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Grove schending van de R.T.C.-overeenkomsten leidt tot 
rechtsstrijd der Zuid-Molukkers 

" I Ambon moet vrij . 

TiJ'lens de Japanse be;rlfiny van Nederlands-Indië Gezag stil nnnr dc deur. aarzelde, bleef op d? drrrnpel staan, 
duiong <Ie i.rjarid eer, j o n ~ r  Arril,unees ie ipuiurri iip dl-aiiide zirli plots lachend om en spuwde Ihct schreiend volk 
de Nederlandse vlag, Oridanhs liet la / / e  palc slaag in het gezicht: want het volk was dapper ei1 door de eeuwen 
dat dc heren van de Krrripefai hern ai liadden torgr- troiiv.! 
diprui, ineigcrile de  jongen, Slag~tr,  ~loekeri  ?n he- 
drcigingeii van zijn 1eut-n v<ilgden. 
Tnen knii-ldr dc  jnngr Anibotiees en kfisfc de  ulag DE VERENIGDE S T A T E N  V A N  INDONESIR 

u,cllic hij har1 rrioeien ~>irgzti;eti. Eert riur lafcr ri.,as Op 27 december 1949 werd het tot dan gchcten Nederla~ids 
hij dood. Indië onafhankelijk, Hieririer kwacii een ciiidc aan het con- 

D e  Volkskrant, 25-4-1056 flict dat 15 augustus 1943 gerezen was  tussen ren zekere 
Cockorno en de Nederlandse regering, Socknrtio verklaardc. 

DOOK D E  EEULITEN T R O U W  na de ondergang uari , ,De Rijzende Zon". Indonesie n.l. on- 
iiiiddclliik onafhrinkeliik 

Er  =,ris eens een volk, iii aantal klein. i n  d ~ i ~ g d e ~ i  groot. Het 
volk wooridc Iiier ver vandaan, imanr was iiict oiis hecht 
verhondeii. Het was dapper en door de ecuiiren trouw aan 
(;czng en Koningsh~is. Dikwijls was dit eerlijke en eenvou- 
dige volk dooi. iuoeilijkheden omringd, Nimmer rchter ont- 
brnlr ren uitwi-g, Wan t  dit volk was  dapper cn bleef door 
de ecuwrii troliW nni i  Gcznn en I<oningsliuic. En daarom 
leefde her gclu$kig ondtr d? w-iirini zon. 

O p  zekerr dag c c h t ~ .  verdaeen de zon zwart in de visrijke 
zrr .  Dotikrr nzas plots hun woonplaals, Met wr,ikke~i be- 
dpkr het stille strand, zonder vruilil de Iio~rieri in 't dori-c 
gras. Iedere dag kwam de ion  op. bloedrood: kroop traag 
langs de hemel, bloedrood: en dook wig  in 't woelige water, 
bloedrood. Iedere dag en steeds Iictz~lfde. Dir!it w.as dc 
sluier die uit de wulken waaide. Het volk werd lhijiin blind. 
Z o  diep was de duislerriis. Mdar toch vergiste tiieiiinnd zich 
bij het stappen in 't donker, W a n t  licht silieeli iiit hct hart 
en duidelijk wds daiiro~ri h i t  pad, Altijd eri zoiidi-I. mankeren. 
Toen vermengde opeeris weir  Iiet Iirldcrc Iiciiirllicht zich met 
Iirt licht uit lhiici Iiart En vrciigdc was cr onder het volk, bij 
Gczaq en Koningshiiis. 
Fier wapperde weer. lang verwacht, i t i  rood, wit en blauw, 
het symbool dat leidde tot overu~itining en overheersing 
verdreef. Blij wiegilen weer wijdiiitw-aeicrendc palmen boven 
prauwen voor rijke visvangst gereed. Vrrdr  ietclde op de 
bamboetroon en darik was d? ccptcr .  die blonk in ge- 
vouwen handen. F ~ e s t  was overal. Mnar niet lang. W a n t  
op zekerr dag iiioest Iiet Koninklijkr Gezag weg, op reis nadr 
huis. Bij h ~ t  plechtige afscheid dankte het Gezag dit volk. 
oriidnt het dnpprr was en door de eeuwen trouw. Het volk 
was ontroerd en huilde. Veel woorden sprak Iiet Gezag: 
dank. recht, trouw, waardering, beloning. hulp. Toen liep het 

De Nederlaridse r ~ g ~ t . i n g  wenste echter de soevc.rciriit<-it crrst 
na een uvcrgangspi.riodc over te draqen en erkeiidc dus 
Soek'iriios z.g.  iiroclomatie niet. Toen dit Ni-dcrlnndsr ge- 
biedsdeel clan ook pas eind 1949 soevrreiii werd. lirrrg het 
deze onafliankclijkhcid uit handen vcin dc Ncderlniidsc re- 
grririq. Er w-as toer, dus geen sprake van ren I~idoiicsischc 
sta;itsgt.ecp, tiinar van officiële machtswisseling. Aan deze 
soevcreiiiiteitsovcrdracht ging een sPrar~kwat~rvil l  vooraf, die 
via de gcschirdenishoekjes de vergetelliei~l binnengaat als 
de Rotide 'ì'afel Conferentie. De aicoorden rlezrr conferentie 
morsten de basis vormen ";in dr  pas veraorvcn. rcspectie- 
velijk geschonken soevereiniteit. noch zonis hoe langer hoc 
meer gebruikelijk, hield men zich ook toen al ijverig hcziq 
met het hereiclen van plavciscl voor een spreekxzoordelijke 
weg. In de door de bride partijwi ondertekende Mantelrcsolu- 
tie treffen wij in artikel 11, onder <>vc~~gn~lgsoverceni.ccmst~ 
hel volgende a a ~ i -  

i. D e  indeling ~ ~ a n  dr Ri-i>zihlick der Verenigde S f a -  
ten iian Indonesie iri declsfnten, zal riifeindrlijk i ~ o r -  
den br.göal<! door dc  coristifuante. in otiereensfci~irnir,(7 
met de bipaliriyen uan de voorlopige consfifrtfic van  de 
Republiek der Veroiiyde Staten van Indonesië, mr t  
dien ~ierstandc, dat  door de beliolkingen uen gebiden, 
dic door de &gering van de  Republiek der Verenigdr 
Stater, van Indoiicsië. op aanbeiicling i>arr de- ioi7:- 

missie der Verenigde Nafies voor Indunesië o! pen 
arider orgaaii van de Verenigde Nafies mnrden aan- 
grmeien, een plebisciet onder tveziclit LIRTI d e  (:om- 
niissie der Verenigde Naties uoor liidoriesië of bedoeld 
ander orgaan zal n.vrden gchoziden eiser de  vraag, of 
zij zich fot een afzoiidrrlijke deelsfaaf zullen vormen. 



2. Elke decisfaaf zal in de  geiegeriheid worden gesteld 
de defiriiticve con.rfifirfic f c  aaiiuaarden. Iii ycual een 
deelstaat d i r c  niet aariuanrdt, zal liij dc bevoegdheid 
hchhrri fe orzdcriioridt-len oinfreiit een specinlc verhou- 
diri,q tof dc Repirblirk d ~ r  17~rcniydc Stnten uan 111- 

d<inesiC en h ~ t  Konfrikrijk der N~dcrlanden. 

Zwart op wit! Garanties die er  niet urri liegen. naderhand 
wel geloochend zrillen wor~leii! Duidt-lijk is Iiicr sprak? van 
een federalie De Rep~ihlick dm Vet.e-iiigde Staten van 111- 
doriïsië. Bove~idieri veriiielddc de Indoncsisrhe grondwet dat 
de deelst,tten gelijkyer~rlitigd waren, i i i  afwachting van de 
federale structuiit.. 

SCIIENr>IN(; K.'I'.C.-ACCOORDEK 

Nauwrlijks ecliter was d? lhcvrijdendr handtekening droog, of 
een lieerczuclitigr kliek hcgoii alle macht aan zich te trek- 
ken. Openlijk werden de K.'i'.C.-overeenkomsten oeschonden. 
Er kmani cen rcgcring van de Republik Indonesia. Deze op 
dr 16c januari 1950 geproclameerde regering, kon volgens dc 
ovrl-eenkanisten niet meer zijn dan de regering v ~ i n  eer, 
drrlstant ei, dus niet de federale regering vormen. Haar stre- 
ven was cr echter op gericht alle gclijkgerrchlgde staten viiii 
hct eilandenrijk, gewapenderhand aan haar macht te ondrr- 
werpen. 
Zelfbeschikking! Plebiscicl? Speci'ile verhouding7 
De miiclitsdruiiken Javcianse dictator wenste geen fcderatir, 
s iaar  cen éi-iilieidsstaat ondir zijn gezag. Diis tnoesteti de 
drelstiiten wol-deri g~liqiiidecrd. 
Soekarno en zijn riiakkrrs b~goniien vol goede moed en hch- 
ben heldas weinici krachtige tqcnstand ontniort; dccls omdat 
de deelstaten ii'tgerioeg geen I ~ g r r s  eri wapens hnldni,  dccls 
omdat de afzonderliikr delen riiet allen de Javaanse ~iolitick 
doorzagen en opgewekt riie~streefden naai. hiin eigen otidcr- 
drukkiiiq IIet r i i~ t  brpiiald rijke ?t i  ovrrhcvolkte Java zocht 
exparirie in rijke en di~nbcvolkte huitci-.gchicdeii. Sockarno 
brok zijn woox-d en ricgccrde gegeven garanties. Voor Nedrr- 
land was dit het sein om hij dc kachel ganzebord te gaan 
spelen. We1 doorzien werd deze politiek terstond door de 
Iciders der Zuid-h,folukkers, De Zuid-Molukken wensten van 
het begin af aan niet onder Javaanse heerschappij te komen. 
Zij wilden onafhankelijk blijven en proclameerden dc 25sts 
april 1950, de Republik Maluku Selatan. waarbij zij zich be- 
ricpcn op de R.T.C.-accoorden. Tevc rg~e f s  uitcrnard. \Vat 
dom ook van hen: hoe durfdc dn: stellctjc stouterds zich tc 
beroepen op internationale overeenkomsten! 
In oktoher van hetzelfde jaar werd het eiland Ambon door 
Indonesische troepen omsingeld. Nauwer sloot de ring. 
Smeekbeden tot Nederland en de vrije wereld bleven onbe- 
antwoord. Begin november werd het eiland genomen. Het 
Ambonese leger moest wijken voor een overmacht aan men- 
sen en materiaal. aangevoerd door Nederlandse K.P.M. sche- 
pen ...... 

Onder auspiciën rian de  Stichting ,,Door de  eeninen 
trouic>", werd op clinsdag 29 rleceniler in Iltreclif 
cen schoolpersconfcrenfie gehonden over de urij11eid.s- 
strijd dcr Zuid-Molukken, Sprekers op [ieze Oijeeri- 
komst. niaren o.a. Zijne E.~ceiirn/ir Ir. T. A. Ma- 
nusama. Minisfer van Defensie Lxan de R.LI.S., Zijne 
Escellentie P. W. Rokolio, Miniaier van Visserij en 
Vucdsrivuorzirnjriy van d e  R.M.S. r r .  K. u s r i  
Rijikcvoisii, lid vari d<- Tuierde Kanier uonr de 
K.V.P. 

De in dif artilcel verwerkte gegevens, rijn ontieerid 
aan dcie perscorifcrenfie en pnblicafies van de Sficli- 
íiny ,.Door dc crtiirirri frouu~". 
Vcrzaekeri urn iiilichtingen, priblicafiei en dor~inieri- 
rrioifiific. kiiiif ir richten fof: Postbris 245 in Ririd- 
lzov?n. 

IITG yel<felijke sfrun - aboririemenf o p  ,,De slem van 
Ambon", coiifrihiziie, vrije gi[f - wordt dankbaar in- 
yeu>aclif op giro 426, fen rianic van genorrnde stichting, 
Nicuuistraat 7a in Eindhoven. 

H E T  Ah.IBONEZENVRAAGSTUK 

Ne de soevereiniteits overdracht werd Nederland verrijkt nic: 
een nieuw. zklf ontworpen probleem: 213.000 Anibotiezen in 
Nederland. 

Dc groep Zuid-Molukkers die rnoiiientrrl op d? Nederlandse 
door dr  eeuu2en heen yepuhliceri-dr gastvrijhrid parasiteert, 
bestaat voornamelijk uit <lezitirien van oud K.N.1.L.-militairen. 
Na  de overtlracht rnoest Iirt Koninklijk Nederlands Indische 
Leger worden gpdeniohilicrrrd. D c  in dat roemrijke leger de 
z.tak van  N~dcr lnnd dienende Zuid-Molukkers, mochten toen 
een k ~ ~ z e  niaken tussen ofa.el dienstnemen in het Tent'ira 
h'ntioriiil Indoncsia (Bocng Karno's drngondersj, hfwrl op- 
inamc in 't Nrdcrlandse leger. Uf afvloeien nacir het gebied 
vati keiize.  HE^ incrcndecl der strijders koos dit laatste. Dc 
niecsteri wilden naar de Zuid-Molukken terug - dil ,,trruq", 
onidnt de Zuid-Moluklrcrs d r  Nederlandse vlag hesen, ver- 
spreid ovc~. de gchelr Indische Archipel.. 

H F ~  land van keuze werd ecliter spoedig onhereilibnar wcg- 
gcproinoveerd tot land van h r l o f t ~  - en brloften hoef jr. 
naar ik bescheiden nireri, torli niet te houden. Dc Neder- 
landse legerleidirici izerhood na de proclamat:e van de Repu- 
bliek der Zuid-Molukken. de Ziiid-hiolukkcrs, die hun be- 
dreigde geboortegrond wilden vcrdcdigen tegen het  onwel^ 
tig Javaanse imperialisnie, naar  Anihon tr gaan. Ja. zonder 
u.apens mochten rij huri  beliigcrs hegroeten. Ontu,apend var) 
hoger hand, te 1rlidde11 vrin de vijand. Derhalve weigerden 
deze strijdrrs zondt,r wapenen zich naar bezetie gebieden te 
L>ri~rvcn. Zij vroegen de Staat der Nederlanden hen niet ~ i a i i  

I i i i i i  vijanden te uzillen toevertrouwen, maar toe te staan dat 
zij n n n r  nog vrije rilanden gingen. De rrgeriiig wt.igel.d? dit. 
Toen hlccf de driekleurgetrouwen niels anders over clan zicli 
o p  diensthevrl naar Nederland in te schepen. Orirnirldellijk ria 
niiiikonist ivrrd hun de militaire status oiituomeii. Alweer 
eeii handeling regen gedane beloften in. ... . . 

W a t  zal ik liaiidliaven? Kcchr en Rechtvaardigbeid? Of liever 
Reloften' 

W A T  NU7 
De in Nederland verblijvende Zuid-Molukkers zetten iiiter- 
aard hun strijd voor handhavirig van 't recht voort. Zij eisen 
overeenkomstig de R.T.C. accoorderi, eer1 vrij er1 onaflianki- 
lijk Maluku Selatan. De R.M.S. eist dat  haar proclainatie als 
rechtmatig wordt erkend, zoals het Amslerdarnse Ilol  loririu- 
leerde bij haar uitspraak in het gedinq tussen de A.rriboriczeii 
en de K.P.M. Door 'teze positieve uitspraak I i r ~ f t  d? Neder- 
landse rechter dus de rechtmatigheid erkend vnii di- R..\l.S. 
Dit is echter voor d? N~der l a~ idse  regering ziog greri aan- 
leiding geweest de Republik Maliikii Selatnii dooi- een nf- 
liciële erkenning. zo riiet te voorzien van daadwcrk+-lijkr Iiiilp, 
dan toch ininsteris van orioritli~erlijke niorelc stciin. Nicts 
wordt er gedaan trgeri de srlieiiding der ovirrerikoriisten door 
Indonisië. Npd~rliind doct of z'ii iiriis bloedt - van eeii 
tropenzweer! 

Geen mea culpa-geroep moet er weerklinken. Gemi gewroet 
in ' t  verleden plaats\,inden orn figilreri die iiiisstapten o f  faal- 
den te vonnissen. Onze uiterlijk laffe I i o u d i ~ i ~ ~  is niet te wij- 
ten aan enkele persoiie~i, inaar aan ons allm iriiierlijke laf- 
heid. Omdat Soekiiriio ~ i u  clenieend heeft zicli niet te Iioeveii 
houden aan internationale overeenkomsten. is ons liive va- 
derland nog liiet ontheven van de eens aanvaiirdr plicht ge- 
dane garaniies na te komen! Zelis al zou Nederland iilliéri. 
niet ver1 kunnen ~iitrichíen in dit gewirw,rr van l.tag eguisirie. 
lipt kan zich t0~1, op z'n allerniinst irisparitien iets te berri- 
ken: Verenigde Naties, Veilighcidsrnod Is de Ncdcrlandsc 
vcgcring zich ooit WEI criisticl hcwiist g i w ~ e s t  v a n  de betr- 
kenis. inhoud en de daaruit voortvloeiende ~ ~ r p l i ~ h t i n g e n  
van de door haar gordgckeiirdc en oiidertek~ndc Maritelre- 
solutie? Of hcrft zij zich toen slechts ten doel gcstpld dc 
literaire wcrcld tc vrrrijkeii niet stijlblocinpjes uit de tuin van 
de ambtensrentnnl! 

De R.M.S. \,erwacht van Nederland niet de erkenning van 
en het geween orri geiriaakte fouten. slechts de n<tleving vrin 
gedane b~lofteri  en toczrggirigen. Wantiper Nedirl,irid dit 
slechts zoii willeii doen. dnri zoii liet Ailibon plirlitsg~trouw- 
steunen door dcze liwcstir op hoog nivenii voor te kggen.  
Maar Nederland zwijgt, slaapt. snurkt. Niet storen s.v.p. Ik 
rust uit van het hrrrijzen ...... 



De enkele dappcreii, die in onze volksvertegenwoordiging 
diil-oen blijk geven van een onkreukbaar rechtsgevoel en vra- 
acn durven stellen over de nenseliikheid. de slechts toeuezeu- - 
de export van zelfbeschikingsrecht nu eens te vrranluoorclen. 
worden met een koloniaal kluitje het riet irigestuurd. 

W O O R D E N  E N  W A P E N S  

De rechtsstrijd der Zuid-Molukkers wordt vatiiiit Nrdcrlnnd 
gesteund door de Stichtirig ,.Door de eeuwen troi~w'', waarin 
zich verenigd hebben, allen die hun dilre plicht t.o.v. Am- 
bon niet willen verzaken. Vooral op ons, jongeren, wordt 
ren dringend beroep gedaan. Wij mogen nirt zwijgen! Het 
is niet fair dat wij onze sclioiiders hiervoor ophalen. Het is 
niet genoeg in koor de Ziiid-Moliikkrrs toe te roepen dat 
wij ..het' heel erg vinden. Gerorp en woorden hehbcn zij al 
genoeg gehoord1 Onze Koningin Jiiliana zei i i i  Hnnr, op l ?  
sipterriber 1957 tot de N~derlaiidse jeugd gericht? boodschap 
iiog: 

Ilet gaat  niet aai, over iets. wat men afkeurt fe  zrg- 
gen: daar moeten ,.re" iets aan doen: hef is een ktlies- 
tie i9an u7at zullen wij daaraan doen. Dat is ren 
yccsteshnudiny. die je hele ieoen kan leiden. en je jc 
laten bezinnen op je verantrrioordellJkheid. 

Het rechtmatig verzet moet voortduren en nestiiiad u~ordeii. 
Het recht zal zegevieren! Met het defaitisnie van: ,.de zaak 
is kansloos". komt Ambon geen stap voot.woorts i t i  Neder- 
land niet vrij van schuld. Overiclens wijzen de oiitwikkelingen 
binnen de Renubliek IndonrsiB eerder in de aoedr richting 
voor de Zuid-Molukken dan in tegcnooergcstelde. 
Niet alleen op politiek iiivenii vorren de Zuid-Molukkers hun 
strijd. 111 de Z.g.. vrije ri>rreld strijden zij iiirt woorden. W'oor- 
den die totiiogtoe grotendrels vcrloren gingen. Zij spreken 
~ r h t e r  niet iilbeii hiiii stenimeri schor, maar moeten ook toe- 
ziiri dat cr voor hun vrijheid hlocd vergoten wordt: bloed 
met dczclfdc klcur als de eerste haan van de Nederlandse 
vlag. 
D e  waprristrijd in dr  Zuid-Molukken woedt voort. Wan1 
,nog is hrt eiland Ceram vrij van Javaanse smeL. Al 10 jaar 
weet een handjevol dapperen. Soekarno's leger te weerstaan. 
Tien hntaljoiis pogen een vrij volk onder het Javaarise juk 
te voeren. Gedccltclijk slechts is dat de verraders gelukt. 
Maar liiet lang zullen zij dit sadistische genoegen smaken. 
W a n t  Ceram is nog vrij en de landen die de vrijheid hebben 
om met hun z.g. rechtsgevoel te koop Le lopen, zullen eens 
wel tot het inzicht komen. dat die reclame niet steunt op 
ware daden. doch slechts worlelt in egoïsme. 

Ambons dag komt! 

Soekarno's oiaclit. nog nict eens o v ~ r a l  gevestigd, wankelt 
reeds op vele ~ilnatsen. Vanaf Atjeh tot Ceram staat Indone- 
sië in brand. Hr t  ccoiion~isrh leven ligt te zieltogen onder de 
g e s ~ l  van corl.i~ptir eti terreur. En dagelijks hoorbaarder klet- 
term hanier en sikkel.. . . . . 
Straks zal Ainhon wccr vrij zijn, Dan zullen de Zuid-Moluk- 
kers uit Nederland terugkeren naar rechtmatig. vrij grond- 
gebied. Kceds nu houden zij rekening met hun iel.uykeer en 
bereiden zij er zich op voor. Zij profiteren darikhaar van liet 
Nederlandse onderwijs en beijrwren zich, voorriarriilijk iii jon- 
gerenorganisaties. om de Zuirl-Molukkers in Nedrrlatid op te 
t r~kken  uit de culturele arnioede, waarin zij verkeren. Een 
sterke cultiirile basis is irnniers onontbrerliik om politieke 
idealen vorrn en inhoud te geven. 

Uiatas kerutitzihsn Ambon, kami banyunkan Maltikii barir- 
Op de puinhopen v a n  Ambon. zuilen i~ii j  een nieiiru Moliik- 
ken bouiiien! 

GEMAK EN PLICH'T 
De gemakkelijkste Iioiiding tcgenovrr deze kwestie is: Nou. 
en: 
Wij helhen enerzijds graag onze mond vol met ,,Recht. 
Vrt-di-, Vriiheid. Rcchtvnardighcid", en vervloeken ander- 
zijds deze h>grippen, die door fen  ieder in de mond genomen, 
allengs verflauuren tot uit te spuwen inhoudloze klanken. Dat 
deze woorden hun diepe en enig ware betekenis dreigen te 
verliezen is al erg genoeg. Laten wij de irioed opbrengen 
urn deze w-oorden in werkelijkheid hiin volledige waarde te- 
rug te schenken. Mcedoen a a n  vervlakking betekent oriver- 

mijdelijk deelname adn schuld. die niet iriinder wordt natil-- 
rnatr allerlei rnod~rne-media-miinr~~tjfs  quasi d i e p ~ i n n i g ~  brie 

an ount in en aan  joii trachten op te diitigeri. Nceni een st d. 
duldt nirt dat woorden en hcgripyieii var, hun juistc betclrenis 
worden heroofd. Wi j  hchheri Ambon rccht op viqheid toege- 
zegd en iiiocten dus ons gegcven woord in een daad om- 
zetten. Aan gegeven gsrantics valt niet te tornen! Mcn kan 
zich er hoogstens laf tegenover gedragen. Onzr houding 
is tot nu toe niet anders geweest. Een fout erkennen is voor 
sommigen een moedige daad, de fout daadwerkelijk herstel- 
len een schijnbare onmogelijkheid. 
TJ"p i j  dienen, al zitten we dan nog op school. toch ook al een 
weloverwogen - mogelijk nog niet volmaakt. maar wel bc- 
wust - standpunt in Le nemen tegenover alwat ons toe\vaait. 
aangereikt of toeclesmelen wordt, wij hoeven ons r r  niet voor 
ie siliarneri dat zij die ons voorgaan, zondigden tegen rccht 
en reclituaaidighei<l, mits wij maar de rampzalige gevolgen 
van hun zwaklieid willen opheffen. Ons rechtsgcvorl mag 
nict zijn als een kwartje dat verklinkt in de juke-hox van 
wispelti~righcid. Door het onrecht dat wij vernamen ondei. 
de aandacht van nog onWctendpn ti- brengen, koniien wij de 
slrer scheppen, waaruit resultaat geboren kan worderi. Zodr,i 
immers een ieder van dit onrecht op d? hoogte is en 'iiiri zijri 
plicht niet wil verzaken, dan is de kans licel groot dat door 
herhaald aandringen en onder invlord van de algelielr br- 
reidheid van ons volk om gedaan oiiri.cht te Iicritelleri. de 
Nedet.laiidse regering dien overeenkomstige pogingen i r i  h ~ t  
werk stelt. 

Waiinccr je, nog jong en niet de vele d;irirhij he ho^ 
rende idealen. plots oiitdrkt w-elke grove orirpchlen 
jouw regering - urasrop jr toch vertrouwen moet - 
cultiveert, dan wordt de verleiding oriwct-r~taarilia~ir 
groot om je eigen idealenwcrcld en de Iiiiiclielu~oor- 
de~ipyrdmiden van anderen in elkaar te trappen en op- 
nieuw te beginnen. 
Het enige houvast dat je na zo'n vcrplcttrrendr ioii- 
clusie nog hebt is dat het onrecht door ouderen of 
andct.eii hedv~ven, jou gelukkig niet verplicht ermec 
door te gaan. 
De Ambonezen hrhheri recht op hun vrijheid, Daarom: 

Ambon inoet vrij ! 
T, A. F. jr. 

Rusland 
33 jaar na zijn laatste lezing voor Cassicinium. hield men. 

Hokk~linrl opnieuw een voordracht. 
Hij hrgoii rriet een inleiding over Rusleiid. waariii inleider, 

volgens voorzittir uit een zekere proefiverk-n~eiitslitcit. zelf 
ren aantal vragen steldr, die Iieiri over zijn reis gesteld waren. 
Hoe is Kusland? Hoe is de Rus? Hoe staat liet mei de qods- 
dienst? O p  deze en dergelijke vragen. gaf nien.Hokkrlirig uit- 
voerig antwoord, zoals hij dat in de les gervnon is. (zonder 
ad~rnpaiize en evt. gelegenheid gevend andere vrngrn tiisseri- 
door te stellen.) 

Hij wist stecds precies wat hij u,ilde zeggen en sprak steeds 
door. De voordracht was zor id~r  onderbreking en werd niet 
het gezapige gezeur met ren hetoog dat er niet is. riiaat. dis- 
tilleerbaar moet zijn uit langdradige aardigheidjes. dic spreker 
een paar dagen tevoren heeft ingestuurd. 

De lezing boride en het betooy ging tegen de opvatting van 
het .,Communistische Rusland". Spreker meende zelfs 'n goed 
teken bespeurd te hebben: ..Br komen weer jonge priesters 
voor de Ortliodoxe Kerk i i i  Riislarid". Na  deze boeiende i~ i -  
Icidizig kwam het ,.gevaarlijkc" deel van de Ieziiig, het ver- 
tonen van de lichtbeelden. Terwijl het meestal dat deel van de 
lezing is, waaronder vooral geslapen wordt, was het hier niet 
vervelend. maar onderhoudend. De lichtheelden w-ariri niet 
alleinaal mooi en als zodanig ook niet vervelend. Het was 
zelfs een gesloten geheel. 
Een geslaagde avond. Een enorme opkomst. 



L--' olgens het retraiteprogramma zal de laatste confereiitic viiii d e z ~  d'ici iiiin- 

storids Iiiginrieri. N,, twee lange stille winterdagen hebben oiirtit er, opge- 
woiidenlieid het iiio~teii afleggeri tegen de stilte en de kalmtc van de enkcling. 
De hcdnardhrid is oiiu~czcnlijk. dromerige ogen kijken op van het boek en schou- 
wen in dc oneindige verhevenheid vaii d? rode avondhrinrl. E rn  hnrdc stem. 
aanstonds dof gcrommcl van stoelen. In de kapcl is liet licht k i l  ontstoken. 
Ze zetten hun kragen op, steken hun handen diep in de zokkeri en drukken hun 
jaasrn tegen zich aan. zij huiveren. Zacht geroezemoes en  driftig klappen vati 
kriielbarikeii. Ze  kijken elkaar aan, mompelen mat, knipogen en lachen, daii rici- 
telen zij zich zuet voor zover dat mogelijk is. leggen het hoofd in d? Iiiitidrri en 
virideri als object voor de ogen de yele en bruine kronkelende lijnen van het Iiniit. 
Straks riaar Iiiiii. Fijii. de ddg is om. SLraks de banden laten suizen op het 
natte asfalt lang: de hiiizrri uSacir binnen hei rozige schemerlan~plicht voor 
icdercen dc gezclliglicid en brliaaglijkllrid loorit Vanavond vrij, cen heerlijkc 
lange avond. 
W a t  zou r r  op de radio zijn? 

()p de eerste trede Vdn het koor. van het heilige der Iicilig~n, ovirsch~rlu\rd 
door de vrede van de Allerhoogste, staat Tesnja. Zijn Ihddere stern 

over de grurp vóór her" teyen de zacht--verlichtee. mct kilti beklede. iriuren 
die de ruinlt~ rifsluiten van het duistvr van buiten. 
Angst gtmeit in zijn hart als hij Iien voor zich ziet: zij, de Izroongctuigen vati h ~ t  
christendom. één mct Hein inaar grrst ?n vlees, mondig door de genade door het 
sacrament der volwassenheid: dat zij toch Iiiistt-r.en, luisteren. luisteren ...... 
In een worstelend omhoog verheffend gebaar. oni door de oiiraakliare speelsheid 
aan zijn voeten heen te breken, perst hij liaai. huiten: ,.Dn? dit toch eeris, tracht 
dit eens in je leven te verwezenlijken, je zult zien hoe gord het is 
Het felle licht geeft zijn vurige. rusteloze ogen cen hozc twitikcliiig. Z e  zien 
liue hij i~iee~ikri~npt,  zich uitstrekt. hoe zijn mond hcldcre v loed~n gcluid uit- 
hr'takt. Ze  lioren de angst iii  zijn stern. 
Driftig klapprli zij de kiii~Bn tegen elkaar, kijken elkaar ondeugend nnn met de 
onhckonirne~~d~ vrriigdp van vriendjes uricler elkaar: 

,.Hoc gned i i i  lieflijk is liet 
als hroeders rendt.aclitig rariim zijn. 
Het is als d? dnilu, v a n  Hcririon 
die n~erdruipt  op dc hcrgen var, Sion 
want daar geeft Jahweh zijn zcgeii 
en leven tot in ceuwigheid." 

E n  zij laten lipt writfr v'tii liuri gernoed deinen en golven en d? wittr siliuioikop- 
jcs kinderlijk verontwaariligd uiteeiispalten op de oevers vaii de vorrrielijkheid. 

.,Siraks lekker naar huis '. 
Dat is nu. 
hlaar later. 

f j' lokken hricriii o w r  stille huiteriwijken en kondigen dr  hooginis ,ian. 
l,, -)c l Kleine grorpjcs. iiitgedoftr iriensen. kinderen in zondagse kleren. dr 

kerkhorken i11 de lia~id yeklernci. stappen parmantig naast hen, schor- 
Inen klakken vaii nieuwigheid in de stille straat. 

In de kerk onder liet vt-r . t t .o~~~~de geluid van gedurig rammelen van koper op 
zilvcr vinden zij hiiii plaats in de rijeri, i11 de rijen spiksplinternieuwr modc- 
jassen, gepoetst? schoenen, zijden sIi;iwls en l r r r~ i  lizi~idschuerie~i, bontjassen en 
opvallendc hoedjes. ernstige gezichten, hoestende, prncsteride rniti,sen. horten vol 
stil verlangen en verwachting: .,Straks het feestelijk ontbijt. d? iiitgrhi-eide koffie 
e n  de visite. IIr t  belooft rnooi weer te worden. vanmiddag misschien ceii hcer- 
lijke miindrlirig. vanavond bridger), biriiienkort vakantie voor de kinderen''. 
O p  de precksrnrl staat een van de vele kapel'iaris van de stadsparochie vurig te 
gebaren en nadrlikkrlijk te roepen. 

, .P~<oh~er  dil eens iri uw leven te verwezenlijken ......" 
Drorneriye gezichten. waarop je de afwezighrid lccst.. ... . 
G~spaiiiien gezicliteri: ,,ja, deze kapelaan kun goed pl-ckeii!" 

Luid gestommel. geschuifel. de kerk loopt l~eri .  OD het de in  buiten kniooeren dc .. . . . 
ogen tegen het felle licht. rammelen 'dv collcctchiisir~~, geuren pasopgestoken 
sigorctten. vinileii blijde uitgeslapen gezichten elkaar, eri klinken enthousiaste 
begrocti~igeii: Hallo, zeg ...... 
De stad ligt ,nog g ~ h c r l  i i i  ruit. 
Geschaard rond de gcdrkte tafel in de behagelijke warmte bij het inschenken 
van d? geurige koffii: 

., ~~. - ~ 

,.Precktc bij jullie d,in die en die?'' 
Na tafel zinken we  in een diepe fauteilil en pakken d? dikke Elsrvier 
Ja, ure zijn toch goede christenen. Alles is toch in orde met  God? 

Z a l i g  leven wij. vol verwachtiiigen, uitziende op promoties ei, vorderiiigen, 
vol van ontmoetingen. bridgecompetities, theevisites en winkelen, v a n  ge- 

zelligheid, var1 feest tot feest. met op de achtergrond de veiligheid van God. 
Het cliristenlerwn glijdt voort als het water vali de  s tadss i~i~r l ,  rimpelend onder 
iiiiijrstiieiize treurw-ilgen, spiegelerid de herenhuizen en slanke zwanen dragend. 



T 'acht dit eens in uw leven te verwezenlijken. 
O ,  probecr het toch eens ......" 

Hoort gij uw stem verklinken. Jesaj'17 Ze lioren liet tocli 
iedere week? Is het dan geen ~ r e e k ?  Waarorri zouden zij Iiet 
doen. waarom zouden zij uerlarigen en zoeken naar verbete- 
ring als alles in orde is met God) 
Niet de Heer is hun schat, niet bij IIern is hun  hart. He171 
geldt niet hun verlangen. W a s  hun ideaiil God, ze zoiiden 
naar Hem \,erlangen, en hrt verlangen zou de daad haren. 
dan zou uw stem nirt verklinken 
h$a,ir hun schat is nirt de Heer. 

. . D ~ ~ P O I I I  horen zij altijd, maar verstaan zij nimme. 
Scherp zien zij, maa r  niet zien zij in". 
Hct christenIrven glijdt voort als het water i-an de stads- 
singrl. rimpelend onder majestueuze treurwilgen. slalige he- 
renhuizen weerspiegelend en slanke zwanen torsend. 

..Tot de steden vernield zijn er1 geen beuv- 
ners meer hebben. To t  de huizen ont.i.olkt 
zijn en het land vrrwurst en verlaten is.'' 

Maar troost u. Jesaja: .,Celijk een stro~ik blijft rtaati waar  
terebint o1 eik zijn iievrld..... .  

Z o  blijft rr w r i  hcilig zand 21s zijn stronk!''. 
J. B. 

, .Ik. '  zei de bezoeker liclitelijk giatiiiisecrd. ,.grloofdc vroeger 
toer. ik nog studeerde. niet dat er  nirnsiti iiirt coinplrxen 
tiiaren. De verh;ilen erover vond ik grappig, ln>aar vrr- 
dpr" , , , , , .  hij zweeg even en ging door. ,.tot op die avond 
bij HéICne. Zoals u misschien riog w~zet, gin!, ik vaak oiii 
met Hélene in mijn studietijd en iedereen, ik ook. dacht dat 
ik met haar zou trouwen. Enfin, ik zat er  een goed iiiir. 

De gast, die verlelde. uzaa ceri belangrijk iiian nnn één der 
h$inisteries. Z o  lielangrijk dat hij zijn func t i~  nirt kon defi- 
niëren. Hij had de doorsneelrekkeri v'tri een hoge fiinctiona- 
ris. Kijzig en goed gebouw-d, gebruind geziriit vari dr  vn- 
kanties buitenlands, slanke, goed oriderhouderi handen, di?, 
als hij gebaarde, ranke vogels langs de warideri livten v l i ~ -  
gen. 
,.Er werd geklopt. en meteen vrrschreii oni de deur een 
hoofd van een vrouwtje, die zeventig. maar ook nigrntig 
jaar kon zijn. Zilveryrijs haar, rossige huid, vriendelijk s tn -  
rende ogen, een beverig kinnetje, .,Oli," zei ze zaclit. ,.ik wist 
niet dat je bezoek had." HIiIPne stond op en stilde ons voor. 
Het dametje heettt- Mevr. Dubois. ,.Ja," zei het ~riensje, .,ze 
zijn er weer." haar stem trilde en herhaalde ,,ze zijn e- uvrer. 
Zou die sterke, flinke man mogen helpen, Hélene?" Ik krek 
verbaasd, maar Hélene fluisterde ,.niet tegen spreken, lioor" 
en gaf mij een zetje in de richting van de rieur. Mevr. Du- 
bois en ik. liepen naast elkaar de trap op en bij de d ~ u r  zci 
het vrouwtje ,.diir. dá i r  ...... d5ár zijn z?." Ik, c r l i t~r .  
vrocg: ..Waar da~i?"  Zij begon te glimlachen. . .Ze zijn niet 
gek. ze zagen riatuurlijk zo'n sterke man. en zijn dadelijk 
weggegaan." ..Wie d a n ?  ,,Die inbrekers natui~rlijk." .,Hoi- 
kun dat nu. dan hadden wij ze cuch iiiorteri zien." ,,Nee." 
fluisterde ze geheimzinnig, ,.ureet U waardoor zij vcrdwe- 
nen zijn," en zij school het bed opzij, ,,hierdoor", eii u 2 c ~ s  

op een gat in de vloer v a n  circa twee centinietcv. 
Ik moest lachen. maar trok een ernstig gezicht en zri: ,,Nu 
ja, ze zijn verdwenen. Ik ga maar u8eer. riaar beneden.'' Maar 
zij beefde en riep: ..Och nee. blijft u tocli." ..Wel als u I i i i j  

nodig hebt. kunt u mij toch roepen.' Ik ging naar de deur 
en liep de trap af. Ik was brriede~i. toen zij [Ie drur operi- 
gooide en gilde: ..Ze zijn er  weer!". Ik hees mij me1 2, 3 
stappen de trap op en dacht: ..Ik mort wat vinden. anders 
ben ik de hele avond bezig." Ik deed de deur open, riep: 
,,Ja. daar gaan ze. Lwce met een donkergrijs pak en een 
rodc stropdas." Z e  juichte van pleziw. Eindelijk geloofde 
iernand haar. Ik schoof onder het bed en vroeg liaar dc ra- 

gebol, die ik in de hoek van haar kamer zag staan. Zij gal 
hem mij en ik iriaiiktr een kabaal onder het bed, deelde mep- 
pen uit en ~is te :  ..Hier pak aan, hebben, je strai." 1Iet inerisje 
danste. Na  eer, niiiiiiiit of vijf stopte ik. stond op, klopte niijli 
pdk af zei: ,,clnar zult 11 voorlopig geen last meer van h ~ b -  
ben.'' Zij keek inij tnii star aan en zei met een ongewoon 
zware stem: .,Ze denken dat ik gek ben. en zij hebben mij 
under curatele g~stc ld .  Zij willen mij verhongeren," zij 
sihreru~vde nii ,,inaar", haar stem daalde tot gefluister ..ik 
Iicli ren voorraad opgeslagen. Kom maar mee," en zij trok 
ni i j  naar ccn kast. en opende de drur. Een provisiekast, vol 
niet hlikken. Rij aan rij. schouder aan schouder. Van vlees 
tot de Iekkrrste vruchten. Het vrouwtje *naakte. helaas, ren 
ongcliikkigr beweging en alle blikken vielen op de grond. 
Zij waren lceg, lceg!?!? Ik schrok. Miin qeziilit werd vaal- 
lhlcek, niijri inzing kramptc samen. Alle blikken hcbben wij 
i x , ~ r l -  nctjes neergezet. Ik ben naar beneden grgaan en vcr- 
tcldr Hélene alles. Een jaar later vertrok ik naar hrt buiten- 
land. 'l'ijdens een verlof ontmoette ik IIPlèiie weer en vrocg 
hoe het met Mevr. Dubois was afgelopei,. 
..Op een keer. diep in de nacht," vertelde H ~ l e n ~ ,  ..stond 
Mevr. Dubois in haar pydrna op het balkon te gilleii. .,daar 
zijn ze wecr, daar zijn ze weer! ' '  De volgende dag kw,>iiien 
zr haar wcqhnlen en zij zit nu in een geslicht. 
Dc verteller za reg  en keek ons aan, &of hij rcpl i~k ver-  
der hij zweeg even en ging door, .,tot op dic avoiid 

J.  van Hrc~ris 4 A. 

M E I  E O  ELI N GEN ;:CIORsKmER 

SCHOOLCOKCER'I' 

Maaridag l5  februari worden oni 12.50 i n  11.45 volgcns dc 
geuzone regeling SCHOOLCONCEK'EN gegeven in de 
gyi~inastirkznal. Hcriiinti Schcy. bas-bariton, zingt liederen 
cri hnlladrri (Schubert. Schunianii. Loewe). Hij wordt bege- 
leid aan de vleugel door Johan Patist. 

CIJRSCJS K1,ASSIEKE VORMING 

O p  dc niaandsgavondcn R en 22 fchruari en I4 in,~,irt zal 
ik te half negen in de muziekzaal van Kestaurant Brinkmann 
een cursus geven over het onderwerp: D E  BETEKENIS 
V A N  D E  KLASSIEKE VORMING VOOR DEZE TIJD.  
Belangstellenden kunnen bij mij kaarten krijgen tegen f 2 , -  
voor de gehele cursus. 

T.F,ESUUR B E W  SCHEERBEEK 

O p  doiid~rdag 25 fchriiari zal de dichter Bert Schierbeek 
voor dc viel-dc eti hogere klassers een voordracht houden 
over zijn werk en eruit voorlezen. De bijeenkomst te 13.40 
en wordt gehouden in de aula. 

BESTUURSVERKIEZING A.G. 

De bestuursverkiezinyen voor de Aposiola~tsge~neriiscliap 
worden dit jaar gehouden op vrijdag 26 februari. Aankoii- 
diclingen zullen te zijner tijd worden gedaan. Propaganda 
#mag !niet gemaakt worden voordat Iiet iiioinentelc bestuur 
van de A.G. dc bctrcffende mededelingen heeft gepubliceerd. 

PIANO-CONCOURS 

Hrt jaarlijks pinnoconcours wordt gehouden in dc cantine 
op vrijdag 26 februari des avonds om 7.30. Men wordt ver- 
zocht zich zo spoedig mogelijk te melden op de wijze. zoals 
i n  liet vorig nuniiiier van Tolle Lege is aangegeven. 

VOORJAARSPAUZE 

Wegens de uitzonderlijk lange d~iiir van dit twccdc tt.iniestcr. 
ziillen niaandng 29 februari en dinsdag 1 maart als pauze- 
dagen worden hcschouwd. De lessen vervallen die daqen. 

RECTOR 



Schaken 
In twee grote toernooien hebben enkele trinitariërs laten 
zien. dat onze school op schaakgebied o p  het ogenblik be- 
paald uitblinkt. 
In het Jeugdschaaktoernooi van ,,Rolland won Kees Ne- 
derkoorn de eerste en W i m  Krijnen de tweede prijs. Be- 
kende schakers als E. Y. Petersma en S. Vonk, winnaars van 
vorige jaren, eindigden pas na onze vrienden. 
Voor de  23e maal werd, in de grote bridgezaal van Brink- 
rnann, het jaarlijkse Scholiaenschaakto~.rnooi gehouden. Bur- 
gemeester Cremers verrichtte de opening van dit belangrijke 
toernooi - de winnaar is immers gerechtigd deel t i  nemen 
aan het noordhollandse kampioenschap - en ook de  voor- 
zitter van de  Noordhollandse Schaakbond, de heer Lankamp, 
was aanwezig. D e  twee cracks Nederkoorn en Krijnen sta- 
ken met kop en schouder boven hlin tegenstanders uit en de 
finale werd dan ook een gezellig onderonsje. Het liep op een 
remise uit en om toch een beslissing tussen onze weinig voor 
elkaar onderdoende schoolgenoten te forceren. werd overeen- 
gekomen een viertal ,.vluggertjes" à tien minuten te spelen. 
Het eerste vluggertje werd wederom remise, maar W i m  
Krijnen wist de overige drie te winnen, zodat hij de prach- 
tige wisselbeker van de H.S.S.B. alsmede een zilveren, door 
het gemeentebestuur beschikbaar gestelde trophee mee naar 
huis kon slepen. Frans Hoek en P. Goossens behoorden 
eveneens tot de prijswinnaars. Deze verheugende berichten 
rechtvaardigen ten volle de  door pater Rektor onlangs toige- 
kende schaaksubsidie. Laten we hopen. dat  ook de school- 
kampioenscliappen ren wat vlotter verloop hebben dan ver- 
leden jaar. In ieder geval bezitten we momenteel een team, 
dat het tegen iedere school op kan nemen. W a t  dachten de  
heren van een Nationaal Schoolkampioenschap? Laat dit 
een streven zijn, waarvan de verwezenlijking naar ons ge- 
voel mogelijk moet zijn; dit jaar of anders in 1961. 

Kerstbasketbaltoernooi 
Onze getemperd-optimistische verwachtingen voor dit jaar- 
lijkse, in het Haarlemse bollen- en sportpaleis aan de  Leidse- 
vaart plaats vindende festijn. zijn helaas niet helemaal uit- 
gekomen. 
De wedstrijden van het Senioren-team gaven inderdaad een 
nog steeds opgaande lijn te zien, maar slechts zo nu en dan 
konden wij van zeer goed spel genieten. Na  een 14-8 over- 
winning o p  het Kennemerlyceum, in een spannende, gelijk- 
opgaande strijd, was het Christelijk Lyceum ons met 2 L 5  
verreweg de  baas. Er werd in deze wedstrijd slecht gespeeld 
en we durven zelfs. ondanks de  hoge cijfers, beweren. dat 
middels een beter benutten van de in ons team schiiilende 
capaciteiten, het Christelijk verslagen zou zijn. In de  verlie- 
zersronde. waarin we nu geraakten, werd op nette wijze de  
L.T.S. verslagen met 5 1 4 .  Onze jongens lieten nu veel 
minder kansen onbenut en af en toe was er werkelijk fraai 

samenspel. Maar de L.T.S. was wel z6  zwak, dat we niet 
te veil  naar de  cijfers mopten kijken. Toch gaf het spel 
enige hoop vo:r de volgende wedstrijd, tegen het Lorenzly- 
ceum, maar het flitsende was er in deze partij weer uit en de 
spanning die er volop heerste, kon het tekort aan technische 
staaltjes niet vergoeden. Het werd o p  een beetje ongelukkige 
wijze een 18-19 nederlaag, omdat kort voor tijd onze m.i. 
beste speler (Tim v. Loenen) en André Mascini wegens 4 
persoonlijke fouten het veld moesten verlaten. De grote ge- 
breken die er tijdens dit toernooi duidelijk aan de dag tra- 
den, zijn: t e  weinig overspel (enkele spelers waren wel 
erg individueel) en een groot gemis aan doeltreffendheid. 

Fred Brouwer: een van de besten 

Maar nogmaals: de opgaande lijn blijft aanwezig. Het eerste 
Ju,oren*tean~ behaalde, evenals verleden jaar. een prijs, zij 
het de  tweede in de verliezersronde. Na  een onnodige 10- 
14 nederlaag tegen de  L.T.S. 3 werden de  Klaas de Vries- 
school 2 en de Mr. Bnichschool met resp. 24-10 en 2 1 - 6  
aan de  zegekar gebonden. De beste wedstrijd was ongetwij- 



frld tegen Lourens Coster 2, u~elke met 21-6 werd gewon- 
nen. Nu was er  echt het spel, zoals onder leiding van pater 
Ver i i~ r  zo dikwijls in dr  eigen Clyrnzaal vertoond was, De 
achterhorde. potdicht. hrak foutloos alle tegenaanv,illen af 
en hniiwde de aanvallen op inrt strakki worpen. 13e aanval- 
lers liepen goed vrij en het schicten a a s  zliivrc.. Zoii men 
het helc toernooi zo gespeeld hcbhen, dan hadden we hoge 
ogen naar dc titel grgooid. 1x1 de verliezersfinale traden me 
aan tegen de Prinses Ireneschool. Jan (,.muis") van de Veer 
liet zijn makkers hij deze finale in de steek. daar hij zijn mee- 
spelen niet veranlwoord achtte met de puist die zijn gezicht 
ontsierde. W i j  zullen niet redctwisten ovpr de vra-?j of dit 
wel dan niet rei, geldig csciilis was. maar hct niet mrc doen 
van de trclinisch heste sprlcr gaf hct ~ i i o r c ~ l  van de ploeg 
ren haast zichtbare knak. E r  werd I~istrloos grhaskrthald 
en rr was  geen schijntje te zien van dat prachtig? team uit 
de voorafgaande wedstrijden. 
De Prinses Ireneschool had eigenlijk een ,,makkie" moeten 
zijn, want ook zij bleef beneden de maat, zodat de neder- 
laag die we te slikken kregen. nog niet zo erg groot was (11 
-18). De beste speler na Ta11 van de Veer en eer, verras- 
sing voor ons betoonde zich in dit torriinoi =-el F r ~ d  Brou- 
wer. trraijl, brhalve iii de eindstrijd. zich onder de overige 
spelers weinig zwakke hroeders bevonden. Jammer. dat niet 
alles wat cr in zat. er uit kwam. 
Het tweede junioren-team was helemaal niet opgenzassen te- 
gen de andere scholen. Er werd heus leuk en met veel elan 
gespeeld. maar onzc broertjes uit de laagste klassen waren 
stuk voor stuk een flinke kop kleiner dan hun tegenstanders. 
hetgeen, naar de niet al te ondeskundige lezer begrijpen zal, 
vooriil bii wat hogere ballen een niet zo'n prrttiy ong~rnak is. 
Er heerste ieii prettige sier in het ploegje en met vcel oefe- 
inen zullen deze jongens het merkelijk ren behoorlijk eind kun- 
nen hrengen. De uitslagen waren 3-15 tegen de Gerhord- 
school en 7-20 tegen de Louise d r  Coligny-school. 

Belangrijkste resultaten van het 
afgelopen jaar 
en blik in de toekomst 
Z o  in het prille begin van het nieuwe j~lar is het een gewoon- 
te terug te kijken op het nabije verleden en liet oo!, op de 
toekonist te richten. W a t  bracht 1959 en w-at zal 1960 011s 
schenkeii? 

VOETBAL 
In het paastoernooi verloor het eerste reeds in de openings- 
ronde tegen de uiteindelijke winnaar, Lourens Costrr. Het 
iierde elltdl werd op buitengewoon iiiooie wijze kernpioeti: 
oiigeslageri en nipt de overduidilijke doelcijfers 57-0. De 
overige ~lftallen ho~k ten  wisselvalligr resultaten. 
Het 0.E.S.A.-toernooi was cen prachtig succes. Zonder een 
enkel verlirspunt en met de doelcijfers 8 1 werd de beker 
onbrdrcigd veroverd. Tijdens de onvcrgetelijkr rektorsdag 
werd Mende1 met 1 -  O verslagen. 
W e  kunnen zeer optimistisch zijn voor de toekomst. uzanl 
er zijn vrijwel geen wijziyinyen in het elftal, dat het verleden 
jaar zo prima deed. 

HOCKEY 
Het 0.E.S.A.-toernooi leverde een door weinigen verwachte 
2e plaats op achter het Augustinianurn, waartegen met 0-1 
het onderspit werd gedolven. Mendel werd op de rektorsdag 
met 3-2 geklopt en in de herfst werd een zeer geslaagd 
toernooi georganiseird, waarin eclitcr een inzinking van on- 
ze ploeg moest worden geconstateerd (slechts 1 piintje). Als 
er sfrieus wordt gpoefend door het hele elftal en er tijdig 
een centtale training komt. kunnen we met een gematigd 
optimisme de toekomst tegemoet den.  

BASKETBAL 
De eerstvolgende gelegenheid dat cr mccr interscholair wordt 
gebnskcthnld, zal waarschijnlijk pas tegen het eind van het 
jaar zijn en de vooruitzichten kan men gemakkelijk uit het 
bovenstaande verslag puren. 

VOLLEYBAL 
In liet paasvolleybaltoernooi hrachten wij een ploeg op de 
been die een door ons nimmer vertoond spel liet zien. Naar 

men ons herft vrrtcld. is hrt zestal nog versterkt met enkele 
.,aankopen" van de Henricius-Mulo, zodat w-c met zeer ho- 
ge verwachtingen naar het komende paastoernooi zullen 
gaan kijken. 

ATLETIEK 

De dagen lenq~ti wecr rli de zomer komt in zicht. Onze 
atleten zijn zich a1 verschcidrne maanden aan hct voorhe- 
!reiden op Iict komende seizoen, waarin uze w-eer vele goede 
prcstatirs verwachten. gezien de uitstekende resultaten van 
het afgelopen jaar. Slechts onze talentvolle verspringer K i ~ s  
Christiaanse zullen we moeten niissin, maar voor bet ovcri- 
ge zullen de alurn in den landr I ~ e k ~ n d ~  IIRIIICII / g ~ b r .  
Mascini, Moiis Weyers.  Porn Beelen. Jan Kieviet. ]an Klein. 
Adelbert Houtsi~ia, Leo Stikkelhr.ork en nndercn) dc trini- 
teiiskleur~n weer zo goed niogelijk verdedigen en ook onder- 
getekende zal een flinke stcen hierin trachten bij te dragen. 
De conditie van de vrrschillende atleten is monienteel perfect. 

SCHAKEN 
Gewonnen werd van het Mendel mrt 1-2 en Legen Pius X 
werd gelijk gespeeld (3-3). Zoals lioven r e ~ d s  urrnield, 
zijn er inonienterl eiikel? fcrionicnale talenten voorradig. zo- 
dat ook in deze tak Trinitrits zijn sporturoordje mee zal 
spreken. 

TENNIS 

Mendel werd op de rektorsdag met 2-1 verslagen, de school- 
kampioenschappen waren geslaagd en het huidige pril doet 
hij tennis een gezonde toekomst verwachten. 
Anderr takken van sport werden er  verlpden jaar niet zo 
druk beoefend in sclioolv~rband. De lezer begrijpt, dat het 
sportleven bloeit op onze school en deze bloei zal zich. 
riaar onze vaste overtiiiging. gestadig verder ontwikkelen. 

Pcter vali Biieren. 
(voor de laatste keer) 

Stadsimpressie 
T.angzaniii trekt d? ochtendnevel op uit de zojuist ontwarik- 
te stad ...... 
Het dillirt nu niet Bng meer voor de eerste auto's op de 
w-eg verschijnen en reeds een uur later is het stadsleven in 
volle gang. Drommen haastige voetgangers vullen srrialle 
straten en grote pleinen. Per~oneri~iutos en vraclitwagrns 
jachten langs grote, logge. lawaaierige hiissen en trnnis di?, 
nu en dan tot stilstand gedwongen door stoplichten, dc men- 
senniassa naar rnnrnie kantoor- en bankgebouwen, warenhui. 
zen en fabrieken brengen. 
Geleidelijk neemt de drukte nu af en spoedig is het stil. erg 
stil, voor een stad. die zoëven nog gonsde van bedrijvigheid. 
De lucht betrekt ...... 
Het begint te motregenen.. . . . . 
De natte verlate~i straten weerkaatsen de lichten vati de 
reeds ontstoken Iatitaarns en hier en daar staat een .stoplicht 
eenzaam te knipogen in de vallende avond. 
Traag dealt een steeds dichter wordende mist als een witte 
sluier over de troosteloze stad.. . . . . 
Wanneer de fabrieken en kanloren hun deuren weer geopend 
hebben, haast een ieder zich zo snel mogelijk naar huis, irioc 
van het werk en vluchtend voor de regen. 
De mist is nu zo dicht geworden dat het onniogclijk is vr r  
voor zich uit te zien. 
Laiigzaairi verstrijken de iiren.. . . . . 
Hoewpl de nacht de stad al in diepe duisternis gedompeld 
hceft. hrnndt er achter de egale stenen muren van de grote 
huizenblokken toch nog een enkel licht. 
Wanneer nu en dan een ivindvlaag de mistflarden even uit- 
cenwaait, ziet men nog een laatste auto, dir. als een ge- 
wond, blind dier. dat bang is iets op zijn w q  te ontmoeten, 
over de natte straten voortkruipt. 
Af  en toe hoort men nog de langzainr, voorzichtige stappen 
van een late voetgaiigpr. Als laatste gaan de lichten der lan- 
taarns uit. die zoëven nog als grote gele bollen in de zee 
van damp schenen weg te zinken ...... 
In  de vrrtc slaat een klok 3 uur..... .  P. t. d. Smaal 



Hoe gewoon 
ze was . . . 

Gesprek met een filmster. 

Met luid kloppend hart sta ik op  de stoep vari I i i t  Iiiiis van 
dc berormdc filmsirr Katy Siriitli. Biiidrlijk zal dan de mens 
van iniin riroirieri in vrrviilling gaan FII zal lk het idool van 
miljoenen jongefis E , ,  IIiCisjrs mrt eigen ogen mogen aan- 
s c l ~ o ~ ~ w c n .  
Z e  doct in? persoonlijk open. 
(;ocdcnmiddag, hars. Smith, zeg ik. zou ik u naiiiens cle Ie- 
zcrs en lezeressen van het iwrkblad .,De Madelief" ~iiigt- 
vragen mogen stellen? Natuurlijk. kiiiiit i< maar hintien. Ze  
gaat mc voor n;ia; 'lt. eenvoudig, tiiaar sinnakvnl gcmeubi- 
leerde huiskarnpr Voor clr danie? z,il il: nictcen m;mr haar 
kleding ii;srlit~ijvcii: 'n ycrl jumpertje met n rood kloempje 
uverdwat.~,  'ii hln~iw rokje tot enige centimeters onder de 
knik-ëii en roodgeliikte schoentjes met oncjrveer 6 centiiii~rcr 
Iiogr hakje?. 
Nou, begint u maar, zegt ze eeiivoiicliq; als we zijn gaan 
zitten. 
Mijn ccrste vraag is nrituurliik: ,.IIoe bent i, ontdekt?' 
D,it is als volqt geqdari. O p  ~ 1 1 ' 1 7  Iór jiior spcilde ik eens 
toneel op  eer, k1,issr-avond. Tncvnllig was de directeur van  
ren clrot? filrn~iinntschnpjiij onder dc toeschouu.ers en die zag 
wel mat i i i  inr. Ik krccg direct de hoofdrol in 10 iilrris dar,- 
iJ~l>ndeii en ben nu aan m n 137e bezig. 
Hebt u ;?ltiid IZety Smith geheten? 
Nreri. ii i i j i i  echte naam is Kathcrine Gorgons<iii. maar als 
Katlicrinc (;oi.gonson wordt je natuurlijk $leen fililistrr en 
torii I~cb  ik n i i  naam maar veraiidrrd iii Katy S~iiith. ~~~ 

W,il zijn iiw. hobby's! 
Ac!., qcxvonn, nat zoals 'ille ,indere vroi:wen. In m'n vrije 
tiid kook ik graag. of  ik wandel weit nirt de pocdcl. 
J a .  zc is zo gewoon ileiilrvrn, dpze Knty Smith. Z e  zegt 
wcinig, want ze is hpsrlicidpn. mant als ze wat zegt is lirt 
ook raak en getuigt l i ~ t  van ren diep inzicht. 

Enkcl? voorbeelden: , ,Wilt  vindt u van de hriiriiye politiekr 
ontwikkelirigrn! Ze  i~iocteii riiecr met atoombo~rimrn gooieii 
dan lossen de iiiocilijklizderi zich vanzelf op. IIoe denkt 11 

over de moderne kiiiist? Voor mij is ren schilderij pas kunst 
als je hei net zo goed op  z'n kop kunt hangeri. 
Vorli u rlr u~ijsgcrigc strekking. lezers? Ondanks al haar 
roriri is zc ook 'n eenvoudig en zuinig Iiiiisvro~iu. gehle- 
vrn.  Anderc filmsterren hrbheri i i ic~stal  '11 wagenpark met 
minstens 6 cadilldcs. Zij  iieeiiit genoegen met 3 chevrolrtjes 
en 'n volkswagen. Andere fili~istcrren voelen zich, hoewel 
zc niet kurinen zwcriimen, verplicht cen zwembad met wdrrn 
en koud water iri hun tilili ;inn te leggen. Bij hadr bieciits 
een pierebitdie ~rtct alleen koud water. Ook heeft ze geen in 
vier. maar sleclit in twee kleuren betegelde badkairier (orari- 
je en groril). 
In de liefde is ze ook oprecht en trouw getiIrken. Z e  is piis 
5 kcer grtt.ouu.d. 
Ach ja. zegt ze, als ik hiiiir ren vraaq over haar vrocgere 
echtgenoten stel, het waren alleciiael gocir jongens. maar 
neem nu bijv. mijn dercle man. die had de afschuivelijke ge- 
woonte om iedere morgen luid z'n keel te gorgelen en zegt 
u nu zelf met zo'n riiari ktin je toch nict getrouwd blijven. 
Natuurlijk. zeg ik, cigen schuld, moet 'ie maar niet gorgelen. 
En m'n vorige iiian. di? zong zonder ophouden ,,Ik heh ni'n 
wagrri vol geladeii", als 'ie in bad zat. Dat  gaat op d'n 
duur ook vervelen. Ook dit benam ik volledig. 
Maar nu ben ik toch zo gelukkig getrouwd, gaat ze verder. 
al 5% insniid en nog geen woord ruzie en trots laat ze me 
cnigc foto's uit haar huwelijksleven zien: Hij en zij in de 
zrilhoot. hij en zij op her strand en hij en zij met de poedel 
in de tuin. Inderdaad een zeer gelukkig huuwlijk. 

Oh. nrciiit ii ~i ic nict k ~ ~ u l i j k ,  zegt ze, nu heb ik u per 011- 

geluk de foto's van m'n vorige huwelijk gegeven. Z e  haalt 
drie nieuwe foto's te voorschijn: Deze zijn van  mijn tegen- 
woordige huwelijk. Dit keer: hij en zij mrt rie poedel in de 
tuin. hij en zij op  het sirand en hij en zij in de zeilhooi. 
Inderdaad, cen voorbeeldig huwelijk. 
Is het w.aar dat ii in uw volqe~ide film een song ten gehorr 
brengt? 
Jd en ik heb voor zriijn soiiyr eeri volkoriien origineel onder- 
wcr[> 'l~kozi-ii, dat tot nii liaast nog inict ~ C Z O I I ~ F I I  is 111. dc 
licfde. U trcft hrt  hijzondcr. uzunr vandaag is juist mijn 
perste grammofoonplaat uitgekomen. De titel van  mijn eerste 
song is .,l love you". U'ic heeft die fijnzinnige titel verzon- 
nen, vraag ik. Ikzelf. zegt ze zonder dat er ook maar een 
zweem van trois op  haar intelligente geziclitje is te bespeu- 
ren. 
To t  tranen toe yeruïrd luiater ik verrwlqeris hoe ze met hdiir 
zachte. rria'tr welloidende stem de onretliie liefde vaii twee 
jonge rrimisrn bezingt. 
O p  de nndcrr kant van dr plant r n n t  .,Wintrl.l<>ve". Dc 
3ntl.ocring, die zich van mij meester inoaktr bij bet aanho- 
ren van dit diepzinnige meestcrwerkje: een jongen en een 
meisje. die onder het sneeuwballen gooien verliefd op  elkaar 
raakten, vermag geen pen te heschrijven. 
Gaat  u nog ineer platen maken, Mrs. Smith? 
Ja zrker. O p  de volqeiiden zulleri st i i~ir i :  Suinirirrlo>e. 
Auturnnlove. Springlove. Teznc<gcrlove eri I want you. i rieed 
yoii. i like you. i kiss yaii. Ze iiaciiidc ring c i~ki lc  ticntallen 
titrls. nisar dic waren voor ccn eenvoudig gyrniinsinst tc 
moeilijk en te uiteenlopend om te onthouden. 
. 7  

lenslotte nog een vraag. die dc  lezers van ..De Mcidelief" 
buitengewoon zal interesseren. Aan wclke type nian yerfi 
a de voorkeur? Tja.  dat  is p rio ei li ik te zegyeri. Liefst niet ie 
groot. niet te klein en niri te rniddelniiiti~~. licliiblonci 1iciar 
en zwarte ogen, maar 't tikkeltje groen ni'ig. Hij moet goed 
kuriiieri diiiriirieri en rriag nirt zingen iii bad. 
Berst worden er nog ren paar foto's geiininen igrwoo~i ,  zo- 
als ze is, cen voor Iict fornuis inict 'n gcriiit scliortje aiin en 
f i n  i i i  dc  t~ii~isrocl m a  'n  hreiwcrlrje iri d r  handcii en de 
poedel op  schoot) en dan nemen we afscheid. 
Hct was me een genoegen zegt ze vriendelijk. als ze me de 
kleine u~elgeoormdc hand toereikt. Alsof ze niet elke dag 
handenvol journalisten aan de deur krijgt. 
Een vrouw wiens foto boven duizenden bedden hangt en 
toch een oewone vrouw. 
Hoe is het mogelijk? 

M. W. V 
P.S. Lezers van dit blad kunrien Legen betaling van j 0.45, 
vergezeld van een briefje, waarop naam. adres en lecftijd, een 
foto rnei handtekening van Katy Sniitki bij ichriiver deze, 
bekoineii. Iiiitiatiefri~nicr~s tot opt.irliti~ig vaii rrri ondrriifdc- 
liiig van  de over de hele u~rre ld  vertakte Katy Smith fari- 
club kiinnen zich voor iiilirhtingeri tot dizrlfde perrooii 
wenden. 

Retraites 
Di. retraites voor de tweede en hogere klassrs (~ i i tgrzo~i -  
drrci de rindrxaminandi) worden dit jaar gchoiiden vaii 
rriaaridag 1 irliruari t.e.m. woensdag 2.i februari. en u.cl 
voloeiis Iict oiidcrntaacidr scliirria: 
1 1  a : . ~ ~ j . . :  l I . L ~ . : u  u .t-~~<.l...: i 1 . ~ 1  t..cf ,. s ~ ~ e r .  + A  e: :  \' 
r .  l : : r :  t d .  6 i t .  : l .  JRl +.i +I\? 
11.~ I ~ J . ~ . ,  > t t. !r \v%,en\d;,.~ Ik1 1 : t :~~r ;  k ! , 1 > ~ 1  l\ ' , ,  [ \ . l .  
Doriderdiq 11 t.e.m. zaterdag 13 februari: klassen 35 en 3h  
Maandag 15 l.r.In. woensdag l i  februari: klassen IIIa en 11th 
Doriderda;~ 18 t.e.m. zaterdag 20 februari: klassen IIa en IIb 
Maandag 22 t.e.iii. woensdag 24 febr.: klassen Za. 2h en 2c 
De dagorde wordt daags voor het begin van iedere retraite 
in de hetrokken klassen bekend gcriiiiiikt en riitgedeelcl. 
O p  donderdag 25 februari worden d e  rctraitcs pleclifig gr- 
slofen in een Hoogmis. di'e om half negen iii de knpci uiordf 
op,qedrri,qen. en i i,aarbij alle retraitanten, behalve de ieer- 
iirigen van 'Ie klassen Za, 26 en 2c aanwezig zgn. 
Voor alle klassen Legi~inen d r  lessen die dag om 10.40 uur. 



De man zit stil, zo stil dat zijn vingers. die dogen hehhen 
gebeefd. nu als uitgehouwen vingers van een standbeeld ge- 
kromd liggen op de tafel. Stil, krom, hard. gespannen. Hij 
was biirig gcwrest voor vandaag. 

Verleden j,iar op deze dag, deze dag van lhiilst .... ,,ja nct 
zo wil ik steke~i", drnrirtokkeii, bnll~ii. eriqclt-n en Christus 
was liet +Ieheurd. 

,.Was l i i j  daii zo slrcht geweest"? 

Zijn gedachten wervelden en kolkten als ien bandjir, >illcrlci 
richtirigen zocht hij iiiaar d? bcddiiiy vi.t.jilaatst~ zich niet ...... 
..Op sriccuw zoii Iirt mooi zijn"! Net dc mantel vati de 
kcrstnian. En de kerstman zou groot worden Net zo groot 
als dc Christus die zei dat ik 'n slecht vader was". 

,.'n Kribbe dit j'iar)" Lach en woede bleven 'ii cliase ciiorui 
iii z'n hart. clii'irbij ondersteund door "4. '?s en * i ,  rytlii~ieii 
v'iri kerstbornrn en engelenhaar. wii'irlia het geheel ovrrgiii,.~ 
in ren riridrloos stcrnirieri vdn de instri~nieritrri. die de juist? 
torieri ,lict vonden. 

..W,iiiroiri rrioest zijii zoon toen weg?" De biriqers zochten 
i i i i  dc t a f ~ l r n ~ i d .  die niet h ~ d r k t  was  niet krrstli~it en darriart; 
zijn ogen zorhteii nirt dorli staarden zich dood. zonder afgc- 
leid te worden doos liet kaiirsliicht, 

Toen w a s  Iirt ook de dag van het licht gemeesl. Maar wa- 
r e n  d~ kilrll.sjt-s 11it-t SIIEI iiitgegaa~i) Wiis de boorn niet vlug 
uitgcvallen' Van groeri naiir geel ...... Van wit naar rood: 
hij zag  dc sncciiw mi Iirt bloed dal bij vergieten zou. Was 
een lalrcn nict wit als de s i i ~ i i ~ . 7  IIet enqele~ihaar riierd 
zwart die dog. Het hulst verloot. zijn groeri en stekels ....... 
rn~iar  hij zou stelen. 

Die dag krecil zijn zoon h ~ t  patroon van 'i1 gekooide ijsbeer. 
Zwarte stangen voor ren wit gezicht. 

De jongen had het niet gedaan, maar hij zou het arel doen. 
Zorniiar! Dorlloos! Net zo doelloos als voor hem hef kerrt- 
ieest was. 

Het zou n mooie worden. eentje gegnrnrcrd niit hlilst cri 
k'iarsjes. 't Lijk net als het stuk wild op de tafcl iiizt d? 
lirite~i.. . . . . hij het aansnijden. Het tafellaken zou d r  niantel 
morden. 

,,Di? Kerstman toch". Het a a s  n cynisch Iarhjp dat di? zin 
begeleidde. E n  hij ging. 

De jongen zit stil De hewakers spelen vanuit de vrrtr  ,.Bo- 
ter, kans eri eipren'' op l i d  patroon v411 z'n hrmd en de 
tmlies, zo stil. 

Vandaag kreeg hij 'ri puddinkje, want *olilens de kriiender 
was het Kcrstinis. 't Feest van vrede en recht. Maar dat 
deed hct onrecht niets of WEI? Zijn gedacliteri dansten rond 
in z'n hoofd. 

Ze  hadden hciii g~woori  gezegd ..Het is niet w>iar" ...... 
, ,Het is niet maar". En toen. 

,,Gitar u maar'' ...... ,.gaai u maar.'' Het danste niet. het 
stampte . . .  rylhmisch. monotoon. 

Zo. na een jaar nl. of pas? E n  nu liep hij hier onder de 
versierselen die hem plezierig aandeden. Rood, het had er 
niets mee te maken, maar toch was hij vrij. Groen, waarom 
brandde er nu groenlichll Toch liep hij hier. 'n Plukje glas- 
vezel. Iiu~i ...... engelenhaar. rndar toch was hij vandaag 
vrij . . . .  
Het mrs en de onder ontmoette hem voor de winkel met het 
krihbctjr. D e  man deed het ...... doelloos ...... bij 'n wille- 
keurige voor de kribbe. 
Mrt hoeveel pijn werd toen de kerstgedachte geboren. De 
weeën w-aren smartelijk. 
Misschien wger dan bij de geboorte van het kiridjc dat in 
de kribli? ligt, 

M'iar de gedachte zou hij beiden terugkeren. 
Picter Mascini 

DE ttEER C. W. WILSHAUS 
VERTREKT 
Onze sympathieke amanuensis gaat 'rriniteits verlaten. 
Na een carriere als Technisch Ambtenaar van het IJkwezen. 
naar  hij in een exclusief iiiteruirw nirde~lrelde, kwam hij in 
1955 liiel- als opvolger van broeder Pius. Door iiueste avonrl- 
studie uzist hij zich de Akte R. voinr Hnndetinrhcid ti- vrrwrr- 
ven. Met deze Akte op zak zal hij in februari leraar worden 
nar, de h4azitschappijschovl in  Amsíerdam. We zullen altijd 
non hciii hlijven denken als naii Een voor ieder klaat~stiiand. 
vriendelijk en prcttig man en nooit :iilleii wij de grote nio- 
nienten vergeten. wanneer hij bij een ontstentenis van de con- 
cierge de absenten kwam opnemen. 
Wij \vensen mijnheer Wilshaus een nadr alle wens verlopende 
tt>ekoiiist top. 

O p  een regenachtigr avond voii dr  Zie december van het 
elgeiopen laar vulde rond acht uur een kleine groep mensen 
een deel van de stijlvol-versierde gymzaal om er een nvoiid 
van bezinning te houden. 

H I ~  programliia vrrmclddc dcrticii stukken, dooi. dr  rector 
z ~ l f  aniigckoiidigd. dic in een vlot tempo ten tonelc gebracht 
werden. 

De pianobewerking van Bdch's bekende caiitnte ..Jcsii. joy 
of men's desiring" u,erd vertolkt door Rik v:in d r r  Linden. 
Een origineel idee wcis het dcclarnetnriiii~i van men. Fens, 
die zijn goed opgezet stuk tot spijt van de toelioordcrs in 
liet midden vaii d? zaal snel en onverstaanbaar voordroeq. 
Z o  moedig als de 4e H.B.S. o p  het podium verschenen w.is 
orri ile door nieri. Fens genoemde gedichten voor te dr?qen. 
zo aarzelencl was hlin uiting. Vermeldenswaardig is zeker de 
prestatie van P. Huygen dic tuzeemaal helder, beheersd en 
eerlijk dc dichtcr uit zijn hart liet spreken. O p  het decla- 
nintoriuni stoot het Mattheus-evangelie aan. Een voortreffe- 
lijke keuze was stellig het toen volgende adagio uit een 
clarinetconcert van Mozart. waarvan de rust en bekoorlijk- 
heid geenszins verloren ging door de  plankenkoorts var1 Cliris 
Vogelzang's claririet. 
Met , ,O  kerstnacht schoner dan de daqen", luchtte Pieter 
Hoenderdos zijn gevoelens: helaas. overtuigen kon liij niet. 
W a t  zal ik zeggen over de kerstliedere~i. gezongen dooi. 
F. Kroon? Was het niet volmaakt? E. d'Hdene liet ren a;irdigi. 
\,ar1 enkcle goedkope gecleelten toch niet vrije variatie op 
..Stille nacht, heilige nacht" horen, Met ..Kerstnarlit voorbij" 
vaui A, v. Duitikerken. voorgedrageri door CT, Mooy~kind,  
ovfrwogen wij wat gocd is t? orri-rw-rgrn op dc vooravond 
van het Kerstferst. D e  krrstlicdrrenpotpourri vnii P. Hoen- 
derdos heantwoorddc aan de titel: hij liet horen dat kerst- 
liederen en potpourri niet samen kunnen gaan. Geen wonder 
dat sommige boze tongen in de zaal beweerden dat de eerste 
letters van elk ..te raden" lied een slagzin zouden vormen. 
Met zijn eigen kerstverhaal bewees P. Mascini een meebter 
verteller te zijn. 

Eigen wcrl<, cn goed eigen werk, waren de impressie's van 
R. Vehmeyer op het kerstlied: licht melancholisch, dan weer 
doelbeuzust en zelfverzekerd drukte hij zich uit. Een korte, 
noodgedwongen pauze waarin de geladen sfeer zicli ont- 
spande volgde. .,Men zakte af naar het wat lichtere genre": 
ren klucht die wat rouw uit viel in het begin: het drieko- 
iiiiigspel van Bomans D e  algemene hilariteit en onrust uia- 
ren echter zodanig dat de diverse ,.cliepere gedachten" ..psy- 
chologisclic raaklieden" of zelfs liet ..drarnatischr hoogt~punt ' '  
van lict hrslist nict van dit-pr inlioud verstoken s t~ik ,  oiida~iks 
het goede spcl van P. v. Riirren. F. Kroon eri F. van  Eind- 
hoven niet tot hun rccht kwamen. 
Verdienstelijk eo veri~ielderiswaot~dig a a s  het optrcden van 
Rolleinati die een pantornine combineerde inct zijn technische 
nirdcwerking. 



Bij wijze van zeer grore uitzondering plaatsen 
wij onderstaand artikel. dat 011s ,,van buiten" 
bereikte. Het zou te ver voeren i11 zo'n kort 
plaatsbestek de motieven iiiieen te zetten, die 
ons tot het maken van deze iiitzonderirig 
iioopteii. D e  lezer dient er echter terdege reke- 
ning iiiee te houden, dat o p n a n i e  vati dit ge- 
schrift in ons lijfblad niet zonder meer de 
algehele instemming van de redactie impliceert. 
D e  redactie van .,TolIr Lege" stelt zich dan 
ook niet aansprakelijk voor hieronder gepo- 
neerde stelliiigen, noch voor de uit- 
zondering! 

- - -  

aan de iceriiriilrri van />?t T r i r ~ i f e i t ~ l y ~ e ~ m  

Niets nieuw-s inerli ik t? beweren, wanneer ik liirr iri ren- 
voudiil let t~rtylir ,  naar voren breng dat mij ricderlnnders 
een IIFPI hijzonder volk vormen, Een volk dat zijti weerga 
n i ~ t  kent. Door de eeuwen heen, hebben d? tivderlanders 
bewezen minstens hun mannetje te staan en n.el op alle 
gchied. Moesten de zeeën bevaren worden7 Kijk. daar voe- 
ren zij al. de fierkuivigr golfb~dwingcrs vnii Holland! Werd 
her mode te koloniseren7 Ziet, Ratavin i v x  reeds ons! Was 
't zaak literatuur te b~drijven? Ach, wie kent niet de man 
die. door in zijn iiieesterwerk te alexandrijnen. de verre voor- 
loper schiep van onze hedendaagse gasaansteker! Ja ook met 
schilderkwast en tekrnprri xvistcn we raad (en daad) en 
met riog v e ~ l  imrcr; t? vccl om op te noemen: alles! 

Hr t  zou te ver voeren dit alles met kennierkeiidc voorherl- 
den tr verduidelijken, Ik wil 11 dasroi~i iiift sprcken van 
mannen als Boerhaevr, Leeqhwatet., Hiiygcns. Berlage. Thor- 
becke. var] Gogh. Fokker. Leeiiwenboek, Civilis. Lely, Rem- 
brandt. Hooft en vele, vrlp anderen. Ik heb hier slechts een 
willekeririgr rij naniwi vernield. Willekeurig, daar het te 
oirislaclitig zoii zijn dc willekeur uit deze reeks te verwijclere11 
en ik toch alles vermijden wil, wal mij maar kali afhniiden 
van Ihctgeen ik u kort en bondig te zeggen heh. Evenzo zou 
hct te ver voeren, deze riarnenparadr nog iiit t? hrciden. te 
completeren, naar leef-tijd te raiigsrhikken en vati cen waar- 
de-oordeel ie voorzien. E n  wat znii ik nict ver dwalen, als ik 
ook nog alle vrouwen vet.ilirldeii zou. ovrr wie ik hier 
perse niet spreken wil. onidat zo'n praatje mij danig van mijn 
apropos zou brengen. Even~iiin zou ik u willen noemen de 
tildgenuten. dieren en dingen. aan wie enlof waaraan ik geen 
.i,i~idaclit schenken kan, omdat ik beslist niet uitweiden wil 
over oiiderxi>crpen van nul en enige waardr. 

Ik zal u daarorn <leen nirdedeliiigeri doen omtrent het kerst- 
maal. dat de wilde brcsteii aanrichtten in 't sprookjesbos. 
noch zal ik ~i de plaats van het kameel onthullen, gezien in 
't IicIit vaii .,de donkere dagen". Als zo'n verkwikkende be- 
scliouw-iiiq a l  tc ver zou voeren. hoe zou ik miij dan niet 
rnet bittere scliiild overladen. wanneer ik hier cw veelgr- 
ï r a a g d ~  aandiiclii vragen zou voor een overpeinzing be- 
tl.cffilld~ I I C ~  V F I . S C ~ ~ ~  tussen (a)zijn en wijn 

(b)mijn en gein. 

Hoewel ik moet zeggen. zo'n jolig ommetje zou rne best be- 
vallen. U hegrijpt echter. hoop ik, wel dat het slechts met de 
grootste inspanning van a1 mijn krachten is. dat ik niet op 
dit uitnodigend prohleem inga. W a n t  als het van mezelf zou 

afhangen, iioli. dan zou ik u graag diepgaand op enige in- 
t e r i s n i i t ~  facetten wijzen, die het boven geïnsiniieerde ver- 
schil hepslcn. Maar dit doe ik bepaaldelijk niet! Ik wil ini- 
miers niet zwak zijn en toegeven aan wiit niij bevalt. Ik zeg 
altijd iiianr. rccht door zee, geen ommetjes en raaierij. inaar 
onmiddellijk op je doel af. raak de roos, de kern het piint 
waar alles om draait. het middelpunt, de hoofdzaak! Dcrhslvc 
wil ik u niet treiteren, noch teistiren mrt d? narc. doch op 
zich toch wel geistigr. en daiironi wel eens naargeestige 
~rdd!l, wie p r  C F I ~ ~ C T  was: Colun~bus of 't ei. Een gefuri- 
dwrd en voor iedereen bevredigend antwoord hierop t? ge- 
veii. is mijn lang gekoesterde hartru~ens. Doch dit zoti ti 
maar afhouden van het door rriij pririiair r i i~t  dit artikel bc- 
oogde doel. De enige reden, waarom ik hrt hier dus slechts 
hij het stellen van de vraag Ia'it en niij niet verstoiit nar 
het geven van antuword. ddt zeker door velrri v n n  u. daar 
twijfel ik geen moment altri. hogilijk gewnôrdccrd zal wor- 
den. Maar door mijn grote ervariiig. hch ik i i i  dc loop der 
jaren wel ervaren. dat liet niet niij toekomt. gewaardeerd te 
worden. 

Daar zijn andrre mensen voor. voor wie dit het enige hr- 
staansmiddel is. E n  ik vind liet dan ook hcel prrttig, dat ik 
u in dit verband, zo tusseri twee ko~iinia's dooi-. wijzen mag 
op het intrigerende frit. dat de ffitrn. in dc loop dcr historie 
tot gesr l i i~d~r i i s  geworden, zich vooortdurend in de kring- 
loop d i r  tijden hlijken te herhalen. Of zoals de frarisman du! 
zo trrffend wcct te zeggen: les mëmes s i  touchent. Ik zuu 
hirr gemalrkelijk nog een pagiria op kuririrn doorgrian. niriar 
danrmcc zou ik slechts, handelend tegen mijn vriwnord. dc 
hoofdredacteur van uw bloeiend tiICid. die zo vriendclijk was 
een kolommelje \,oor inij te rcierviren. t ~ g i r i  I i i i j  uit z'n 
vel jagen. E n  dit strookt volstrekt riier rnct i i i i j r i  principes. 
evenmin als he! Lot rnijii oergewooriteri gerekend inia<, wor- 
den. de lezende mensheid te fopperi of inier jokkcrriijen tr he- 
laclen. Iedere poging w ~ l k ~ r z i j d s  in dir richting. zou het ge- 
stabiliseerde evinw-irht tiissen Irzcr en puhlicist. culminerend 
i i i  wederzijds vprtrouwen, dat  een zekere altruïstische visie 
ixnplic~ert op het hic en het nunc -een onbaatzuchtige \,isie. 
die h ~ t  irenisch rcsultaat kan worden genoemd \jan frenetiek 
vcrzct tegen het .,hodie mihi, cras tibi" - ddriiq i.erstor?ri. 
E n  ik meen niet aan deze wet te mogen drrogereri. Dit tocli 
doen. zou gelijkstaan aan het hontr~is extirperen v ~ i n  de el?- 
mentaire rechten van de mens, Ik doe het dus !nipt' Troiiwins. 
ik hen hclemual niet van p1,iii de geschiedenis vnii het frit 
in al zijn inherente feitelijkheden onder u\+ dand-iclit te bren- 
gen. Neen. o neen! Nieis is inincler eerlijk diin rmij  va11 zulks 
te belichten. Ik weiger daaroni ook absoluut, nog één syllabe 
te verspillen aan nepperigc ncgatics. die de kurintessens ver- 
doezelend. n~ijii oproep tot ren asymptotisch betoog dreigen 
te niakeii. O p  deze voet doorgaan. zou slech!~ bij vrlen 
wrrvel wekken. En zelfs dit ligt niet op mijn terrein, laat 
liggen i r i  mijn ~iinclit. 

Nee. de aandacht die ik noii steeds van i i  hoon te verkrii- 
qen. wil ik rlorlbewiist en tiiet cen royaal gcbanr aan het 
tili volgend? scheiiken: ik hrb ccn fanclub opgericht! 

Na rijp beraad, heb ik gein~end dat er door iiiii voorzien 
kdii worden in een iiijpelidp hehocftc. op hct stuk van het 
faricluhwrzen. In  dczr tijd met zijn imperialistisch kapitalisme 
en zijli jacht op 't ijdclc. het broze en voze, :neen ik mijn 
broiizz~i stern t? niocten verheffen om met kracht en uit 
overtuiging. ja als het moet zelfs met overtuigin«skracht. te 
aeai.scliiiwen tcgen het kapiralistische imperialisme en de 
jacht op het ijdele, het broze en voze van deze tijd, Ach. 
ik weet wel dat velen het niet mrt ~iiij eens zil l l~n zijn. Gord, 
laat ze' Laten zij zicli riiaar hlindstaren in hrt zonlicht dat in 
't westen ondergaat. Maar w-ij, u en ik. wij laten ons niet 
door tiiislcidendr Iruzen mislriden! Geen verblinding zal ons 
treffen: wij houden onzc ogen dicht tot het zegevierende 
einde toe. Dit zijn dan ook de drijfveren die mij dreven tot de 
oprichting en in standhouding van een fanclub voor de vrede. 

Oiiqetwijfeld zult i i  niij iiict dit lofwaardig initiatief conipli- 
rnenteren. W a n t  hpt beho~f t  torli g r ~ n  h ~ t 0 0 g  dat er, in 
annnierking genniiien de huidige coexistentic-gedachte in de 
hedendaagse gcestesstructuur van het ontwakende europa, 
gezien in het licht van ..ieder land een eigen atoonibom". me[ 
klem geïnsisleerd moet worden op het brandend houden van 
het vrijheidsidee in het europa van Marshall. Da'irorn is een 
fanclub. als door mij bedoeld, waarlijk geen luxe, inaar nood- 



zaak. tiijpende noodzaak! T e  vcel gevaren hedrcigen ons: 
tc talrijk de mensen, die menen te morten schrcruwen gelijk 
te hebben: te groot het aantal slachtoffers dat  dagelijks de 
iuanhoop ten prooi valt: te doortrapt de propaganda waar- 
meen men ons belaagt; te kort de tijd die van de ondergang 
oiis scheidt: te hevig de aanval op vrijheid en recht. dan dat 
% i j  niet eensgezind en door een lieve leuze vereend, onze 
~lesolate vrienden in >lood toeroepen, ja toehriillen, dat  wij 
hun ellende heïl erg vinden. Ik doe dan ook een dringend b c ~  
roep op  h ~ t  erithousiasirit. en de edelniuediclheid van de jeugd 
oni ci i i j r i  oor.s~it.orikrliik plan te steiiiirri. W i e  de jeuilcl heeft, 
Ihceft dr  tockoinst. Maar 31s wij d* ~ D C ~ O I ~ S ~  (niet irddeii. daii 
hrhhen wij onszclf rrmrr! 

Mijn nieuwe en unieke fanclub za1 i.v.m. hr t  internationale 
karakter dat  ik nastreef. een volkerenverenigende naam dra- 
gen: T h e  First Wor ld  Pcaceclub. Ik spoor alle fans van de 
vrede aan, zich in mijn rijen te scharen. Iedereen kan en mag 
lid worden. Het contributiegeld bedraagt slechts f 10.- 
per jaar, per persoon. wat toch voor niemand een belernme- 
ring kan barmen, %Iocht dit toch het geval zijn, dan kan 
deze  enkrlirirl, die nog iiict rie rijpe vruchten geplukt heeft 
van oiizc vruchtbare hoogioiijiirictii~i~., zoiider enige verplicli- 
tilig gebrilik n iak~i i  rriiii onze voordt-lige betalingsvoorivnar- 
den (gpdiireridr 6611 jaar iedere i~iannici éCn g ~ i l d e n ! j  No 
ontvangst van 't iiischi-ijfgpld (f  2.501, ontvangt liet 
'iige lid: 

a. een bewijs van  lidmaatschap (pasioto opsturen. o.e.r.1 
b. een contributiekaart (strikt persoonlijk1 
C. wekelijks ons contactorgaan (gratis!!) 
d .  een \~redeskalrncler (coinpleet niet tituldtuur, P.T.T. ta- 

rieven en ir:aaiiku,drticrrri) 
F. FCII pijpje krijt. als oiis syriibool vaii de vredc (vooi-zicli- 

tig!' 
f. F e n  foto van  de vredp (hri~fkaartforriiaat). 

Het ligt. zoals de lezer onderhand n.el begrijpen zal. in mijn 
bedoeling de zaak van  de vrede massaal te dienen. hTiet in 
kleine groepjes. maar in groie groepen. Daarom zal d r  
P.W.P. iri de toekomst. r n a ~ s n ' s  massabijeenkoiristen orqarii- 
cerrri. Z o  zal liii voldoende d~~ lnan i t - .  op een nog riader t? 
brpalen zoiidiiy, op liet Rinnenhof t i  Den Haag c i ~ i  ninssn- 
rrieetinq beleild worden. Alle fans zijn diin van harte wel- 
koiri! O p  deze grootse niaiiifestatir. die i.v.ni. ons synibool 
.,krijtsda!~" zal lipten. zullen verscliillend~ moordvoet.ders liet 
wuorrl voeren en zullen wij zilleri, ons uiianifrri uitspreken 
v6iir de vrede!! Z o ~ n  opzirnha~.e iiitsiirnok zal in dc g c h ~ l r  
wcrrld zeker vei l  opzien Ihiirrti ?n ongrtxvijfcld tot grvolg 
lichhen dat  

a. wij in de krant kornen, 
b. PT van ons foto's geninakt worden, 
r. wij op veler b ~ ~ i d b u i s  hilollde-11. 

Ik verzoek dan ook nu   reeds iedere torkomstige deelnemer, 
zich zondags te kleden. Dit gezien d r  niet tc looclierien piin- 
ten a. b en c. 

R~ho lve  [riet liet uitlokken vaii vredelievende oploopjes, z d -  
l m  wij. lhlij van zin, oris ook brlasteii met liet op tout\, zet- 
ten van vrijc jolijtnoo~iden, waarop irderi fan,  ongeacht leef- 
tijd. afkomst, opleiding en Irvensovcrtiiiging. zijii zienswijze 
mag geven over de enige mnnicr waarop w-are mr r c ldv r~d i  
te verwerkelijken valt. Ieders mening wordt op  prijs gestcld 

Symptoom of toeval ? 
Wanneer pers, radio of televisie melding maken van 
onlusten in Algerije. Kongo. Zuid-Afrika of ecn gc- 
bied in --p het midden-oosten, waarhij gewonden of doden 
te betreuren zijn, dan wordt nooit nagelaten nfzon- 
derlijk te vermelden hoeveel blanken gewond of ge- 
dood werden. 
Ik weet wel dat  dit op niets wijst. Maar  ik zeg graag 
nicts-zrgyrnde diiigen, Kenne me weer lache ...... 

T. 

en derhalve rnet een surprise ht-loond. i ~ d c r r  niwiings- 
uiting wordt sporitaan gciipplniidisccrd. Na aflnnp uznrdt 
een ionirnuiiiqiiC iiitgegcveii. 

Ieder lid zal ook wekelijks in het bezit worden gesteld vaii 
de nederlandse editie van ons contactorgaan ,,Vredesf:ikkel'. 
dat de vaart  der volkeren voortdurend volgen z,il. Opgeiin- 
men zullen vooral worden vraaggesprekken rnet vooriirin- 
staande politici en hoogwaardighridsbekleders, wziarin zii "11- 

umwon~leri te keiirieri zilllt-n geven, v0rii- dc vrcdc tr  zijn. Na  
denderende puhlicstie is het dan aan een nog tr benoemen 
commissie. deze uillatingen g ro~~r l i y  te besprckt-n en hrstu- 
drren, Eli als d? vnnriiitzichten niet bedriegen zal der? com- 
iuissie telkenmale z 'n bevindingen neerleggen in een lijvig 
rapport, dcit de fans oiigcft.niikcerd w-ordt toegezonden. Zo -  
dra zich ergens eiti kentering voordoet. zal de ,,Vredesfak- 
kcl" daar gewag var) maken, zo nodig dit gewag suhlimeren 
dooi. publicatie van exclusieve foto's van l i d  kmitrrend ob- 
ject. Overigens verklaarden reeds enige v a n  radio. pcrs en 
televisie bekende cornmrntaloreri zicli bereid. op  allr i i iogr~ 
lijke gebeurtenissen corrirrierit,iar t? levcrin. Zij zullen con- 
tractueel deel gaan uitmaken van ons coiistarit rnriiiiicntnnr- 
comité, Dit alles houdt echter niet in ~ l a t  onze fiincliih een 
politiek karakter zal krijgen. Wij zijn objectief tC<jeri po l i t i~k  
eii siihjcctirf vóór vrede! Als gevolg waarv;in \*ij iiltijd in 
ons rccht staan. Wanneer gedurende een langdurige periodc 
QCEII vooraanstaand persoon zich uitlaat over de vrede, iil- 
thans niet zo iiiocdii.illig of toevallig dat de corresponde- 
rende koloiiimcnvullers er hun brood mee kunnen verdienen 
en w-ij ons contactorgaan vullen, dan zullen wij ons bezig 
hoiiden iniet hilirhteiidc hcschouwiiigen hetreffcndr die f i  

gureii, van wie hct tijd wordt dat zij weer eens een uitlating 
laten. Uiteraard zal dezr doopceellichterij op  discrete en voor 
niemand aanstoolge\,enilr wijze pl'idtsvitideri. 

Orri onze fancloli van andere, n.l. ondrriiiijiicnde hewrgin- 
gen te onderscheiden, zullen wij ons tooien ~ i i r t  opzirlitigc 
insignrs: twcc denkhccldige disgoiialen. te dragen op de 
kraag. 

Buiten is door het voorlopig r r d s  zittend 
dagelijks bestuiir, een ingenieus plan gcphnned. C)p de jnar- 
lijks terugkerende eerste kerstdag. de vredesdag bij uitsiek. 
zullen op  brinken, plririen en rndrktpl>i;itsen iilgeiriene volks- 
iii'ilen op  tafel g~hrac l i t .  waarvan de bevolking zich 
vrijlilijvind hrdiencn kan. Dit om de verbroederinosgedachte 
levend te houden onder 't gegunde genut van  een tmals stiik- 
je wildbraad of y~vogel te .  

Tijdens dczc massale verzadigingsstonden. zullen plaatselijke 
vertegenwoordigers van ons vrerleskoor. bekende en Y I . P F ~ I ~ ~ C  

vi-?desgezangen ten grhorc hrengen om de stemming te be- 
invloeden. N a  dc maal-tijd kunnen de aanwezigen elkaars 
beentjes van de vloer lichten: groot volksbal! Onze prolia- 
c~andisten bpgpven zich dan t~lssen de zich verpozende mensen 
om onze doelstellingen te openbaren. 

Tullir zien dus dat grote diligen staan te gchcureii. Ons  
wacht FCII grote taak! Zorg  dat je niet verstek laat gaan en 
geef je vrijwillig op als vurige fan van mijn unieke faricl~ib 
voor de vrede. Doe dit onniiddelliik, nu! Waniiecr jc niijn 
schriiven aandarhtiq g~ l ezen  en ook hcgrcpen heht, dan moet . . . ~ 

je wel een oorlogszuchtig en egoïstisch wezen w c e n ,  als ie 
dan noa ie wadrdevulle rnedraerkinri oritzest. Te hrbt  vali " ,  - .  
niijti vele vooriiriiiens kunnen kennisnemen. Z e  zijn uitste- 
kend! Ik reken dus op  je! 

Voor nadere inlich~iiigeri w e i i d ~  rrien zich tot oiiderrj~dt.tikte, 
die bij deze tot de redactie van dit hlad hartelijk ,.dank j?'' 
: ~ g t  voor de betoond? bereidwilligheid in d? voriri v a n  de sf- 
gestane driikruinit~. In afivarliting van de clingeli dir kurnmi 
gaan. verblijf ik 

Hoogachtend: 

Tiny  A. Frecling. 

(I3,iarleiri. datliin postrrierklfriirikeri~~g bij aborini.ineritl. 



E n  mijn gedachten kregen langzamerhand gestalten. 
.,Dagu, riep plotseling een van lien. 
,.HF ...... O, eh ...... goeden avond". antwoordde ik aarze- 
lend. omdat ik het wat vreenid vond, dat ren gedachte tegen 
mc sprak. ,.Met wie heb ik het genoegen?'' 
..Ik Lien een yocdc gedachte", antwoordde lii j .  
,.En ik een slechte", sprak een gestalte achter niij. 
Ik dranidc inc woedend om. , , W a t  kotli j i j  hier doen?" 
..O. ik hen al wea. hoor", sprak de s l~r l i te  qcdnchte en weg 
was hij. 
Ik blecf nog even kijken. o f  hij niet van achter de kast of 
\;;in onder de tafel szvcr te vnnrschijri zou komen, w-ant het 
betaamt ren fatsoenliik men niet in grzclschrip van slechte 
gedachten te zijn. Maar Iiii was weg en hij hleef w-eg. 
..Hoelana leelt u zo o~middeld?". kecrdc ik mc weer tot 
de goede gedachtr. 
.,Dat is moeilijk te zegge~i". iintwnorddc drzc ,,Het hangt 
er eioenliik banaf. wie de ~ii iennar i s  De ineestcn leven niet 
~~ " , 
lnnger ddn erri paar seconden. inner er zijn er wel. die het 
fen hall u u r  ~titlioiid~ri. D r  slcchte gedachten echter leven 
Ilru.ooiilijk veel langer. Ik hoorde daarnet nog van eentje. 
die til een jaar leng hij drzelfde baas werkte ' .  
.,lleeft u nog even tijd?". vroeg ik, want ik begon ons ge- 
sprek bepaald gezrllig tc vinden. 
,,Dat weet ik niet precies. Ongeveer 5 minuten nog. Mis- 
schien iets korter. misschien iets langer, Dat hangt eiyen- 
lijk van 11 af'. zei hij. terwijl hij me een beetje zieliq aan- 
krek. 

..Wilt u misschien een sigaret o l  een glaasje sherry voor LI 

ocrtrekt"'. bood ik aan en ik moet toegeven. dat ik nie al 
vccl minder op mijn gemak voelde. 
.,Nee. dank 11. Wij, goede gedachlen, roken of drinken niet. 
Als we ons niet hrlemnal concentreerden op oiis werk, zou- 
den we in korte tijd uitgestorven zijn." 
.,Maar Iieeft 11 dan nooit eens een verzetje: een leestje, of 
irtr dergrlijks?", vroeg ik verbaasd. 
,.In thcorir bestaat er bij ons wel zoiets rils Peri éCndiigs- 
jubileum". antwoordde hij peinzend. ,.Maiir in dr praktijk 
komt het zelden of nooit voor". ,,Ik zou eiyitilijk nirt eens 
weten, wat uze zouden rnueten doen als h ~ t  toevallig ~ e n s  
gebeurde". 
,.Ik heb iets qrhoord over b~scliuiten met ini~lisjrs. 1112a1 ik 
ben er niet zeker van''. 
,,En de slechte gedachten?", iiiforrnecrde ik. 
,,O, die hebben liet ook in dit opzicht v ~ e l  hetzt.". zei liij 
sornber, ,.Jc, zo is het: oiiridrr werken en I ~ I ~ P I .  ferstjes". 
Ik geloof. dat ik liever een sleclit~ gt-daclitc znii \villen zijn. 
hrdarht ik inic. riiiiar. ik vei.vnIgd~. ,,Wilt II mrrkclijk gren...". 
Docli juist sloeg dr  deur achtel. heim dicht. 

K. V. 

Uw k o l e n h a n d e l a a r  FKIIS PERQUIIY 
Groote Houtstraat 162 * 

Prima anthraciet 

aiírre vis voor maallijd of koffietafel 
DE FIJNSTE SOORTEN 
V O O R  EEN BIJZONDERE GELEGENHEID 

BALM 
BLOEMENDAAL 
Blosmendaa lsereg  60 

Fil.: Amsterdam.Z., C - rn  Sshuylrtraat 38 

Giebels IJzerhandel N. V. 
Gecl. OudeGrnrlit 3 ~ 7 ,  HAARLEM T e l  11304-21355 

I<AYOS\~EIITECESW'OOKDIGEKS 
[. ips '  Slntrrifiiliricl\ - Griiiao liiicumiitiscli gereedscliap - 
i i t  l - H,>cI<'s Zuursioiluhrieken - Hclzer 
I : l  - S t eri Propagas blij. Ory- 
gewictcu. Scliicdam. 

N.V. A N T O N  BOSSE, B a r t e l j o r i s s t r a a t  12 
Een C«e<le SCH001.VIJI.YENHOIi'DER 
fi 1.95. 2.50. 3.50, 5.74 
Met #ouden pen vanaf . . . . . . C1 5.95 

0 1 1 s  sricces: ,,klEDIO DE LUXE" 
~terk  en di>nrzii:litig. ~clirueFpoiiip vulliiig. 
14  k a r  g o ~ l e n  peri. slechts f l  7.- 

Firnia A. J. V A N  DER PIGGE 
Het Lekeiide mdres voor  

Clicmicaliën en Drogerijen 

MONTY-COATS 
TRUIEN en VESTEN 
SPORTARTIKELEN 

V o o r g e s c h r e r ~ e n  sportklediriu niel 1Oi>io recluciie. 
r~Jil,,zo"d.rd sch0.n.n 

Sportrnagazijn G R E T H A  DE BRUYN 
Twijnderslaan 7, Haarlem,'Tel. 15116 - 100% service 

c. REES m Schildersbedrijf 
KOK'TI:. ZIJLSTK. 10 en .IACOBSTK. 7 

(werkplaats) 

Voor beter werk 
HAARLEM - 'I'ELCFOON 12013 

\!oor Gas 
\?Valer 

i? Elcctriciteit 

T ~ C I I ~ ~ ~ C I L  71t,reut,  rL'HEO BONALIIUS 
Soen<lo,ilciii 3 4  - Hnnrlein N<ii ir<l  - Trlcloi>ii 1 3 7 8 3  

&!eet is beslist niet nodig 
a l  Cw sclioolborlren 

NIEIJW AAN TE SCH.AFFEN 
IJ kunt 25-40 o/o liesparen door ïiivrrl iii<igrliik gel,rtiikir 
~rhnnlliorkrn t e  knppri. 

Wij leveren die in staat *n "~l<lel  gararitir. 

VAN DIJK'S BOEKHUIS 
OUDESTRAAT 26 K.AMPES 


