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De meningen over het schooltoneel 1961 blijken nagenoeg 
eensliiidend gunstig te zijn. E n  niet ten onrechte! N a  enige 
jaren hardnekkig pogen de  Haarlemse stadsschouwburg tot 
patronaat te degraderen, nu eens eindelijk een schoolopvoering 
dip niet tot schaamte dwingt. Het heeft er  de schijn van dat 
het Triniteitslyceum de jaarlijkse toneelpresentatie tot een 
waarlijke gebeurtenis wil maken. De resultaten van dinsdag 
24 en woensdag 25 januari wijzen daar alleszins op. Zien urij 
de opvoering van Langendijks werk als een overgang. een 
proberen los te komen van een kwalijke traditie, een zoeken 
naar een nieuwe vorm voor het schooltoneel, dan is de ge- 
maakte keuze zeker qerechtvaardigd. Het gebruikelijke genre 
werd weliswaar nog niet verlaten.-de boertigheden en tö-the- 
point-uitdrukkingen zijn er door hun ouderdom niet smake- 
lijker op geworden, maar de durf en het enthousiasme die uit 
de aanpak van dit - in onze letteren eens geprezen - werk 
sp rek~n .  zijti bcslist hoopgevend. 

Het succes van ne opvoeringen van dit jaar is op de eerste 
plaats te danken aan de heer Helwig. die door zijn vinding- 
rijke regie ons van leven tintelend toneel schonk. De uit- 
gehalanceerde en frisse mise-en-scène zal niemand ontgaan 
zijn. 

De vrijheid van interpretatie. die Langendijk door het achter- 
houden van aanwijzingen de regisseur laat, heeft de heer 
Hclwig met assistentie van de heer Posthuma energiek aan- 
gewend om een originele versie te realiseren. Hij heeft zijn 
enthousiasme weten over te brengen op zijn spelersgroep. die 
niet alleen toekomstige toneelschoolleerlingen telt(!). Het stuk 
kwam bijzonder goed in beeld door het geestdriftige tempo. 
het kennelijke plezier waarmee ieder zijn rol speelde, het 
passende décor en de fraaie costuums. Langendijk heeft ?en 
eenvoudig gegeven zonder al te forze ingrepen uitgewerkt 
tot een luchtige aaneenschakeling van grappige situaties, 
waaraan zelfs een vermanende strekking niet ontbreekt. Dat 
hij aanvankelijk niet op gang kon komen en in het derde 
bedrijf al gauw was uitverteld. is hem te vergeven. 

Het is toneelstukken als dit eigen dat zij vallen of staan met 
het spel van de hoofdrolspeler. Grote lof komt derhalve toe 
aan Peter Hogerheijde. Hij heeft een voortreffelijk getypeerde 
Krelis Louwen op de planken gezet. Keurig merk! Hij speelde 
ontspannen. was rolvast en heeft zich niet tot overdrijving 
laten verleiden. Schijnbaar onvermoeid heeft hij zijn typering 
weten vol te houden. Het pleit voor hem dat hij in zijn spel 
ruimte genoeg overliet om ook zijn medespelenden aan bod 
te laten komen. W a n t  hoewel hij iedere situatie beheerste. 
heeft hij niemand weggespeeld. Raadpleeg ik de krabbels in 
de marge van mijn programma. dan kan ik nog de  volgende 
opmerkingen plaatsen: 

Adri Schaaper, een verdienstelijke Anzelmus; hoofs in op- 
treden. maar soms met de schijn van verzenzegger. 
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Sjef Schoorl, geroutineerd en voor de vuist weg: volkomen 
thuis op de planken. Door zijn overrompelende vastberaden- 
heid raakte de dichter in hem echter een heetje o p  de achter- 
grond. 
Peter van Rooijen speelde zoals we dat onderhand van hem 
wel mogen verwachten: levendig en goed afgewerkt. Op- 
merkelijk was dat  hij voortdurend met spel en tekst van de 
anderen wist mee te doen. Over zijn collega zou ik willen 
zeggen dat Guus, de knecht van Anzelmus. gespeeld werd 
door Joris Tmeehnysen: kwiek als altijd. 

(vervolg o p  pagina 3) 



dierbare lezers 
O p  dc allereerste plaats uioeten wij u 
natuurlijk onze excuses aanbieden voor 
de drukfouten die in bet vorige nummer 
te vinden waren. Er was  te weinig tijd 
beschikbaar om de vereiste zorg aan het 
korrigeien van de drukproeven te be- 
steden. Het is voor ons een reden om de 
drukproeven met des te meer aandacht te 
verbeteren en voor u om uw (eventuele) 
kopij zo duidelijk te schrijven, dat de zet- 
ters op onze drukkerij zich niet al  te vaak 
behoeven af te vragen wat er nu eigenlijk 
staat. 
In dit verband willen wij u er meteen op 
wijzen. dat het papier, waarop u uw hij- 
drage(n) voor het schoolblad inlevert, 
slechts aan één zijde beschreven mag 
worden. Tevens willen wij u verzoeken 
om bovenaan het papier een beetje ruim- 
tc vrij te laten en er ook voor te zorgen, 
dat de marge tamelijk breed is. Dit is om 
de zetter en de drukker gelegenheid te 
geven enige notities op hct papier te zet- 
ten, wat heel vaak nodig is. 
Indien u. en hier moet u goed rekening 
mee houden, kopij onder schuilnaam wilt 
inleveren. zal de redaktic toch in het be- 
zit moeten zijn van uw werkelijke naam. 
De redaktie verzekert u geheimhouding, 
voorzover dat mogelijk is. Kopij onder 
pseudoniem, die wordt ingeleverd zonder 
dat de redaktie weet wat de echte naam 
van de schrijver is, zal worden gewei- 
gerd. 
E n  nu iets anders. U weet allen, dat de 
kerstavond .,vanwege gebrek aan he- 
langstelling" niet is kunnen doorgaan. 
W i j  menen, dat het heel goed gepast is, 
als wij daarover hier onze spijt en in 
zekere zin ook ons misnoegen uitdrukken. 
W i j  willen er niet méér van zeggen, dan 
dat het zeker niet pleit voor onze school, 
dat dit gebeurd is. W i j  hopen, dat er het 
volgend jaar gewoon weer een kerst- 
avond gevierd zal kunnen worden, alsof 
deze waardevolle traditie niet onderbro- 
ken was. 
Dan rvillen wij u er nog even op attent 
maken, dat er in dit nummer een recen- 
sie staat van het boek ,,Het verhaal van 
Christus' K e r k ,  van drs. W. L. Helwig. 
Als leerlingen van een school, die door 
het hcle land bekend is, zijn wij trots op 
ons lerarenkorps. dat blijk geeft van een 
grote aktiviteit op de vele vlakken van 
de wetenschap. Wi j  willen de heer Hel- 
wig dan ook een welgemeend proficiat 
toeroepen. 

De redaktie. 
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POCKET 
BOEKENFEEK 

Nn de boclceriri,cek reeds met rasse schreden ons dagelijks Iel.entje nadert en 
binnen niet te lange tijd 011s met zijn boekenkooplust-opzoekkende miichf zal 
kwellen, ruil ik hierbij een warm afscheidsri~oord fot  hem ricliten. Waaruin? Dal 
zal ik 11 precies riitleggen. De boekenu~rrk iierrlti~ijrit. Ik i>esfiidrcr reeds varia[ 
mijn fcvaalfde iaer (Ir historie i>an liet boek en ben ciridilijk t o f  de concliisie 
gekomen. ciiit over drie jaar de  buekeritiieek als afyrdirnn ;a1 uiorden h e s c h o ~ ~ ~ ~ ~ d .  
orndaf ouer drie jaar Iit-f boek iiifqesfoivcn ;al zijri. Deze honfc bcioerirzg ivordt 
r>iidersfci~lid door prof. Hielfjens, een onzer grootste boekeniourmen. 
Waiiidiinr t c r f f  liet boek uit? Ik ia1 deze vraag uifuoerig beantwoorden, rven 
uitvoerig als mUr2 behandeling over de aardappelziekte. Allereerst pukken iue beet: 
de  fele~>isie. Dit grandioze succes van de  tivintigsfe eeuur bant ons uit de bocken- 
kast. Hoe  n zich ook keert of  zoendf. liij bant. diit daat  riast. Onyettiiijfcld tier- 
izieert r i  zich en merkt ii op ..dat dit nogal meevalt"; maar dan bent ri mis. l a ,  ja, 
riandang i~viagt u riog een dunne blik op  iiw b o ~ k ,  nianr nrorgeri bent I :  een 
..kijker". W a f  is ren  ..kijker". Een ,,h.ijker" is irrniri~d, dip i7ii.f zijn botcrliarriirrefje 
op zijn knieen. een heIr avond zit te u~nrh f cn  op  icfs  bcfers. Eli morgen bent ú 
zo'n kijker. let maar rens op! Volgciid jaer haleri uie de riiiljoen en dsri gami 
lor mef  ren rarenrl fenipo naar de tien ri~iljoen tder>isickijkers en  cvie lecst er 
diin nog? Groot~tii misschien, niear die is kinds. dur meet u net zo goed als ik 
dat weet. Neen, het boek gaat dood. Trouruens, heden ten dage ziet men no,q maar 
hier en daar een behoorlijk boek met lederen ka f t .  Het  is ..pocket". uiiit de kiok 
slaaf. Ched,  ti ~i.ijst onmiddellijk op  het drenlse ..Pakkeueen", wiiiir nog een 
bo er zameling gebonden exemplaren te krijgen is, nian; ook die troep c>erdw~nf .  
Zonder fivijfel komen de  boekhandelaren en  de schrijvers iricrfegen in opsland. 
HU.  ha, komt , r  maar op! Een laafsfr .  iierfizrijielde poging om nu,q te redder:. umf  
er te redden valt mag niet meer baten, iicren! M c f  het hoek strrft U uit. I)? S C ~ T I J -  
vers liet eerst. De mensen kopen niet meer. nirn heefí geert tijd meer voor hef boek. 
' sMurgens  snel een kopje tiwe, ' S  middags PCTI ,,hot-doyje" iiiiii de har- en 
' s  ai>oridr tilcuisie of film. O o k  de  bibliotheken en leeszalen kui~iien wel slitifen. 
Vroryer Irivnni lan  eii sllerizaii riaar zlilkc stichtingen. Tegenmoordig is het be- 
zoek sterk gidsald en over twee i drie jaar loopt er nu en dan een oude boiken- 
fijnproever binnen, die besloten heeft  in de leesiaai te sterven rrirt het boek. 
De boekenweeli is daarom eeit loze useek. Immers, is de vgfdnngse uierkwvsk niet 
ingevorrd.? DF  ~ i ~ e r k ~ ~ r e e k  heeft  nog maar vijf dogen, dus everiecns de bocker;rr.rek. 
VzjE dageri voor het boek, is het niet om te grienen?.' N o g  tn;,c~ jour en rfnii zeg- 
yen de inenseii: gister was het boekenrrvek. Dari kunnen ze uzel s1ii;ten. de 
hoekenzaken. De boekenrveek wan tegenuioordiy is ook nog maar een pocket- 
boekencveek. De boeken uiorden steeds kleiner er: dan plo!s. uirg is hef boek, 
i>erschromprlci t o f  alleen de index, vóurin. Dar, hiriinen .ze zurl rrniir huis >jaar>, 
Aafjrs en Ccirmiggelt, dan kiinrit-ri ZF uicl gaan uoetbal f~n ,  Helwig eti V a n  
Vriesland. Daii is l i d  iiif, niijrie heren. Inwei, er. zal in een of ander n:uscuni 
waarschijnlijk eeri boek en een schrijver opgeborgen ujorden. maar die staan onder 
toezichf. me. Eueneens Iieb ik gehoord, dat men bezig is een ondergrcndse 
Boekenborid op f? riciifen, rilaar ook die roeien roe uit. W e  hebben geduld gchad 
en dat is op! 
Laiits~ kiiidrrizn p e n  sclirijver eri een boekhnride!nnr bij me tlitiis. Z e  oriirgeii 
asiel, clemenfic ro  LI crrilt. W a t  k b  ik gedaan? Ik heb ze er uit getrapt, de siraat 
op, de rruilnisbak in; uieg met dat gespuis. ze  zitllen uitscheiden. daar sta ik op. 
Eii als u dan zegt: ..kom. kom.  ive hebben Hrlla Haasr nog", dan zeg ik:  ..lioor 
hoelang?" W e e r  U liet? Ik tileef liet niet. Ik ii:il niets insin!teren, madr ik kijk 
vooruit. 
O o k  hef boekenbal bij de opening van de Borkenri:eek uiordt een pocket-boeken- 
bal. En  let u nu eens op: zegt u eens uliig ,,poi.kefboekenbal"? Wat hooct i i  dan? 
luist! Zonder dat r i  hef merkf ,  zegt o ,.pokke-boekenbal". en clan is het uit. Zoek t  
u eens het ivoord ..pokke". Dan zie! u stöari: ,.beneden mai f" .  ,.rot", ,.ii>aarde- 
loos", enz. enz.  Voelr zi? Daf  is ni i ,  maf ik z q g r n  tuil; n iierniaarloosf haf i <  oord 
en daarniee het bal zelf. Ik veruiiiclit op  hef  bocke~ibiil sleihfs zieke, mnyerr 
schrijfsters cri schrijuers. Geef  die mensen uraf te eten. wat :e drinken. Zorg  goed 
voor re, want olicr een jaar zijn ze u~erkeloos en zitten :d bij fuhil ie  te kiiiezen. 
Haal ook geld op  <>oor de  boekhandelaren, want he( zijn toch zulke aanlige lui. 
Maar met dat al, zie ik de  naderende boekenweek als een laatste strohalm, criaar- 
aan verkopers, uifgevers. schrijvers en uern>oedr lezers zic/i vasfklampen. De 
ongerepte feesforeuyde zal men frvrrgeefs  zoeken. De famfam en jolijf zullen 
vrrduienen zijn. Het beste boek zal bekroond worden, ja. maar het zal staan 
achter /iet fele~iisiefoesfel. zijn overwiririaar. Kijker. 
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Maria Hemelsoef en lanneke Hesseiing hebben de eer van 
het bastion aan de Dreef hooggehouden. Klaar was maar al 
te helder en kordaat en Alida te ontwapenend in haar pril- 
heid. om ooit nog een kwaad woord over onze dreefzusjes te 
kunnen verdragen! Onder de komedianten viel vooral Louis 
Kroriwels op, door zijn houding en zeggingskracht. De door 
Bram Lhznlop ingestiideerde dansjes waren bijzonder aardig. 
Evenzo voldeed het serene klarinetsptl van Chris Vogelzailg. 
Ik heb overigens nooit vermoed dat een menuet zo persi- 
aansch kan aandoen. 
Ook de anderen, die ik niet met name heb genoemd. mogen 
zich een pluim o p  de hoed steken. W a n t  wat de groep als ge- 
heel heeft gepresteerd, rechtvaardigt zeker een compliment aan 
ieder afzonderlijk. Het spel was steeds verzorgd ook in de 
details, hocwcl dc mimiek - en dat wil niet zeggen het ge- 
zichten trekken - bij deze of gene wel eens wat te wensen 
overliet, evenals houding en gebaar. Ook enjambementen zijn 
lang niet altijd even gemakkelijk. zoals gebleken is. 
Met mijn opmerking over ,,het gebruikelijke genre" wil ik 
geenszins suggereren dat hrt de taak van ons schooltoneel is, 
zich in het vervolg te vergrijpen aan drama's of tragedies. 
(Dat  zou toch maar uitlopen o p  een drama of tragedie.) 
W e l  acht ik het wenselijk om, wanneer de talenten daarvoor 
aanwezig zijn. een werk van ander gehalte en karakter op 

UIT DE RECTORSKAMER 
maandag 13 februan 8.45 uur PLECHTIGE SLUITING 

DER RETRAITES. Hoogmis, met 
slotpredikatie in de Dekenale Kerk 
in de Jansstraat. Begin der lessen te 
10.40 uur. 

maandag 13 februari PIANO-CONCOURS in de gym- 
nastiek-zaal. Het programma wordt 
tijdig gepubliceerd. 

dinsdag 14 februari VASTENAVOND. Einde van de 
lessen te 12.20 uur. 

woensdag 15 februari ASWOENSDAG. Begin van de les- 
sen te 9.15 uur; voor de 3e klassen 
te 10 uur. 

vrijdag 3 maart E E R S T E  VRIJDAG. 8 uur verplich- 

de planken te brengen. zonder de bijgedachte dat een ernstig 
spel per se in waarde hoger ligt dan een klucht - terwijl het 
nog zeer discutabel is of het stempel ,.voili: cult~iur", bij 
een keuze doorslaggevend moet zijn; ..ziehier: niveau", lijkt 
mij beter - maar alleen om de mogelijkheden die ons on- 
getwijfeld o p  dit nieuwe terrein wachten, niet onbenut te 
laten. Wellicht doen ure hij een dergelijke verkenning een 
frappante ontdekking, die een zoete troost zal zijn voor 
het verloren gaan van dc hij velen nog heersende gedachte: 
,,Heerlijk een avondje uit. 1,achen dus.' T. A. F. jr. 

foto's: Toïne van Agtmaal. 

Zonder ook maar de minste af- 
breuk te willen doen aan het 
woordje van Pater Rector na af- 
loop van het toneelstuk, menen 
wij toch onze oprechte hemonde- 
ring te moeten uiten voor de 
inhond van en de inanier waar- 
o p  Tonny Schmitt, omhangen 
met het ambtsketen van Cassi- 
ciacum, twee avonden achtereen 
het openinaswoord sprak. 

Red. 

zondag 12 niaart 

maandag 20 maart 

vrijdag 24 maart 
tot en met 

woensdag 29 maart 
maandag 27 maart 

tot en met 
donderdag 30 maart 

te Hoogmis voor allen, die in Haar- 
lem en omgeving wonen. 
9.15 uur begin van de lessen: voor 
5e en 6e klassen te 10 uiir. 

STILLE OMGANG. Vertrek van het 
Spui te 1.15 uur: H.  Mis 2.45 uur in 
de ,,Liefde-Kerk" aan de Bilderdijk- 
straat. 
Verjaardag van PATER CONREC- 
T O R .  De lessen eindigen voor alle 
klassen te 12.20 uur. 

PROEFWERK-WEEK. 

BEZINNINGSDAGEN voor de abi- 
turiënten in ,.Domi" te Overveen. 



PIETER 

Onder de vele hofies. die Haarlem riik is. is de Proveniers- 
hof stellig een van de meest pittoreske. Wanneer men de  
oude stenen poort in de Grote Houtstraat doorgaat. is het, 
alsof men ziih niet alleen in ruimte, maar ook i n  tijd ver- 
plaatst. Naast het drukke stadsverkeer vindt men hier een 
oase van rust en stilte, waar het leven ogenschijnlijk nog in 
hetzelfde tempo gaat als twee eeuwen terug. De 35, allemaal 
eendere. groengeschilderde huisjes, die tezamen een rechthoek 
vormen. passen in niets bij deze tijd van techniek en he- 
drijvigheid. Slechts het gerestaureerde regentetihuis, dat  nu 
als gemeentelijk woningbureau dienst doet herinnert ons er- 
aan, dat  we ons in de 20ste eeuw bevinden. 
In deze omgeving was het dat de  Haarlemmer Pieter Langen- 
dijk de laatste zeven jaren van zijn leven doorbracht. Zelf 
begint hij in zijn geschrift over de historie van de Haar- 
lemse hofjes en gasthuizen, het hoofdstuk over het vergrote 
Proveniershuis (nu  proveniershof) met de volgende woorden: 
,.Dit huis. waarvan men terecht zeggen mag, dat e r  in de  
landen ten opzichte van aanzienlijkheid. deftigheid en aan- 
genaarnheid geen gestichten van die natuur mede zouden 
kunnen vergeleken worden". 
De voorgevel van het huisje, waar Langendiik eens woonde. 
bevindt zich echter niet aan ,,de plaats" van het hofje, maar 
in de Kerkstraat. die met zijn scheefgezakte geveltjes en de 
Nieuwe Kerk op de achtergrond niet minder rustiek is. In  de 
voorgevel van nr 9 is een steen aangebracht met de in- 
scriptie: ,.Hier woonde Pieter Langendijk 1749-1756. 
Behoudens enkele verbeteringen o p  sanitair gebied is de 
woning nog vrijwel in dezelfde staat als in Langendijks tijd 
en de bewoners tonen u gaarne de kamer waar hij geleefd 
heeft en gestorven is. de oude schouw met de antieke tegeltjes. 
de nis, waarin de bedstee gestaan heeft en ander antiek huis- 
raad. 
Van de plaats, waar Langendijk gestorven is naar de plaats 
waar zijn wieg heeft gestaan is slechts luttele ogenblikken 
gaans. Naar  alle waarschijnlijkheid is de Haarlemse dichter 
geboren in de Gierstraat. tegenover de Botermarkt. Enige 
jaren geleden moet hier nog een behangerszaak gevestigd zijn 
geweest. die echter in later tijden heeft moeten wijken voor 
de belangen van een welbekend warenhuis. 
In de eerste tien jaren na zijn geboorte in 1684. heeft Langen- 
dijk hier de enige gelukkige tijd van zijn leven gekend. Zijn 
vader was een metselaar in goeden doen en de jonge Pietet 
maakte met zijn kornuiten tochten door de  Hout. langs de 
Haarlemmermeer en naar de ..Blanke duinen". O p  zijn tiende 
jaar ging hij te Amsterdam in de kost hij de geleerde Wil len  
Sevel, die hem onderwees in het Latijn en vermoedelijk w k  in 
de beginselen der dichtkunst. Ondertussen was zijn vader ge- 
storven en had z'n moeder de leiding van de  zaak overgeno- 

LANGENDIJK 
men. Anneke Nieuwenhuis was  echter kwistziek en had weinig 
inzicht in zaken. Het bedrijf ging dan ook steeds slechter. tot- 
da t  ze -C 1695 zelfs gedwongen werd om al haar bezittingen 
te verkopen en zich in Den Haag te vestigen, waar ze. om 
in haar onderhoud te voorzien een linnenwinkeltje opende. 
Haar  zoon vatte het wevershandwrerk o p  en vervaardigde 
naar zelf getekende patronen .,gaarendamast en. servetgoed", 
dat  hij in Amsterdam ging verkopen. 
In  1702 vestigde hij zich definitief in Amsterdam en ver- 
diende. aanvankelijk als wever en kantoorbediende. later als 
zelfstandig patroontekenaar de kost voor zich en zijn moeder. 
In  de tweede helft van zijn Amsterdamse tijd (1702-1722) 
zijn de meeste van zijn komische drama's ontstaan. Reeds in 
Den Haag had hij op zestienjarige leeftijd het zeer vermake- 
lijke ..Don Quichote op de bruiloft van Kamacho" geschre- 
ven. maar nu werd hij zich door zijn omgang met de talrijke 
Amsterdamse .,poCeten" pas goed bewast van zijn dichter- 
schap. Hij vervaardigde lofdichten o p  en prenten bij het werk 
van de wever-dichter Jan van Gijsen en slaagde er in 1711 
in om zijn .,Don Quichote" in de schouwburg te doen op- 
voeren, terwijl een jaar later ,,De Zwetser'' en .,Het weder- 
ziidsche huwelijksbedrog" het licht zagen. ,.Krelis Louwen of 
Alexander de Groote op het poëetenmaal" verscheen in 1715, 
evenals .,De Wiskunstenaars o f  't gevluchte juffertje". de  
travesti ..AeneasV en de dialoog .,Boertige beschrijving van 
den Amsterdamschen Schouwburg'. 
In 1722 ging Langendijk uit zakelijke overwegingen weer in 
zijn geboortestad Haarlem wonen na een jaar tevoren reeds 
factor van de rederijkerskamer .,Tmu moet blijcken" gewor- 
den te zijn. Deze vereniging was  toen nog niet gevestigd in 
het geheimzinnige gebouw met het hoge bordes, dat als een 
plechtig monument van vervlogen tijden in de Grote Hout- 
straat staat, maar in de Lange Begijnenstraat nr 20, een dege- 
lijk huis zonder enige ornamentatie schuin tegenover het 
Concertgebouw. (Daa rvwr  was de  kamer gehuisvest in de 
Kleine Houtstraat. waar op nr 37 het jaartal 1609 en een 
gevelsteen met een gebeeldhouwde pelikaan. het wapen van 
T.M.B., nog aan dit feit herinnert). 
Van  die functie van factor moeten we ons niet te veel voor- 
stellen. De rederijkerskamer (nu sociëteit) ,.Trou moet blij- 
cken" was ook in die tijd al meer e m  gezelligheidsvereniging 
dan letterkundig genootschap, hoewel ze nog de oude titels 
als keizer. prins, fiscaal e.d. had gehandhaafd. Het leden- 
aantal, dat  tussen de  10 en de  30 schommelde, bestond uit 
wijnkopers, die enige avonden in de week onder een spel- 
letje kaart of een gesprek over handel en ~ol i t iek  gezellig 
met elkaar zaten te pimpelen. De enige taak van de factor was 
een jaarzang te vervaardigen en die o p  1 januari voor te 
dragen. 
Dit moest zijn .,een ordentlijk vers off gedight. speelende o p  
de geboorte van ons heylant d'vernieuwingh vant jaar o p  
d'gevalle des tijts in alle sedigheyt en geschikte ordre". 
In  de jaren 1724-1744 koos Langendijk als onderwerp v m r  
deze jaarzangen ,,De afbeeldingen der Graaven van Holland 
in de zaal van 't stadhuis der stadt Haarlem, 't aloude hof, 
gesticht van Willem, Roomsch koning. graaf van Holland, 
Zeeland, heere van Vriesland". In 1745 werden deze nieuw- 
jaarsgedichten. waarvoor grote belangstelling bestond. ge- 
zamenlijk uitgegeven. 
Toen in 1727 Langendijks moeder na o p  het eind vati haar 
leven nog aan de drank geraakt te zijn. kwam te overlijden 
kon de dichter eindelijk huwen met zijn reeds lang beminde 
Joannetta Sennepart. Ondanks een gloedvol bruiloftslied was 
hij echter ook met haar slechts korte tijd gelukkig. Joannetta 
Sinnepart was evenals Anneke Nieuwenhuis vrij kwistig van 
aard en .,haar inborst deelde in de ongesteldheid van haar 
lichaam". Langendijk leefde, o.a. o p  de Kleine Houtweg. met 



H E T  V E R H A A L  V A N  
Dit is de  fitel van het door de hcer Helu~ig, leranr aan onze 
school. geschreven boek. 
In het onderschrift bij de foto op d e  omslag staat: .,ï'oeii 
Cliristiis fot de apostelen sprak: gaat en onden~iijst ,alle ciol- 
k m  - Iien d o p ~ n d  - en hzin lerrnd te onderhouden ,illrs uiat 
Ik ,i bcvolen heb (Matt. 28. 19). formirleerdc I l i j  ir: dir  
u.eiiiigc wonrdeii liet wezenl$ke van de  zer:ding die de  Kerk 
in de loop der eeuumen vcrvr~lien moest. Hoe  de  Kei.1. de 
opdracht van liaar Stichter door de  eeuwen heen rrolbiacht 
of tenminste trachtte te volbrengen: ziedaar de  inhoud von 
dit boek." 
Inderdaad wordt daar heel in het korf zeer duidelij6 gefor- 
muleercl. iwaf de heer H e l u > i ~  in hef boek heeft uillen be- 
handelen: <ie onsfttiniige Ueschi~<lrnis i>sri hef kleiric grorpjc 
rner i sPr i .  dnf als hrt  oisf iri hef deeo was en  dit cr Izcierr.aa1 " " 
van doordrong. 
Overigens is het zojuist geciteerde onderschrift niet van dc  
hand van de  heer Helruia. Het  is B. Reith. LI alli-r1 riwl . . 
bekend door zijn ruekelijks terugkerende kunstnibriek o!? dc  
achterpagina van de  K.I., die hef op zich genomen heeft 
onderschriften bij de illiistrafies te schrijven. Hu is een be- 
hli>aam girls in hef ruk der muze. en meet ons telkens op iets 
riierrii~s ie iiiijzen en onze aantlactif geboeid te houtirn rioor 
de  uerklariny van hijuoorhrrld ie-n bc,>anlrl synibooi. Tewens 
rvordf door deze ilhistrsties hef bezwaar ueii d e  ietw.~f kon-  
pakf gedrukte feksf opgeher,eiz. 
Hoeruel de  foto's een zeer belangrijk deel iiifmaken iinrr het 
bork. moeten iire de tekst. geschreven door de  heer lleiriiiy, 
zien als belangrijker. daar deze toch het verhaal, ionarover 
in <Ir titel gesproken mordt, bevat. Deze tekst kennierkt zicli 

CIRISTUS' K E R K  
over Iirf algerneen duor een soepele en ulotfe zinsSoiiir~ en 
door crri niissrhirn i~ ,e l  iiiaf oiienladigr rijkdom aan <r.oor- 
den. Die.? doet de faai  soms riial yrkiirisiel<l aan,  Iiei,qecn uie 
zouderi kunneti beschoriruen nis een (rnin rif rrzccr vrrent-  
moord) snaaks goocheleii niet u>oorden. welk feit urllicht 
een doortioering is uan een in de  lessen gevestigde .qccoocnte. 
D e  Heer Helruig is er in grslsayd de  tekst geen dorre op- 
eenvolging vaii jaorfallen en fritjrs te iaten worden. i'ccleer 
is hef een alleszins aangeiiaani leesbare en iogiscl~i, szncen- 
schakeling van oorzaken en geuolyen, vaii iioor- en ni:delen; 
meer dan eens getuigend onn een verrassciid srlieriie wisie. 
In verhand met het op handen zijiide concilie. mcri~v t i i j ,  

dat ut-Ir mensen zich graag een boek zul!en naiischa[feri. dat. 
hoewel tanielijk lioog in prijs. *) in zeer korf bestek de hele 
loop vati de geschied~i~is van ons geloof geeft. Alhoeu>el 
juist met het oog op het aanstaande concilie. de  loop eti 'ie 
ontu>ikkeling van de kerkvergsdeririyen nzissriiien mat hietler 
en nadrukkelijker had kuiiiien belinndi-ld umrdrn. ~ Z i > ~ r : ~ e n s  
is het zeer jammer. dat - en niisschien hcfreiirf de- schrijver 
dit iiirl hef meest, zoals blukc uit het voorwoord - onze 
twiniigsfe relitv er eigenlijk maar bekaaid is nigckornetl. 
Maar rnissrliien is dr ie  moeilijkheid ioel door mrddel vari 
een fwrrdr bork op Ie lussen! 

'i Het rerhaai  van Chri- f ,~r '  K e i l  gcari irevei ,  doiir W. l. Hriu.iq 

d is  hibt . .  uirgeqeven doar  de Tonr:s r ï  Heeiiistedi.. i >  verkrilyb;iar tr i  de 
ho~hhiindi.1 en kast .l 8.9~1.  

zijri vrouw samen tot zij in 1737 ,.door veelcrlij kwaalen ge. 
&ten en ria verscheidene jaren sukkelens de geest gaf". 
Hierna raakte Langendijk, niettegenstaande het maken ven 
talrijk? gelegenheidsgedichten voor de aanzienlijke Haarlem- 
iiiers, financieel aan lager wal en in 1748 moest hij zelfs zijn 
dierharc vcrzaiiirling boeken en prenten verkopen. Een jaar 
later benoemde de Haarlemse vroedschap hfrri tot stdds- 
historieschrijver en mocht hij kosteloos in het vcrgrotc Pro- 
veniershuis gaan wonen. Van deze functie heeft Langendijk 
echter weinig plezier beleefd. Hoewel zijn uitgebreide uver]< 
over de geschiedenis van Haarlem bij zijn dood vrijwel ge- 
reed was is het nooit in zijn geheel uilgegeven. Het manu- 
script van dit werk ligt nu nog steeds in het gemeentelijk 
archief in de Jansstraat. w a a r  ge het, indien ge daar be- 
hoefte aan voelt, gratis kiiiit inzien. 
Uit zijn tijd in het oli~.en,annenhuis staniilien nog enkele blij- 
spelen o.a. ..Xantippe of het hooswijf van Socrates beteii- 
geld' en ..De Spieghel der vaderlandse kooplieden''. Het 
eerste stuk is misschien ontsproten aan een gevoel van ran- 
cune tryen de twee vrouwen, die de tragische kant van zijn 
leven vertegenwoordigen. De heks Xantippe wordt in dit 
stuk n.l. niet beteugeld door de vreedzame Socrates. maar 
door de stokslagen van de .,liondse' Diogenes. Tekenender 
voor zijn verlioiiding tot de vroiiw is echter volgend piint- 
dicht: 

E n  plaag geen vrouw in daad of schijn 
't is plaags genoeg een vrouw te zijn. 

Dit blijspel was in zoverre een nieuw verschijnsel 
in de Ned. letteren. dat het voor het eerst klassieke stof in een 
blijspel verwerkte. Voor Langendijk vond men dit tegen de 
goede smaak en na het lezen van ,.Xantippe' is men geneigd 
om deze mening te delen. 
Het tweede stuk, dat door Langendijk bij zijn dood onvoltooid 
werd aclitergt-laten en door twee onbekende Amsterdamse 
poëten is afgemaakt is naar de mening van de deskundigen 
en ook naar mijn hescheiden mening het heste L ~ n c e n -  
dijk ooit heeft geschreven. ,.De Spiegliel der vaderlandse 

kooplieden" is een geslaagde aanklacht tegen hct verval der 
aclittiende eeuwse maatschappij. het verheerlijkt nirt de 
oude kooplieden Ernst en Hendrik de degelijkheid en di. on- 
dcriieniingsli~st der 17e eeuw en verfoeit in hun zoons. die 
de allegorisclie iiaineri Losbol en Lichthart dragen. de licht- 
zinnigheid en Iirt gebrck aan o~iderneminyslust van de 18dc 
eeuw. In tegenstelling tot Lacigeridijks anrlire stukken is dit 
meer een leerstuk dan een spel dat men nirt succes zoii kun- 
nen opvoeren. Voor zover ik heb kunnen nagaan is hct diin 
ook nog nimmer door enig toneelgezelschap gespeeld. 
O v ~ r  de aard en de kwaliteit van Langendijk's toneelstukken 
hebt ge u inmiddels zelf al een oordeel kunnen vormen. De 
meeste van zijn stukken die vaak het midden houden tussen 
een klucht en een blijspel. draaien om ren verrassende ge- 
heurtenis, nranriiit tal van aardige. vaak Leer komische. tafe- 
reeltjes voortvloeien 111 .,Krelis 1.oiiwen" is dit de qedöante- 
verwisseling van Krelis, de boer. tot kcizer Alrxniidcr eri i n  
, ,De Spieghel" het feit, dat de twee arme oude kooplieden. 
die door hun kinderen met het oudemannenhuis bedreigd 
wordcri. plotseling 500 pond in een Engrlse loterij winnen. 
Deze knniische t a f ~ r ~ c l t j i s  nu. die mij in hun boertige Iiiim 
soms doen d~i iken aan  de kroeg- en kermistiilereeltjes van de 
schihderende gebroeders Isaai en Adriaen van Ostade leven- 
eens geboren en getogen Haarleinniers). zijri de grote vcr- 
diensten van Langendijk en vormen het nantrekkclijke van 
zijn toneelstukken. 
Behalve zijn toneelarbeid heeft Langendijk nog tal van her- 
ders-. pu~it- ,  lof- en spotdichlen geschreven die echter. zoals 
de lettirkundige geschiedenissen niet nalaten te vermelden, 
weinig waarde liebben. Slechts zijn ..Lofkrans voor de stadt 
Haarlem" en ..Lofdicht bij het eerbeeld van Lourens Koster" 
verdienen hier oeno~md te worden. 
I>c hctc~kcrii- \.,in I.;i~igciidi,l: \.".,r d<- N.,dcrl;iiid<r I.*ttrrrii . c  

:o;ilq hr1;ctid. n.cr ~>\.zrwcldigcnd. \';in dc t.<lriikc dcr'irc en 
liiddrlm.ir:~c lerrrrkcndi.ien die Sidcrl.ino In d<, Ibc ccii\iJ 

telde, is Langendijk misschien de enige. die iets heeft voort- 
gebracht. dat zoals ook nii wepr is gebleken. van blijvende 
waarde was. Zi jn  talente-" uwren cclitrr te hepcrkt om zich 

Islot op pagina 7) 



elke dag 

Een van de meest alledaagse dingen is brood. Alle dagen 
willen alle mensen graag brood etrn. Mensen maken broden 
van tarwe, rogge, mais en doerra. Luxe broodjes, grote, ruwe 
broden. brood voor milioenen: 
elke dag. 
Kinderen leren brood eten. Hapje voor hapje. Z e  moeten het 
leren. Want  een leven lang zullen ze brood nodig hebben. 
Duizenden dagen zullen zij zich moeten voeden met brood. 
Telkens opnieuw: 
elke dag. 
W i j  zijn bevoorrechte mensen. Wij  hebben brood. W i j  heb- 
ben onze eigen bakker. Iemand, die elke dag bij ons aanbelt 
om het brood te overhandigen: 
elke dag. 
De meeste mensen zijn niet zo bevoorrecht. De meeste kinde- 
ren leren niet hapje voor hapje brood eten. Omdat er geen 
brood voor hcn is. Dat wil zeggen: er is wel tarwe, rogge, 
mais en doura  genoeg; er is genoeg grond om te verbouwen. 
Maar de mogelijkheden en kansen zijn zo verdeeld, dat in 

feite miljoenen mensen en miljwnen kinderen brodeloos zijn: 
elke dag, 
Onze wereld lijdt voor een groot deel honger. Vruchthare 
streken worden niet bewerkt. De mensen kunnen het niet. 
Zij missen de middden en de kracht. Omdat ze brodeloos 
ziin blijven ze werkloos: 
eíke dág. 
Dit gaat ons aan. W i j  met ons wit en bruin brood, onze luxe 
broodjes en banketstaven, wij zijn geroepen om ons brood 
met de armen van deze wereld te dden. Want  de armen van 
onze wereld zijn van ons afhankelijk. Of bun kinderen nog 
eens ooit brood zullen eten, is een vraag die niet zij, maar 
wij kunnen beantwoorden. Wie  gaat met ons over dat a t -  
woord nadenken? 
elke dag. 

een beefje geschiedenis 
In mei 1943, in volle oorlogstijd dus. vergaderden 44 landen 
op uitnodiging van wijlen president Roosevelt in Hot Springs, 
Virginia, U.S.A., om de voedsel- en landbouwsituatie in de 
wereld te bespreken. Men kwam daar o.m. tot de volgende 
conclusies: 

1. dat 213 van de wereldbevolking ondervoed is: 

2. dat deze mensen gezond wuden kunnen worden indien zij 
voldoende voedsel zouden krijgen; 

3. verhoging van de efficiëntie in landbouw, bosbedrijf en 
king - genoeg voedsel zouden kunnen produceren bij 
gebruikmaking van juiste landbouwmethoden; 

4. dat er voldoende werkgelegenheid voor allen zon ontstaan 
(geschapen zou kunnen worden) door een verhoging van 
de produktie en een efficiënte verdeling. 

Twee jaar later volgde de oprichting van de Food and Agri- 
culture Organization of the United Nations, de FAO. 
De uit de conclusies van 1943 vwrtvloeicnde taak van de 
organibatie was: 
1. opvoering levensstandaard; 

2. verbetering van de voeding; 

7. verhoging van de efficiëntie in landbouw, bosbedrijf en 
visserij; 

4. vcrbetcring van de omstandigheden, waarin de platte- 
landsbcvolking leeft; 

5. verruiming van werkgelegenbeid voor alle volkeren. 
In de vijftien jaar van haar bestaan heeft de FAO zeer veel 
tot stand gebracht. De organisatie richtte een wereldior-  
matiedienst op op het gebied van landbouwtechniek en 
-economie, visserij, bosbouw en voeding, waarvan omvang 
en ku.aliteit ongeëvenaard is. Om nog enige andere belang- 
wekkende zaken te noemen: de handelspolitiek op het moment 
wordt vaak beïnvloed door disciissiea, waarvoor de FAO 
het initiatief nam; door assistentie van de F A O  worden in 
tal van landen de programma's van landbouwkundig onderwijs 
verrijkt en versneld, etc. 



extra actie appel aan iedereen 
Waarom gaat de FAO dan thans een wereldactie voeren? Je 
kunt toch voor de landbouwontwikkeling geen bliksemactie 
voeren? Zo'n ontwikkeling hangt toch ten nauwste samen met 
van alles en nog wat: de seizoenen, het weer, de industrieën 
die de machines leveren? 

Evenmin als wij moeten denken, dat het geld rechtstreeks 
gebruikt wordt om (volgens de letter van het woord) brood 
m groente te kopen voor de hongerlijdende mensheid, moeten 
we niet menen, dat wanneer deze actie beëindigd zal zijn 
(t 1965), er op de wereld geen honger meer is. 

Dat is het doel van deze ,,Preedom from Hunger"-campagne 
niet. ,,De campagne beoogt niet in de plaats te komen van enig 
verbeteringsplan, dat thans wordt uitgevoerd. Zij wil een 
aanvulling en versterking zijn van plannen die regeringen en 
internationale instanties reeds uitvoeren, en door een beter 
geestelijk klimaat aan de effectiviteit daarvan bijgedragen". 
(Dr. B. R. Sew, dir.-gen. v. d. PAO). 

Zij wil op de eerste plaats de gedachten en de aandacht van 
de welvarende landen richten op de armere gebieden; de actie 
wil de geestelijke steun hebben van heel de welvarende 
wereld. In het kort: de campagne werd geboren ,,uit de 
gedachte aan hernieuwde toewijding aan de doelstellingen van 
de FAO en een intensivering van de inspanning om deze te 
bereiken." 

Het succes van de campagne is afhankelijk van een w ruim 
mogelijke opzet. Daarom wordt iedere regering, organisatie, 
stichting, ieder kerkgenootschap en iedere groepering, andere 
lichamen en particulieren in de gelegenheid gesteld in het 
kader van de campagne diverse mogelijkheden te kiezeo. Z o  
kan men met een kleine geldelijke steun helpen, men kan een 
geheel project voor zijn rekening nemen, men kan wensen, 
dat het gegeven geld voor dat bepaalde Land gebruikt wordt. 
Er zijn zeer vele mogelijkheden tot het bieden van steun. 

en wij? 
Of onze school als zodanig zal gaan meedoen aan de anti- 
hongerdactie hangt, menen wij, v w r  bet merendeel af van de 
opperste leiding van de A.G., die al meer dan eens getoond 
hebben, dat zij een gewoonweg verschrikkelijke activiteit 
kunnen ontplooien. Indien wij, redactie van Tolle Lege, hiertoe 
de stoot hebben kunnen geven, prijzen wij ons gelukkig. 

Red. 
In Nederland worden de activiteiten v w r  de anti- 
honger-actie geleid d w r  het Nederlands FAO-comité. 
door de Nederlandse Organisatie voor Internationale 
Bijstand (de NOVIB), tezamen met het UNESCO- 
centrum Nederland en het Nederlands comité UNICEF. 
Wij danken deze organisaties voor de hulp. die zij ons 
boden door ons tekst-suggesties en foto-inateriaal aan 
de hand te doen. Tevens willen wij de MEMISA be- 
danken. van wie wij een foto hebben opgenomen. 

(vervolg wan pagina 5) Hendrik, Philippus Meijer te Leiden op een proefschrift van 
boven de gehreken van zijn tijd te verheffen. Vooral in zijn 561 bladzijden (de stellingen niet meegerekend). getiteld 
streng vasthouden aan de regels was bij een typisch lade .,Pieter Langendijk. Zijn leven en zijn werken". 
eeuwer, wat w k  blijkt door het volgende citaat over Hooft Haarlem, dat in de tijdspanne tussen het overlijden van 
en Vondel uit ,,De Spieghel" Coornhert en het zich vestigen hier te stede van Bilderdijk 
Hunne spelen zijn heerlijk, zinrijk en verheven, in hem zijn enige letterkundige van betekenis bezat. eerde 
maar zij wamn in die tijd meer in taal en dichtkunt dan in hem niet. als Koster of Hals, met een standbeeld, maar slechts ' 

toneelwetten bedreven. met een gevelsteen. 
Pieter Langendijk stierf op 9 juli 1756 en werd enkele dagen Laten we hopen. dat hij nog lange tijd niet alleen door deze 
later op stadskosten in de Nieuwe Kerk begraven. gevelsteen mag voortleven. maar ook door even voortreffe- 
De Winkler Prins wijdde 46 regels aan hem en op ,,Vriidag lijke opvoeringen van zijn stukken, als die,' waarvan wij ge- 
10 Iuli 1891, des namiddag's ten 2 uur" promoveerde Karel. ' noten hebben. Mons Weijevs. 



Het beeld, waarvan een reproductie hier is afgedrukt, is een 
schepping van de in 1881 te Maella geboren Spanjaard 
Pablo Gargallo, die lange tijd bevriend is geweest en samen- 
gewoond heeft met Picasso, wiens invloed op zijn werk 
dan ook onweerlegbaar is. Evenals Picasso maakt Gargallo 
zich in zijn abstracties nooit geheel los van de realiteit en 
dit expressie-genre geeft aan zijn creaties een magisch-reële 
sfeer, die bijgevolg sterk suggestief is. Deze inhoud maakt 
dat zijn werk zo hoeiend, zo beklemmend is. Zo  vol geladen- 
heid. 

Even geladen als de profeet, die, verlaten door zijn volk, dit 
waarschuwde en vervloekte om hun dwalingen en afval van 
Jahweh; die Jahweh hartstochtelijk erbarming afsmeekte voor 
Zijn ongelukkig volk. 

Déze profeet wist Gargallo in een volwaardige representant 
te doen herleven: de opgeheven rechterhand van dit beeld 
is zeaenend en tevens vormt het de verbindina God-mens. 
het intelligente hoge voorhoofd met de doordringende ogen 
weerspiegelen de genius van D E  profeet, de reisstaf en de 
schuin over de arm gedrapeerde mantel. de blote voeten ...... 
Gargallo wist dit tot uitdrukking te brengen in een ijzer- 
plastiek, die in de moderne beeldhouwkunst zowel de vervol- 
making als de apotheose is van een trant waarin negatieve 
vormen en concrete partijen naast elkaar worden gecompo- 
neerd. Van hieruit verdergaan was niet meer mogelijk. Hoog, 
als een der schitterendste sterren. staat ze aan het firma- 
ment van onze eigentijdse beeldhouwkunst en niet in het 
minst van onze moderne kunst. Treffend is weer dat dit 
beeld nog steeds in een museum staat ?n niet in een gods- 
huis waar het thuishoort. 

In compositie is dit beeld zuiver cubistisch: alle menselijke 
vormen worden tot niathematische begrippen herleid. Daar- 
door gaat voor de moderne niens van deze sciilptuur een 
grote rust uit. W e  voelen ons immers veiliger naarmate we 
meer in formules, definities en getallen hebben vastgelegd. 
Niet alleen echter zijn de fragmenten van dit beeld cubis- 
tisch. maar tevens vormt het in zich een cubistische eenheid: 
de lange reisstaf bijv. vormt met de opgeheven rechterhand 
een driehoek, de twee benen vormen een gelijkzijdige drie- 
hoek, enz. 

Charles Wentinck zei van dit beeld: ,,Deze gestnede plastiek 
schijnt in de ruimte getekend. Het silhouet. gecomponeerd 
uit convexe en concave vlakken. uit contouren en uitae- 
sneden vormen (cubistisch! - v. S.) omschrijft een gestalte. 
welker profetische allure ongemeen indrukwekkend is". 

R. van Schendelen. 

TOLLE LEGE! 
Verhitte discussie 
Er  is een verhitte discussie aan de gang over de lectuur van 
de middelbare scholier. De .,Nieuwe Haarlemse Courant" 
voert als kop boven een artikel: ,.Ook scholieren lezen in 
Homerus en Shakespeare woorden die niet staan in Hoe 
hoort het". ,,De Volkskrant" vindt het ongewenst dat Mulisch 
al& normale lectuur voor de gymnasiast gesanctioneerd wordt. 
De heer Th. Govaart, in ,,De Bazuin", raadt aan om de lees- 
woede van de teenager te aanvaarden, zelf hij te blijven en 
zoveel mogelijk te bespreken. 
Niet alleen het standpunt, maar ook het probleem ligt bij 
deze drie anders. De Haarlemse krant meent, dat wij de vieze 
woorden wel kennen en dat het verder niet zo'n vaart zal 
lopen met de lectuur. ,,De Volkskrant" schaamt zich voor 
ons voor Mulisch en betreurt het lezen van deze boeken door 
ons. De heer Govaart biedt zich aan om ons wegwijs te 
maken. Het opmerkeiijke is nu, dat de eerste twee kranten 
het probleem in de sexuele hoek dringen en het daardoor 
verkeerd stellen. 

Verleden zien van nu uit 
De kwestie is namelijk hoe wij ons een tijdsbeeld zullen op- 
doen uit de literatuur. Dit gaat ons ten zeerste aan en het 
interesseert ons hevig. En wanneer we onvoldoende aan onze 
trekken komen in het leerplan, nemen we onze toevlucht tot 
modeme literatuur, modern theater, film, wel of niet gesanc- 
tioneerd. Het is toch w, dat de kennis van het verleden, 
waarop onze scholing is gericht, pas interessant en van belang 
voor ons wordt als we het heden hebben gezien, en nooit 
andersom. 

Anders gesteld 
Als kind word ie in een huis geboren, je leeft in een omge- 
ving en in de loop van de jaren ga je je rekenschap geven 
van je omgeving en vervolgens van jezelf. Zo is het ook met 
je culturele omgeving. Als middelbaar scholier krijg je oog 
voor de tijd waarin je leeft. Je wordt als het ware in een 
cultureel thuis geboren. En tegen de tijd dat je eraf gaat, moet 
je zover zijn dat je je rekenschap van je culturele omgeving 
kunt geven. Je moet gevormd zijn. Het is dus m, dat je van 
nature en zonder restrictie zult kijken hoe het zit met je cul- 
turele omgeving. Als je van de middelbare school af komt, 
zul je in staat moeten zijn te oordelen of het goed zit zoals 
het zit. 

Intellectueel te vondeling? 
De vraag is nu: vormt de middelbare school waarlijk een 
cultureel thuis? Als vijfde klasser matig ik me dan maar aan, 
hierover in een schoolkrant een oordeel te geven. 
Vooreerst wilde ik een indeling maken in vakken van het 
onderwijs waarin geen evident onbehagen heerst: de exacte 
vakken en de moderne talen, in vakken wier opzet van 
doceren in opspraak is: Nederlands en klassieke talen, en in 
vakken, die met veel kunst en vliegwerk onder de grote 
noemer van de middelbare school gebracht worden: toneel, 
film, muziek. 
Beperken wij ons tot de groep Nederlands en klassieken, dan 
dan komen we daarmee terug op de literatuur-kwestie. Neder- 
lands wordt hvee uur in de week *) gedoceerd en behelst de 
volgende stof: spraakkunst en idioom (eerste drie klassen), 
1iteratuur.geschiedenis - waarbij opgemerkt dat men juist aan 
de acluele literatuur vaak Net toekomt - (laatste drie klas- 
sen) en tekst-interpretatie (voornamelijk zesde klas). 



SPORT 
In de kerstvakantie zijn er twee toernooien gehouden, waar- 
aan nnzc school deelnatii. 11.1. een basketbail- en een tafel- 
tennistocrnooi. 
Basketball. 
Onder grote helangstelling, helaas niet van onze school. iver- 
den in het Krelngehuis di- hasketballwedstrijden gespeeld. 
Het tweede juniorenteein was iiog niet genoeg getraind voor 
deze wedstrijden; ook troffen zij het iiiet, dat zij de eerste 
wedstrijd tegen de latere winnaar, de Klaas de Vriesschool, 
moesten spelen. Het werd een 61-0 nederlaag. 
Ook in de tweede wedstrijd. tegen L.T.S. 11. ging het slecht. 
Nu werd het 31-0. 
Het eerste juniorenteam kwam echter verrassend goed voor 
de dag. Weliswaar werd de eerste wedstrijd tegen het sterke 
Marnix met 27-12 verlorrii. inaar daarna ging het heter. 
Er werd goed verdedigd en het doelen ging ook beter. Tegen 
Lourens Coster I1 werd het 20-2. wearhij van Berkel met 
8 punten topscorer was. 
Vervolgens werd Prinses Irene I1 met 28-10 verslagen. Nii 
maakte van Buchem 10 en v.d. Vlugt 8 punten. 
Tegen Louise de Coligny werd het een regelmatige 16-4 
overwinning, waarna het grote treffen trgen Mende1 kwam. 
Het ging in deze wedstrijd goed. heel goed. Langzaam werd 
er een voorsprong opgebouwd en met de rust (14-9) stonden 
we er prima voor. Doch langzaam liep Mendel in en wist 
vlak voor tijd gelijk te maken 16-16. Strafworpen moesten 
de beslissing brengen. Mende1 benutte rr 1 en omdat Brouwer 
en vaii Soest ze bij ons maakten. kwamen mij in de finale. 
Deze ging tegen liet Christelijke Lyceum. Het werd een vol- 
komen rcgelinatige 29-23 overwiiining. waarbij Van Berkel 
met l 4  pnnten. voornamelijk met mooie afstandsschoten g?- 
maakt. een groot aandeel in de zege had. 
Ilet eerste juniorenteam was dus winnaar van de verliezers- 
ronde; een onverwacht sukses. 
Maar ook het seniorenteam verraste vriend en vijand met een 
prachtige t w e c d ~  plaats in de verliezersronde. 
De eerste wedstrijd was trgen het Mend~lcoll igi .  Het was 

D e  klassieken worden twaalf uur voor bêta's en achttien uur 
voor de alfa's gedoceerd. D e  aifa's moeten voor hun rind- 
examen voor Grieks Homerós, Herodotos rn Plato m voor 
Latijn Livius, Vergilius en Tacitus lezen; de bêta's lezen alleen 
Homeros en Liviuï. 

Moderne problemen buiten leerplan 
In hoeverre vormen deze studies nu  een basis voor het lezen 
van moderne literatuur? Deze studies garanderen alleen een 
gezond oordeel over de moderne literatuur in zoverre ze 
literatuur is: een kijk op de artistieke waarde dus. D e  gym- 
nasiast neemt geen genoegen met een goedkoop romannetje. 
Hij wil schrijvers van formaat, maar hier juist wringt de 
schoen, want deze schrijvers bepalen het moderne karakter 
van die literatuur. Z e  spinnen de problematiek van de tijd 
uit en trachten de lezer zo  scherp mogelijk daarmee te con- 
fronteren. Deze problemen liggen vooral op het terrein van 
de religie (oecumene, godloochening, buitenkerkelijke reli- 
giositeit) en de zeden (massamens, liefdesleven, vereen- 
zaming). 
Het zijn deze dingen - bijzonder interessant omdat ze nog 
een open vraag vormen en omdat we er zelf in moeten leven 
- die alleen terzijde van de les door een verstandige leraar 
ter sprake worden gebracht. Formeel, in bet leerplan. worden 
we er nooit wegwijs in gemaakt door de middelbare school. 

Ouders tillen kinderen boven hun macht 
In opzet geeft de middelbare school in religieus en zedelijk 
opzicht geen vorming, die ook de noodzakelijke grondslag 
vormt voor het lezen van de moderne literatuur. Dit mag 
voorlopig nog niet als verwijt tegen de middelbare school 
aangevoerd worden. Zedelijke vorming immers is de  taak van 
de ouders, religieuze vorming de taak van ouders en kerk. 
Miswhien is bet beter te zeggen, dat  zedelijke vorming de 
taak van ouders èn samenleving is. Dit accent verschuiven 
blijkt belangrijk. 

duidelijk. dat beide teams wilden verliezen om in de verlie- 
zrrsronde te komen. 
Mende1 won deze ontrnwting niet 20-17. 
Nii inoesten wij tegen de Gerhardschnol. Het werd een mak- 
kelijke overwinning 17-6, alhoewel het met de rust pas 4-4 
was. 
Tegen de Prinses Irene I werd het een spannende strijd. die 
tenslotte met 21-18 gewonnen werd. Tim van Loenen en A. 
Mascini hadden heiden met 8 punten een groot aandeel in 
de overwinning. 
Toen kwam de grot? strijd tegen het sterke Jac. P. Thijsse. 
Doordat wij een hechte zoneverdediging hadden. moest Thijs- 
se het met afstandsschoten proberen. In het begin richtten 
zij zuiver. maar later misten zij steeds meer. Met snelle nit- 
vallen maakten arij de pnnten. Een halve minuut voor tijd 
zette van Loenen. in totaal 8 punten. een 17-16 achterstand 
om in een 18-17 voorsprong. die wij onder grote spanning 
vast wisten te houden. Ook de senioren zaten in de fiiiale. 
De tegenstander hier a a s  het Lorenzlyceiiin. De anders zo 
sterke verdediging was  in het hegin gehccl uit vorm. zodat 
de ritst niet een 24-2 achterstand inging. In de tweede helft 
ging het veel beter en konden wij gelijke tred met Lorenz hou- 
den. De eindstand was 44-18. 
Maar dat wij de finale hadden bereikt was al een prachtig 
resultaat. waar niemand op had durven hopen. 
Nog een compliment voor Pater Verner. die door zijn trai- 
ning veel tot de suksessen heeft bijgedragen. 

Tafeltetinis 
Het eerste scholierentafeltennis-toernooi werd in het talel- 
tennishuis Wolters gehouden. Het geheel was nogal ronime- 
lig. de telling vreemd en organisatie slecht. Maar alle begin 
is moeilijk. 
De spelers werden in poules ingedeeld. waarna de winriaars 
in de finale zouden komen. Van ons werd alleen H~iybens 
na felle strijd winnaar. waarna hij in de halve finale tegen de 
op papier sterkere Bree (Lorenzlyceum) riioest. Maar na felle 
strijd wist Huybens de partij iti drie sets te winnen. De finale 
tegen Jacobs, weneens van Lorentz werd een gemakkelijke 
overwinning met 21-19. 21-11. 
Dit was toch wel een prima prestatie van Huybens. die de 
eer van onze school hiermee hoog hield. 

K. Schrama. 

De situatie ligt namdijk zo, dat  de sociale omwentelingen, die 
in de afgelopen tijd tot stand zijn gekomen, de  oorzaak van 
de twee volgende feiten zijn: 
Ten eerste: de wijze van samenleven, de zeden, zijn veranderd 
en veranderen nog, onze opvoeding hierin is dus een zeker 
experiment. 
Ten tweede: onze ouders hebben de kans en worden gestimu- 
leerd hun kinderen meer onderwijs te laten geven dan zij zelf 
gehad hebben. 
Gevols: de aanloon tot de  middelbare school stijgt met het 
jaar. De hogere klássers ontgroeien, intellectueel &zien, hun 
ouders en achter bun zedelijke en religieuze praktijken weten 
de laatstgenoemden dan vaak niet de gevraagde verauhuoor- 
ding te formuleren. Waarmee de opvoeding in een slop raakt. 
De samenleving zal de  opvoeding door deskundigen moeten 
verzorgen. 
Het middelbare schoolsysteem, van de andere kant, is nog 
niet ingericht op de  grote schare leerlingen (weinig persoon- 
lijke relaties tussen leraar en leerling dus) die ze nu ook 
moet gaan vormen in de  andere belangrijke facetten van onze 
cultuur. 

Conclusie 
D e  ongerustheid om de lectuur der middelbare scholier is 
gegrond. In aanmerking genomen, dat vele ouders niet die 
opleiding hebben gehad welke wij krijgen en het feit, dat 
weinige ouders de tijd vinden om deskundig in deze pro- 
blemen te blijven, zien we  dus dat niet o p  de eerste plaats 
het gezin, maar de school ons cultureel thuis is. Deze school 
vomit in natuurwetenschappelijk en taalkundig opzicht cen 
heem. W a t  betreft religieuze en zedelijke problemen liggen 
we tussen huis en school te vondeling. 

RICHARD HENDRIKX 

*) In de eerste klassen zijn er weliswaar meer uren, doch 
deze worden gevuld met voorlezen uit een spannend boek 
co versjes opzeggen. 



Mijii taak als kronikeur wil en Z'II ik 
nict opncmcn, zonder een warm . .gedq:-  
je" aan de uzelbekende Bric. Frans. Iict 
was immer kostpliik nict jou door de 
maand te rollen. 
Namens a lk  lezers cen hartelijke gropt. 
Overiaeni. w-at zou u gezead hebl>eri. - - 
wanneer ii niet de boterham iiog in 't 
vuistje tegen de opperste leiding vin 011s 

rriachtig lyceum opliep en u gevra1i;d 
wci-d, even redaktie-lid te worder17 l ie t  
was éven een klap. Maar. koiiiann, we 
beginnen. Ik wens 11 allen, hoewel w i t  
laat. een gelukkig nieuwjaar. Tengevolge 
van d? kcsstpnu:e zal ik diep iri i i i i j i i  

gelieiigen nioeten putten om enige ii~erk- 
waardige gebeurtenissen hier te kiiniien 
aansnijden. 

DINSDAG 6 DECEMBER 
Postzegelhandelaren weid cin handje toe- 
gestoken door iniiddcl van een ruilbeurs. 
Het grzelligc ruilen is zeker voor her- 
Iialing vathaar. 
VRIJDAG 9 DECEMBER 
Ue eerste hele droge dag sinds twee 
weken. Het werd tijd. w-ant moeders k e l ~  
der stond. ongelogen, hclcmeal blank. En 
dat zie je niet elke dag. 
WOENSDAG l i  DECEMBER 
W a l  ziillen w-e nu beleven! W a l  valt 
daar' Het zal toch geen sneeuw- zijn? 
Jti ,  vrienden. het eerste wit valt op de 
hoofden. Het is welisu~aa~. nat, maar toch 
een aardig gezicht. 
VRIJDAG 16 DECEMBER 
Als galgemadl voor de fatale vijf dagen 
om 12.20 iiiir vrij".  Heren doienteri 
zwermden uit. op zoek naar fijn kuzel- 
materiaitl. terwijl leerlingen zich naar 
huis spoedden. Keeds een kwartier na 

vierde lesuur zag ik Peri soriihcr jon- 
gctje een wapen-wir ik~l t j~  binnenglijden. 
Het lekte echter iiit en de knaap uzcrd 
grgrepen. Deaalnietteiiiin vroeg onze 
concirrqe de volgetide morgen met een 
bittere glinilarli: ..Zijn er nog absenten?" 
Een wrange grap. heer Tames! 
ZATERDAG 17-VRIJDAG 
23 DECEMBER 
P r o e f u ~ r r k w ~ ~ k .  Andcrs toch zo aardige 

en onschuldige docenten liepen. stonden 
of zaten nu te loeren op mogelijke sabo- 
teurs. Minder aangendrne blaadjes w-er- 
den uitgedeeld en hrinielijk gcfliiistcr was 
niet van de lucht. Mrnig niaal klonk een 
ratiuv krrct door het schoolgebouw. wan- 
neer een arme drommel betrapt werd. 
Onze werkgevers wisten plots niets meer. 
Wc werden met de dag bleker, maar 
dat lag aan het weer. 

DONDERDAG 22 DECEMBER 
Om elf uur luiclde een vrolijk brll?tje 
het einde van de lessen en Iiet begin van 
de kerstpaiize in. Lrrareii werkten zich 
Iiet aapje oi~i dc punten voor vieren te 
v~ rgor in .  (DBt n-ns aanpakken!) 

VRIJDAG 2 3  DECEMBER 
Kcr.stavond. Bijzonder geslaagd! Neen! 
Wegens gebrek aan belangstelling ging 
het avondje niet door. 
25 DECEMBER 
W a t  is kerstriiis eigenlijk een verdraaid 
niooi feest . . . .  
VRIJDAG 30 DECEMBER 
De vóórlantstr dag van 1960. Maar dat 
=>*.as nirt alles: onder donderende ovaties 
greep ons scniorenteam basketbal1 de 
tweede prijs van het interscholaire kerst- 
toernooi. Ook ons eerste juniorenleam 
liet van zich horen. IIet hield rlke tegen- 
stander onder de driini rii krrea de eer- 
stc prijs. Bij de Sport meer hierover. 
ZATERDAG 31 DECEMBER 
1960 verdween onder het oefluit van 
..keukenmeidenM en dat soort spul. 

MAANDAG 9 JANUARI 19hl 
Aanvang van lift iiict hoop en vertrou- 
wen trgciiioet geziene tweede trimester. 
Laten we de misschien wat tegenqrval- 
len of wellicht mreclevallen rapporten 
vergeten of als voorbeeld npirien. oni oiis 
vast te bijten in de volgende sprong naar 
Pasen. eiliter niet. zondpr even te den- 
ken aan hen. die sneuvelden. 
Rond de jaarwisseling kwam het lang 
verheide hoek van drs. W. L. Helwig 
uit. Een gaaf stuk werk, dat qetitelcl is: 
.,Het verhaal van Christus' Krrk" en 
zeker een plaats heliooi-t te krijgen op 

ieders boekenplank. (recentie rlders in 
dit hlad aariu,rzig.) 
DINSDAG 17 JANUARI 
Mijnheer Hokkeling verraste ons met 
een bandopname van een in 't Russisch 
gezongen Byzantijnse mis. Het was iets 
anders en m.i. interessanter dan het uver- 
horen van geniepige Duitse woordjes. 
W e  zien een herhaling van dergelijke 
lessen reeds met spanning t~ge~r ioct !  
WOENSDAG 18 JANUARI 
Rrgin van de internationale hidweck. 
Een week lang werden in de kapel onder 
het vrij-kwartier gewoonte-getrouw enige 
eenvoudige gebeden gezegd. 
WOENSDAG 18 JANUARI- 
ZATERDAG 11 FEBRUARI 
Reziriniiigsdagen voor tweede en liogere 
klassen onder Iriding voii pater P. Broiii 
O.F.M. en pater A. Mt-ert~ns O.F.M. 
DONDERDAG 19 JANUARI 
verjaarde onze. thans achttienjarige prin- 
ses Margriet. Geen vrij uurtje, maar in 
ons hart tócli feest. 
O p  deze dag zag ik 's aoonds enige op- 
tiinisten op eeii ijsbaan. Nou. ijsbaan ....., 
VRIJDAG 2 0  JANUARI 
Alle hoop op een niiddngje ijsvrij werd 
uiteen geslagen door fijne dooi. We 
hadden reeds gerekend op het wegval- 
len van enige proefwerken. maar het 
geluk is slechts met de dommen. 
ZATERDAG 21 JANUARI 
Doiriinec Jacobson hield een lezing ter 
gelegerilieid vati de iliternatioiiak bid- 
week. N a  zijn uitstekende voordracht, 
waarhij men soms de indnik kreeg. dat 
de spreker de Katholieke Kerk verdedig- 
de tegen de protestantse richtingen, be- 
stond er  gelegenheid voor het stellen 
van vragen Orii ongeveer 12.20 uur 
~ i n d i ~ d ~  d i  bijcenkotnst rnet cni  gehed. 
door doininrr Jiicohsn!i zrlf uitgesproken. 
En hirrincr is de inieuwsJkoek op, le- 
zers. U T e  w-achten a e c r  op de vorst. we 
werken weer voor ons examen. we gaan 
meer naar Hitchkock. Enfin. het leven 
qaat door. Ik groet u allen zeer. 

KKONIKUS 

SCHOOLRETRAITE 1961 
.op de goede weg 

Dc jaarlijks terugkerende schoolretraite. gegeven door pater 
P. Broni. ren oude bekende. en een ,,tiieiiweling' patcr Mccr- 
kens, werd door klas V yyninasiiiin als ccrstc meegemaakt. 
Ik ben een van deze spitsefhijtrrs eii wil graag enige indruk- 
ken v,iri deze retraite naar  voren brengen. 
Het viel rnij al gauw op. dat dc retraite van dit jaar twee 
grote vet~si!iillen toonde met die van het vorig jaar: hij was 
knrtcr rii minder streng. 

waiinccr je bedenkt. dat de retraite toch a1 korter was. Dc 
oorzaak hiervan was, dunkt rne, dat vorig jaar dr  oerhou- 
ding tussen paters en jongeris tr gcrpnntien was geweest. 
Maar had dit ook betrekking op de hogere klassersi Z o  ja, 
dan betreur ik. dat zdfs de hogcrr klassen een verkeerd heelcl 
van de reírriitr hebben. 
IIet ondfm-erp vati deze retraite ,,onze verhouding tot God 
als lid vali de gelovige g~iiirenscheli" is een uitstekend onder- 
werp gebleken, hetgirn onder ander? naar voren kwam tijdens 
dr  discussies, urnaraan door de meesten enthousiast werd 

Dat de rctrnirc korter-was, had als voordeel. dat de groe- meegedaan. 
pen kleiner konden =ijn dan anders, hetgeen ongetwijfeld het Tenslotte zou ik willen zrggen, dat het derde grote verschil 
persoonlijk kantakt tussen paters en jongens ten goede is was. dat V gymnasium de retriiitr van dit jaar beter vond 

gekomen. dan die van Iiet vorig jaar; maar of dit aan de verandrring 
van de diitir en de strengheid Log. is nog inaar de vraag! 

Het leek mij echter nirt zo voor de hand liggend. dat de re- 
traite minder strem, moest zijn dan vorig jaar; vooral niet. Chr. Vugelzaiig Va.  



HET BESTE BEEN 
Deze pagina is voortaan uitsluitend bestemd voor dc crrstc- 
klassers. Van onder tot boven. De redaktie van dit school- 
blad Tolle Lege (twee gebiedende wijzen. waarvan het r e r ~  
ste betekent hef op (pak. grijp, neeml en het tweede: lees) 
meent er verstandig aan te doen om jullie, eerste klussers. 
reeds te doen wennen aan een schoolblad. Wan t  dat dit 
nodiq is. daar zijn wij van overtuigd. Zelfs in hoqere klassen 
zijn ei. nog vele nierisen die nog I I ~ I I I ~ I P I .  de sclirooin h ~ h b e ~ :  
kuiitien overwinnen oni een eiqen werk iiriis te qeven aan 

reeds bij cle ichool rri  kunne^> nu dus reeds aanspraak ma- 
ken op het schoolblad. Oni ook jullie gelegenheid te geven 
zelf iets in Tolle Lrgc tc schrijven, hebben wij deze pagin'i 
das g~lieel  voor jiillie vrijgemaakt. Maar nii komt het ~ n o -  
nierit. dat jullie iets moeten gaan doen. W a t  moeten jullie 
gaan dosn. Aha. we geraken tot tic kerri! Wel i i~ i  indie11 je 
hijvoorbeeeld ernstig verontrust L:erit o v ~ r  dr  grhciiiic diplo- 
matie van Kennedy. ga er dan tiirt in hed over liggen 
mokken. mii'ir schrijf Iiet oiiiiiiddellijk op, het zal je goed doen. 

Tolle Lege. Bij sommigen is dit'een subtieie kerm ;an hoog- Voel je je voor M~~~~ te uiten, doe het 
moed en machtswellust: dat zijn de moeilijkere gevallen. die dan door o,;i, een OIdiclit (desgevraagd kan een 
wij later zullen bespreken. Zo kunnen wij ons indenken. dat 
hii p ersi p kliisCiq hef idee hestaRI. dat hUII onsteller, en pre"nt-'""n~lciar '.larie aa"gehodcn~ .~, ..~... ~~~ .... ~ . ~ ~ . .  ~ . . ~  . ~ .  ~~ ~r~~~ ~ -~ ~ ~~ 

re pennevruchten niet thuis horen in dit blad. Tolle Lege. Doe dus jullie bcst, en niaak van drze pagina een ylanspa- 
waar toch haait allceii viifde- en zesde klassers in scliriiven. qina. waar we voortaan niet recht ..het beste been' boven 
Niets is icliter iniiiider waar. Ook de eerste klassers horen nu kunnen zetten 

WAT ANDEREN volgendc volledig volgedrukte pagina siert. ons cniqszins 
r r  nover l i i l i t ~  .. r.- . - -  - - j - - - .  

ER VAN ZEGGEN De pagina waarop ..belangrijke bijdrdqen van dichters" vet.- 
zaiiield zijn vinden wij uitstekend. Gedichtjes als Japaiiie 
kers en De zwarte dood maken mede door cen steminigr 

Ook ditmaal bereikte werr een stroom van scliooikr;iriteii entouraqe indruk. De rest van h i t  blad is geviild met ver- 
onze brievenbus. Onder hen bevond zich een hlerl x.v;,ar slagen Over interne zaken. Ondanks Iict fe i .  dat Kriterion 
wij voor de eerste maal kennis mee maakten: Animo. (Alle aanvankelijk een wat vaag literair maandblad schijnt. kun- 
naam is maar onzin) het orgaan van het Baarnsch Lyceum nen u z i  toch zeggen dat aan dit blad mensen meewerken. dir 
ie Baarn. Door een behoorlijke variatie in de artikelen en kittinen sclirijvrn en dit dan ook doen op een rnanier die dit 
opstellen kunnen wij hier spreken van esii goed schoolb:ad. schoolblad boven het gemiddelde verheft. 

De eisen n.l. die o.a. wij aan een schoolkrant stellen zijn. Een ding zoiiden we graag anders zien: dc vinnig iiitgr- 

dat het blad ruimte biedt \.oor ieder die enige in stoken Iiatidjrs die nadrukkelijk op titels wijzen cloen 011s te 
de l,tteraire kan maar vooral dat het v e ~ l  d~likeri aan iets met verzekeringspremies en pistooltjes 
zelfs aan buitenstaanders een peilbare indruk kan gelen vori twen. Heeft drukkerij Douveri-\Veegels inict eens wat 

van het schoolleve~i. de belanostillirio en ideeën van de ;inders? REDACTIE. 

leerlingen Een goed schoolblad dus. ondanks de dorre op- 
iiiaak en dc mat naïef-kneuterige omslag. Dat in dit Kerst- 
nummer een interview met de Heer Bomans voorkomt. dat CASSICIACU M 
nauwkeurig de dingen weergeeft die de schrijver nu eenmaal 
altijd vertelt wanneer hij geïnterviewd u,ordt. wekt geen 
blijvende wrevel. De interviewers hebben er i~iiniers. naar 
hun eigen schrijven, kennelijk plezier aan beleefd. 
Om bij goede schoolbladert te blijven: Kriterion, uitgave v a n  
het bisschoppeliik college te Weert  verraste ons. Het aan- 
trekkelijke krant-formaat, Iiet moderne lettertje, en de soepele 
opniaak diocgeti belangrijk hicrtoc hij. Toch nioct het ons 
van het hart dat er nog te veel psychopateil op het bisschop- 
pelijk college worden toegelaten. E n  in plaats van dit nog 
enigszins te camoufleren. vestigt de redactie door middel van 
vetgedrukte uitroepen hier de aandacht op. 
Een subtielere vorm van cynisme? W a t  te denken 
van de volgende zinnen. die naast een opstelletje met 
de slaapverwekkende titel ~zliegen (enkel sterk gestylrerdr 
broaivliegen die roodafgidrukt de titel omzwermen ontnemen 
o n s  de vrees voor een opgewekt relaas over ..riiijn ~ e r s t e  
vliegtocht") onbeschaamd dik staan afgedi-ukt. 
A. Wie dit leesf is gek. Dit is af tc keuren. Een schoolblad 
dient gelezeii te worden. B. Wie  dit 1cc;t wordt gek.  Hier 
zagen wij nog een kans. daar we voorstanders zijn van het 
ongcliiiiiteerde experiment, maar nee: C. Wie  gek is leest 
dit. Een somber terugvallen op vroegere beweringen. D. Dit 
is gek. Een formulering, die nu niets meer aan duidelijkheid 
overlaat. E. Dit is gek als wie. Dit begrijpen wij niet. Als 
wie nou? F. Wie  dit schrijft is gek. Een sympatlii~k gebaar 
Een conc~ssirf  rondtasten in rigeii hoczeni. G. (;ek is dit. 
O ,  zo. H. I>c ulicgen zijn gek. Zinloze opmerking van een 
gek. I. Wie  dit leest is dus gek. Quod erat demonstrandum. 
Dit alles hleek toch voldoende prikkelend om het opstel 
tr gaan lezen. Naar onze mening urellicht iets te gek. Het 
Epos van de Jeet versterkt onze eerder geopperde ver- 
moedens. terwijl de titel: Goed voor 1 ~sychia ter ,  die de 

Vrijdag 20 januari. De voorzitter hield allereerst cen inleiding 
over het algemene motto van dit trimester, namelijk: 

,,Schep vreugde in het leven". 
V~rvolgens  ~nisnkte hij de vorrri bekiiid, waarin dit jaar de 
hestuursverkiezingen voor Cnssicinciiiii zullen worden gehou- 
den. (Inlichtingen Iiierovt-r hij het bestuur van Ciissiciacuni! 
Hierri,, gaf pntcr van Beurden. mentor. een kortc doch i11- 
dringende verklaring over het rnotto van dit trimester. 
Het overige gedeelte van de avond w a s  gpaijd anti iinpro- 
visatie. 
Guus Tweehuysen, de eerste improvisator, sprak over ,,zwart 
en wit". daarbij doeleiidc op de ~~assciidiscrirninatie. Hij deed 
dit (hoewel onbewust) wat lachw-fkkcnd en te veel volgens 
liet gcsiliicdetiishorkjc. 
Na dc p71izc helichtte W i m  v. d. Tooren het OIIIIPI.U~PI.P ,,d? 
huisarts. slaaf van zijn praktijk". Hij licspriik dir raak. vaak 
toegelicht met voorbeelden. die iiiischien wat te negatief 
waren. 
Pim de Vrnnmen hield als laatste een causerie over de 
..Beatrijs". Wegens gebrek aan tijd moest I i i j  zijn rniiscrir 
strrk inkrimpen. waardoor deze niet tot zijn recht kwam. 
Al met al kunnen we de avorid geslaagd iiociuen, hoewel hij 
wat o v r r l a d e ~ ~  wcis. 

A. A. 

ATTENTIE! 

Wii wijzen u erop, dat als adres van de heer Kraak. 
leraar wiskunde op onze school, in de gids nog staat 
vermeid Pegasusstraat 81, Haarlem, terwijl dit adres 



BOEKHANDEL H. COEBERGH 
Gedempte Oude Gracht 74 - Haarlem Telefoon i7517 

Gevestigd sinds 1892 
- - 

Algemene Gespecialiseerd in 

en katholieke 

Wetenschappelijke literatuur 

Boekhandel Antiquariaat 

Uw kolenhandelaar 1i'Kans P ~ R Q U I N  
Croote Houtstraat 162 

i( 

Prima anthraciet 
a i j i r e  v is  voor  maaltijd of  k o f f i e t a f e l  

DE FIJNSTE SOORTEN 
R EEN BIJZONDERE GELEGENHEID 

BALM 
BLOEMENDAAL 

60 

Fil.: Amsterdam-Z.. Corn.  Schuyfsiraat 38 

Giebels IJzerhandel N. V. 
Ged. Oude G..~ltr 5 7 .  HAARLEM - Tel 11304-21393 

1~AYONVEKTEGEN11'00KIIlGERS 
I.ir>x' Slotciifal>rich - Gi.iisso pneomatircli ger~ec1m:liap - 
I'lmilitc Buuwhcslsg - Hueli's Ziirirrtoffnl>rieheii - lielzer 
gercctlscliuppcn - She l l~ .  Butn- en Pri>iiagaa Mij. Ory- 
'eniii",. Scl,ir<tam 

In *Tolle Lege* 

geadverteerd 
succes 

gegarandeerd 

Firnia A. J. VAN DER PIGGE 
I let  hekende adrcs voor 

Chemical iën en Drogerijen 

MON'TY -COATS 
TRUIEN eri VESTEN 
SPOR?'AKrl'LKELEN 

\'oorgeschreven nporikle<lirig iriet 10°,'0 redrictie. 
C ' i l g e z o n d ~ r d  s< lio<.n@n 

Sportrnaga*ijn GRETHA DE BRUYN 
Twijnderslaan 7, Haarlem,  Tel. 15116 - 100% service 

KORTE ZIJISTK. i o  en JACOBSTK. 7 
(*erkpl.+ats) 

Voor beter werk 
HAAK1,EM - TELEFOON i2073 

Voor Gas 
W a t e r  

a Elrciriciteit 

T.cI,,,~.,-,, IH EO RONAKIUS 
Soendaplein 3 4  Haarlem Noord - Tclel'oi>ii 13783 

set is beslist niet nodig 
al U k  schoolhoeken 
N I E U W  !\;\N TE SCHAFFEN 

U kunt 25-40 "/o l,esparen door zlivrel i ~ iu~e l i j l i  gebruikte 
~clioolbueLen te  kopen. 

Wij lercren die in goede staat en nrirlcr gararitir. 

VAN DIJK'S BOEKHIJIS 
O U D E S T R A A T  26 K A M P E N  


