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Met de zwerftochten van een zeil- 
schip, steeds zwalkend, van haven tot 
haven, over onmetelijke oceanen, in 
windstilten en tropische hitte, in stor- 
men en felle koude, gelukkig of 
rampzalig, heeft men eeuwenlang het 

mensenleven vergeleken. Tot de actie, 

die deze foto uit de glorietijd der zeil, 
vaart toont: de wind in de zeilen te 
nemen en zich buitengaats te wagen, 

sporen wij hen aan, die zich gaan 
voorbereiden op het eindexamen of 
hun overgang gaan bevechten 



Ad Rem 
* Ook dit jaar heeft de examennood de 
redactie van T.L. geteisterd. Allereerst 
mocst hoofdrcdacteur M. Ellis de  bij hem 
veilige leiding overdragen en heeft hij u 
zijn opvolger geschonken. Met bewonde- 
ring voor de wijze waarop hij een jaar 
lang zorg heeft gedragen voor het school- 
blad en de problemen van een kopijloos 
tijdvak zó heeft weten op  t e  lossen dat 
T.L. 'n waardig en stijlvol aanzien bleef 
behouden, nemen wij afscheid van hem en 
bedanken we hem voor de moeite die hij 
zich hiervoor getroost heeft, D a n  gaat 
Ton  van Dam, onze kronikeur en oudste 
redacteur ons verlaten. W e  hebben dik, 
wijls van zijn werk genoten. Hartelijk 
dank, Ton. Tenslotte een eresaluut aan 
Ton de Weyer ,  die wij als illustratief 
medewerker node zulkn missen. Hun al+ 
len wensen wij een succesvol eindexamen 
toe. 

* Patrick Huygen (3) en Pieter Mas- 
cini (4a) zullen in de toekomst de  vrijge- 
komen ,,redacteurs-posten" gaan innemen. 
Is het ten onrechte dat w e  veel van  ben 
verwachten? 

Een voortdurend aankloppen hij al- 
lerlei personen in de hoop wat kopij los 
te krijgen is 'n vervelende noodzaak voor 
uw redactie geworden, daar uit eigen 
beweging vrijwel niets geleverd wordt; 
dit ondanks het feit dat er genoeg onder 
ons zijn die een behoorlijk stuk proza 
kunnen schrijven en die beslist wel lief- 
hebberijen hebben. waarvan een studie 
de moeite van het publiceren waard is. 
D e  redactie twijfelt nog niet aan u, tri- 
nitariërs, maar neem voortaan de  moeite 
om ook ten  steentje bij te dragen en wel 
op  eigen initiatief. 

* Dan schijnt er riog een zeer grote, 
wat het schoolleven betreft misdeelde 
groep leerlingen te bestaan, die zich ge- 
noopt voelt zich van deelname aan  alles, 
waaraan niaar enigszins een cultureel 
Iiichtje zit, te moeten onthouden. Mede- 
werking en actieve deelname van deze 
groep zou iedereen zeer sympathiek vin- 
den. 

* Uit een zeldzaam interessant boek, 
dat  een voorname en stijlvolle indruk 
maakt en waarvan de auteur een grote 
deskundigheid aan de dag legt, namen 
wij de zeldzame foto over die u o p  de 
omslag van ons blad aantreft. W i j  wilden 
u hem niet onthouden. Voor de geïnte, 
resseerden: gecopieerd uit Neptnniana 
(van F. den Honter), uitgever C. de  Boer, 
Hilversum. 

J. BERNSEN. 

Het was 'ri drooiii van 'n rneisje . . . . 
'n O p  mij gerichte iiiitrailleur zou nie niet sneller van mijn firts hcbhen doen 
stappen dan die zachte. woordenloos om hulp sinekende ogen en die glimlach rond 
tiaar lippen. die riiijn hart zo snel deed kloppen als d r  roffels die 'n geheel in z'n 
solo opgaande driirninrr uit zijn instrument kan toveren. 
Ik had cr al minstens veertig kilometer opzitten en dromerig was ik bezig de 
vijftienduizend meters die mij nog scheidden van het ilorl van ~ i i i j n  tocht ( a l s  ik 
van een doel spreken k m ) .  onrlrr mijn door de sriiklicte zon aan hct asfalt klcven- 
de wielen te laten doorrollen. Het was 'n doclloze, nutteloze fietstocht geweest. 
Zoiidir enige reden was ik vanochtend van huis vertrokken. Ik had niets clezeild 
en wist eigenlijk niet waarom en waarheen ik w-as weggereden. Ik weet het nog 
nict. Ik wilde er alleen maar .,uit" zijn. 
W e g  van het muffe zolderkamertje waar ik nu al vijf jaar dagelijks gemiddeld 
'n uur of drie. vier doorbracht. gebogen over boeken waarvan ik het nut soms 
niet begreep. 
W e g  van het lawaai op  straat. Dat lawaai. dat Inaar  nipt wild? oplioiideii en dat 
coristant mijn trorn~nt-lvlies treit?r.de. 
W-g van alle Jantjes en Kcesjcs. met wie ik zo'n driehonderd djgen per jaar op- 
gesloten was in een vierkant hok. met CCn deur. \,ier ramen. n groot bord en 
ervoor 'n persoon die de hele dag probeerde alléén liet woord te krijgen. 
W e g  van alle tante Nellies en alle oom Fritsen, die je bij tiet weerzien steeds niaar 

met hetzelfde saaie lachje vroegen hoe het op  scliool ging en die op  dezelfdr 
droge toon steeds maar weer trachtten geestig te zijn door te zeggen dat kleine 
kinderen groot worden. 
W e g  v a n  d? dagelijkse slrur. Wcg ,  weg. AIléén w-ildc ik zijn en daarom had ik 
mijn fiets met die krakende rechtertrapper, dat ratelende voorspatbord en die drie 
bobbels in de achterband, onder mij gezet en ik had op  'n knop in mijn hersens 
gedrukt, waardoor mijn benen auturnatisch op  de trapprrs waren gaan duwen in 
eenzelfde regelliiaat: op-ii~e-r, op-nrcr. 
Tw--re keer moest ik mijn centoiiigc gang afremmen. Een keer voor n grote hooi- 
wagen, die- pas uitweek na 'n srrir zorgvuldig uitgekozen. op  jarenlang? r~efening 
berustende vloekeii niijnrrzijds en verder nog 'ns. toen ik niet verder kori, omdat 
de weg door 'n open brug voor mijn neus in twee niet-commuriicerende delen 
miis gesplitst. 

E n  nu had ik háár groo~iden. Ik had me altijd vcrl van  haar voorgesteld en op  
allerlei nianicren liad ik haar al ontmoet in mijn dromen. h.laar zoals ze daar stond 
als rcëcl schrpscl was ze veel mooier dan ze ooit in 'n droom tot mij was gekomen. 
Zonder ook maar in ' t  minst verlegen te zijri (ik kende haar inirn~rs al uit i~iijn 
dromen) vroeg ik of zij mijn hulp kon gebruiken, wat overigens volkomen over- 
bodig was. omdat ze met baar ogen al antwoord grgrvpn had vn6r ik haar maar 
iets had kunnen vragen. Z e  knikte slechts. 
Maar deze simpele huofdbeu~eging. gepaard gaande niet 'n oribeschrijfeliik lieve 
blik iri haar ogen. had rnijri hart dieper getroffen dan welke weldaad ook van 
ieder atidcr sclirpsel ooit zoii I i ~ h h e n  k~innpn doen. 
Ik had het lek in haar band zo gevonden en de hele reparatie was binnen de tien 
minuten voltooid. Z e  sprak geen woord en omdat ik tezeer in beslag genomen was 
door haar wunderschonr aanblik. voelde ik ook geen behoefte i ~ t s  te zeggen. 
Toen de band hard genoeg was om haar allerliefste lichaaili te dragen. hielp ik 
haar in liet zadel. stapte op  i ~ i ' t i  eigen firts en we rrdrn, onze armen over clkaars 
schouders geslagen, dicht naast elkaar voort over de weg. die niet bezoedeld 
werd door grauwe autobanden. 
Ik dacht nergens meer aan, keek slechts naar há i r .  Naar haar fijne gezichtje. haar 
gele bloesje, baar wijde blauwe rok, haar welgevormde benen, maar vooral naar 
haar ogen. die diep in de mijne brandden, zorider ze evenwel in de geringste mate 
te pijnigen. Mt-t drie vingers s l~r l i t s  l iantcerd~ ik mijii stiiiir. 
Zo rcden ure langer dan ' n  half uur. Rrcds waren de contouren van dc stad in 
zicht en nog hadden w e  niets gezegd. 
N u  was er uré1 ander verkeer en plotseling moesten w e  remmen voor 'n groene 
auto die ons van rechts naderde. 
Even hield ik haar los en toen was  het alsof mijn hart stilstond. Z e  kende schijn- 
haar de man die de groene wagen bestuurde, want ze begon hevig te zwaaien 
naar hciii en ze deed oppens iets lier1 vreemds. Ze sprong van haar fiets, rende 
naar de andere kant van de weg en wrrs  naar iiiij. De  groene auto n iwrd~rde  
snelheid en. dichterbii komend. draaide de bestuurder ziin wagen naar d r  linkrr- 
kant van de weg. Pas toen hij nog ongeveer zehtig meter van  mij verwijderd uvas. 
begreep ik zijn bedoeling. 
Hij wilde op  mij inrijden! 
111 panic-k geraakt. spro~ig ik van mijn fiets. maar bleef verlamd als aan de grond 
genageld staan. Ik keck naar dr  aaiisnellendc auto en toen naar haai.. Ze grijnsde 
vals naar me en haar blik deed nog één rilling door mijn lichaam gaan. De laatste 
in mijn leven. Ik kon nu de man achter het stuur zien. Ook hij lachte vals en 
wreed en ik begon naar aderri ie s r~~ tkke~ i .  Nog dertig meter. noq twintig. nog tien. 
nog vijf. ik zag niets mccr en voelde nicts niccr, ...... maar de klap bleef uit. 
Ik opende mijn ogen en langzaam kwam ik tot bezinning. Alle spanning was van 
mij ivegyevallen. Ik kon nu weer vrijuit ademen. Heerlijk. die frisse lucht. 
Die frisse l~iclit van . .  . . . . niijn iiiuffe zolderkamertje, want ...... het was slechts 'n 
droom van 'n iiieisje geu,eest. Peter van  Bueren. 



Het allereerste begin van deze maand maart stond 
in het teken van het hoek. 
Zoals de  laatste jaren gebruikelijk was, werden 
door de gezamelijke hoekhandelaren van Haarlem 
verschillende schrijvers uitgenodigd om het Haar- 
lenise publiek nader met hen kennis te laten ma- 
ken. 
Dit jaar was Belcampo een van de genodigden. 
Zo'n uitnodiging heeft misschien meer waarde dan 
meli op het eerste gezicht zou vermoeden. Het  he- 
tekent tiieer dan alleen maar een trekken van kopers 
naar boekwinkels. 
D e  ken~iisriiakiiig met schrijvers doet nieuwe werel- 
den opengaari. Men wordt in de  gelegenheid ge- 
steld dieper door te dringen in de  persoon van de 
schrijver zelf, dan men zou kunnen doen alleen maar 
aan de hand van zijn werken. 
Deze \verken leert men dar1 ook beter hegrijpen, om- 
dat nii bekend word1 uit welke motieven deze tot 
stand zijn gekomen. 
W a t  Belcampo betreft stond ons een verrassing te 
wachten. 
E r  zijn schrijvers die alleen maar schrijver zijn 
om geld te verdienen of om steeds rijker te worden, 
om eens een mooie villa aan de Rivièra te kunnen 
hewonen. Anderen hehhen w-eer een hoger doel en 
proberen de mensen iets moois te brcrigen om daar- 
door een afwisseling te zijn in hun saaie bestaan of 
misschien om ze wat beter te maken. 
Maar  Belcampo is schrijver om een geheel andere 
reden. , , W a t  ben ik meer dan  een dier," vraagt hij 
zich af,  ..wanneer ik schrijf om geld te vergaren? 
Of waarom zou de kunst bedoeld zijn om de mensen 
beter te maken? Dit is trouwens niet het essentiële 
van de kunst, want wie kan er muziek aanwijzen 
die dit doet? Neen, de kunst is e r  om de mensen te 
verwarren!", zegt Belcainpo, en daarom is hij schrij- 
ver. Uit liet feit, dat  hij voor een Haarlems publiek 
koiiit filisoferen over wat nu eigenlijk het doel van 
de kunst is, blijkt, dat  hij niet zoriiaar een grappen- 
maker is. die zijn fantasieën lukraak laat wegzwc- 
ven. Ook  uit de voorbeelden die hij gaf uit zijn eigen 
werk kwam dat tot uiting. Zijn verhalen, hoe fan- 
tastisch ook, zijn altijd logisch. Zo 'n  verhaal begint 
heel gewoon, maar plotselirig word1 er een stap ge- 
daan naar een andere wereld, die niet aards is. Alles 
wat er verder in die onaardse wereld gaat gebeuren 
is het doortrekken van de aardse realiteit. Daardoor 
zijn zijn verhalen ook zo geloofwaardig. W a t  die 
realiteit betreft, is het nodig dat de  schrijver weet 
waarover hij schrijft, anders bestaat het gevaar dat 
de lezers niet mee gaan naar die andere wereld en 
midden in het verhaal het boek neerleggen. D e  ver- 
halen van Belcampo blijf je doorlezen, hij houdt je 
door zijn nuchtere en kernachtige manier van ver- 
tellen vast tot het einde. E n  het einde komt als een 
verrassing: het verhaal is eigenlijk nog niet uit, er  
zou nog veel meer kunnen gebeuren en in de  loop 

van het verhaal zouden ook nog veel meer details 
verteld kunnen worden, want telkens rijzen er nieii- 
we  vragen hij je op. Maar  Belcampo laat veel aan 
de fantasie van zijn lezers over. Dat maakt juist zijn 
verhaleii zo hoeiend. 

O m  een zekere verstarring tegen te gaan en ook 
eens te doen grijpen naar werken van andere 
schrijvers is deze voordracht georganiseerd. Bel- 
campo is waard om gelezen te worden. Misschien 
doen sommigen van zijn verhalen wat gedurfd aan, 
maar ach, hij vindt zelf van niet. Zijn verhalen zijn 
samengebracht in twee bundels: De fantasieën van 
Belcrimpo en Tussen hemel en afgrond. 

G. M. (V)  

Pianoconcours 1959 
Als mijn grhcugen inij tiiet in de s t ~ e k  laat werd er dit jaar 
voor dc clfdr maal het jaarlijkse pianocoriroiirs gdioiiden. 
Nu, wij zijn daar hlij oni, mant al was liet aantal deeliieiiiets 
nirt zo groot als bijvoorbeeld vorig jaar. liet qualitatieve is 
sindsdieii toch iiaiini~rkilijk vooruitgegaan. 
Ook dit jaar li~storid de jury uit: Sas Bunge. voorzitter, Ans 
Bouhcr en Louk Nelisseti. 
Als verplicht? nummcrs stonden op  het programma: voor he- 
ginnrlingen cen Meniiet en Marche van J. S. Bach, Ahschicd 
vom Klavier van Ludrvig van Reethoven voor groep twee en 
van Fr. Chopin Twee Mazurka's voor de virtuozen. 
Rik van der Linden í 1 c )  v~r tcgenwoordigd~ geheel alleen de 
hcginnrlitigen en voor Iwni nioest ren bepaalde ~iiaatstaf aan- 

gelegd morden; en ofschoon wij die helemaal niet kenden, 
mogen wij aannemen dat dczi- rtiinischnots ovrrtroffeii werd. 
Derhalve kon hij op liet einde \.,in de 'qvorid ziin prijs in ont- 
vangst inenien. Als zelfgekozen riunirrier speelcle Iiii F ü r  Elise 
vaii Lildwig vali Beetlioven en w a l  wij een bijzo~irlrrr prritatie 
vonden is. dat hij Bach in zeer korte tijd had inqest~ideerci! 
In i71'0Ep twee vertolkte Eddy D'haene (111 A)  naar onze nie- 
riing h ~ t  Abschird von Kliivier het beste. Mede daardoor en 
tevens voor zijn Lied ohrie Worte  no. 3 van F. Menclelssolin 
Bartholdy. behaalde hij de derde prijs in deze groep. 
Een voortreffelijke vertolking van Fantasie no. 23 in D. mol 
gaf Joost Iloffscholte ( IV)  welke hen, de eerste prijs bezorg- 
de, ofschoon liij - zoals ~riijriheer Nelisseri het uitdrukte - 
af en toe met een wetenschappelijk gezicht uit d? rriaat speelde. 
Een eervolle vermelding ging naar Han ten Berge ( I I IA) ,  bij 
ivir. vooral bij het Abschied vom Klavier het tempo een beetje 
te hoos lag. Toch verdiende hij deze onderscheiding, gezien 
zijn Menuet Favori van W. A. Mozart. 
D e  tweede prijs tenslotte kreeg Joop Albacht ( l a )  voor zijn 
Sicilieris Bel10 Gato van de Nederlandse componist - de 
enige deze avond - Henk Budings. 
V a n  de in 1943 overlcdeii Russische componist Scrgii W. 
Rachmaninoff, speelde Henk ten Berge ( V  B )  de Prclude in 
Cis maj., mat hij op  verdienstelijke wijze decd. De vertol- 
kingen van twee Mazurka's van Fr. Chopin waren nog nict 
helemaal volmaakt. Toch verwierf hij d r  tweede prijs van 
groep drie, waaruit blijkt, dat  dc jury zijn iiiuzikale spel 
waardeerde. 
De eerste prijs ging weer. zoals vorig jaar, naar Haii de Vries 
voor zijn in alle opzichten subliem uitgevoerde Scherzo in E 
kl. terts van F. Mendelssohn Bnrtholdy. Ook zijn vertolking 
van Chopin getuigde van grote virtuositeit. 
Proficiat!! 

GERARD MOOIJEKIND. 



Reims 8 mei 1945. 

voorbii. ~ ~ . 
Onder gejubel van de ver- 

bonden volkeren wordt er vrede gesloten - doet Europa. ten gronde gegaan door 
broedertwisten, nl5larid van de wereldheerschappij naar men meent. wanneer men 
achteraf. na zoveel jaren. de feitelijke hrtckrnis van  die dag en van haar geheur- 
tenissen proheert te ontdekken en men dan. na de geschiedenis geraadpleegd te 
hehlien. in wcinig gewijzigde vorm de woorden van Xenophon weer kan geven. 
toen hij in de Hellenica de 24e april 404 v .  Chr. hesclireef, de dag waarop Athene 
haar muren slechtte als teken van overgavp. ten teken dat zij haar hegemonie 
prijs gaf: Onder fluitspel braken zij de tiiiiren a f .  
Er is een wondprlijke overeenkomst te vinden tussen toen en nu, al  is het niet 
prettig daaraan tc denken. 

Mndr de donkerste dag nioest $nog knmen. 
Wanneer vroecl in aug~istus de rookkoloni opstijgt boven Hirosliinia e-n het viiiir, 
dat i11 zes jaar de verdi-oogdc iiiltiiiir en het verstarde kolonialisme vcrtcerde, 
dooft. gaan dc laatste rcsten van wat moeizaam opgebouwd werd in duizend jaar, 
mee de hoge ijle atmosfeer in. maar het zal lijken alsof deze rook later als een 
zware mist gaat hangen boven een wereld waarin dan alle uitzicht ontnornen 
is. Toch. .  .. . ., al voelt rnen de dreiging vori ~ ~ i o ~ i l o s l i a r e  prohleinen, meent men, 
uitgezonderd degenen hij wie de oorlog de laatste levensvreiigde geblust heeft, 
dat 't zo erg wel nirt zal zijn - rnen kan en wil het nog niet geloven. En  aan- 
vankelijk stort dan ook heel liet liprleefde volk zich op  de materiële opbouw, 
ruinien de bulldozers het puin, klinkt nog in ieders hart: bouwt op  het vaderland, 
zwocgt meii vonr cen niruwc wclvsnrt. Maar als er eenmaal niets meer te bouwen 
valt en d r  wclonart gevestigd is en de vraag: , , W a t  nu)" opwoelt iti vele oii- 
rustige harten. dan ontdekt rnen dat de liuizen de maatschappij niet gehouufd 
hebben en de vredesverdragen de veiligheid nict, dan ontdekt men dat het moei- 
lijkste werk nog wacht, dat de piiinvelden van de  geest, van  de kultuur er nog 
staan - ze staan er nog. Schrijvers en filosofen. maar ook politici en sociologen 
huigen zich plots mrt dodelijke ernst over deze problemen. problenien die te groot 
zijn, waarbij men machteloos staat of wdarvan meii geen overzicht mcrr kan 
krijgen. 

Zijn er geen mogelijkhedeii? Is er geen hoop? Geen enkele? 
Men duzi~igt zich dc hopcloosheid te vergeten, rneii vindt hct nihilisme uit, men 
laat de dwaasheid hoogtij virren, ile eerzatiie hurgerij en de veranturoordelijke 
overheid klampen zich kramp'iclitig vast aan wat  over is uit ,,normaleM tijden en 
de ani+-rikannse pluk-de-dag levenslioiidiiig wordt voor velen een toevluclit. 
Het is Europa vergaan zoals het indertijd Athene vergaan is. Zij liet een wereld- 
heerschappij achter, mdar ook d? strijd om deze erfenis. 
Nu verwacht men een nieuw Europa; wel rezen er plannen op voor eenheid voor 
nieuwe grootheid. maai -  alliireen v a r e  grootsheid treft men er niet aan. Het lijkt 
of Europii te veel beleefd heeft, te moe is en nirt meer mee kan komen. Wij zien 
haar nog altijd liaar ciiltiiiiiy-rncht meezeulen: militairisriir. lioloiiialisinr. nationa- 
lisrrir en zij kan FT maar geen afscheid van iirnieri; ring altijd klampt zij zich vast 
aan  linar illiitcr verleden, thans arm aan datgene waarop zij prat gaat en waar- 
oin zij neerziet op  Amerikanen en nikkers. Europa zal haar roemruchtig cultureel 
vcrlrden moeten vrrgeten. liaal. Iege hoogmoed, haar natio~ialisi~ie. hooglied der 
bekrompenheid - want al schijnt zij dood, zij woekert riog in alle diplomaten- 
hoofden - zij zal liaar iiiilitairisme moeten vergelen. een grootser? pnlitick moeten 
voeren. W e n t  ct. zal geen Avondland zijn voordat het oude Europa dood is. 
Maal- nipt sllren ons eigen leven, onze eigen niaatschappij moeten mij vorm geven. 
O p  ons allemaal drukt nog de last van een tank die wij eigenlijk op  ons genomen 
hadden, maar die wij niet aankonden. 
Ik  doel Iiicrhij op de zondvloed die van bezuiden de noorderkeerkring op  ons 
schijnt af tc rollen. Moorden op  blanken. straatgevechten. verriieli~i~len in blanke 
wijken, betogingen. ondergrondse acties, politieke chantages. die er aan de orde 
van de dag zijn, vormen voor ons ieder persooiilijk een still? bedreiging. Dc fana- 
tieke haat en het heftige rationalisme. dat ons nii zo verbijsterd, zijn echter de 
w-erkingen van losgelaten blinde krachten vnii d? encrgir van vormeloze wereld- 
delen en staten waarin de energie vaak de enige potentie is die men gebruikt heeft, 
zodat er nog geen docl en functie is voor deze krachten. Weliswaar brachten wij 
hen heschaving, zij het dan die van gepoetste schoenen. en brdchten wij hen een 
nieuwe maatschappij, zij het dat wij hen eigenlijk gingen exploiteren, eerst hehhen 
wij hen uit hun maatschappij cleliaald en Iien uit stam-, dorps- en gezinsverband 
gerukt, zod'tt er gebriird is wat overal gehcurd - ook in China (communisme) 
en in Europa (rzereenzaming van de ,.~iioderiir mens") - een ontworteling en 
een afbraak vali ciiltiiur. het ontstaan van een leemte die opgevuld wordt bijv. 
door het bcangstigendc nationalisme. 
V a n  cchtr volkscultuur is maar weinig te vinden. W a t  men nu heeft is vaak een 
allegaartje van het ongezondste dat wij hen brachten en wat zij zelf nog hebben 
aan bijgeloof en primitieve godsdienst; overigens tot spot voor ons. die neerzien 
op  hun domheid, luiheir1 en oneerlijkheid, hiin lit-fd~ voor het hier, en die lachen 
om d? verhaaltjes die ovcr hen rondgaan - van kleurlingen die op  dwaze ma- 
nieren de Europeaan naapen. 
Ook de inlandse kunst is verkracht sinds de originaliteit van (bijv.) de negrrhand 
het grlialte waarborgt en de dollaritivoer een grntere drang tot rxprcssie vcrnor- 
zaakt dan welke krachten ooit de echte kunst geschapen Iiehhen. Ook hier Iregte. 

Algerije. Congo. Middenoosten. Indonesië 
zijn stuk voor stuk hrgrippen voor ons 
gewnrden en vnorhcrlden van wat gc- 
beurt wanneer de zeden van een volk 
veronachtzaamd worden en een andere 
maatschappij opgedrongen wordt. 
Afrika bij uitstek schreeuwt om leiders, 
om Aleranders er1 urn Gandhi's, om nieii- 
we zeden en een vaste koers voor de 
toekoinst. 
Hierin ligt de tragiek van  een Nasser en 
een Soekarno, dat zij niet knap genoeg 
zijn te bieden u,at iiodicl is. - Wij  kun- 
iien dat  ~ C ~ E I .  nict. 
Maar ziillen de werkelijkc leiders op tijd 
komen? 

.,De woning van de mens is zijn hol ge- 
stamel". 
Troosteloos als een trieste zoiiierse rrgen- 
dag is dit regcltji van pen jonge riiod~rtic 
dichtcr, een rcgcltjc als zovcle. waarvan 
lieve bundeltjes volstaan en waarom wij 
,,gewone niichtcrr" inensen zo graag 
lachen, omdat wc hen niet ernstig durven 
te nemen. niet durven te nemen om de 
angstwekkende donkerte van de gedacli- 
tenwereld die rr achter stdat. Toi l i  staat 
er achter dit r~gel t je  iiog zo'n regeltje. 
staan in dezclfdc trant geschreven boe- 
ken. filosofische werken, ja zelfs meester- 
u.erkcn der literatuur. 
En daárachter nog vinden wij de schare 
schrijvers, die allen - hoe absurd hun 
werk ook klinkt - de gevoelens, de vr r -  
l i .  de verlariilrris en de prohle- 
nieii vaii huri tijd wePrgeven: de angst. de 
onzekprlieid, het pcssiiiiisnic. dc iiiocde- 
Iooshcid en dc verwarring. 
Al lijkt het een mode om af re l>t.~ken en 
niet op  te bouwen. om op cen zo wreed 
er1 Ii<ird ~noiieliikc wijze de ellende en de 
rnoeilijklieden, die zij niet kunnen oplos- 
seii. op te dissen: de vcrxZrongen mens- 
hcid, de cxc~ i sen  van de rnadtschappij, 
het epos vaii eenzaaniheid. geestelijke 
lergtr, honger en dood. onrechtvaardig- 
hcid en iiitziclitlooslicid; en itl ldten zij 
vaak de doodsklok luiden n v ~ r  rigpti zip1 
en geest ...... toch zijn zij w-crkclijk niet 
in staat om iets op  te bouwen, of een op- 
lossing te geven. - Kunnen zij dat niet 
meer, want hoewel hun werk reëel lijkt, 
is de wereld hun ontqlipt en hebben zij de 
liasis \,au hun bestcian verloren. ,,Der 
Mensih steht i i i i r  norli sicli s ~ l b s t  gegenu- 
her". schrrcf prof. Hcisenherg, tnen hij 
een uiteenzetting gaf over de huidige toe- 
stand der physica. Acht woord - waarop 
hij de schaduw van een onmetelijk vraag- 
teken laat vallen. 
Acht w-oorden: beeld van een tijd. bom- 
bastisili gt.afcrlirift van ren generatie. 
Geen oplossing - een vraagteken, dat 
men gaat zien als hct zonlicht niet meer 
doordringt tussen de hoge gevels van  de 
maatschdppij, wanneer de lorigen niet 
meer de frisse lucht vaii de Geest inade- 
inen doch d? stank van een langzaam rit- 
tende irieiislicid, walineer liet picesso- 
arlitig I->estann dolduizelig maakt, zó dui- 
zelig dat nien picasso gaat denken en pi- 
casso gast schrijven. 
Zij vonden het existentialisme uit. 
Zij vonden het nihilisme uit. 
Zij vonden zoveel uit. 
Toch beheerst Etn gedachte hl-ri werk, of 
t nu wrtenscliappilijk of literair is. - 
soriis inioet m m  Iieni zoeken. soms 
srhrcciiwen zij het zelf uit: dc verwarring 



De laatste trein 
Treurend zaten de mensen, treurend lagen de men- 
sen, treurend stonden de mensen. En ik zwom door 
de golf van tranen naar de hoofdingang van het 
station, waar ik om 9 u. 14 de trein moest halen. Ik 
wist niet waarvan deze treurelide mensen een ge- 
volg waren. Ik waagde het niet deze vreemde treu- 
rende mensen naar de oorzaak van hun verdriet te 
vragen. Ik durfde eigenlijk niet eens het station 
binnen te gaan, waar. naar bleek, deze ellende van- 
daan scheen te komen. En toch moest ik. liet was 
9 u. 12. Ik ging ...... en toen wist ik het, want hoog 
boven mij, schreeuwde mij in rode letters toe, de 
woorden: ,,De Laalste Trein vertrekt om 9 11. 14". 
Mijn hart brak niet, ik kreeg zelis geen tranen in 
mijn ogen. want ik was goed op de hoogte van de 
stand van zaken, en tenslotte hadden ze in andere 
landen allang helicopter-treinen. Ik was zelfs blij, 
dat onze armtierige regering eindelijk had gebroken 
met de sleur van ,.hossende, schuddende karren". 
Ik worstelde mij nu tussen de mensen door, die 
zach~jes mompelden ,,de laatste", naar de trap van 
het perron. Het was ondertussen 9 u. 13 en ik ver- 
snelde daarom mijn pas dusdanig dat ik kwam te 
vallen. I k  vloekte binnensmonds op die domme lui; 
die bananen aten en dacht ondertiissen, dat ik het 
plezier van een rit met de laatste trein echt niet wou 
missrri en ik hegon daarom nu te hollen. 
O~idaiiks bananenschillen, mensenmassa's, lastige 
chefs enz. zat ik toch om 9 u. 14 in iets dat trein 
moest hete~i. 
Glas lag overal over het perron verspreid en zèlfs 
zag ik lui met hele banken over het perron lopen. 
Rustig, weggedoken in de kussens, zat ik een ciga- 
ret te roken. Opeens komt er iemand mijn coupé 
binnen, haalt mijn cigaret tussen mijn vingers van- 
daan, steekt hem tussen ~iiij i l  lippen en begint de 
asbak naast mij met een schroevendraaier te be- 
werken. Hij kijkt me even lachend aan en als hij 
ziet hoe verbaasd ik kijk, roept hij. terwijl hij aan de 
overkant aan een andere begint .,Kapot, niijnheer". 
Ik begreep het! Al mijn driften kwamen los, ik pakte 
snel mijn vulpen en spoot de inhoud over de pluche 
zitting (ik zat eerste klas). Neen, dat was liiet mooi 
genoeg en ik begon, woest, alles domweg te ver- 
scheiiren.. . . . . . . . . . . 
Mijnheer Uw kaartje. Ik keek beschaamd omhoog. 
Ergens in mijn achterhoofd weet ik dat de laatste 
trein niet heel aankwam. P. Marcini 4a 

is Lr groot - wij weten het niet meer. E n  dit maakt het tijds- 
hwld zeer volkomen. 
Toch was er eens een clroot romanschrijver die de onstcrfc- 
lijkc woorden schreef: 111 den beginne was het Woord  ...... 
Hij schrecf niet: iii den bcgiline was prof. Heisenberg c.s. 
Z o  kan de boekenkast. dc weerspiegeling van het leven van 
vandaag. gren gctiiigcnis a f l ~ g g e ~ ~  van geestelijke welvaart 
en hoooconiunctuur. Niet nllren wat stiil betreft is er drowioe 
anarchye te' vinden. 
Het is niet prettig te moeten ontdekken dat  in de eeuw van 
dr kennis de wijsileid zoek gerdakt is, te meer als men weet 
hocvcel w-ijsheid er was toen alle redelijke kennis ontbrak, 
zoals hij de hnkcrmntten van grotc culturen. 
Wij  wachten op  de  bulldozers die het puinveld van de geest 

I Gebed 

I In een bedroefd moment van mijn bestaan 

dreigt het verdriet mijn hart uiteen t e  slaan. 

) Doch eens heb ik een wondervol gebed geleerd r 
dat door zijn schone kracht de z id  verteert. 

Het levendig en klankvol woord, daar uitgedrukt, 

j bekoort mijn ziel en maakt haar wezenloos verrukt. 

l V a n  baar wordt afgetild een vaag drukkend gewicht 

en, gelovig, voel ik, dat ik ween e n  vocl me toch 
zo ijl, zo licht.. . . 

LERMONTOV (1814-1843 J 
Uit het Rubaiach vertaald door 
T h .  V. ( V )  

Twee verhlindende lampen kwamen op mij toe als de klauwen 
van een à-modern dier. Het glinsterend chroom naderde rnij 
met de koelbloedigheid van een verscheurend dier ...... Zoli 
het mijn romp van mijn hoofd splijten? Een gekrijs van handen 
over droog asfalt. Ik was ontsiapt  aan  d? het? stalen tanden, 
die niii zo plotseling ...... en zo dikwijls hrlaagden. 
Mijn opgejaagde ziel bewoog zicli rvrdrr  tussen de coulissen 
van hrt decor. dat voor dit  mooi^ en spannende toneelstuk: 
..Het Verkeer", geschapen was. Bouwden wij dit. maakten 
wij dat! 
Een. twee. drie, vier stukken glas, vier spijlt-n e r  tussen. grijs 
beton. een deur. kVas er daarom zoveel rood. grel en groen 
in de affiches, zoveel chroom op de wagens? 
Kiik omhoog. huizen naderen elkaar. steeds dichter, tot ten- 
slotte een klein plekje blauwe lucht je uitnodigt tot . . . .  sneller. 
siiellet, ja weg. Kon ik mij maar verplichten tot een niet 
niccdoiii. Was dot 111ogelijk7 
..Taxi, niijnhreri" ,.Acht?? i i i - .  voor iiitstappen". ,,Amster- 
dam-Parijs in 5 uur.'' E n  zelfs .,Londen-NCW York in 
6 uur. '  
Ik moet wel meedoen, de enige conclusie: ,,ook sn~ l l~ i - " .  
Zijn rose en blauwe woonkazernes noodzakelijk' Het zal w-e1 
zo zijn, want ze bestaan. 
Jk was bekeerd en liet mij opslorpen door de maalstroom. 
Mijn wagen moest nu worden geparkeerd, rusteloos reed ik 
rond. Iniaar een parkeerplaats bleef een scliirn der ianlasir, 
cen onhcnnt~~oorde  noodzaak. 
Ik kcek in het water van de grachten en zag dr  oplossing. 
Dempen! 
Nu zag ik de facades der huizen zich wrcrspicgelen in het 
water.. .. . ... . 
Was ik wel bekeerdl 

zullen ruimen: wij wachten op  de geninlc houwinrcstrrs van 
n i e u w  idealen, nieuwe zeden en van een nieuwe toekomst. 
Zal  onze generatie ......... ? 
Zeg niet: wij zien gren heil in cultuur.; dat wordt eigen onder- 
gang. Wij hebben inensen nodig die de i~ioedelooslieid en het 
fatalisme vati tegenwoordig kuntien ontworstelen. voor wie 
het niet dc hoogste wijsheid is te weten dat nien niets weet.  
Daarom is het de vraag of het verstandig is door te gaan 
met het schrijven van reëele of met mariadevotieachtige ( ! )  
stukken en de lui der dwaasheid en het lied van eigen araan- 
zin t? blijven ziiigeii - euperiiiientrcl of nict. 
Zou  daar zo langzamerhand niet genoeg van zijn? 

J. BERNSEN. 



Korte tijd g ~ l e d e ~ i  hebben idealistische en hrm-ormingsgezindr 
lirdrn de koppen hij elkaar gestoken. in de vaste overtuiging 
dat het zo niet langer ging. Deze onofficiële vergadering bleek 
een mijlpaal in de geschiedenis van de cultuur te ziin. want 
er werd besloten tot oprichting van een Schaduw-Cassicia- 
cum.  een landelijke ondergrondse organisatir tot vrrhrtcring 
van i l ~ t  tegenwoordige Cass. en oprichting van een ideaal 
Cnssiciacuiii. 
Dit alles is natuurlijk geschied in ontroerende samenwerking 
met de lieden van overeenkomstige aard van het oude Cas- 
siciacum. 
O p  de twee hrrvorrningsvergaderi~~gen. di? uit deze geeste- 
lijke pressie v a n  het Schaduw-Cassiciaciini voortsproten. heeft 
men eerst gqrobt-erd het cssentiëlc van Cass. te v in2n .  
O p  de eerste vrrgad~rii ig werd brslist (dcfitiitiif) dat Cass. 
een cliib was ~ F I  bevordering van dr  welsprékendhcid. (Hier- 
door zitten cr wel jongens op  Cass., die bij gelegenheid uit 
iiaain van allen stottrren). 
O p  d? tmeedr vcrgadcring werd beslist (definitief) dat Cass. 
cen cluh was. waarop gelegenheid werd gegeven tot het 
stellen van een probleem - de taak van degene. die de 
lezing maakt 4, terwijl verder de vergadering ideeën over dit 
probleem uit zou wisselen. 
Da'ir we de beslissirig van d? vorige v~rgadering.  die ten- 
i l o t t ~  ook definitief was. ook ren plaatsje niocsten geven. 
werd besloten dat o.a. welsprékendhcid een middel w-ss om 
ideeen goed tot uitdrukking te brengen, nodig ook, voor het 
stellen van een probleem. De laatste definitieve beslissing ver- 
dient volyens mij wel de meeste aanbeveling. temeer, daar 
hier ook volkomen aan Iiet verbindend principe (geen na- 
aping, iiioar epn aanhaling!) gedacht is. 
AIIE licden, die zich stccds afgevraagd hebben, wat w-e nu 
eigenlijk aan Cassiciacum hebben, weten dat  dus hierbij; 
thuis kan je geen probleem stellen, of zeer moeilijk. maak van 
je hart geen inoordkuil. maar inaak een lezing, of zoiets voor 
Cassiciacurn. waar ze oritviinkelijk zijn voor dc prohlcinen. 
die jou [ U )  persoonlijk interesseren. 
Hct liecft hecl wat voeten in de aarde gehad. voordat een 
ander voorstel (niet van het Sch. Cass.) werd aangenomen. 
Het was een voorstel, dat zomaar ergens vandaan scheen te 
komen. en daardoor grote verwarring stichtte. 
Het was slim bedacht, maar het voorstel liad toch over Iiet 
Iiooid gezien. dat rr iii~i~iarid was om hct te verdedigen. De 
vergadering splitste zich in die verwarring in een groep vóór 
en een groep tcgen, maar nicmad wist hoe het voorstel adn 
te p k k c n ,  want men wist niet hoe het in elkaar zat. 
Toen iemand een week later een vervolg over dit voorstel 
hield, werd de verwarring zó groot. dat het tenslotte maar 
aangenomen werd. Eri terecht! 
Het voorstel was pt.~cies op  tijd uit de hemel komen vallen; 
het strlde voor de Cnssiciucumleden te verdelen in actieve 
en passieve leden. 
Want .  lezer. die als Trinitarier geacht wordt op  cultureel 
hoog peil te staan, maar die ook als Trinitariër zo laks is, 
dat Iiii nooit konit, Irzcr kan nu grrust karnen. want de im- 
provisatie's worden door de actieve leden - die zich vrij 
hchhen opgegcven - verzorgd! (bepaalde lieden hoeven 
zich niet gekwetst te voelen: die reken ik niet tot de lezers, 
maar tot de scherpzinnige onderzoekers!) Het kan nu! Het 
mag nu! (morgen misschien niet meer) ,,Men" zal zelf er- 
varen, dat Cassiciacurn een sfeer heeft. die door ,.nien" als 
gezcllig gewaardeerd wordt! 
Lezer mag zrlf vcrder opufekkende kreetjes met uitroepteken- 
tjrs vrrzinnen. 
Licdcn die niet alleen op  school komen om voor zichzelf te 
studeren. of om daarnaast te sporten, kunnen zich opgeven 
als actief lid. 
Als een lezing klaar is, zal voortaan een daarvoor aaiigeuve- 
zen opponent. enige dagen vóór d? vergadering de lezing ter 
inzage krijgen. Die opponent heeft tot taak in de vergadering, 
iin dz ]?zing het dchnt te openen met een aanval o p  iets uit 
die lezing en zó het debat langs grote lijnen te leiden. De op- 
ponent w-ordt ook uit de actieve leden, die e.v.t. kunnen 
weigeren, gekozen. 
Nog even! Er is mij ter ore gekomen dat ze in de paiize ouwe 
thee zouden schenken. Natiiiirlijk is dat niet waar, maar om 

tegemoet te komen aan de wensen van de lieden. die daarom 
niet naar Cass. schijnen te gaan, zal er voortaan limonade 
voor d? kleintjes en hier voor de groteren geschonken worden. 

Na dit relaas kan ik zeggen. zoals dat in het oer-Cassiciacum 
na een inipruvisatie van een paar minuutjes gedaan werd: 
,.dit was Iiet". 
De kz r r  kan ik aanraden de volgende keer vroeg te gaan, 
dan kan hij cr nog net in. 

Intussen verblijf ik, de lezer cu l tur~el  hoogachtend. 

P. HUYGEN (3c) 
H.T. ah-iictis v/h Srli.Cass. 

HAGEVELD SPEELDE 

81 De Moord in de Kathedraal" 
Zoridag 8 februari is op Hageeld de ,.Moord in de kathe- 
draal'' van T. S. Eliot opgevoerd. 
Omdat velen het wcllicht niet kennen. zal ik crrst een korte 
inhoud proberen te geven. 
Thomas Beckct. aartsbisschop van Cuntcrbury, hccft moeten 
vluchten voor koning Hendrik VIII. omdat hij het ambt van  
aartsbisschop verkoos boven het kanselierschap. Na  8 maan- 
den keert hij echter, ondanks alle gevaren die hem bedreigen, 
terug naar zijn verdrukte kudde. 
Hij wordt dan verwelkomd door een bange volksmenigte, die 
in zijii kleingelnvighpid n i i w  bedacht is op  een rustig leventje, 
dan op strijd en gevaren doorstaan voor h ~ t  gfloof. Zij inis- 
kennen dan ook hun steunpilaar in d r  nnrtshisschop en sinr- 
ken hem weer weg te gaan. Ook zijn monniken zien hem 
liever in veiligheid. Maar Thomas blijft. 
Hij wordt nu bekoord door zijn vroegere vrienden. o.a. 66n 
die hem herinnert aan ziin vrolijke Lijd als kanselier aan het 
Iiof vóór hij aartsbisschop werd. 
Maar ook een nieuwe bekoorder nadert hciii: ,.li-kkrr 'n mar- 
telaar worden en dan bcroemd en vereerd worden". De be- 
koring om overmoedig het gevaar te zoeken en er dan in om 
te komen. Maar iitn voor 66n rekent hij rnet ze af .  
Dan komen de personen. die hem bekoord hebben terug als 
~ c h t e  h~lagers.  ridders, die Iirni gevangen willen rieirien. aan 
de hand van een bcscliiildigende oorkoiide. W a n t  de koning 
had eens gcvrsagd, tcmidden van zijn ridders, of liij doti geen 
vriend had. die hem van deze man af kon helpen. Maar nu 
beschermen de monniken hun aartsbisschop en de ridders 
trekken weg, maar dreigen hem met geweld te komen halen. 
E n  te midden van deze woelingen houdt de aartsbisschop 
dan  zijn prachtige preek voor h i t  onrustige volk. 
Dan volgt de helegering van de kathedraal, d r  vlucht van dr  
tnoiinikt-n en van hct volk. en als hoogtepunt: de moord op  
dc w-rrrlozr bisschop. 
Na het eerste rouwbeklag van hct volk en de priesters. ko- 
men de moordenaars het toneel op, en gaan om heurten hun 
daad verklaren en goed praten; en ze doen dat zó aannemelijk, 
dat de Loeschoiiwers biin:, met de moord in zullen stemmen. 

Nu dc wcergave hiervan door de Hagcvelders: 
De regie was weer in handen van de leraar K.D. C.  van Dam, 
die zich in de loop der jaren als een prima regisseur heeft 
doen kennen, en het werd in dit spel weer Len volle onder- 
streept. Vooral de nianier van op  laten komen van de be- 
koorders en de veroritscliuldiging van de moordenaars ver- 
dienen vernield tc worden. 
Het dPcor was weer prachtig verzorgd door de leraar R.D. J. 
Vcr~~iasndoi ik  inct zijii uitvocrendc staf van  jongens. 
Duidelijk bleek vervolgens, dat de spelers hun tekst volledig 
kenden en begrepen en dat  zij het spel doorleefden. 
Er verscheen een prachtige aartsbisschop op  het toneel, die 
met zijn waardigheid en wiisheid boven het angstig bekrom- 
pene van  het volk en boven de brutaliteit van de ridders 
uitstak, en die in alle rust .,d? a i  vorrnd~,  w-aaroni het rad 
nioest draaien." 
De ridders vooral ook speelde echt natuurlijk, en het best 
tijdens de bekoring van Thomas. 
D e  monniken wisten hun twijfel en angst goed weer te geven 
en de rij van vrouwen, die wel een Iirel zware taak had, wist 
de sfccr, die zij telkens moest geven. gocd te laten voelen, 
ook al was ze soms minder goed te verstaan. 
Dit nu allemaal bij elkaar gaf een prestatie, die ik een ama- 
teiirgroep niet gauw zal zien nadoen. 

G. VAN SPANJE (Vb)  



Der Onschuldige 
WAARDEVOLLE PRIMEUR 

OP HET MENDEL-COLLEGE 

O p  zes. zeven en acht februari voerde het Mendel- 
College het toneelstuk .,der Onschuldige" van 
Fritz Hochu,alder, naar de  op een r na gelijk- 
namige vertaling van W i m  Kubbenga. Het  stuk 
is in zoverre het de  intrigue betreft nogal a a n  de 
simpele kant, de wijze echter, waarop Fritz Hoch- 
aa lde r  enkele karakters schetst, is meesterlijk. D e  
keuze is misschien iets te hoog gevallen, daar en- 
kele spelers er niet in slaagden hun tweede karakter 
aan te voelen. Als eerste nu zagen we  drie dame's, 
van een reeds meer besproken school betrokken. 
op het toneel verschijnen. Helaas schijnt het dit 
jaar ook op  het Mendel-College niet zo vlot te 
lopen met geattracteerd en wellicht gecontracteerd 
personeel. Al weldra bleek dat Ans Brugman, als 
het traditionele spitsafbijtende dienstmeisje, niet op 
haar mondje gevallen was. Zij  speelde haar niet 
a l  te zware rol vlot en natuurlijk. Noor Thijssen 
bracht een gezapige huisvrouwe ten tonele, die 
aanvankelijk wa t  aarzelend aandeed, maar vooral 
na de pauze kwam zij er beter in. Haar  dochter 
Christine, gespeeld door Coosje Jkmmers, was wel 
wat flegmatis voor een dochter die op dergelijke 
wijze ,,onder de  knoet" zit. Toen echter Lex Hoo- 
geveen, als vader Christian Erdmann, voor het 
voetlicht was getreden, was  de onzekere stemming 
spoedig verdwenen. Hoewel niet helemaal vol- 
maakt, wat immers voor een scholier onmogelijk is 
met zo'n zware rol, speelde hij van begin tot eind 
met veel élan. Jammer was. dat hij t.g.v. een keel- 
ontsteking voortdurend moest hoesten. Buurman 
Petternigg werd zwakjes door Rob Hin ten tonele 
gevoerd. Dat  de kruiper Petternigg aarzelend 
sprak, komt ons logisch voor, maar dit was  geen 
aarzelen maar brokjes tekst mompelen. Karel van 
der Ploeg was. als Julius, een ongetrouwde huis- 
vriend, van meet af aan goed in zijn rol. Gezellig, 
bezadigd, goedmoedig, echt als een vrijgezel, ver- 
trouwd met het ..savoir vivre". Hoewel Bernard 
Meyer zu Schlochteren, als Krott de tuinman, mis- 
schien wel de  gemakkelijkste rol had, bracht 
hij het er toch het beste vanaf. Zijn ongecompli- 
ceerdheid en ,.man, waar  maak je je druk om?" 
toontje uraren excellent. D e  man, die alles door 
meent te hebben. 11.1. Stark, werd door Peter Lan- 
gendijk goed gespeeld. Niet té overdreven trad hij 
als verhoorder van d e  verscheidene personen op. 
Goed was ook de opstelling van de spelers in dit 
hedrijf. Breitnadler kwam, d.m.v. W i m  Vogel tot 
ons als een sullige, onnozele lummel wa t  hij naar 
wij menen, ook precies moest zijn. T o t  slot kunnen 
we  zeggen dat de wens in bet programma van de 
regisseur J. W. v. d. V e n  n.l.: .,dat U als publiek 
met evenveel plezier dit stuk meespeelt, als de  
schrijver deed toen hij het schreef en als de  spe- 
lers vanavond zullen doen", vast wel vervuld is. 

F. v. Eyndhoven ( I V )  

Al vóór de ganse avond is vervlogen 
van de dag, die haast geen dag nog was  
herrijst voor mij, doorzichtig als 't klare glas 
mijn leven en het heeft me niet bedrogen. l 
O p  dezen stond nog wordt mijn ziel gcwogen, 
op mijn gelaat mijn laatste doodsgrimas 
en eer mijn lichaam zal vergaan tot a s  
is de balans naar één kant doorgebogen. i 
O God, Die uit de stof het leven schiep 
Uw weegschaal is zo vaak te licht en teer 
voor hem, dien Gij plots tot U riep. 

Laat toch, zoals de moordenaar die U aanriep - al is er mens'lijk geen vergeving meer - 
die mens nog met U zijn, gelijk ook dees' in U ontsliep. 

Th.  V. (V) 

 MI^ pen ziicht smijt ik het boek, waarvan de iriholid me steeds 
onhcgrijpclijkcr voorkomt. dicht en het raam, waardoor de 
zon me a1 een tijd lang uitnodigend heeft toegeschrilen, open. 
Vervolyens nestel ik irir lui in d r  venstrrhank. 
Ik vraag me i i f  of ik riu de zon b ~ i i t ~ n  niijti kainei zoti niocten 
sluiten om me onverdroten aan rnijn huiswerk te wijden. 
Ik denk van niet. maar  pr zijn ongetwijfrld verstandiger men- 
sen dan ik, di? lipt tegendeel zoiiden hcwrren. 
Bij de buren wordt een plaat van Miles Davis gedraaid. De 
ijle t ro~r i~etk la~iken v~renigen zich nict de inilde zonnestralen 
en brengen iiii j i i  gerst in ren sfeer van rust, waarin ik altijd 
zou willen leven. 
Een sfeer. die de hele wereld om mij heen uiladeint. Zelfs 
het Xen~~honproe fwerk  van morgen lijkt onbelangrijk. 
Mijn buurjongen. de 1I.B.S.-er, lieeft blijkbaar al ccrdrr ge- 
noeg g~kregeli  van de transportkosten en intcrestberekeningen 
dan ik van Xenophoii. Hij gchruikt zijn vensterbank ten- 
niixistr al voor hrtzclfde doel uis ik. 
Er komt een mcisje langs mijn huis. Haar hruine huid steekt 
aangenaam af tegen het wit van haar jurk. To t  mijn vreugde 
groet ze me vriendelijk. Ik wil een gesprek beginnen, maar 
weet niets anders dan een stom ,,daq" uit te brengen en ze 
is al weer voorbij. 
Ni1 konit ?l- ?en brlkfi~ts o111 de Iioek. Er zit een jongen in cen 
hlnuwc overall op, die vrolijk de  nieuwste schlager fluit. 
Het leven lijkt me zorgcloos zo zonder Pytliagoras, Xenoplion 
of Schwerr Wbrtcr, inaar ach, ook hij zal wel, als nazaat van 
A i a m  en Eva,  met d? strijd om het bestaan te kampen hebben. 
De huizen tegenover het mijne staan vredig en zonov~rgoten. 
Het lijkt on\vaarschijnlijk, dat er mensen inwonen die zorgen 
en verdriet kunnen hebben. Plotseling verstoort het uitgaan 
van de bioscoop. die als een vooruitgeschoven post van de 
stad tussen de huizen instaat, wreed de stilte. 
De mensen, die eruit konien knipperen nog onwennig met 
hiin ogen tegen het zonlicht en blijven naar de platen in de 
vitrine staan kijken. Ik kan er  nog net geoeg vali onderschei- 
den om te zien dat  hct onverinijdelijkc moment, waarop de 
heldin in hadpak op  het w-itte doek verschijnt, weer rijkelijk 
is uitgebuit. 
In de verte blinkt het groen van 'n vroeg ontloken lente. 
Zouden de dieren, die erin leven, ook kunnen lijden7 
Vanwaar dan die schuld? Ik weet liet niet. 

RADBOUD. 



p. Modestus 

1 2lI2 JAAR RECTOR 

'n Grote verrassing voor heel de school. 

O p  deze gedenkwaardige lentedag (2 maart) had de schoolgemeenschap 
zich in de kleine pauze verzameld op het zonovergoten fomm, dichtbij 
de ingang. In de rumoerige dichtopeenstaande groep gonsde het van de 
wildste geruchten en de luidruchtigheid nam een hoogtepunt toen men 
door de gangramen glimpjes van de processie van leraren die vanuit 
de lerarenkamer voortschreed, opgevangen waren en de gehate toeter 
venvachtingwekkend ,,verzamelen" knetterde. 
Terwijl men in verbazingwekkend tempo voor de ingang bijeendrong, 
werden de deuren geopend en schaarden de leraren zich aan weerskanten 
ervan, sommigen van jassen en hoeden voorzien en voor onmiddellijke 
verzending gereed. O p  het vrije pad daartussen had elkeen nieuwsgierig 
zijn ogen gevestigd. Als eerste kwam de conrector naar voren en toen 
hij bemerkte dat in de achter hem liggende school alles gereed was 
en op het plein binnen een zeker niet-traditionele tijdsduur een diepe 
stilte gevallen was, onthulde hij plechtig het goedbewaarde geheim en 
kondigde hij de feestelijke gebeurtenis aan. Een storm van enthousiasme 
brak los. 
Doch ongestoord verhaalde de ,,IJzeren Hertog" een brok schoolhistorie: 
hoe in 1944. vlak voor de hongerwinter, de rector met p. Hutjens en 
p. Vandalon naar onze school gekomen was en na de oorlog het lyceum 
opnieuw ,,op poten" gezet moest worden: hoe moeilijk dat was met een 
school van achthonderd leerlingen; hoe na het vertrek van p. Vlaar zali- 
ger gedachtenis, p. v. Straaten in 1946 het rectoraat overnam. enz. Daar 
hij de bescheidenheid van de rector kende. meende hij er geen heil in 
te zien hem op te hemelen en gaf hij het woord aan dr. Kat. Deze. ge- 
stoord door het gemompel van de ongedurige gemeente en het lawaai 
van een overvliegende formatie meeuwen, die haar landingsterrein na 
10.40 u. versperd zag. feliciteerde de rector namens de leraren en me- 
moreerde dat deze op voortreffelijke wijze er voor gezorgd had dat, 
mede door zijn naam, de school haar faam had behouden: dat 'n rector 
niet alleen een stille persoon op de achtergrond was. maar voor veel 
zaken moest zorgen (kaart verkoop); dat het hem speet dat onze rector 

(foto L. Bijvoet) 

zo vaak en langdurig door ziekte getroffen was en 
dat hij het betreurde, denkend aan die goede-oude- 
tijd, dat er weinig vertrouwelijk contact was tussen 
leraar en rector en dat de grootte van het korps 
helaas vaak tot zakelijkheid dwong. 
Een cadeau gaf blijk van de instemming der lera- 
ren. Hierna vertolkte Ton de Weyer kort en krach- 
tig de gevoelens van de leerlingen en nu werd een 
plant overhandigd. 
Onder gejubel besteeg toen voor de eerste keer van 
dit jaar de rector zelf de nederige rostra. Hij vond 
het fijn dat men op deze dag aan hem gedacht had 
en het moest hem eerlijk van het hart dat deze om- 
gevlogen twaalf en 'n half jaar hem niet meege- 
vallen waren, na het bestuur van zijn voortreffe- 
lijke voorganger. Hij greep de gelegenheid aan om 
te vertellen dat hij het jammer vond nog zo weinig 
persoonlijk contact te hebben met de leerlingen en 
dat hij eigenlijk al blij was op het eind van het jaar 
ieder bij voor- en achternaam te kennen. 
Na  bedankt te hebben verleende hij aan het volk 
goedgunstig een vrije dag, waarop het gejuich for- 
tissimo klonk, deze keer echter. zo laat zich den- 
ken, niet lang, want het ontaardde in groots rumoer 
toen de menigte zich in allerijl stortte op de vette 
buit van vijf vrije uren. 
Maar ieder ging tevreden naar huis. 
Voorwaar, een gedenkwaardige dag. 

J. BERNSEN. 

Klasse-correspondentie 
Heb je geen toffies of zoiets meer? Voor me. Ik 
heb er pas 2 gehad je krijgt van mij ook zoveel. 
Je vriend Theo. 
Antwoord: 
ie moet niet zo raar doen ik had er zelf ook 2 en 
~ e o  ook en jij ook, meer had ik niet hoor. Die twee 
toffies waren samen meer waard dan die anderhalve 
pinda van jou H .  B. 
Antwoord: 
dat neem ik niet. Ik wist echt niet dat je niet had 
hoor maar nu krijg je ook geen stuk chocolade, het 
waren minstens 10 pinda's geen 1% pinda hoor, nu 
eens uitscheiden met dat geruzie 
Antwoord: 
Dan is het goed late we dan geen ruzie meer maken 
en geen gezeur meer aan Hans en Leo. De groeten 
van je grote vriend(in) Theo(a)  

(Opgevist uit kastjes door 4b) 
Origineel(?) bij redactie ter inzage. 

INGEZONDEN 

Joyriding . 
Vrijdag 5e uur; hoera een uur vrij. 
Vol vreugde stapte ik naar de fietsenstalling: fijn 
thuis eten. Ik schrok me dood. toen ik zag dat mijn 
fiets verdwenen was. 
Na  driemaal de stalling zorgvuldig te zijn rond ge- 
gaan, kwam ik tot de conclusie dat hij zich niet 
meer op school bevond. 
Na ongeveer anderhalf uur te hebben gewacht (gro- 
te pauze plus 5e uur) kwam een .,heer" uit één 
van de hoogste klassen met mijn fiets, vermoedelijk 
uit de stad, terug. 
Waar  moet dat heen ......... ? 

Hans Dittner (2a) 



Met een ve1.s gclikte pen en heuse Talens- 
inkt popcl ik van verlangen om de oude 
kroniekschrijver .,Anthony". die nii een 
beetje dood is, hartelijk te danken voor 
zijn in de laatste T.L. zo scherp gestelde 
richtlijnen. 
De door Iieni zo plastiscli in woorden 
gevangen kroniekplicht riist in zijn volle 
zwaattc op  mijn schoudcrs. en ik besef. 
dat het inocilijk za1 zijn om een harmo- 
nisch? schakel te vormen in de krten van 
kroniekschrijvers die ons schoolpad he- 
wandeld hebben. 
Maar de berusirride ivoorden ..Ti men het, 
dan is men het ook, maar is nien het niet, 
welnu. dan is men het ook niet" in ogen- 
schouw nemend, voel ik dat inijti tijd ge- 
komen is om de ay~ndi i  open te slaan 
en de loop der geheiirtrnissen met beven- 
de hand IIPPT te schrijven. 

6, i EN 8 FEBRUARI: 

Onze blanke hroeders van  het Mendel- 
College voerden ,,de Onschuldige" van 
Fritz Hochwalder op. rriet behulp van 
cnkcle geleende bhrike zusters, van een 
school. die liever onb~kend  wenst te blij- 
ven. Voor een beschouwing zie elders. 

DONDERDAG 19 FEBRUARI: 

Voor de Iiogere klassen verviel het 6de 
uur en in de plaats hiervan kwam de 
dichter Ad den R ~ s t e n  ons over zijn leven 
en werk vrrtrllen, onder auspiciii~i van 
d r  K.V.H.U. Zoek elders liaar een be- 
schouwing. 

VRIJDAG 20 FEBRUARI: 

De verkiezigscampagne van de A.G.. die 
reeds op  17 februari begon. bereikte op  
deze daq hiiar lioogtipiint. Al hadden de 
carididateri 011s rrcds vele dagen tevoren 
vanaf allr mogelijke daken toeyelachen, 
nu pus bleek n a t  een pure verkiezings- 
strijd inhoudt. Her en der lagen w-rak- 

stukken over de cour verspreid. de anti's 
trokken gewapend met zandzakken, op  te- 
gen de pro's, en bij dit alles stond p. 
Krudde, - een vastberaden trek oni dc 
mond, - bij de ,.Oase" op  wacht. Ge- 
lukkig waren de bei-ldcnstormers die dag 
tnict in vorm, anders had de kapel mis- 
.schicn ook een beurt gehad. O tempora, 
o mores. ........ 

VRIJDAG 27 FEBRUARI: 

Bij de  fietsenstallingen waren .,sterke 
mannen" bezig niet grondhoringen. E r  
gingen stemmen dat Kamses V11 in de 
aardbodem aldaar werd vermoed. Ande- 
ren zeiden. dat zich precies onder onze 
school een groot petroleurrinieer uitstrek- 
te, waarbij rnen de hoop kopsterdr dut 
ons schoolgebouw iiiitistens afgebroken 
wcrd. Dc wnrc oorzaak echter lag ergens 
anders. Men wilde i.v.m. het vleugeltje in 
spé weten of men op Triniteitsgronden 
kan bouwen. (Dat  hadclen we ze ook wc1 
kunnen vertellen). 

MAANDAG 2 MAART: 

W P P ~  inm lict nog? 
Stralend lenteweer, kwelende gevederde 
vriendjes en wat dies meCr zij. Men lionrt 
de stem van dr  lerdar. iiien rlCnkt aan het 
strand en wat dies nieer zij. Dan plotse- 
ling om 10.20 openen zich d r  deuren en 
komt p. Conrector ons vrrtcllen dat  p. 
van straten in zijn fiiiictir van rector 
reeds 12j/i jaar onze school bestuurt en 
dat =.r dientengevolge eigenlijk best 
naar huis kunnen gaan. Hierna kwaiiien 
Dr. Kat en T o n  de  Weye r  de Rrctor 
hun felicitaties brengen rti daarna be- 
dankte de Rector ons gezamenlijk. 
W a t  zij precies g c z ~ g d  hebben? De 
meeuwen, zijnde onzc gevleugelde vriend- 
jes. brachten hun felicitaties iets te hard 
over, waardoor er .,mexicaanse lionden" 
ontstonden. (Een z w r  ingen~ikkeld bio- 
logisch proces). Gelukkig heeft irrnarid 
dicht hij het spreekgesteente gestan, zo- 
dat men elders maar eens naar een avrr-  
zicht moet zoeken. W a t  we met onze vrije 

middag gedaan hcbben? Nou, huiswerk 
gcn~aakt en zo. E r  zijn er  geloof ik, ook 
een paar een eindje gaan fieiaen. 

(P.S. ..Let wel. vrienden", hoorden we 
een leraar de day daarop zeggen .,l4 da- 
gen aan het strdnd, br~iiti vati hiiiten. 
bruin var, binnen!") 

DINSDAG 4 MAART: 

Tot  onze grotc verrassing zijn enkele 
stoffige portretten vervangen door kleu- 
rige stadsgrzichten. frisse. struise Griek- 
s r  godinnen en andere afbeeldingen. Het 
begint hier en daar al echt gezellig te 
worden. W a t  zou LI denken van een 
paar qrbloemde overgordijnen, rode ge- 
rariiurns en een aa~ilialige klnssckatcr? 
U'elliclit voelt ,,good ald Joris" er  wat 
mat voor. maar die schijnt ergens op  een 
donker plekje overleden te ziin aan de 
overmatige belariqstellirig van leerlingen 
voor biologie. gepaard gaande met die 
voor ballistisrlir projectielen. 

Dit was her zo ongeveer. Het zweet gutst 
uit de porien, maar het staat er. Vaart  
allen .rvel, houdt altijd de lijst i r i  liet oog, 
en bekommert U niet te zeer om de ho- 
r i i r i g  . . . . . . 

Groeien van uw pas grhnkl<en 
verspieder: 

ERIC. 



Ad der) Besten 
Traditiegetrouw heeft de .,vereniging met 'n hele lange naam". 
ter stiinulrring van de literaire hclangstclling, ons dit jaar 
wrrr dc gelegenheid geboden om kennis te maken met een 
van onze jonge dichters. wiens naam met ere genoemd mag 
worden: Ad den Besten. 

Geboren i i i  1923 te Uti-cclit, de stad die ren zo grote plaats 
in zijn leven inneeint en waarin hij tot het eind van de tweede 
wcreldoorlog woonde, leerde hij al vroeg. op  zesjarige leef- 
tijd naar hij vertelde, van zijn moeder de beginselen van  de 
dichtkunst - het rijmen, de maat en zelfs de betekenis van 
,,inspiratie" - nadat hij kennis yemaakt had niet het dichter- 
schap van een rustminnende, inwonende advocaat iiir. Mars- 
man en hij hierdoor zeer geïntrigeerd was. 
Het dirlitersrliap bleef Iiem echter hczighouden en vroeg 
l>~goii  hij zijn cerstc - epische - gedichten te maken, bij* 
gestaan door een zeer vindingrijke broer. 
In een zeer uitgebreide en kleurrijke schildering van  Utreclit, 
niet. liaar Dom. grachten en hofjes. ontdekten mij Iioe belang- 
rijk deze stad voor hen> is eti zodoende raakten wij eiiigszins 
in zijn gedachtesfeer. Als perste gedicht declamecrdc hij uit 
de bundel: ,,Lof van  Utrecht" (van  voor 1915) ,.Nieuwe 
Gracht". Buitengewoon was zijn uiteenzetting over het dich- 
terschap in het algemeen en over dat van hem persoonlijk. 
Menselijk gezien gaat Iiet de dichter om het rentralp. de kern 
van lipt h~s tnan ,  achter de facade vaii uitcrlijkheden en pro- 
beert hij in de geheimzinnige dimensis. die men daar aantreft, 
te ontsluieren wat de medemensen nog niet ontdekt hebben 
en onder woorden te brengen wat  hij, misschien onbewust, 
vond: eine Lichtung des Seins, zoals hij het zelf uitdrukte en 
waaruit men ook begrijpt wat hij bedoelde toen hij zei dat 
over de gedichten een glans moet liggen, misschieii zelfs dc 
glans v a l i  lipt Eeuwige Licht. Al hceft dc dichter de neiging 
zich terug te trekken in eenzaamheid en in zijn schulp te 
kruipen met eigen problemen. toch is het geen egocentrisch 
werk van opsporen en ontdekken. maar het brengen van de 
medemensen tot een bewuster leven. Hiermee had hij redelijk 
weerlegd wal hij in liet bigin beweerde toen hij naar aan- 
leiding vali het gedicht over de atoomauto zich afvroeg of 
poezie niet altijd nuttrloos was. 
E r  van overtuigd dat  bewust menselijk leven ook is: de dood 
onder ogen zien, bt-bben het water, als dondsymbool. en de 
hcrfst als ondcrurcrpen de Goorkeur, maar hoewel dit erg 
somber lijkt kan er in zijn werk toch geen naargeestiyheid 
gevonden worden en kan misschien het best gezegd worden 
wat  zijn vriend v. d. Graft meende. n.l., dat zijn gedichten de 
herlsiige kleur van Utreclit hebben. maar dan er de rijke 
kleurenpracht van. Over het water liet hij horen: ,,Aan het 
water", ,,1<laarblijkelijk" e11 ,.Insulair". 
Vaii de s~izoenen. die zo sterk huil sterripel drukken op  het 
stadsleven en waarvan de sfccrw+-rkitig zo goed voelbaar is, 
boeide de herfst hem het meest, o.a. door de paradox van de 
volheid van het leven (de fruitoogst) en de dood en ontbin- 
ding (rotting van bladeren). Uit de bundel: .,de huid van de 
herlst" hoorden we: ,.IIerfst". 
Als werker aan de nieuwe bijbelberijming voor de Ned. Herv. 
Kerk schreef hij naar aanleiding van het lustrum der bijeen- 
komsten: ,,Duivenw waarin liij ons liet horen wat hem na aan 
h ~ t  hart liiit. 
\',I! : < I .  ( i  ~ ~ ' l ~ ~ l i j k t .  v \? I~t  .,t>., u~~vcle!> ,ook \t>ur:tsrt. ,P . IL~~ t: . , 
. I. , , , \ \ n I o i '  l i  k ' ,  . l . l  . .T;c.-  
brd in d i  r:::en ', en tenslorrr zijn dirhr.-rliik., qzloof<licl~id;riir: . . 
,,Dichterlijk". 
Met opzet heb ik zoveel mogelijk de behandelde gedichten 
opgesomd omdat deze eigen keus uit zijn werk waarschijnlijk 
de  treffendste verzameling is en de liefhebbers er hun hart 
nog eens dan kunnen ophalen. W a n t  weliswaar zijn zijn ge- 
dichten voor de eerste keer moeilijk te begrijpen - zoals de 
Rector meende: nieri kan niet alles meenemen - toch zullen 
wij bij herlezing steeds meer gaan ontdekken; hetgeen de 
dichter ook over zich zelf zei: Steeds verwonder je je, omdat 
langzaam tot je doordringt wat  je allemaal schreef. 
Wi j  vonden het een zeldzanie ervaring naar hem te mogen 
luisteren en bedanken Iieni voor wat  hij ons gaf en bevelen 
het lezen vati zijn gedichten een ieder aan. J. B. 

A.G. kroniek 
Aangekondigd door dit opschrift zult U voortaan een verslag 
vinden over de manipulaties van  het A.G.-bestuiir. 
Allereerst is het hier dan wel op  zijn plaats om Jan Hoek en 
Adri Schaper te bedanken, voor het werk, dat zij in het A.G.. 
bestuur hebben verzet. 
Aan d? Zusters Augustinessen is buiten de opbrengst van de 
films, die ten hate van een nieuw klooster voor deze zusters 
zijn gedraaid - tc weten f 50.- - nog Fens Een bedrag van 
50 gulden overhandigd, zodat dus in totaal voor f 100.- is 
bijgedragen voor de bouw van het klooster. 
Pater Polman S.C.J. is een schenking gedaan ten hedrege van 
f 200.-. welke som deze Pater in staat zal stellen in enige 
dringende behoeften te voorzien. Pater Polman is oud- 
trinitariër. 
De A.G. zendt dit jaar naar het jaarlijkse te houden Missio- 
logische Studir-Wrekend drie jongens. Dit jaar zijn dat J. 
Hoek, G. Mooijekind en J. van  Haaren. Zij zullen op dit 
weekend, dat op  het Lavigeric-College van  de Wi t t r  Paters 
in Santpoort wordt gehouden. onze school vertegenwoordigen. 
Chris Terstegen (11) c.s. wordt hartelijk bedankt voor de op- 
brengst van  de door hen georganiseerde loterij. 
Dit is dan al het A.G.-nieuws. 

Mag ik echtrr nog eens bijzonder de A.G.-mis van  de za- 
terdagen bij U aanbevelen. Wij zijn een gemeenschap, die dr  
Missie wil bijstaan door financiële steun en gebed. Maar 
vooral dit laatste is belangrijk E n  wanneer gij een uzerkclijk 
lid van de A.G. bent. dan zult gij het gehcd niet mogen ver- 
woailozen. 

FRANS KROON, secretaris. 

Vierhandig 
P I A N O S P E L  

O p  maandag 16 februari gaven in het kader van het ,.school- 
concert" Debora en Boukje Land, twee zusjes. pen concert 
van vierhandig pianosprl. 
Wi j  zijn er  reeds aan gewend geraakt bij deze gelcgenlirden 
naar kunstenaars te luisteren, die Iiet hestc trachten te geven 
op muzikaal yebied. 
Misschien onder invloed daarvan waren oiize verwachtingen 
hoog gesparinen. 
Het moet ons echter van het hart. dat ons deze kccr een te- 
leurstelling te wachten stond. 
Technisch was alles goed in orde, het samenspel was  prachtig, 
iets wat bij vierhandig pianospel van grote betekenis is. 
Het is echter de taak van de rnusicus urn niet alleen pen tech- 
nisch perfecte uitvoering van een pianoconcert te verzorgen. 
maar ook nog iets van zichzelf erin te leggen. Dan pas is een 
concert de moeite waard om naar te luisteren. Waarom zou 
het anders niet aantrekkelijk zijn muziek van V a n  Beethoven 
te horen die uitgevoerd wordt door een robot, of waarom 
prefereren wij de ene pianist als Chopin-vertolker boven de 
andere? 
Wanneer we dus nog iets meer van een kunstenaar vragen, 
is het te verklaren dat een concert tegenvalt. wanneer we 
weinig of niets daarvan te horen krijgen. Alleen de Sonate op. 
18 no. 16 van J. Chr. Bach verdient vermelding. Het ,.zingen- 
de" Allegro, waarvan Christiaaii Bacli als de scli~pper wordt 
gezien, werd op  zeer verdienstelijke wijze uitgevoerd. 
Schubert daarentegen werd weer, naar oiize iiiening, te .,vlak" 
gespeeld en als we vali niets geurcten hadden. zouden we uit 
de  uitvoering van het berceuse uit de Suite ,,Dolly" van G .  
Fauré niet bemerkt hebben, dat het een wiegeliedje was. 

Enfin. de volgende keer beter! 

G. MOOIJEKIND. 



RECTIFICATIE 

D? foto's. die in de vorige afIerrering van Tolle Lege afge- 
drukt stonden. waren nict van Torn Agtmnrl. niririr van To'ine 
van Agtmael. Als er nog eventucrl mensen zijn, dic 't i  afdruk 
van één dezer foto's hehhen. moeten zij dit inclden hij 
ondergetekende. 

SCHAKEN 

Dc twrrdc w-cdstrijd i i i  1 i ~ t  int~r~srliolaii-e icliaaktoernooi 
tussen het Pius X-college, het Mendel-college en het Trini- 
teitslyceum, n.l. die tussen de Beverwijkers en ons, leek aan- 
vanl<elijl< in ons voordeel te zullen eindigen. W i m  Krijnen 
won op meesterlijke wijze van Han Mosterdman (voorwaar 
'n bijzondere prestatie!), ]an Hoek en Dik de Haas kuriden 
geen beslissing verkrijgen (heiden remise) en Kees Needer- 
koorn versloeg op  zeer Iraaie wijze zijn trgeristaiicler. v a a r -  
de stand op 3-2 was gekomen. De laatste partij, die tussen 
Frans Hoek en Pim Steeman (Pius X )  morst grarbitreerd 
worden. Dc over-IJrr stond 'n  pion voor en o~iidat bliek dat 
hij sllr aanvnllrn van zijn tegenstander zou kunnen wcrrstaan, 
kreeg hij 'n ~vinstpunt, zodat de eindstand 3-3 werd. Omdat 
Pius X mrt dczclfde cijfers als wij (4-2) het Mendel ver- 
sloeg, was een beslissingsu~edstrijd noodzakelijk. Deze is op  
het ogenblik dat ik deze woorden op  papier zet, nog niet ge- 
speeld. UTe  kunnen echter goede hoop hebben op  'n voor ons 
gunstige uitslag. 

VOORBEREIDINGEN O P  PAAS- E N  
0.E.S.A.-TOERNOOI 

Er wordt op het ogenblik druk gewerkt aan het samenstellen 
en oefenen van onze voetbal- en hockeyteams oor de aan- 
staand? Lorrriooie~i. A,iri heiPaastoernooi zullen u,t. ditinaal 
inct vijf elftallen d~eliicnien, Iietnceri twee minder is dan ver- 
Irden jaar. IIet eerste team is getroffen duur het heengaan 
van etikrle spelers. ZO i w ~ f t  W i l l ~ m  vrin de Brink, onze su- 
blieme spil, helaas onze school vcrlaten en zulleti andere 
spelers om studieredenen niet meedoen. 
Het hockeyelftal heeft al 'n oefenwedstrijd gespeeld tegen de 
IIartenlustschool. welke wedstrijd onbeslist eindigde (1-1 j. 
Deze acdstrijd gold als voorbereiding op  de aaristaande 
0.E.S.A.-l~~trrsrholaire, die dit jaar door ons. samen niet het 
Mendel. mnrdt grnrga1iiseet.d. Het toernooi is vastgesteld op  
zaterdag 2 en zondag 3 mei en dc wedstrijden zu l l~n  (hoogst 
waarschijnlijk) gespeeld worden op  de velden van het Hrrm- 
steedse Sportpark. 

D E  KLASSERASKETRALLWEDSTRIJDEN 

zijn al in een gevorderd stadium gekomen en wij geven de 
uitslagen die nu I . E E ~ S  b ~ k e n d  zijn: 

GROEP I (eerste klassen) STANDEN: 

la - lb  20-6 
IC-ld 15-9 
la-lc 1-4 GROEP I: 

I C  4 plinten 

GROEP 11 (turcrdr kinss.) la 2 punten 
Id O puiiteii 

2a-2b 21-7 l b  O punten 
2b-IIb 18-0 
IIb-2c 2-28 GROEP 11: 

GROEP 111 (derde klassen) 2c 2 piinten 
22 2 punten 

3a-3b 18-12 2b 2 punten 
Sc-IlIa 20-2 IIh O punten 
3b-11th 24-11 

GROEP 111: 

3b 6 plinten 64-54 
i n  i punten 78-38 
3c 5 punten 68-36 
IIIb i punten 45-75 
IIIa O punten 19-81 

GROEP I V  (vierde klass.) GROEP IV: 
4a-4b 1 36-10 ia 4 punten 56-19 
4h 2-4h 1 10-6 4b 2 2 punten 19-26 
45-4h 2 20-9 4b 1 0 punten 16-46 

\ 
Plechtigheden Goede Week 

IN D E  LYCEUMKAPEL 

W I T T E  DONDERDAG: 
8 uur Donkere Metten. 
18 uur Plechtige Hoogmis en Processie. 

G O E D E  VRIJDAG: 
8 uur Donkere Metten. 

15 uur Kruisplechtigheid. 

PAASZATERDAG: 
8 uur Donkere Metten. 
23 uur Paaswake. 

PASEN; 
10 uur Plechtige Hoogmis, 

L 



MEOEDELINGEN ~~c;,RsKAME. 
PAASVACANTIE 

De Paasvacantie begint na de proefwerken van woens- 
dag 25 maart en eindigt op  maandag 13 april des morgens 
te 8.43. 

PAASKAPPOKTEN 
De rapporten worden onmiddellijk na de Paasdagen per 
post toegezonden. Event~ieel benodigde afschriften kun- 
nen bij Broeder Pius worden aangevraagd. 

PAASVOETBAL-TOURNOOI 
Het Triniteitslyceum neemt dit jaar met zes elftallen deel 
aan het Paasvoetb,il-tournooi. De regelingen wot.den door 
de gy~iinastirklrrareii bekend geiiiaakt. Ik wil er nog 
eens l i e ~ l  nadrukkelijk de aandacht op vestigen, dat er 
op gerekend wordt dat alle spelers en reserves steeds op  
tijd aanwezig zijn op  het voor de wedstrijd vastgestelde 
terrein. Ook supporters zijn van harte welkom. 

BEDRIJFS-CONTACTEN 4c klassen HBS en V gymn. 
O p  donderdag 16 april zal er tijdens het laatste lesuur 
(13.40) voor dr klassen 4A en Va een uiteenzettinq war- 
den gegeven door een Ingenieur van  de Firin'i B e y n ~ s  
over het bedrijf van deze Fabriek van SpooiWcgu~agens. 
O p  donderdag 23 april ziil een dergelijk? uitcenzrtting, 
eveneens te 1310. gegeven worden voor dc klassen 481. 
492 en Vb.  

011 een nader te bepalen middag zal door genoemde 
klassen cen bezoek aan liet bedrijf te Beverwijk gebracht 
worden. 

KONINGINNEDAG 
O p  30 april. verjdardag van H.M. de Koningin. vallen 
de lessen uit. 

EINDEXAMENKLASSEN 
Voor klas V1 gymri. eindigen de lessen op  vrijdag 1 mei 
te 15.20. Voor de vijfdc klassen der IIBS-afdelingen wor- 
den de laatste lessen gegeven op  vrijdag 8 iiiei. 
Voor de periode tussen hct schriftelijk en innndcliiig ge- 
deelte var1 het eindexamen zullen aan de betrokken klas- 
sen bijzondere regelingen worden meegedeeld door de 
betrokken docenírn. 

E E R S T E  VRIJDAG 

O p  1 mei, Eerste Vrijdag, zal er des morgens te 7.45 
geen Hoogmis zijn. De lessen brgiririen die dag te 9.15 
(vonr dc vijfde en zesde klasst-n te 10 iiiit.).  

INTERSCHOLAIRE OESA 
De jaarlijkse interscholaire ontmoeting tussen de vier 
Aug~istijnencollrges in Nederland zal dit jaar te Haarlem 
plaats vinden en wel op  zaterdag 2 en zondag 3 iriei. De 
regrliligen en Iict progranima 1iitt-r brkend gc- 
maakt. D e  vertrgenwoordigendc clftalleii zulleti worden 
samengesteld door de gymnastiel<leraren. 
Ik doe nu reeds een beroep op  de leerlinyen. vooral de 
hogere klasserb, om thuis te vrdgen onderdak te u~illeri 
verlenen aan  ren of I I I ~ P I .  gasten. Opgaveli würdrii van 
i i i i  af gaarne hij inij ingeu~acht. 

Uw k o l e n h a n d e l a a r  

uitrusting. Komt U eens naar onze Showroom, Twijnders- 
laan 9. Daar zult U zeker slagen voor tenten, slaap- 

Groote Houtstraat 162 zakken in alle prijzen en kleuren, lucht- en veldbedden, 
stoelen, tafels, branders enz. enz. Vakkundige bedieriirig 
is voor zo'n uitrustin<J zeer belangrijk. Kampklediriq. o.a. 
Am. spijkerbroeken met ritssluiting. shorts, overhemderi, 

Prima anthraciet trainingspakken, basketbalschoenen etc. 

E GELEGENHEID 

KORTE ZIJLSTR. i0 en JACORSTR. 7 

G d .  Oude Gracht i 7. HAARLEM - Tel. 11104-21335 

RAYOS\~EK'I'EC~EN\ZiOOKDICEKS 
Lips' Slutenfnlirii:l. - (;riisrc> riiicoiiii<iiscli ~>ciccrls~liap - 

or<l I'elcfoon 1 3 7 8 3  

t:e11 co~< le  SCHOOLVULPENHOUDER 
1i1.95. 2.30. 3.50, 5 .75  &et is beslist niet nodig 
Mei yiiiiden peri vaiief . . . . . . fl 5.95 

al Uw sclioolhoel<eii 
O n s  succes: .,MEDIO DE LIJXE" 

=terl< en doorzichtig. scliroelriiimi> uiilliiig. NIECW AAN TE SCH.AFFEN 
I I kar gooden pen. slechts fl 7.-  C huiii Zi-40U!o liraiiureii clliur zuvecl iiiugelijl gel,ruikir 

JII IVUII>VCI\CII  ie kupcn. 

Firnia A. J. VAN DER PIGGE Wij levcrcii Jic iii  guïdc stout ei, onder guruiiiic. 

H e t  hekeride adres voor VAN L)IJL('S BOEKHUIS 
Clicrriicaliëii en Drogerijen OUDESTRAAT 26 


