrns met 4-18 en 0-10 naar huis 
werd gestuurd, werd er door deze zeer jonge jongens veel- 
belovend gespeeld, vooral Pedroli kwam aardig uit de voe- 
ten, maar helaas was er een gebrek aan goede doelers. 

Ofschoon het toernooi geen slechte resultaten heeft gebracht, 
hadden we in het geheel toch iets meer verwacht. W e  denken 
alvast aan volgend jaar. H.V.W. 
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