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redactie 
Sanneke Tijssen. Hetty Thyssen, Heleen 
Weerdenburg, Anneke Hurkmans. Ma- 
rijke Thyssen, Peter van Bueren, Frans 
van Eyndhoven, Patrick Huygen, Mons 
Weyers en Tomy Schmitt. 
Foto's: Toine van Autmael en loost " 
Hesseling. 
Illirstraties: Anneke Hurkmans en Tan 
Geest. 
Dit product van gezamenlijke arbeid is 
een voortzetting van het schooltoneel. 
dat dit jaar weer officieel door Sancta 
Maria en Triniteits tezamen is op- 
gevoerd. Het verschaft ons de mogelijk- 
heid eens kennis te maken met de schrij- 
verstalenten van de andere school. 
Gaarne ontvingen wij reacties om te 
kunnen vaststellen of het experiment ge- 
slaagd is en in de toekomst eventueel 
herhaald kan worden. 
In heide redacties hebben de  jaarlijkse 
verwisselingen plaats gevonden. 
Bij Primitiae zullen we Marian Hoekstra 
en Karin Ottenhoff gaan missen, die we 
bedanken voor al  liet voortreffelijk 
door hen verricht. 
Marijke Thijssen heeft een plaat: 
genomen. 
Rij Tolle Lege zijn hoofdredactec 
Bernsen alsmede Pieter Mascini : 
heel o p  hun studie gaan toelegger 
hun respectievelijke eindexamens. 
Onder Johns leiding zijn enkele v< 
felijke nummers tot stand gekomen e 
zijn hem zeer erkentelijk voor de m; 
werk die hij verzet heeft. 
Door Pieter zijn er weer enkele H. 
schrijvers naar voren getreden, waai - - -  

we hem eveneens uiterst dankbaar zijn. 
D e  gewezen sportredacteur Peter van 
Bueren heeft de vacant? zetel van hoofd- 
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redacteur overgenomen en zijn plaats is 
opgevuld door Mons Weyers  (Vru), een 
erkend deskundige van wie we veel ver- 

i feliciterer 
k-Loonen 
irisnsnn h, ,  

wachten. 
Bedanken we tenslotte bijzonder Jan van 
Geest ( V e ) .  van wie bijna alle illustra- 
ties (ook de extra advertentiepagina) af- 
komstig zijn. Fraai w e i  ' 
Wij ineenden alle in hr I voor- 
komend~ vaste rubriekei, U V C L  L= moeten 
nemen als zouden wij voor éÉa keer éEn 
school en Ben blad vormen. Voor liet ad- 
vertentieprobleem gelov 
oplossing gevonden te 

oud- leerlingen 
Verloofd: Ria van Doornewaard en Hans 
de Slvart. 
Geboren 19 dec.: Heleentje. dochter van 
R .  van der Werf  en B. van der Werf- 
Maas: 
I I dcc.: Marcus, zoon van J. Viehoff en 
W .  Viehoff-van Baarlc. 
Lor cslaagd v<  
listc 
Wi, I de Heer 
Bro ven hnrte 
en ..L..--.. ..dn alle gel-.. 
toe in de toekomst. 
Ook feliciteren wij de heer en mi 
Snellens-van Kampen heel harteli 
hlin huwelijk, dat 25 febr. a.s. g ,,L,,,.. 
zal worden. 
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In de cantine worden de reeds vier uren begeerde boterhammen in alle rust(?) 
verorberd. tot plotseling pater Conrector deze vredige stilte komt verbreken. 

Luide roept hij allen naar de koer te gaan, alwaar pater Rector ,,enkele zeer 
belangrijke mededelingen" zal doen. 

De gemeenschap raakt in hevige opwinding. Is er  ingebroken? Is er een tijdbom 

gevonden? Is een van de leraren van de trap gevallen? 

Als allen staan aangetreden, neemt pater Rector het woord. 

Een twintigtal jongens verstaan hetgeen er van het stoepje wordt verkondigd en 
de anderen worden via een vernuftig communicatie-systeem van fluisterende man- 
den en luisterende oren o p  de hoogte gesteld. 

De verrassing is groot en algemeen: 

Pater Rector gaat ons verlaten Pater Kuipers neemt het stuur over 

Cliché's N.H.C. 

zwlcnt 

dane a 
Ook p. 
hij hce 

Reeds enige tijd wist pater Van Straaten dat dit (het veertiende) zijn laatste jaar 
zou zijn als gezagvoerder van ons geliefd lyceum. Hij heeft een benoeming aan- 

vaard als Rector van het Nederlands Schriftelijk Studiecentrum te Culemborg. 

Deze positie zal pater Van  Straaten de  mogelijkheid bieden meer tijd te besteden 

aan wetenschappelijk werk. Ook zijn fysieke toestand heeft bijgedragen tot het 

' "en voor het door het onder 0.E.S.A.-"beheer" staande Studiecentrum ge- 

anzoek. 

ater Kuipers wist al  enige tijd af  van de o p  handen zijnde mutatie, maar ook 
,ft het geheim zorgvuldig bewaard. 

been 3 US, want al vijf jaar brengt pater Kuipers ons thuis in de wis- en 
natuur imen. 

Verlec Tas de  toekomstige Rector twee maal het middelpunt van onze 
helangsteiiing, ni. bij zijn twaalf en een half jarig priesterfeest (februari) en zijn 

kundegehe 
len jaar u ... 

promotie (juni). Toen bleek. dat hij zich in die vijf jaren van eenvoudig wis- 
kundepater had ontwikkeld tot een populair iemand, welke populariteit nog ver- 

hnogd werd sinds hij als opvolger van pater Albers moderator van onze dehating- 
club "Cassiciacum" was. 

Wi j  zullen aan het eind van het jaar (de verwisseling zal immers pas na afloop 

van deze cursus plaatsvinden) in Tolle Lege uitgebreid terugkomen op deze voor 

de Triniteitskolonie inderdaad zeer belangrijke gebeurtenis. 



Tuindorp-Oostzaan 
De winter kent heel donkere dagen, zowel letterlijk als figuur- 
lijk. Dit hebben we dan ook meegemaakt met een ramp. die 
ons nog \,ers in het geheugen ligt. Dagen achtereen zo'n echt 
Hollands motregentje, winierse sneeuwbuien. die wegen, 
daken en de hele riatuur bedekten met een witte miintel. 
Daii kwam ' r i  riaclit. Aanvankelijk ren zoals alle andire 
riiicliten. Hcrl N~det.land sliep nog. niet hcwust van wat zich 
af zou spelen om ongeveer 7 uur in het voorheen vrijwel on- 
hrkendc 'Suindoro Oostzuan. Een klein dor0 maar toch nou 
mrt * 10.000 inwoners. 
De nacht is weer om. Het rustige Nederland ontwaakt. Dui- 
zenden wekkers rinkelen en al deze mensen sldari ..o~irniddel- 
lijk ' naast hun bed. Na  de noodzakelijke ochtendwerkzaanl- 
heden gedaan te hebben, wordt nog wat slaperig de radio 
aangezet voor de nieuwsberichten. 
... Vaiirnorc~en orristreeks 7 u u r  is de dijk van Tiiiiidorii Oost- 
zaan doorgphrnken, wild kwam hct water het nog groten- 
deels sluiiiirrende dorpje binnenstromen. De grootte van het 
gat hcdrangt tientallen meters ... 
O p  deze manier zal de omrocprr het onlieilsbericlit ongeveer 
doorgegeven Iicbhen. Veraondrrde hlikkeri van 't ziiidclijkste 
puntje van Limburg tot het noordelijkste dcc1 van Groningen 
zullen er geweest zijn. Hecl Nederland Iccfdr n ~ c c  en ongc- 
twijfeld zal de ramp van Zeeland hij velen in de  herinnering 
gebracht zijn. Laatstgenoemde ramp was veel erger, en van 
groter orn\anil, en kostte mensenlevens, maar je moei de 
gevallen op zicli zien en niet vergelijken met elkakir. Ze zijn 
alleb~i zeer trirst. 
Een paar weken geleden kon men in elke krant artikelen 
lezen over Iiet getroffen Oostzaan, dat vlakbij Aiiisterdalii 
ligt. Dagen achtereen praatte en dacht nien erover. Daarvan- 
daan, dat de geachte Iezer(es) h i ~ r o v ~ r  t i t i  ook nog iets leest 
in zijn of haar schoolkrant. W e  zijn toch wel enigszins vrr-  
plicht het praten hierover niet bij ren paar dagen te laten. 
Ons Holland is immers zr> heel erg klein. Laten we ons dan 
ook t t n  voelen en niet onverschillig doen door te zeggen: 
.,O, maar dal is alweer een maand Stel je eens voor 
dat je er zelf woonde ... 's Morgens word je wakker en hoort 
een vreemd geluid beneden. Vlug ga  je er op af. Dar1 zie je 
een laag water in de kamers, o p  de g a g .  in de keuken, over- 
al. ,.'n Lekkage", gil je, en de ontsteltenis begint. Het blijkt 
rchler geen lekkage te zijri. want als je naar buiten kijkt, 
lijken de straten ondiepe riviertjes en overal in de huizen oni 
je heen zie je dat nienseii hun spiilletje zoveel mogelijk trach- 
ten t i  redden. Versjouwen van tafels. stoelen. radio's enz. 

Anderen rennen in paniek de slraat op, kinderen onder hun 
armen en iets onbenulligs, als een vadsje, in hun hand met.- 
grijpend. als synibool van de onmacht tegen het water dat de 
deuren trotseert en de ineubels en andere huiselijke dingen 
vernietigt en kapot rnaakt. H F ~  verstandigste wat men i r i  dezr 
oiiistaiidighedeii doen kan, is rustig t r  hlijven. Maar prestccr 
dat  maar eens als jc ei zelf voor staat. Het water komt steeds 
hoger. Na een paar uur bedraagt de stand ervan al een meier 
en nog later staat het water op veel plaatsen 1;); meter boven 
de grond. 
Mensen zijri zobeel rnogelijk nrinr hoger gelegen delen ge- 
sneld, w a r  ze opgehaald zullen worden en naar Anist~rdaili 
gebracht om daar of elders te worden opgenoiiien zolang Iiet 
wdier blijft staan. Oriiriiddellijk bieden allerlei nierisen hun 
hulp a a n  Hotels staan klaar oin oiensm te verzorgen. Zieken- 
huizen nrciien de zieken op die in dat dorp ongetwijteld aan- 
wezig zijn. Oude mensen worden verzorgd. Veel gezinnen 
helpen, door daklozen een onderdak te geven. Over belring- 
stelling hoeft men niet te klagen. Hare Majesteit de Koiiingiii 
komt persoonlijk haar mrdeleven betuigen en vaart in ren 
bootje door de ondergelopen straten. Ministers en allcrlci 
andere vooraanstaande en rniiider vooraaiistaande personen 
leven mee. Zelfs het buitenland riiengt zich erin. Frankrijk. 
rldt zelf pas getroffen was door de ramp van Fréjus. he- 
toonde z'n medeleven. Men was in die dagen één met Oost- 
zaan .  
De volgend? dag w-orden de pompinstallaties in gebruik +ie- 
stcld om het water te verwijderen. N a  enkrle dagen staat het 
dorpje weer droog. wat je dan droog mag noemen. Stenen 
zijn uit de straten verdwenen, lopen kan niaar nauwelijks, 
want de straten zijn nog een modderpoel en binnen in d r  
huizen is de aanblik triester dan nien ~riocht vrronderstellen. 
Over een paar weken lijkt het weer of er nirts gehcurd is. 
het verkeer za! meer r ~ g e l m a t i ~  doorgaan en de winkels 
zullen weer verkopen, tiinar dr  inensen zullen nog lang aan 
alle narigheid hcrinnrrd worden. Laat ik een klein onderdeel 
als voorhrrld stellen. De huizen blijven maanden en jaren 
vochtig, kaniers niocten opnieuw behangen worden. door dc 
vocht Iaat hct papier na verloop van tijd los en kan nien 
weer opnieuw beginnen. Ik zal nu uitscheiden rnet opsoninien 
van niet a1 te verkwikkende onderwerpen, inaar degenen clie 
dit ovcrlczen. hebben nog even gedacht aan dit gettmffen 
gebied dut zo dichtbij ligt. Amsterdaiii-Haiirlciii. Afstand 
kun je zoiets niet noemen. 

Sanneke 

Verdriet 
de ringen 
aan de oppervlakte van het water 
verbreiden zicli. 
dc steen, 
die er de oorzaak ven was. 
is naar de bodem gezonken, 
wiegend ondanks zijn gewicht. 
de ringen 
aan de oppervlakte van het water 
verbreiden zich. 
de oorzaak 
ervan is er echtrr niet ineer. 
is naar de bodem gezonken. 
de kringen worden moe... 
want uit zichzelf 
houden de kringen zich 
niet in stand. 
als hun oorzaak weg is 
worden ze wijder, wijder. 
totdat ze, hopeloos wijd, 
vervlakken tot niets. 
de trillende tekening van de waterspiegel 
vervlakt, de lijnen worden weer strak. 
de kringen vervagen. 
zoals altijd. Pim de Vroomen (Va). 

Te r  recensie v..erd ons aangeboden het errstc nummer 

( l e  jaargang) van ,,Cockpit", het luchtvaart-tijdschrift 

voor dc jeugd, onder hoofdredactie van Hugo Hooft- 

man. Dit hlad komt reeds uit in Zwitserland en zal 

ook in o.a. Duitsland. Frankrijk en Scandinavië gaan 

verschijnen. D e  bedoeling van het maandblad is de 

jeugd "airminded" te maken. D e  ahonnees krijgen re- 

ducties op rondvluchten. foto's. vliegtuigniodellen. enz. 

Het eerste nummer is gewijd aan de Douglas DC-8. 

Sardinië, nieuwe luchtvaartboeken, Anthony Fokker. 

actualiteiten. zeldzame vliegtiiigfoto's etc. etc. 

Een ieder die "gck" is op vliegen en vliegtuigen kun- 

nen we ren abonnement op dit fleurige blad sterk aan- 

bevelen. Prijs: f 12,- per jaar. Nadere i~ilichtingen 

bij de hoofdred. van "Tolle Lege" of bij: "Cockpit- 

uitgeverij". Postbus 2. Maarn. 



Hij houdt zijn leuke intelligente kop een tikje scheef en mon- hopetten kaar~ei i f ioaon stert fijn WC., nauwkiurig. 
Al gauw zit zijn stugge grijze haar in de  war. Hij hijgt een 
beetie. 

Hij hangt vlak achter de deur, laag en onhandig. 
Het lijkt strategisch tegen ongewenst bezoek. maar ook de 
kopers schrikt hij af. 
D e  antiquair is een excentriek man, die kan genieten van 
details. 
Zijn zaak ligt in een heel nauw steegje en alleen in de zomer 
omstreeks het middaguur valt een bundel zonlicht door het 
kleine raam rechts van de deur. 
In de winter hangt de kaarsenkroon in het midden van de 
winkel, niemand in de weg. Dan draagt hij licht: zes kaarsen. 
Nu (het is zomer) zit de antiquair daar op een hiedermeier- 
stoel met zwartgrijs gestreepte zitting. Hij eet zijn meege- 
brachte droge, bijna antieke boterham, genietend van zijn 
Iiichter. die het smalle streepje zon opvangt en fel contrasteert 
niet de oud? kleur van de eiken deur in de schaduw. 
Dat is een hoogtepunt in zijn bestaan. 
Zijn slodderende grijze jasje, dat al vijf jaar terug tot o p  de 
draad versleten was, toont dat  hij niet veel verkoopt, maar 
dat is zijn eigen schuld: als iemand iets wenst te kopen. wil 
hij het vaak plotseling niet kwijt en vraagt te hoge prijzen. 
Het jasje zit hem lekker. 
Hij is geen handelsman, hii kan te moeiliik van zijn spullen . . 
scheiden. 
Hij is gehecht aan Friese keeft, aan zijn Delfts Kaststel en 
zijn schitterende glas. 
Hij kan peinzend zitten staren naar een tinnen bordje, maar 
het meest houdt hij van zijn kroon. 
Zijn vrouw helpt hem hij het onderhoud, zij wrijft de glazen 
en zet het donkere hout in was, maar de luchter poetst hij zelf. 
Hij besteedt er elke maand een hele morgen aan. 
Dan doet hij een gore voorschoot voor en legt de luchter o p  
zijn knieën. 
Hij poetst als een bezetene met zachte doeken een heel klein 
stukje. 
Daarna leunt hij achterover en bekijkt kritisch het glanzend 
stukje koper. 

]Cr rrntnr;t hoporeir ftttnreertkrooit in B i j r i ~ t t t w  
h t rk  i11 @u!tben, ~ t t i e r n a r k r i i  . . . , . . 

H.. 
4 IS niet zo  jong meer; maar hij leeft o p  van dit werk. 

Hij schiet al aardig op, zijn rustpauzes worden steeds veel- 
vuldiger. Hij heeft wel dorst, maar voelt het nauwelijks en 
gunt zich geen tijd voor drinken. 
Zijn vrouw. die dit wel weet, schenkt hem niet eens meer in. 
W a t  moet ze doen met een kop vol koude koffie? 
Het laatste werkje dat hij nu nog te doen heeft, zijn de kleine 
hoekjes. 
Hij windt een lapje om een stokje en peutert net z o  lang tot 
hij in elk hoekje zijn lamp ziet. 
Hij is tevreden. Het is twaalf uur. Statig klimt hij o p  de 
keukenstoel en met een plechtig gebaar hangt hij de luchter 
aan de gietijzeren haak. 
Hij zet de keukenstoel opzij. pakt zijn boterham en maakt een 
kruis. Juist dan kijkt de zon door het kleine raam en tekent 
een bol met zes sierlijk gebogen armen o p  de rode tegelvloer. 
Plotseling spatten er duizenden kleine vonken uit het gele 
koper. D e  man kijkt er naar met kinderlijk genoegen en proeft 
niet dat  hij dmog brood eet. 
De deur gaat open. zacht kraakt het oude hout. Een man 
komt hinnen. te schielijk: een hoge heldere toon klinkt door 
het winkeltje. 
De man kijkt vol ontzag omhoog en mompelt zacht: ,,D twee 
gestreept, een tikje vals.'' Hij heeft een absoluut gehoor en 
dit is zijn eerste reactie. 
Dan ziet hij pas hoe rijk dat koper schittert en vraagt meteen 
de prijs. 
D e  antiquair. een tikje overrompeld. voelt instinctief dat  hij 
hem niet verkopen wil en noemt een waanzinnig hoog bedrag. 
Prompt legt de lange man het neer, haakt de luchter af en 
zet hem voorzichtig in zijn auto. 
De vrouw van de antiquair sluit zacht de  eiken deur, telt het 
geld en bergt het in hun notenhouten kistje. 
Haar  man leunt gelaten zwijgend o p  een stoel en probeert het 
te verwerken. 
Hij staart naar het steeds kleiner wordende plekje zonlicht op 
de .vloer. 
De zon trekt zich terug uit de kleine winkel. 
Dan, in ren vlaag, timmert de man resoluut het raampje dicht 
en maakt het nooit meer open. 

Joost Hesseiing. 

Dwaas verlangen 
Soms wil ik vluchten, vluchten 
van wetten en geruchten, 
van naar begrijpen smachten . . 

in eindeloos doorwaakte nachten, 
van dit samenleven in ellende en pijn 
met wezens waarvan ik een hen en geenwil  zijn. 
waarin burgers wachten 
der poëten gedachten 
en televisieslaven 
smaakloos zich laven, 
waar lachende blanken en-zwarte barbaren 
willen heersen over volkeren en jaren. 

Vluchten wil ik, vluchten 
naar een dal van klare luchten, 
waar zebra's nog grazen 
waar het leven nog in stromen bruist 
en Hitlers niet razen 
en niet achter stalen hekken huist, 
waar blinde dichters bezingen 
wondere. roemrijke dingen 
en stoere jongelingen niet versagen , 

elkaar tot snelle wedren uit te dagen, 
Naar de  blijheid van zingende Fransen, 
de vreugde van Oekraïnse dansen 
wil ik vluchten. vluchten zonder schroom 
naar waar  de werkelijkheid een droom. 

Radboud. 



De wanroep 

De zon is weg.  Van drie-hoog heb ik de stad zien sidderen in 
z'n gloed, goud worden iri z'n glans en verstarren na liet 
afscheid. De verkeersriiacliine is stopgezit. Ovit. de daken 
ligt d? Iinrizrrii vali Fen I I ~ C L ~ ~ F  ~niicht. Rust. Maar ginds 
kleurt dc hcrncl vati arbeid. Zelfs 's nnchts gaat de hete brij 
over in staal: staal voor de verkeersmachine van morgen. 

De niaai i  liangt boven west, bleek en ziek. 

Woonbunkers mei schietgalen om naar de was te kijken; 
brievenbussen met ijapende rnond, zwiiiiger vati folders en 
formulieren; trapportalen vol lauwe luclit; betoii. groenstrook, 
beton. 

Langs peinzende bomen en struiken zonder roos sirijkt een 
melodie, bedroefd als een kladcllied. als een krijgsddns rauw, 
fasciiiecr~iid als ren blues. 't Is de nielodic, die ik hij dag tc 
ovzrminnpn en hij nacht te ontvluchten tracht. Een mclodie 
als een ci~rkrl; ?en cirkel mrt d? pilss~rpunt in mijn horst. 

Ik loop van huis lot huis op zoek r i a a  de curriponist, de 
schepper die onalgebroken speelt: nu eens teer en gevoelig. 
dan weer dreiqend lel in een urigie viiri unbegrepen klanken. 

Ik wil hem smeken zijn spel te staken, z'n spel dat zenuwen 
breekt door accoorden als fantomen, graaiende gedrochten, 
levens~iroriken wriggelend op de ~rioriutoiie cadaris van 24 uiir 
per ctrnaal. 

.Muur de stad is groot. Danr. qii~ds, hier of ïveral? Geen 
wegwijzer. 

Ik volg mijn schadiiw die 1angi1. wordt na icdrrr lantaarn- 
paal. om voor dc volgende wccr ineen te krimpen, schuw 
voor 't vale licht. Zo'n paal is lang. heel Iang en groet boven 
de sterren. die gul geven van hun licht, te veel: de brokken 
vallen rondom op ruwe steen. Ik zuig de slrmmiiig in  mij op 
en hou t leven in niij warrri tut ik beneveld raak. Niet lang 
rrieer en ik zal in nevels taster]; nevels zonder cirkelrnelodie. 
'I Lijkt of de huizen rouwen orn mijn wens. U'ant gesloten 
zijn I i ~ i r i  deuren en zwart de ruiten. 

De maan hangt hoven west; beton. groenstrook. beton. 
D e  winkelwijk wacht vergeefs. \?'aar in 't daglicht duizenden 
enkelingen zwermen, zwerft nu 'n iemand rond in 't neon- 
licht d'it schijnt voor hern alleen. Verder. onder reclairie- 
l~iizeii zonder zin. Een ZEF van plrltgelope~~ t~gels .  Liriks E C ~  

lichtvlek. Een plein slaapt in lege luister: het station. Een 
blauw bord roept om reizigers: ..hTaar de treinen'. 

Trrin waarheen) De laatste trein is al weg. U'achten. 
Waarop? O p  het dat  miin melodie oversteinnien zal. 
Zitten op een bank tot de trein konit. Wachten uit lict licht 
tot dr  lantaarns iiitgiinri en d? trciri ratclt: Fit1 drriinende 
inars van kcriiiriid staal. verdovend kaatsend tussen duizelige 
wielen. Boven dc bielsen ontmoet ik straks dc orkaan die alle 
geluid wegvaagt, een typhoon van stilte zonder accoorden ... 
Drie uur. 

Drie uur? Maar luidt dan klakken dit grote uur! Tuicht uw 
bronzen stemmen schor! Galmt ornhuog de hemel in! Beukt 
de d a n  va11 g e n d e  stuk! W a a r  is de blikseni? 't Onweer, 
De iiuiidrr die de a'irde scliudt? De regen die de straten 
striemt? 

Om drie uur, heeft hij gezegd. 

Drie slagen slcchts, dof en onverhoord. Geen lichtflits die de 
hemel kruisr. Gecn water dat de wereld wast. Alleen een 
melodie, die in mij cirkelzaagt. 
Zij bedwelmt, beangstigt, jaagt op en brandt. Zij is waar ik 
ben en wacht w-aar ik kom, overal en altijd. Ik hoor haar iii 
de suizelende wind. geheimzinnig en vreemd als een ge- 
fluisterd sprookje. In 't grijs gedruis op 't asphalt ruik en 
proef ik haar. Spelen zie ik haar in de ilaiisende dag eri met 
de narlit vliegt zij a a i  als een schichtig? vogel naar z'n 
~ischtncst. 

TIet vrrdweiieii liclit lijkt op haar. ongrijpbaar en niachtig 
Iir~rsend. Verzet faalt. W a n t  zij blijft. niystcrieus in haar 

~rocyi, waanzinnig in haar hon. Aan liaai. hand loop ik tastend 
door de hlinde gang vnii gedachten, onzekc-r wat voor t r i  

achter me is. met w-ijkendc wanden orii mc licen. E n  ik vraag 
als een vreemde. ik vraag de weg uit dit Golgotha. blaar de 
verlatenheid aritwoordt niet, neuriet slechls een lied dat echoot 
in de put van a,a,irhee~i. Boven de itfgrurid v,iri het 
vet.lanijen zweeft zij rond, de melodie zonder uitweg. Zij is 
als pen vage groet van een diprbare in rirvcls vali afsrlicid 
gehuld. als een iiiistslicrt in FEII lierfstlinoin, FPII I ~ l i l d ~ r v ~ ~ l  OP 

't marktplein. ccn gchrd in 't schrijnend zand van cenznniii- 
heid. 

Zij is c m  kind dat Iiiiilt in dr hox vati vii-v~liiig, een kiinrs 
die walmt in de tocht. een krcct die t? p l r t t ~ r  ?laat tcgen t 
dove klankbord van onbegrip. 

In volle lievigheid bo~ikt zij niijri b o ~ ~ z e r ~ d i  slapen, waiiiicf't' ik 
zonder de wereld beii. opgesloten i i i  dc adriiiloze rel van 
rigeii leven. En nininier laat zij af, in l~aat. onhrstcind grrorp. 
de tiaarn te rorpen van wat hiiireii vandaag ligt. 

Zij is de verklanking van mijn ik.  
t. a. f .  jr. 

W i j  wnwn vrijdag 22 januari in een overvolle. gloeihete 
126' C.1 Stadsschouu~burg getuige uan de z g. ..Voor.- 
premiere" van Vondels ,,Joseph in Dothari" door de Nrdcr- 
lnndse Comedie onder regie \"in ToIi'iii de Meestrr. Deze had 
voor de eerste keer gebruik gemaakt van dr  onderzoekingen 
welke de Amsterdamse professor Helliriga gednoii l i ~ ~ f t .  iiit- 
gdaride van het moliei, dat de stukken van Vondel h e ~ ~ ~ r c g -  
lijker gespeeld moelen u-orden d.in doorgaans de grwoont? is. 

Wii hebben ninitiier z6 grhocid een Vondclopvoering aan- 
siliotiwd als deze vrijdag. Het soms wat stroeve. stijf aan- 
doende. voor ons vaak slechts met enige inspanning te volgen 
lange verzenzeggen, werd door een kleurrijk, dynaniiscli spel 
gemakkelijker verwerkbaar gemaakt, zonder dat dit ook maar 
iiiiri d r u ~ ~ e l  vdn de uouden Iioninci iiit Vondels Ivrische vcr- . . 
zen weg liet vloeieri. 

De aangrijpende hoogtepunten, de prdclitiqe inoiiologeii van 
Ruben ( , , o  Pluim. usaer in het duifken stak". alwok de 
schillerende eiridnioiioloog) en Joseph blonken ongcschand als 
lonkclrndr cli'trrianten onder het liclit van dc nieuwc regie. 
jolian Scliniitz iniaakte van Ruhen een nnvergetelijke creatie. 
De J o s ~ p h  van loop Admiraal was bijzonder fraai. hoewel 
nict vlckkcloos. 

Eli Bloiii was cen buitengewoon scherp getypeerde Levi en 
ook Johan Fiolet en Ramses Shaffy als resp. Siirieori en 
Judas gaven nog een extra cachet aan het kleurrijke scho~iu,- 
spel. Paul Huf speelde de ambische alavenliaiidrlaar zoals 
hij alleen dit kan. 

De zangen en tegenzangen werden in de vorm van samen- 
spraken gezegd. hetgeen ons zeer slerk kon boeien. D F  tof- 
zangen werd door de drie reizeggers gezanietilijk grsproken, 
waarin echter het grvaar ligt dat pen verspreking ven cen 
der Engelen storend werkt. 

De zrs ,,stomme' broeders gaven suggestief en zeer levendig 
stil spel tc zien. wat het dramatische van het strik sterk vcr- 
grootte, ofschoon het de toesrliouaers ewi enkele maal a f .  
leidde van de hoofdharidelirig. 

De décors, de kostuums en de lichteffecten tenslotte droegen 
veel bij tot de conclusie die we na afloop trokken: een gran- 
dioze dvurid. 

Peter van Bueren 



2.15. Ergeris i i i  Haarlem ging een hel. 
Een lang geli~iil. 
Vele voetstappen o p  de tt.ap. een roffel 
van korte tikkeci. 
2.10. Ergens in Haarlem ging een bel. 
Een lang gehuil. 

Vele voetstappen o p  de trap. een roffel 
van korte tikken. Heel de ether van 
Haarlem was vervuld van tikken ... 

...... ...... tik ...... tik ... tik . . .  tik tik 
tik ... tik ... tik ...... ja ... hier Sancta 
Maria. Nog nieuws? Over ...... hier is 
het Triniteitslyceum. Het gaat wel dit 
keer.. . . . .  over. 

í;ocd. ik hen gcrerd. Ovcr.  

Daar gaan we dan: 
Donderdag l i  januari. Een heuglijke dag 
voor de Triniteitsgemeenschap. De heer 
Helwig vierde zijn geboortedag, en, o 
speling van het lot, Catharina Valente 
nipt mindrr. In een klas zei hij, dat hrt 
' s  avorids ,.ergens in Een iiitiemcre kring" 
gevierd zou worden. W e  hebben dar ge- 
~rrbiedigd en de optocht, de niaiiiid~n- 
lalige voorhercidiiigen teil spijt, nict door 
laten gaan. 

Donderdag 14 januari. Academieavond. 
Een gesprek over de oorzaken van de 
Vrnnse Kevolutie o p  een inleiding van 
Helcen Weerdenburg. Het raakte af en 
toe wat filosofische punten aan. maar 
tastte ze nict dieper af. In contrast hier- 
mee een improvisatie over 't flatgeboiiw 
vaii Sabien Schraina: gezellig, niet lioog- 
dravend, bijna niet meer academisch - 
maar ala ...... 

Vrijdag 15 januari. ,.IJsvrij of geen ijs- 
vrij?" ,.Wc zullen eens afwachten" zei 
de Rector. .,Neen" zei de politie. ,,Neen" 

zei de Rector. ..Neenu zei ieder. ..Neen. 
neen. ncen'. Zaterdag steeg de tempera- 
tuur voldoende. om in snikken uit te har- 
sten. Al die mooie, witte sneeuw- donk 
klaterend in de gemeente-piitteii. Znndsg 
konden we tot onze v r e u g d ~  toch nog 
wat schaatsen. maar maandag zakten alle 
ijskastelen weer snikkend in elkaar. 

18-25 januari: d? b i d w ~ r k  tot F P ~ W - O T -  

ding van alle Cliristerieii. Deze werk 
opende in het ConcertgeLuuw te Haar l~ni  
met een poging tut nadere veritaridlioii- 
ding tussen de  twee grote groepen: Ka- 
tholieken en Protestanten (die hiervoor 
hun onderlinge versnippering op de ach- 
tcigrond stelden). Dit kcer dus nict het 
rr;iditionele gastvrije gebaar dei- Roomse 
IIerders. niaar een pogiiig elkaar t? aan- 
vaarden, een gesprek mrt ~ l k a a r  te voc- 
ren. om elkaar te verstaan. niet om vali- 
uil het eigen bolwerk o p  elkaar zijn kruit 
tr vrrschieten. Wi j  zijn zo vrij het gebed. 
dat wij die avond met elkaar haden zoals 
wc daar stonden: uiterlijk hetzelfde, men- 
sen in wintcrsc kledij, innerlijk verdeeld, 
ook aan een kleine overpeinzing van jou 
toe t? ve~trouwen: 

.,Sta ons toe elkander allen te ontmoeten 
in U. opdat uit onze zielen en van onzr 
lippen onophoudelijk U w  gebed urn de 
eenheid der Christenen stijge. zoals G i j  
die wilt en met de middelen, die G i j  
\bilt.'' 

Vrijdag 22 januari. 's  Avorids ,.ging" 
,,Joseph in Duthan", het treurspel van 
Joost van de Vondel. in voorpremiere. 
Dank zij G en W. konden vele scholie- 
ren de voorstelling bijwonen. Het stuk 
was in een iets nieuwere vorm gestoken. 
Vooral de gespeelde scène van Joseph, in 
het diepst van de put, kwnin ons revo- 

lutionair voor. Het werd ren prachtlgr 
opvoering. hekwanni en met overgave 
grspreld. 

Tevens was op dii  avond liet derde 
sclioolconcert. P~rioonlijk vond misschien 
niet iedereen het in alle opzichten mooi, 
maar de uitvuering was Iieel goed, daar 
zijn we het over eens. 

HPI sclioolleven liep deze maand naar 
E ~ I I  hoogtep~~nt :  dc toneelavonden van 
Saiiita Maria en Iwt T t . i n i t e i t s lyc~~~ i~~ :  
Hoe hier niet pupeleiid op giwailit is 
door velen: en hard gezwoegd is door 
weinigen: de uitverkoren talenten, hun 
regisseur, de schoolbesturen (op de  orga- 
nisatip) en dc rectoren (op hun sperchcs). 
Kortom ,.Fluffy nccmt de Iciding". E n  
hor! Kijk in de middenpagina's van dit 
blad ?n 11 bent weer billnen vijf ininiiten 
in de stemming, hoort de sclioten in uw 

oren kli~iken. sluipt voort door storm en 
oriweer. de duod, loerend als immer, op 
uw hielen. kortom snel. kijk, zoek ...... 

Eric ea Erica 

Herstel ! M i n e e  
Het ,.Minci.oa"-gchouw. de ,,Corps"-so- 

ciëteit vaii d? Lcidst- Universit~it  is af- 

gehraiid! Men liet de irioed niet zakken. 

maar zette een cabaretavond in elkaar. 

Hiervan verscheen een 33';3 toerenplaat, 

kennelijk zelf geperst, waarop fragmenten 

van deze avond. 

Technisch niet getuigend van grote vak- 

manschap, maar wat de inhoud betreft 

grappig. spits. Vaker draaien zal ook 

steeds mccr genoegen schenken, steeds 

ineer spitsvondigheden doen ontdekken. 



H. Mis in de 

Goddelijke Liturgie 

van de Hei l ige  

Joannes Chrysostomus 

Het opdragen van een Heilig Misoffer volgens de Grieks- 
Byzantijnse ritus in een kloosterkapel in het Westen brengt 
enkele improvisaties met zich mee. 

Men leest de H.  Mis volgens deze ritus in het Oosten altijd 
in een kerk, waarin de altaarruimte van de rest van de kerk 
irordt afgescheiden door drie deuren en enkele iconen. Iti 

het midden staat de ..koiiiiiklijke" deiir. waardoor allceii de 
priestir het altaar betreedt. Rechts van deze deur hevindt 
zicli de icoon vali Cliristus en aan de linkerkant de icoon van 
Maria. 

Naast de iconen bevindt zich aan ieder? zijde één deur, waar- 
door d? ocolytlien behoren te gaan. 

Toen Doni. v. Leeuwen O.S.B. op uitnodiging van het A.<;.- 
hestiiiii np dinsdag 26 januari een H. Mis opdroeg in onze 
Triniteitskapel volgens de Gr.-LI. ritus. zagen wij van deze 
opstelling alleen de iconen. 

Ur deuren waren noodzakelijkerwijze weggelaten, maar deze 
werden aangegeven door de ruimten tussen en naast de iconen. 
In de altaarruimte bevond zich in het midden het altaar en 
links daarnaast de prothesis, een klein zijallaar. 

Van de H. Mis wil ik alleen enkele in het oog lopende ver- 
schillen met het Misoffer volgens onze ritus vermelden. 

Zij bestaat uit drie delen: de voorbereiding (Proskomidi). 
de liturgie der Catechumenen en de liturgie der gelovigeti. 
De Priester begint met gebeden voor de iconostasis en met 
de verering van de iconen. 
Dan betreedt hij de altaarruimte. 
Daar bekleedt hij zich met de liturgische gewaden en begeeft 
zich dan naar de prothesis. 
Hierop bevinden zich het hrood en de w-ijn. 
Van het offerbrood snijdt hij een vierkant stuk. het ..Lam" en 
hij legt hel op de pateen (diskos). 
Hij giet wijn en water in de kelk. Dan snijdt hij van het 
overige brood kleine deeltjes en legt ze rond het ,,Lam" o p  
de diskos. 
De Priester bedekt de offergaven, bewierookt ze en zegt het 
yebed van de Prothesis. 

Vervolgens vindt de bewieroking plaats van altaar, kerk en 
vulk, NL, Lieyiiit liet Lu.eede deel van de H. Mis. 
Hierin worden Iiet epistel en Iiet rvarigclic g~ lezen  en vindt 
ook de klcirie intocht met het evangclichoek plaats, ren pro- 
cessie door de krrk, waarbij de priester, voorafgegaan door 
dc acolythen. het evangelirhoek in zijn omhoog geheven 
handen meedraagt. Na het evangelie volgt weer een pro- 
rrssir, de Grote Intocht met de Offergaven. 
D e  priester draagt riii  d? offergaven door de kerk. 
Pas als de Offcrandc voorbij is, bidden alle gelovigen hardop 
de Gcloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel. 
De H. Mis gaat nu in grote lijnen verder zoals die volgens 
onze ritus. 
Bij de Communie echter ontvangen ook de gelovigen dc H. 
Communie onder twee gedamten. 
Na de Communie en de dankzegging volgt sonis nog de uit- 
reiking van het Antidoron. 

De gelovigen komen naar voren, kussen een kr~iis dat de  
priester in zijn hand heeft en krijgen een stiikje grwijd brood, 
dal zij kunnen opeten o f  b ~ u ~ a r e n  voor een zieke. 
DP plrchtighcid eindigt met de zegen, wegzending en heil- 
u~eiisen. 

D. den Nieuwenboer Va 

Koel, helder water. 
Doezelig is de iiiaii en I i i j  kan z'n ogen 1109 net openhouden. 
Voor hem ligt een lange klinkerweg. Dc bomen schieten in 
EPII flits langs hcm. Bij elke hohbel in de weg klotst zijn 
niaag en denkt hij. nu toch niet zonder enige w-alging. aan 
cen plas hier met schuim. Bang om zich te bewegen. hangt hij 
als een zak achterover, rooie, toegeknepen ogen op de weg 
gericht. Hij geeuwt lang en lui en helpt op dai moi~ient 
iemand naar een andere w-rreld. 

..Ach, ja, meneer", zegt de agent een paar Iiur later tegen de 
nieuwsgierige voorbijgaiiger, ,,die zwarte kwam van rechts. 
maar di? g ~ l e  reed r ~ c l i t  op heni i i i . "  Verbaasd kijkt hij weer 
iiaiir de verw-rongen karkassen, die hem ontraamd uit het 
duister aanstaren. .,No11 en die grle krrrg hem rechts op z'n 
flank: de rrrstr  had geen schrammetje. maar de ander is . . .  
tja ... gelukkig verder geen inzittenden." 

, , V ~ r d e r  geen inzittenden", pent een journalist later op een 
hlaadje en steekt een sigaret op. De bestuurder van de gile 
wagen is al naar een cel gebraciii. Z e  wilden Iheni cerst nog 
over een witte streep laten lopen. iiiaar in plaats daarvan viel 
hij met een smak op de grond en bigon zachtjes te zingen ... 
..Stomdronken!". ddar was ieder het toch wel over eens. 
Maar, och, hij slaapt al rustig en droomt, dat hij als coureur 
een eerste prijs wint. Z'ri ninndhoeken trekken w.at mee als 
hij. de beker in z'n handen, het juichende publiek toelachl. 
De volgende dag koppen in de krant ,,Het verkeer ......... !" 
,.Dodelijk ongeval ......" Kolommen letters. dat hij. de dronke- 
lap T .  S., de avond er voor nog daar en daar gpurrrst was. 
dat hij zus en zo leefde, dai hij reeds van kindshcen a f  een 
beetje ...... het kan niet oplioiiden. ,,Het slachtoffer is onge- 
huwd." En bij hen. die het lezen, flikkert even angst in de 
ogen. ,.Zeg, heb je dat gclrzen ... Erg hè." Erg h t ,  erg h t ,  
erg li e , . .  Wet kiiiitien ive anders zeggen? .,Er gebeuren ook 
zoveel oiigrlukken". zegt icder met een vermoeide zucht. 

's Morgens konit iemand naar hencden. gaat langs de tafel- 
tjes. hoent hladeii schoon. spoelt glazen om en neemt diiii. 
zich schurkend in z'n stoel, de krant. ..Verdomd . . .  T. S.?'' 
Nu. goed hij heeft hem achter z'n stuur geholpen toen hij 
naar buiten waggelde. En hij is redelijk uzrggerederi, een 
beetje schokkend.. . 
... Heeft God zo maar twee auto's genomen en ze zacht met 
duim en wijsvinger tegen elkaar uitgeknepen, Maar waarom? 
Waarom? 

.,Waaroni zijn de henanen krom? Dat moet men zich niet a f -  
vragen", zei directeur Brantjes. 

.,A propos. wat een geur en tinteling!" 

.,Looft den Heer", zei pater Zuidcivijn. het glas nog aan de 
mond. 

,,Looft den Ileer. looft den Heer!", zongen de wijnpersen rit- 
iiiiscli. 

.,Het sm'iakt naar nieer". neuriede de echo over de golvendr 
korenvelden, die gehuld waren in gore duisternis. 

,,Uw hart op hol, neem alcohol. hahaha", schaterde d? d i r ~ c -  
teur van het reclamebureaii, maar sloeg toch inct de hand 
tegen de mond. 

,,Uw gemoed schiet vol door alcohol". logen dr  kranten hem 
na. 

,,Uw kelder is goed vol' ' ,  zei de vrachtrijder eri glinilachtr 
tegen z'n fooi, d n .  dan schenk ik ni'n klanten vol", 
peinsde de caféhoililer en kiek i r i  z'n biiidrl vol gouden duka- 
ten. juist toen de vrochtrijdcr hrt ook deed. En de directeur 
voeldp voldaan aan z'n achterzak. de arbeider greep in z'ii 
loonzak, en de krnnteman dacht diep na over ... een iidvvr- 
tentie en verdikkeme ... ja ... een sensatieartikeltje. 

En pater Zuidewijii? Die nipte aan zijn glas striilende land- 
wijn. net als op de andere avonden. 

,.Maar meneer Jansen", zei K1ai.n. de trouwe dienstbode en 
keek hem over haar brilleglazen doordringend aan, .,we hrb- 
ben loch alleinaal Een vrijc wil?" 

. . la.  kirid. daarom is Iiazard-snel ook verboden", zei meneer 
Tanaen verward en kwk in z'n glas water. 

F. v. Eyndhoven Va 



de dakpannen fluisteren . . . 
... dat de heer Wdssenbrrg, toen hij klein was, altijd in de 
kiiiilerw~gen op liet kerkhof stond 
. . .  dat dit clr reden is waarom hij vaak zo droefgeestig ge- 
st?rrirl is 
... cliit ren leerlinge bij Iiet les overhoren een blik in haar boek 
W I F T ~  en opriierkte: ..Even kiikeri. hoor!" 
... dat meli d? heer Cuypers vroeg welk rricrk hond hij had 

... ílat Va de ,.velden der gelukzaligen" wordt genoemd 

... dal men toch de Parijse ,,Champs Elysc'es" prefereert 

... dal dhr. C~iypers in de docentenkamer uit de ..school ' 

k l q t  

... diit hij urngekeerd in de school uit de docentenkamer klapt 

... dat een zekere Ier'tar Loto's van zijn zoon onder de meisjcs 
laat cirr~lt-~.en 
... dat wij oris volgens dhr. Sclirijen brter op het Chinees kun- 
nen tnclcggen dan up het Grieks 
... dat dit clezegd werd vanwege de schuine blikken die tijdens 
ccn rcprtitii naar biiiir.vrouwen qeworpen werden 
... íliit cle heer Wassenberg niet wil dat de c in het Latijn als 
tsj wordt iiitgesprokeri. da'ir dit te veel lijkt op cha-cha-cha 

d a t  een leerliriqe uit 111 meende dat dc gedenku~aardigc 
woorden . ,carpr  diem" zijn uitgesproken door St. Augus- 
t,n,,s 

c l a t  de heer Schrijen, toen iemand verkeerd wcrd voor- 
gczcgd. uprrierkte: ,.Als die H. Geest daar in de hiiiirt evt-n 
Iinar ~iiond wil houden...!" 

. d a t  de heer Cuypers (spreek uit K~lipers!) ~ii tg~dongil  
uvrd zich in een ..catch-as-you catch-can". of duidclijker i i i  

~ e i i  ,,alkrakinde" niet een leerlinge uit IV te meten 

d a t  de klasseavond van IV door alle clocrnten wcrd ge 
prezen, zelfs door die twee. die nanwezig wareri qewerst 

... dat de heer Roeland een breiende leerlinge van Va ver- 
geleek met Penelope 

... dat ze net zo hard opschoot 

... dat de heer Fuss reeds in dr  vijfde klas zijn ondrrlinrigen 
een beetje vertrouwd wil maken met wat hij noemt ..de sfecr 
\,ar> het schavot" op het eindexamen 

. . .  dat de heer Kutgcrs jongens die d? heersend? werksteniniing 
verstoren, dreigt in cen apart? hox te ziille~i zetteii. 

... dat de Ihew Rutgers. toen een ioiigen op een \,erzoek de 
beurt te neiiieii. wat h ~ y o n  te stotteren. vroeg of cle kn:i'tp 
cr wel hrlemeal hii was. \vanrop d ~ z e  knaap niitmoordde: 
..Ja, mijnheer. ik ben er gloeicnd hij!" 

... dat zich tijdens eeii IFS van I F P ~ S  ret.der yenoeoide Iirer 
Rutgers het volgendc gesprck niitspoti: 
heer R.: - \Vil A verder gaan? 
jongen A.: - Ja. kijkt u, ziet u rens. ik. ?h ... 
jongen B.: - Och, mijnheer, hij is naar hct schooltonecl gr- 
\veest. 
heer R.: - Ta, dat is wat anders. 
jongen B.: - Precies, mijnheer. u heeft toch ook niets gedaan 
voor vandaag? 
11rt-1. R.: - NE PI^. j i j  toch ook niet? 
jongen B. wordt licht-rose. 

... dat ile heer Fuss iemand, die een uitgelegde stelling nog 
niet begreep, de volyeridr zirisriede toewierp: 

- Ik heb het idee dat  je het wel hegrijpt. maar dat jc het zó 
mooi vindt. dat je het nog een keer wilt horen. 
Wadrop de jongen, een alpha zijnde. licht verontw-aardigd 
zijn vraag introk. 

... dal pater Brom (van de jaarlijkse retraite) vindt, dat er 
een overrrnkornst is tussen een vrouw- en een retraite-pater; 
bcideri hebben nairirlijk hel laatste woord. 

Op het zandweggetje . . . 
Het was een donkere avond. Ei. iiioest nol1 een brief gepost 
umríirn en ik besloot dus een avondwandelingetje te niaken. 
Ik riaril het z,iridwegcretje. Hier brundde slechts zo i i ~ i  eii d m  
;-er, klein ~ i t j ~ ,  
Vredig liep ik voort. niiiar plotseling stond ik stijf van schrik. 
Wniit daar naast iriij in Iiet struikyeu~as klonk plotseling een 
hnrdc schi-cciiw en toen een dnystadnjayend gehuil. 
H F ~  I F F ~  w~t-1 of er ren nieris in nood was! 0, misschien werd 
daar UTI icriiiiiid vern~oord!! 
Voorzichtig keek ik om me heen, maar allrs was virlaten en 
doodstil.. . 
To<-!i Ii~slont ik t? gaan  kijken. O p  mijn tenen sloop ik naar 
dc kant van de =-cg maar door het geluid van een krakend 
tokjc tmrc katten in het donker v~rdweneri  ... 

Marijke Liesting Ila 

Genade 
Zij ti-~kkeii w r y  uit hun vaderland. 
ver van fninilie e11 geliefden, 
om als een goede Godsgezant 
de u7eg te volgen, 
die i11 hun harten werd gebrand. 
Dat  ene houden zij voor ogeii. 
De bout vaart weg, - 
zij danken God. - 
omdat zij naar de vreemden mogen. 
Dit werk hreriyt lasten met zich mee, 
die op de schouders zulleri drukken. 
Het is immers Gods goede wil 
o f  dit missiewerk zal gelukken. 
Ge i f t  Hij gen'i~ie.. . op het goede moment. 
dan komt Iiet werk tot een goed end. 

Sanneke 



opera 

Maria Callas i n  

I /  Pirata 
van Bcilini 

..Oper't" is eigenlijk een o n v o l l ~ d i g ~  naani.  D? oorspronke- 
lijke naaiii is ..Opera in Miisica". n.at ,,miizikaal werk" he- 
tekent. De opera is ceri toricelsriik. w-aarin de tekst gezongen 
inplaats vriii g~sprnken wordt, brgrleid door n orkcst. 
DCZE oprra nu, in de vorm zoals we hem nu kennen. is ont- 
staan in de renaissance, toen men teruggreep op de klassieke 
oudheid. Daar immers bestond reeds iets soortgelijks. nl. de 
oude Griekse tragedie, wciarin zang, vooral door 't koor. ook 
ren belangrijke rol vervulde. Doch zijn grote bloeitijd had de 
opera in de barok. W a n t  deze kunstvorm gebruikt zeer veel 
uitdrukkiiigsrriicldelen. nl. zang en oiiizirk, decors, kleding en 
dan nog de balletteri. die haast in elke opera voorkxvamen. 
En dit lag dr rneiis in de harok zecr goed: hierin lzoii hij 
zich volkoiiirn uiten. 
Iemand hccft dc opera wel eens .,een onmogelijk kunstwerk' 
qenoemd, iuist door dat ,,teveel" aan uitdrukkinqsmiddelen. 
Ondanks dat is de opera als kunstvorm steeds blijven voort- 
bestaan, zij hei met inzinkingen en bloeiperioden. Is het dan 
juist niet <It. kunst geweest evenwicht te schrppen tussen n1 
deze uitdrukkingsniiddelenl Als cnirt al deze uitdrukkingsmid- 
delen apart. maar nllcs dienstbaar aan het eigenlijke drama 
dat iiitgeheeld ~iioet morden, wordt aangewend. dan is er een 
ktitistw-erk geschapen. 
Z o  ziet men h.v. het achteruitgaan van de opera in de tijd 
dat de grote prima-donna's ide hoofdrolzangeresseri) zo al- 
machtig waren. dat ze de hele operd nadr hun hand konden 
zetten. Passages dip haar iiict aanstonden werden geschrapt. 
FT werden voor haar speciale glansarin's ingelast. kortom het 
miiziekdranin werd verknipt om deze zangeressen zoveel mo- 
gelijk roem t<- bezorgen. Hier werd natuurlijk het evenwicht 
verbroken. Is dit evenwicht er we!, dan kan er een zeer 
boeiend kunstwerk ontstaan. Tegenwoordig poogt men alle 
opera's echter in oorspronkelijke vorm op ie voeren en zijn 
het niet meer de zangers. doch de dirigent en opera-regisseut. 
die de scepter zwaaien over de uitvoering. 
Tot  slot zou ik jul li^ nog Fen paar platen w-illen aanraden 
van de bifaamde Maria Callas. N a  alles over haar schan- 
daaltjrs tc hchheii gelezen zou men haar toch ook eens moe- 
ten horen. Het bijzondere van haar stem. die eigenlijk een 
zware dramatische sopraan is. is dat ze alle soorten rollen 
zingt. zelfs coloratuur-partijen (b.v. Rosina in .,i1 Barbiere 
di SivigliaM van Rossini) en lichte lyrische rollen (b.v. Mimi 
in La Bohtme van Puccini). O p  Columbia verscheen een 
serie, ..Crillas zingt" waarvan het 45-toerenplaatje uit Norma 
met de prachtige aria Casta Diva (sel 15501 ei1 dr  fantas- 
tische coloratiiiirpnrtij uit de waanzinscene uit Lucia di Lam- 
iiieriiioor (srlh 302) zeer aan t+- hevelen is. 

Anneke Hurkmans IV 

Beste Paul v. d. Smaal 
G i t  Paul. w-as dat even v a t  he? Z o n  stukje schrijven in het 
schoolblad? Valt niet cens mcc he? Maar, eerlijk is eerlijk. 
jij hebt jc cr rneestcrlijk doorgeslagen hoor! Een fijne story 
heh je ons voorgeschoteld en met zulke voortreffelijke beel- 
den! Ik denk aan je ..grote. logge, lawaaierige bussen. tot 
stilstand gedwongen door stoplichten". 
Ja, die stoplichten zijn wat mans h t .  Die dwingen zo'n wagen 
gewoori om t i  stoppen, nou kranig huur. E n  uch, uzaarorn 
zou zo'n stoplicht niet kriipoqrn li?. Welliclit zag liij FPII 

nndrr lief gczellig stoplichtje. of knipoogde hij misschien 
naar jou, Paliltjr? Dn's f i j n  he. daar zit je goed mw. joh. 
Ik had ook echt te doen ~iict dir auto als ren gewond blind 
dier. Heeft de stumperd dc hele weg over de straten gekropen? 
Kwalijk wcrk voor die auto hoor en dan om 3 uur 's nachts, 
nou, nou. Zeg eens Paultjc vind je het niet leuk op straat om 
3 uur 's nachts, in de mist? W e l  een beetje eng he? Maar je 
was toch zeker niet alleen? W a t  maakt 't je onrustig als die 
qroir gele hallen wegzinken in die zee he. Ja, daar kun je 
r r i i r  tobben hoor. Maar Pzi~iltjp. bei, j? je literaire bnirnsnood 
nou echt hrlcniaal tc hnven7 D'r is toch hoop ik niets blijven 
hangen? Iii dat geval: spuiten krrcl, ,.out with them". o n t ~  
laclen hoor. Je weet 't he, Rrrdcro zei 't al: ,.alles zal weg 
spuit." E r i  wij lezen 't graag joh. Als het dan weer zo'n ste- 
vige zoon i s  als dat eerste horelingske (riiim een halve 
kwart Iiagiiia) dsti hehhen zc tenminste vee r  eens wat echte 
kopij ook. Ik geloof wel dat u8e altijd chronisch gebrek aan 
gordc sclirijvcrs hebben gehad, maar nu ben jij riummrr PPri 
hoor en dan komt er een hele tijd niets er, dari weer n i~ t s .  
Dus Paullje schrijf riocl reni w-at, joh en denk nok cens aan 
een grdichtenbuiidel. I,ant jc gauw wrrr  cens iets van je 
zien' Afgesproken, dag Pnultje, en doe maar goed je best 
lioor. Anthony Sb 

N O O T  van de redactie 
Dc plaatsing van Anthony's kritick houdt yeenszirir iri. dat de 
redactie instemt met de inhoud ervan. Het is echter ieders 
goed recht zijn mening openhartig te uiten. Toch menen wij 
de toon waarop .,oom" Anthony zijn schoolgenoot in zijn 
hemd zet te moeten betreuren Laien de ironische h voorden 
van Antliuriy beginnende schrijvers vooral nipt afschrikken 
door te gaari. 
Bovendieii, waarde SIR (sprcrk uit ,.zeur) Anthony, levert u 
kritiek op een gevoelsuiting die voor een ieder subjectief is en 
dvrhalve niet gebonden is aar, door u als noodzdkelijk geachte 
normen 
Tolle Lege zal voor event~iele trgritkritirken iiiimcr open- 
staan. 

Kritiek op de criticus 
Hartelijk dank ik "Anthony" voor zijn verbluffende kritiek. 
die door haar (naar)geestigheid, hem ongetwijfeld grote vol- . . 
doening moet hebhen.geschonken. 
Het heeft mij aangenaam verrasi, dal hij zich zoveel moeite 
heeft getroost mijn inzending uit te pluizen en op grond daar- 
van zijn werkelijk dolkomische v a n  talent kritiek, 
ie formuleren! 
Alleen jammer voor hein dat hij hiermee tcvcns zijn karakter 
zo treffend getekend heeft! 
Ik vraag mij echter af. waarom hij voor een dergelijke kritiek 
zijn pseudoniem heeft gebruikt. 
Z o i  het deze keer aeen bescheidenheid maar mire srliaiinii~ 
zijn? 
Het zal hem dan ook niet verwonderen dat een rractie. op 
deze wijze gesteld. onmogelijk enige iiidriik op mij kan maken, 
zodat ik mij dus i i i  gem geval van verder? inzending zal 
onthouden. 
Be-denk l i i j  een volgende kcer: 
"Domme kritiek is als een moddervlek: 
kom er niet aan, zolang hij nat is: 
de volgende dag is het slechts een weinig 
stof dat  men afklopt." P. v, d. Smaal 



Schooltoneel 1960 

Fluffy neemt de leiding 
- Amoto quaeramus seria ludo - 
,,Scherts ter zijde. laten wij het bij ernst zoeken." 

Kon een januari, vol goede voornemens begroet en met regen 
rijk gezegend, ooit in een woeliger week eindigen? Een week 
die in trieste drup zou zijn verdronken. als daar niet in 't 
avondlijk duister de drie lichtpunten waren geweest van een 
maandag, dinsdag en vrijdag. vervuld van  "de prettige men- 
geling van Sancta Maria en het Triniteitslyceum." 

Als vurige voorstanders van toenadering en samenwerking 
tussen beide illustere onderwijsinstellingen. hebben 0.8. onder- a, talent verheeld kan wordeo door rook van roestige re- 
gedmkten zich op de laatste maandag en wijdag, die januad volvers. Wanneer wij in de mening volharden. samen toneel 
nog weg te geven had. verlustigd in ',het plezierige samenspel te ,,,ten laten wij er den minstens zorg voor dragen 
der beide scholen." D e  algemene indruk die. naar wij meenden dat het .iveau hiervan niet al te laag ligt. waarom nu ,,iet 
te constateren. dit officiële samentreffen heeft nagelaten, is eens een stuk gespeeld dat een middelbare school waardig is? 
niet ongunstig te noemen: men vond alles wel aardig. In ruil 
echter voor de verkregen vrijkaarten. willen wij hier een min- Waarom z o  vastgehonkt bij "succes verzekerd"? Natuurlijk 
der alaemene en meer oersoonliike mening formuleren. zal ons danio verwende nuhliek bii ooainaen om het oei1 

Het stuk waar wij ons dit jaar over moesten verheugen, werd 
geheel door de titel gedekt: Fluffy nam werkelijk de  leiding. 
E n  hiermee is nagenoeg alles gezegd. Geenszins kunnen wij 
dan ook de keuze van dit stuk bewonderen. Zeker, het bevat 
minder onmogelijke situaties dan het geval van verleden jaar. 
maar is desondanks nauwelijks een nabeschouwing waard. 
Het gegeven is niet bijster origineel en de uitwerking 
dienovereenkomstig. T e  weinig personen kunnen in dit 
stuk aan bod komen. Met één figuur staat o f  valt de opvof- 
ring. Het is een zeurderige potpourri van oude recepten. Dit 
alles behoeft natuurlijk geen bezwaar te vormen voor een ont- 
~ ~ a n n i n g s a v o n d  zonder eisen en verwachtingen. To t  acteren 
en talentontplooiing biedt dit niemandalletje echter niet de 
minste mogelijkheid. Of dergelijke stukken bevredigend zijn? 
Blijkbaar wel. Toch willen wij er in gepaste bescheidenheid 

o p  wijzen dat het voor ons jaarlijks terugkerende kruiken- 
getik o p  schijnbaar schuldige hoofden, op den duur wrevel 
wekt. 

Waarom. zo vragen wij ons in jeugdige bezorgdheid af,  moe- 
ten Sancta en Triniteits als zij eens samenwerken, dit doen in 
het ellendige steegje van bevende veldwachters, bedenkelijk 
verdraaide stemmen, mompelende moeders en andere altijd- 
gein-gevallen? Traditie? Misschien. Onnozele tradities be- 
horen echter niet gehandhaafd te worden, evenmin als gebrek 

" . . U "  

onzer prestaties op te voeren. aanvankelijk verwonderd op- 
kijken. Maar wij zijn er stellig van overtuigd, dat deze ver- 
wondering al  spoedig in bewondering zal overgaan! Zonder 
onmiddellijk te denken aan klassieke werken of de van naam 
z o  bekende Vondel naar voren te durven schuiven, zijn wij 
toch van mening dat er genoeg moderne toneelwerken voor 
handen zijn, die weliswaar geen schaterfestijn garanderen, 
maar wel tot doordacht en boeiend spel de lang miskende ge- 
legenheid bieden. Of is het misschien niet mogelijk als com- 
promis, het ene jaar behoorlijk toneel (inhoud en spel) o p  de 
planken te zetten, om dan het jaar daarop het souffleurs- 
hokje vacant te stellen voor toe te fluisteren dreigwoorden en 
barse hevelen van boze dienders? 

Een veel gehoorde verontschuldiging is: - Met erpstige (is: 
lastige) toneelstukken kunnen we toch niet aan t beroeps 
tippen. Daar  valt geen eer aan te behalen - Hier willen wij 
nls antwoord teoenoverstellen dat die 'wii' ook met niet-ern- ~~~ ~~ " ~ 

stige stukken nooit aan het beroeps zullen tippen en dat deze 
eerjagerij nogal goedkoop is! Ten overvloede is bovendien 
door andere scholen bewezen, dat opvoeringen die al enigszins 
verwant zijn met de edele toneelkunst, mits intensief voor- 
bereid, wel degelijk mogen rekenen o p  de gunst van het pu- 
bliek, dat naarmate het stuk aan de opvoerenden hogere eisen 
stelt. eerder hereid is tekorten zonder meer te accepteren, D e  
brgeerde eer komt dus niet in het gedrang! Laten wij der- 
halve het patronaat met de rei van lijken dapper vaarwel 
wuiven en ons vermaak zoeken hij toneelwerken met inhoud 
en karakter. 

Het is bepaald niet onze bedoeling aan tesporen tot cultuur- 
uitdragerij. maar het niveau van onze ontspanning mag heus 
wel wat opgevijzeld worden. 

Zien wij nu, bij het beoordelen van de spelprestaties van dit 
jaar, af van de  zwakheden die de schrijver dit stuk meegaf 
en laten wij onze bezwaren tegen dit genre buiten beschou- 
wing, dan komen wij na enige aarzeling tot de  volgende cnn- 
clusies. 
Zowel door gebaar, mimiek als stemgeluid slaagde Rob 
de  long erin zich in een huiveringwekkende schurk te 
herscheppen Aardige typerig. goed volgehouden, hoewel we  
wat betreft zijn optreden van vrijdag, Tacitus moeten citeren 
die - ovengens in een heel andere context - verzucht: 
acribus initiis, incurrioso fine ... 
Een voortreffelijk lijk. ontdekten wij in Paul de  Koning. wirns 
ionrelleven na ren sinihtere inzet. rceds op pagina 3 eindigdr. 



Door de regie te jeugdig op de planken gezet en niet van een 
foutieve typering verlost, kon Marina Badoux de gerouti- 
neerde en geraffineerde speurster niet aanvaardbaar maken. 
Haar gedegen mlkennis en onbevangen speeltrant, haar vaart 
recht. 
Het moet voor Marion van Buchem wel bijzonder moei- 
lijk zijn geweest zich in haar rol in te leven. O p  de grijze 
haren na, misten wij menigmaal in haar 'het moederlijke'. Ook 
zij was een te jeugdige verschijning. Wij twijfelen echter niet 
aan Marions spdkwaliteiten, heklagen haar slechts in haar 
opdracht. 
Hoewel we Maarten Prins liever in een karakterrol hadden 
gezien, was zijn hrigadiertje, niet altijd even verstaanbaar 
weliswaar, toch wel geslaagd. 
Het meisje dat dit stuk redden moest en ook gered heeft, was 
de drentelende en onbekommerd spelende Corrie Rosenhart. 
W a t  zij deed, was af! Zij benutte alle kansen om van haar 
Fluffy een uitstekende creatie te maken, zo natuurlijk en vol- 
komen ontspannen als zij de leiding nam. Met de  van de 
weeromstuit meegillende dames op rij 10, brengen wij hier 
graag een eresaluut aan het meisje'niét de rode petticoat: 
Corrie, proficiat! Je was eindeloos ... 
Een waardige partner vond Corrie in Wim Beelen, die daar 
even een Lucius Towser fabriceerde, zoals je dat  van hem 
wel verwachten kunt: uitgekiend goed. 

Door zijn beheerst spel typeerde Peter van Rooyen. dr. Rus- 
sell correct. Met het uiterlijk van een gentleman en het inner- 
lijk van het tegendeel was hij waarlijk een geel gepleisterd (is: 
geschminkt) graf. waarmee wij meteen te kennen hebben ge- 
geven nu niet bepaald enthousiast te zijn over het grimewerk, 
dat een onverzorgde indruk maakte. Peter voldeed echter 
volkomen. 
Coosje Lammers, was een o.i. iets te bescheiden figuur en 
daardoor in haar optreden naast haar aristocratische echt- 
genoot te vlak. 
Als onverwachte attractie werden wij tussen de bedrijven 
door nog vereerd met een. zij het dan kortstondig, bezoek 
van 'Alice-in-tulen-hemd'. Misschien ongewild, nep  Leonfien 
Neelissen associaties op met ,,La Somnambule". 
Pieter Mascini mocht dit jaar. jammer genoeg. niets anders 
doen dan rondlopen als de nare oom met de bolhoed op. 
Z o  nu en dan vonden wij 1an wan Spanje wel een iets te on- 
schuldige zoon des huizes, die overigens toch wel overtuigde. 
Als aangenaam winstpunt voor hem, willen wij hier graag 
onder de aandacht brengen dat zijn IiefdesscPnes nog lang niet 
volmaakt waren. Goed zo Jan anders mag het nog niet zijn. 
D e  kleine rol die Anneke Hurkmans ten deel was gevallen. 
heeft zij vol toewijding en met animo gebracht en ook op 
haar slaat ons compliment, tot Jan van Spanje gericht. 
Vonden wij Rob Vehmeyer maandag aueen lang, bij ons 
tweede bezoek moesten wij noteren: hij kan 't dus wtl, een 
typetje maken. 
George Batson meende Peeer wan Bueren als sluitstuk van z'n 
veiling vol verrassingen te mogen gebruiken en liet hem daar- 
om opkomen als kustwacht annex big boss. Wi j  dachten bier- 
bij aan de brandmeester van Bomans. 

Evenals verleden jaar was ook dit keer het arrestatietafereel 
(einde 2e bedrijf) nogal  ongelukkig qua opstelling. terwijl de  
kleine moeite van het bevochtigen der regenjassen van die- 
genen die van buiten kwamen, nauwelijks genomen werd. 't Is 
een kleinigheid, zeker, maar ook daar moet o p  gelet worden! 
Evenzo vinden wii het onjuist, in de  openingsscene tussen 
Patton en Williams een spanning te wekken die nergens 
grond vindt en  dan ook met een sisser moet aflopen. Verder 
wekt het toch wel enige bevreemding dat een moeder dood- 
gemoedereerd gaat zitten breien, terwijl haar zoon, van moord 
beschuldigd. wordt weggeleid! E n  wat te zeggen van de  dia- 
loog tussen Williams en Joyce Rogers, die door overbodig 
gewijs en gewaggel veel weghad van een balkt-repetitie ... 
Hoewel enthousiasme en tempo het schooltoneel 1960 nog 
enige kleur en fleur verleenden. zodat ons verslag niet nog 
somberder hoeft te worden, menen wij toch - heimelijk een 
bekend citatenboek wegmoffelend - veiligheidshalve te moe- 
ten eindigen met het beleefd verzoek: 
Absit invidia werbo. 

Heleen Weerdenburg 
T. k F. jr. 



Het kamp 
De niaii zat in dc lege kamer van dr  houten barak. De iiiiiren 
waren oud en vermolmd. Het dak, dat slordig afgedekt m.as 
met asfaltpiaten. lekte riour. Met ren t~r.gende regelmaat vie- 
len de regendruppels op liet hoofd van dc  man. Koud en irri- 
terend boeliie hij ze op zijn hoofd tikken. Hij verweerde zich 
niet, hij bleef zitten op de wrakke stoel. Grote roestplekken 
van liet afdruipende vocht plekten op de grijze wa~ideri. De 
man Iiiiatte het grijs. Alles was grijs. De barakken van het 
kaiiip. de rainen. de vrouw-en en de groezelige kinderen. de 
afrasteringen van verrot hout en roestig prikkeldraad. ,.Alles 
is liicr verteerd en gammel", meende de iiiaii sonihcr. 'l'oen 
kwam de vrouw binnen. Zij droeg w r i  grijze jurk en een ver- 
schoten hoofddoekje. dat hliiiiw- was geweest. .,Ik haat haar", 
dacht de iiiaii. liiaai. hij \vist nier waarom. Met lome passen 
liep zij naar  d r  tafel. Ze  had geen haast zoals nierriand hier 
liaast had. Het kamp was eindeloos en eeuwig en ni~niaiid 
ontkwam aan die dreigende tijdeloosheid. Zelfs d? kinderen 
speeldet~ tmag en zonder veel animo. 

0)' de tafel lag een boek. , ,Van jou?" vroeg de vrouw in de 
richting van de wrakke stoel. .,Ja". knikte de oion ?torn. 
Hij pakte het boek. Het kwairi uit de kaniphihIiotlirci. O p  een 
vreemde manier had dit boik. eti vooral de ksir, hem geboeid. 
Tussen alle bruine en grijze handen was het felle rood hem 
upyrviillen en hij had hct meegenomen naar zijn kamer. O p  
de perste hlndzij van het boek stond de titel: "Anierika, gast- 
vrij Iarid". ..Het is cen leugen", dacht de inari. Een grove leii- 
gen, hij wist dat het niet waar was. .,Gastvrij". zei hij bitter 
l i i j  zichzelf. Waarom hii dan niet? .,Het is gelogeii". 
schreeuwde hij. De vrouw keek verbaasd naar h ~ n .  man? hij 
zei niets meer. Ook zij ging mepr dnor mrt haar werk. Plot,- 
seling stond de iiiali op. Hij lirp recht op het vergeelde por- 
tret dat aan  de inuur hing, toe. Het hing scheef en dat liiri- 
drrdc lieili. Met een ruk trok hij de oude houien lijst rcclit. 
doch lict touwtje brak. Verbaasd keek hij riiiar het portret 
dat hij in zijn handen hield. Het waren twee oude niensen. 
zijn vader en moeder. Zij waren ril jaren dood. D a n ,  in ren 
plotseling opkomende drift srriijt Iiij liet portret op dc kale 
harde grond. Scherven en versplint~rd glas stuiven uiteen. 
Verwonderd ziet de vroulv op. M i d d ~ n  in de kleine, lege 
ruiinte staat de man. Ontredderd kijkt hij naar de scherven 
op de vlocr. In een vlaag van tederheid verzacht het gezicht 
v a ~ i  d? YTOIIW. Zij loopt o p  de verstrakte fiyuur toe. Voor liet 
rrrst sinds dagen glimlacht zij. De trekken van de rnan ont- 
spannen zich. Met vlugge passen komt de vrouw naar  hem 
toe. Hij ziet haar met nieuwe ogen. Haar jiirk is niet grijs 
en versleten maar fel en jutig van kleiir. Zoals dic avond dat 
hij haar voor het eerst zag. Het blaiiw vati haar hoofddoek 
lijkt weer op het sprankelende hlaiin, van het zijden doekje 
dat hij haar die niiddag voor Kerstmis in Riga gekocht had. 
..Ik zie er  de zonierlucht en de zon in", had zij jubelend ge- 
rorpen. De diepe groeven die het verdriet en het kampleven 
in haar voorhoofd hadden getrokken, vervlakken. Haar ngen. 
blauw als de zee, lichten blij op. De man strekt aarzelend zijn 
armen naar hadr uit. Licht legt hij zijn handen op haar schou- 
ders. Ze  zijn smal en tenger, ze lieblien zware lasten gedragen. 

Wreed en hard slaat de kampklok. Meedogenloos wordt dc 
betovering van het ogenblik verstoord. De inan staat als ver- 
lamd. Gedachteloos telt hij de kille slagen van het brons. 
Een .... tw-ee ..., drie. ... 
De regen valt u.wr  kletterend op het dak. Overal ruist het 
brakke water door de lekken. O p  de grond vormen zich kleine 
plasjes. Samen kijken ze er naar. Van de bemodderde grijze 
ruiten lopen straaltjes naar beneden, zij vormen vuile, grijze 
strepen op de vensters. Van  het dak valt het water neer. Het 
plenst in kuiltjes op de dorre grond. Met grote passen stapt 
de man naar het raam. Stijf drukt hij zijn gezicht tegen het 
koele glas. 

Ue  lucht is grijs en grauw. Weer dat afschiiwelijkr grijs. 
, ,Waar is de zon'" vraagt hij zich wanhopig af. Met een 
wrevelig gibaar veegt hij over de ruit om het vuil te ver- 
wijderen. Maar het gaat niet. het zit aan de buitenkant. Nog 
eens haalt hij zijn hand over het glas. maar het stof is haid- 
nckkig. Snel stapt hij op de deur af. Hij rukt hem open. ..Doe 
jc jas aan", roept de vrouw hem toonloos na, niaar hij hoort 

het niet, hij wil het niet horen. De deur trekt hij achter zich 
dicht. maar hij schiet weer open. Het slot is stuk. Driftiy trekt 
hij hem weer dicht. Koppig gaat de d ~ u r  weer open. Dan 
gooit liij hem woedend. met alle kracht die in hem is, trriig in 
liet slot. De regen striemt fel in  zijn gezicht. Zijn colbert dat  
binds lang die riaani niet tiieer verdient, hangt hein lohhcrig 
en nat oni de schoiiders. Het intrrcssecrt hrm niet inrrr. 

Moedeloos loopt liij over lipt zanderige pad dat n a a i  d? uit- 
gang van het kanip Icidt. Hij merkt nict dat hct opgehouden 
is met regenen. Bij het grote hek met de zwarte vochtige 
planken blijft hij staan. Als een gevangene duwt hij zijn hoofd 
tussen het tralieachtige hekwerk door. Begerig snuift hij de 
frisse lucht op,  de vrije lucht. Buiten het kamp schijnt de zon. 

Met zijn armen reikt hij door de planken heen om de zon te 
pakken. Maar ze is ver . .  . te ver, en moe trekt hij zijn handen 
terug. H. A.W. 

Ingezonden aan de redactie 
van ,,Tolle Lege" 

Mijne Heren 

Dinsdagavond liadden wij hct geluk de tweede iiitvo~riiig 
van ,,Fluffy iiceiiit de Iriding", gespreld dnor leerlingen van 
uw school en vaii Saiicta Maria. te ziiogen bijwonen. 
Wi j  waren in dit stuk hijzondci. gcïntcressecrd. onidat wij 
deze zelfde thriller enige tijd gcleden met onze toncelvcreni- 
ging hebben gebracht. Wij veroorloven ons derhalve u hier- 
over onze visie te geven. 
Allereerst nioet gezegd worden, dat de uitvoering geslaagd 
inag heten, hoewel h i t  voor de regisseur geen grniakkelijke 
taak was met dit toch wel inoeilijke stuk een dergelijk resul- 
taat rc boeken. Dc fantasie van de regissriir kwatii in soni- 
mige facetten zeer sterk tot uiting. bijvoorbeeld het slingc- 
rende touw in de scene. waarin Patton Fluffy mct ren dolk 
bedreigt, terwijl Fluffy hem hiermede op een afstand meet te 
houden. 
Fliiffy. de ccuwigc oude-vrijster met haar kinderlijke ge- 
dragingen. gespeeld door Corry Rosenhart. was in een 
woord: subliem. Haar spel overheerste dat \dn alle andere 
rnrdespelenden. Zij was de steunpilaiir vim het stuk en een 
steeds boeiende verschijning. 

De sluwze hoef Patton, een toch heel belanyrijk personaQe i11 
dit spel. was in zijn presenlatie wat onbeholpen. De gemene. 
zich op de  achteryroiid begevende figuur. welke hij iiioest uit- 
beelden. kwam niet altijd goed tot uiting. 
Fluffy's begdeider, Kapitein Towscr. werd inecsterlijk vcr- 
trilkt door Witii Beelen, die steeds door ziin goede mimiek 
I:et merken, dat hij volledig in het spel medeleefde. 

l l c  vrounrelijkc detective, loycc Rogcrs, was ren teleurstel- 
ling. Zij was te kinderlijk en te koel. 
Dr verschijning van Dr. Russell (Peter van Rooyen) deed 
ons zeer sterk aan Godfried Bomans denken. Zijn spel was 
knap en overtuigend. Hij was voor zijn medespeelsters. Gail 
Russell en Alice Fisher een w-are stimulans. 

De vertolking van Mame Philips werd wat al te school- 
meisjesachtig over het voetlicht yebracht. hoewel er toch iets 
moederlijks in haar houding was. 
Verder normen wij de twpc geiiniformerrde door hiiii lengte 
iiidriikwekkende vertegenwoordigers van het gcrccht. Niets 
dan goeds over d e z ~  stoere mannen. De kleinere rollen vielen 
riiin of meer in het nict door hun zwakke spel. 

Het is geen chauvinisme als gezegd wordt, dat hrt  Triniteits 
Lyceum, wat de kwaliteit van spelers hrtrcft, hrter vertegen- 
woordigd w-as dan Sancta Maria. 
,llics uzerkte cr verder aan mee, dat  wij en zeker niet wij 
alleen. van de voorstelling genoten hebben. 

Hoogachtend. 

Marjo Wijfjes 
Laura Dekker 



D e  buitenlander 
over ons 

In de ogen van het buitenland begonnen wij, Ncdrrlanders. 
heel slecht: riiets dan smaad. Grove dronkaards. geniepige 
ha~idelsliedrn heetten wij. In de 17e eeuw bereikte Holland 
liet Iioogtepiitit in bloei en in geliaatheid. Hollandse zeelui en 
kooplui stonden in kwade reuk, de eersten waren de vlur- 
kende ketters. een gruwel voor Spanjaarden. Italianen en 
Fransen. de laatsten u8aren geniepige en ,,rckkcIijke" lieden. 
Maar hier gold voor 'n groot deel afgunst: Hollandse zeelui 
beheersten immers de zee, en onze kooplui het latid. 
Ben chauvinistische Brit. de dichter Andrew Marvell. gaf ons 
land in die tijd de benaming: .,afschuursel van Brits zand". 
Trouwens. van de Britten kregen wij de meeste wind van 
voren. Als liuursoldaten in de 80-jarige oorlog. hadden enigen 
van hen ons leren kennen in de praktijk. de meesten echter 
hadden slechts van ons horen spreken. De hilr1deIsoor1ogen 
en niet te vergeten .,ChathamM, waarbij wij droonibet-lden 
krijgen van zegevierende vloten van Nedcrlandcrs en adi~ii- 
raals die edel de dood ingaan, van hnnge iiiaar torli be- 
wonderende Engelse gezichten. deden het perfide Albion de 
stekels opzetten. ongure termen met .,Dutchm erin deden hun 
intrede (leest D. v. d. Vat:  "Britten. Beesten en Buiten- 
laiid~i-s"). In "Voyage into Hollande" schrijft de  Engelse 
dichter (;enr.ge Gsiogr ie  over een loods uit den Briel Idit 
\vas nog in de tijd dat Liiiiiey zii zijn geuzen in Holland 
tierden): ..een loods met botrrkaken . want hij was een 
Hollander. een duivel. een pummel, een dwaas, Fen dronkaard 
en nog een verrader ook.' Ziezo, daar kunnen wc hrt inrr 
doen. Ben andere Brit kon zo tot de conclusie komen: ,.oii- 
buiyz'iarn. koppig, lomp, hun wil is hun rede, het gemenc- 
best Iiuri God, oorlog is huri paradijs, vrede hun hel, de Span- 
jaard is de duivel, dien zij haten; eerder kan men een Jood 
tot het Christendom bekeren of een oude Puritein ombuigen, 
dan een Hollander door redeneren nvprtiiigeii." 
In Engelse kluchten zijn wij het mikpunt. spelen wij d? eeii- 
wige domkop of dc qcinene scli~irk. die iiitgeioiiwd wordt 
door het publiek. De Nederlander is ien vlock. O n z ~  moed 
komt wanneer wij dronken zijn in "Durch courage". De aap  
komt nu uit de mouu.: De Ruyter was een still? drinker. De 
Nederlander is een ander woord voor drinkebroer, stijf- en 
kaaskop. 
Duitscrs en Italianen zijn in hun uitlatingen, ondanks dat ze 
geen oorlogen van ons te verduren Iirbbrn gekregen, in de 
17e eeuw niet veel prijzendei.: ..De ii>u,nners van d? Repli- 
bliek zijn merendeel verslaafd aan de drank" bctnogd? c m  
zekere Hrrr Zeller en volgens een Italiaan Gnicciardini: .,de 
1Iolliindrrs zijn eenvoudig". een van de eerste lobetuigingen. 
..niaar drinken veel en het is niet ongewoon. dat mijnheer u 
niet kati ontvangen, omdat hij zijn roes moet uitslapen." Voor 
de Fraiisen zijn wii de iinirirr-in-het-zu~art geklede, lorre 
Noordcrlingen. 

O p  het eind van  dc 17e eeuw matigen zich de citaten over 
Nederlanders. zclfs die van de Erigrlseri. De Iofbeti~igin~en 
behouden nog wel veel hct woord .,iiianr". De schiiiipsclieuten 
echter blijven nog altijd interessanter dan de prijzingen. Een 
nieuw, pu~it ,  om ons op aan te vallen. wordt hct "eeuwige 
pijproken". Wi j  hadden de onbeschoftheid huitenlnndcrs. al 
pijprokend. te ontvangen. Verder tekent zich met de ver- 
flauwing vciri onze dronkenschap, steeds duidelijk het prae- 
dirnot. ..stijf" af, dat  zelfs Engelsen ons gaven. 
\Nnnnrrr dr  Rciiiibliek iia oedane arbeid in de 17e eeuw uit 
de intcrnationsliteit wegzakt i r i  barokke salo~iri~tjes,  laiigzaani 
voortglijdende trekschuiten en in gezapige stadjes. komt d? 
lof naar voren: dan zijn wij on&rschrokken, 
.,stijfkoppigw wordt ,,vastberaden". D e  boer. die ininiddcls 
gepromoveerd is tot ,.landman", is de stoere bijbelvaste pilsar 
in liei wijde lage polderland, een godsvruchtige rots in dr  
hraiidirig. Vloeken doen wij niet meer want we zijn vroom 
etc. Vaii de glorie der scliirnpscheuten op ons uit de Gouden 
Ecuw zijn wij bpland op pra~dicateii. die in wezen meestal 
..slooniheid" prijzen. 

In dc 18r en 19c eeuw is Ihct enig? juiste woord voor ons: 
..gezapig". Ook heetten wij. de Chinezen van Europa. enigs- 
zins achterlijk. 

Eri Ihoe cle schimpscheuten nu in de 20e eeuw zijn verwaterd 
van 011s. die i11 ieder geval een zerr grote onhetrouu~baarheid 
aan de dag legden t.o.v. Duitsland in de laatste oorlog, weet 
ik niet prec i~s :  wellicht ,,nogal stijf, een beetje grof". Maar 
Heinrich Bö11 Iaat in ziin boek ,.Uni1 sagtc kein einzigrs 
Wort". zeggen van Hollnnd~rs:  ..Es ist schwer, eiiien bol- 
liindischen Mann zu finden, dcr dein Herz hcrührt." 

Geraadpleegd werden migr nuiiiinrrs van O ~ Z P  EFIIU., te 
weten: 12. 1912 11 en 10. 1910 1: en bovendien Dr. A. C. J. 
De Vrankrijker: ' I n  andermans ogen". Het Spectrum, Utrecht. 

Jan van Geest 

HET KASJEEL 
Midden in het gebergte ligt cen klein beschut dal. aan alle 
kanten omringd door machtige berggevaartes, de een hoger. 
de ander lager. De hoogste loopt uit in een kale, steik. on- 
genaakbare rots, waarop het Kasteel staat. Niemand weet. 
hoe lang het er slaat, hoe men de metersdikke muren daar 
boven heeft kunnen optrekken. vlak mas t  een sihier Lioderil- 
loos ravijn. Het lijkt wcl of dz stenen i r i  d? loop dm jareli 
non clknnr vastgegroeid zijn. hct is een grotc. iiiassirvr 
I<lomp. Niemand uit het stadje in het dal of uit de dorpjes, 
die als door 'n reuzehand verspreid tegen de hellingen zijn 
geplakt, zou zich kunnen indenken hoe het landschap er zon- 
der dit gevaarte uit zou zien. 
In de winier is het niet te zien vanuit het dal vanwege de 
dichle ne\,els, die zo laag hdngen. dal het Kastrrl verscholen 
is achter de wolken. 
Als tegen de lente de nevels ga,in optrekken uit de vallei. 
wordt liingzanierharid de biirrlit weer zichtbaar. Maar clan 
blijft het Kastrcl nog lang geh~ild in een g~heiniz inni~  %-aas 
van nevelige sluiers. Hct ziet cr dan doods en spookachtig 
uit. Het is nog griezeliger dan in de winter. 
In hun vrrhrrlding horeti de Iiiensen de geesten ntii de toren- 
spitsen. om de kantelen en door de lange. vcrwerrde gangen 
gierend rondwaren. Ook huizen er massa's vleermuizen. die 
met hun angstaanjagend gefladder en gekrijs de mensen nog 
meer schrik inboezemen. 
Maar als de zomer iri het land komt, als op de grdziye alpen- 
weiden uit.er de stilte verstoord wordt door dr echo's viin de 
kocbelleii. als de Iielliiit~en bont en kleurig zijn door de vele 
bergbloenien, als door de h o g ~  ijle berglucht de lierder zijn 
fluit laat wenen. laat jiihelen, laat juiclien in zijn lied voor 
haar. die hencden op hem wacht. als dc enkclc toeristen ko- 
men en opzien tegen de steile. onhegrocide rots. dan staat 
daar nog even streng, even somber, maar ook even stoer het 
Kasteel. 
Z o  staat het er  al. eeuw in, eeuw uit. Hoelang zal het er nog 
staan, Weet  gij het7 Ik niet. Nie~naiid weet het. 

Toin Va 



Het volleybal-toernooi 
Dinsdag 22 december had het jaarlijkse volleybaltoernooi van Sancta 
Maria plaats. Om half negen werd begonnen met een halve poule door de 
vierde klassers. I V  wist hierbij door een zege van 2 4  (setstanden 15-11, 
15-3) op 4a en van 2 - 0  op 4b (setstanden 15-13, 15-7) eerste te wor- 
den. Bij IV speelde vooral Toos v. Galen erg goed. Van de wedstrijd tus- 
sen 4a en 4h staat uw verslaggeefster nog slechts bij dat het een lawaaierig 
geknoei was dat de naam volleybal ternauwernood verdiende. De wedstrijd 
tussen V1 en 5b was heel wat leuker om te zien. Tineke v. d. Weyden en 
Mariike v. Bueren gaven keiharde smashes die de  verdediging van de  
tegenpartij dapper opving. Zo wist V1 het nog tot een gelijk spel te brengen. 
In de wedstrijd van 5a tegen V waren beide teams tegen elkaar opgewas- 
sen. In de achterhoede van 5a deed Ria Kuiper prachtig werk. De eerste 
set ging met 15-12 naar V evenals d e  tweede set die mede dank zij de 
goede serves van Attie Ootes weer voor V was. Vervolgens verloor V 
van 5b dat duidelijk sterker was en wel met 15-12, 15-l!! 5a tegen V1 
was een rommelige wedstrijd die op gelijk spel uitliep met de setstanden 
15-3, 13-15. V-V1 vertoonde veel enthousiast spel waardoor helaas 
soms de kwaliteit van het volley enigszins geschaad werd. De eerste set 
werd door V gewonnen met 1 5 4 .  Na  7-2 in de volgende set haalde V 
in tot 7-7 en won tenslotte met 15-12. De laatste wedstrijd werd ge- 
speeld door de beide M.M.S. klassen. De eerste set won het duidelijk 
sterkere 5b doch hierna lieten zij zich wat in de war brengen en misten 
vele serves waardoor 5a met 10-15 de set won. Hoewel V en 5b in 
punten gelijkstonden werd toch 5b winnaar daar zij sterker gespeeld had- 
den en een hoger gemiddelde hadden. To t  slot volgde nog de wedstriid van 
de docenten tegen de leerlingen waarna de prijsuitreiking volgde e n  de 
heer Olthoff, die met zijn sportkommissie de ochtend in elkaar gezet had, 
bedankt werd voor zijn organiserend werk. 

Na afloop van het volleytournooi werd er. traditie-getrouw een wedstrijd 
gespeeld tussen een docenten-tea-eseen vertegenwoordigend zestal van 
de meisjes. Van de docenten waren mej. v. Riet, mei  Kloet en mevr. 
Oomes en de heren Jacohs. Henrichs en Weyers zo moedig geweest zich in 
het strijdperk te storten. Van de leerlingen speelden: Mariike v. Bueren, 
Tineke v. d. Weyden (5b), Marlie Schröder, Ria Kuiper ( 5 ) .  Attie 
Ootes V. Toos v. Galen IV. 

12.47 voelde dhr. Jacobs zich in topvorm en kon men dus beginnen. Na 
wat oefening gelukte het de docenten een enigszins goed klinkende yell te 
produceren. De eerste set werd, (evenals trouwens ook de twee volgende) 
gewonnen door de leerlingen. De heren Jacohs, Henrichs en Weyers die 



routine beginnen te krijgen in deze wedstrijden worden w 
langzamerhand ook ervaren ,,grappenmakers'. Bijzonder veel 
leek de gymzaal op een circus toen een ,,doodonschuldige" 
heer Weyers achterna gezeten werd door dhr Henrichs omdat 
hij een paar serves gemist had. Onder alle bedrijven door 
slaagde dhr Jacobs er goed en dhr Weyers er matig in iets 
aan volley te doen. Vooral bij het net gaf dhr Jacobs goede 
smashes. Dhr Henrichs kon het echter niet altijd even goed 
stellen met de ernst van het edele volleyspel. Klaarblijkelijk 
houdt hij meer van voetbal. Van de dames-docenten speelde 
vooral mej. v. Riet heel goed. Zij plaatste de ballen mooi in 
de open plekken. Mej. Kloet, die veel vooruit gegaan is, 
speelde aardis mee en vinq vooral achteraan enkele harde 
sérves op. Mevr. Oomes speelde bij het net heel goed en gaf 
vaak fraaie set-ups, die dan door dhr Henrichs of dhr Weyers 
bekwaam over het net .,geplakt" werden. 
De setstanden waren 15-8. 15-9, 15-12. zoals gemeld 
werd. in het voordeel van de leerlingen bij wie vooral Tineke 
v. d. Weyden een goede partij speelde. 

Het tafeltennistoernooi 
O p  4de Kerstdag werd het traditionele tafeltennistoemooi ge- 
speeld. Dat bij de geoefenden het aantal inschrijvingen slechts 
3 bedroeg, was te wijten aan het feit, dat velen die met de 
ongeoefenden meespeelden niet genoeg durf hadden om een 
kans te wagen in de andere groep. Nu bezette Marina v. 
Tetering vóór Marijke v. Bueren de eerste plaats in de 
A-groep. Bij de mindergeoefenden wist Bea v. Leuven na 
een duel met een tamelijk nerveuze Toos v. Galen, de eerste 
prijs in de wacht te slepen. Toos werd tweede, gevolgd door: 
3. Riet v. Amerongen; 4. Janneke Hesseling; 5. Conny Berge. 
Door de eerste klassers werden nog enkele wedstrijden ge- 
speeld waarin Oda Swarte en Marjan Robbers als eersten uit 
de strijd kwamen. 
Hopelijk bezitten volgend jaar meer mensen genoeg sportivi- 
teit om zich in te schrijven bij de geoefenden. 

Heleen Weerdenburg 

Bij het overnemen van de taak van sportredacteur wil ik niet 
nalaten mijn vwrganger Peter van Bueren. die inmiddels is 
opgeklommen tot hoofdredacteur, te bedanken voor het vele 
werk. dat hii voor deze rubriek verzet heeft. In twee laar ~ ~ 

hveft hij liefri 26% bladzilden over het sportgebeuren op ónzc 
srliuol \~ol~csclireven. I luewel niet iii de veruachtinu hem te 
overtreffen, hoop ik toch deze rubriek op hetzelfdi peil te 
handhaven en zo de helangsteiiing voor de sportieve presta- 
ties van Trinitariërs te stimuleren. Dit laatste blijkt nog wel 
eens nodig. daar deze belangstelling over het algemeen zeer 
eenzijdig is. Van dezelfde geestdriftige schare, die bij voet- 
balwedstrijden luid de 0.E.S.A.-yell scanderend de mede- 
trinitariërs binnen de witte lijnen pleegt op te zwepen tot een 
vriend en vijand verpletterend enthousiasme. zijn bij volley- 
of  basketbalwedstrijden slechts een paar verstokte supporters 
over, wier yell, voorzover dez r  boven de spreekkoren van 
andere scholen uitkomt, nauwelijks reclame voor de Augus- 
tijnen genoemd kan worden. Tevens wil ik de organisatoren 
van voetbal-, worstel-, kleiduifschiet- of pijprookwedstrijden 
en alles wat ook maar op enigerlei wijze met sport heeft te 
maken. opwekken hiervan uit- en verslagen bij mij in te 
leveren, want indien het de  taak van pleger dezes zou zijn a l  
deze evenementen hij te wonen, mocht er wel een 
bezoldigd sportredacteur met volledige dagtaak aangesteld 
worden. 
Ook bijzondere prestaties van Trinitariërs buiten schoolver- 
band komen voor vermelding in aanmerking. 

Tafeltennis 
Daar ook dit jaar de belangstelling voor het tafeltennissen 
zeer groot is, wordt er weer een toernooi georganiseerd. 
Vrijdag 5 februari is er begonnen en rond vastenavond 
zijn de finales. Er wordt gespeeld in twee groepen: onder- en 
bovenbouw. 

M. weijers 

Sprookje 
In een ver en vreemd land woonde een man. die heel machtig 
was. Men noemde hem .,vadertjev zoals men vroeger ook eens 
iemand .,Atillan genoemd had. Deze man was van afkomst 
eigenlijk maar een heel gewoon mannetje. maar zoals het 
meer geheurt, maakte hij veel promotie, want hij was lid van 
de partij, die gelijkheid voor anderen en rijkdom voor zich- 
zelf voorstond. 
Door zijn snelle promotie was hij enigszins over het paard 
getild; en hij liet zijn naam, die zijn vader en zijn grootvader. 
en al zijn verdere voorvaderen al gedragen hadden, ver- 
anderen. In het vervolg noemde hij zich ,.Man van Staal", 
wat wel een beetje vreemd aandoet in kombinatie met ,,vader- 
tje". 
Doch toen hij helemaal aan de top zat. en alleen God nog 
boven hem stond, - hoewel hij zelf beweerde dat deze niet 
bestond. - toen ging hij dood. 
Men legde hem in een kist, en zette hem met veel 
eerhetoon naast zijn voorganger. En duizenden mensen be- 
zochten zijn graf en vereerden hem als een heilige. Dit ver- 
moedelijk ter vervanging van de echte heiligen, die ze tegelijk 
met God hadden afgeschaft. In allerijl veranderde men nog 
de namen van een gedeelte der steden. die nog niet naar de 
dierbare overledene genoemd waren; en men noemde ze naar 
hem. En men hield redevoeringen ter nagedachtenis van de 
dode, en men kondigde openbare rouw af. Kortom. men deed 
van alles om maar duidelijk te laten uitkomen, wat voor een 
groot verlies het heengaan van hun dierbaar staatshoofd 
betekende. 
Doch na enige tijd stond er  een man op, die beweerde, dat 
de overledene helemaal niet zo'n groot man geweest was. Hij 
noemde hem een tyran enz. enz. E n  alle mensen riepen dat 
hij gelijk had, want hij was zeer machtig. 
E n  veel vlugger dan zijn roem gestegen was. verdween hij 
nu weer. Zijn portretten verdwenen uit de regeringsgebouwen 
en de huizen, zijn standbeeld verdween van de pleinen, zijn 
naam uit het grote boek, waarin alle mensen vermeld stonden. 
die iets groots gedaan hadden. Steden en pleinen, die naar 
hem genoemd waren, kregen hun naam weer terug. En de 
schilders hadden vele dagen nodig om alle bordjes te ver* 
anderen. 

R. de Jong IV 

Klasseavond 
van IV Gym. (Sancta) 
Dinsdag 12 januari heeft I V .  gymnasium een klasseavond 
gehouden in het Mendel-college. Deze klasseavond viel op 
door de bijzonder geestige vondsten. De avond werd geopend 
door de clavis Marijke v. Schendelen. 
Een leuk idee vormde de voordracht van leerlingentypes. 
Vooral de mondaine leerling van Mary Manshande was enig. 
De film en het journaal, een idee van Janneke Hesseling en 
Yolanda Gerritsen. waren leuk. Het was jammer dat Lij de 
hoofdfilm de band-recorder enigszins zacht stond en derhalve 
achter in de zaal slecht te horen was. In het iournaal zaaen 
wij een meesterlijke Callas-imitatie van Anneke Hurkmans en 
een levensechte Karel Appel van Marijke Paardekooper. 
Na  de pauze was er een ikterij die o p  een vermakelijk; manier 
geleid werd door Janneke Hesseling. Het ballet ,.De Caly- 
donische Jacht" bracht ons klassieke hart in verrukking. 
Tussendoor werden er  nog enkele grappige liedjes gezongen. 
Als slot van de avond bracht de hele klas een toneelstuk ge- 
schreven door Anneke Hurkmans en Betteke Tordoin: ..De 
familie Mallemolen". De dromerige dichter Jeroen en de che- 
micus ( H 2 0  = water) Ediiard werden gespeeld door Betteke 
Tordnin en Manjke Paardekmper. Pa en ma Mallemolen 
waren Janneke Hesseling en Ellen Stammeyer. De dochter 
met filmster-allures Alida. o pardon, "Adelaïde" werd gespeeld 
door Jannie Hahraken en een heel grappige Otje was Els 
Vonk. Daar onder de voorstelling ook nog de blijde mare 
door de zaal ging. dat er  sneeuw was gevallen, keerde ieder- 
een tevreden naar de huiselijke haard terug. 



Nu vertrok ziin oelaat. Hii kneeo ziin oaen tot kleine aluur- 
2 u . , u  

tjes en snoof: 
- T i i  ze4. riecrn me nou niet kwaliik. Daar kom ik door 

/uit: "Smekende 
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- Zo.  daar ben ik dan. sprak de man en resoluut verwisselde 
hij het iriirzcrige biiiten iiict mijn warme binnen. 
Voet. ik lieni iets had kunnen vragen. sloeg hij de deur dicht 
en rpettcrde zijn jas uit in mijn nog kurkdroge vestibule. 
- Pardon, niijiiheer, met wie heb ik de eer?  bracht ik er nog 
belrrfd uit. omdat we net een feestje hadden ter gelegenheid 
van d<- opening van de sigarenzdiik oaii ooni Dirk en ik der- 
hnlvc niet in de stemming verkrerde oiii een hrutalc inbreker 
als dczc heer zonder meer u,eer op straat tr zetten. 
Bulderend gaf hij mij een fikse slag op de schoiidcrs. 
- Ket, zeg. is die effe goed! 
- Miinhrrr I~eeft IIFY<OPI voor humor! - -. ,-~~-..~ ~ ~ - - ~ ~  . ,~ ~~ 

~ ~ 

Mijn I1~twgdp P F I . ~ C V O P ~  bracht mijn bloed langzamerhanrl up 
ren bedenkelijk hog? warmtegraad. maar het feil, dat hij het 
iiocl szriciis scheen tc menen ook. w-eerhield mij rnijn tot n u  tor 
verborgeii talenten als uitsmijter aan de dag te leggeti. 
Dirp iiit zijn jnssenmnssn haalde hij een viezig notitie-boekjc 
te vool.schiin en schaterde: 
- Hier: zwart op wit. Donderdag - A. J. Broesterhuyzen, 
Kiiokkclsvcen. 
- Ja. dat ben ik. moest ik hrlaas tueqeven. 
E r  \,olgdr een nieuwe proestbui en uit zij11 verward verhdal 
maakle ik up. dat Iiij k i l  drie keer aari de deur was geweest 
(toen ik iiiet thuis was) en mijn rzroiiu,. orn van l i ~ l l l  af  te 
korrien. hem had aangeraden nog rilaar ecns langs t? konien. 
Orridat ik iiiijn vrouwr nii iiiet af mocht vallen. vroeg ik zo 
~iiicizaarii als o n d ~ r  deze omstal~digh~den mogelijk was: 
- Eri mearnice kan ik u dan van dienst zijn? 
- Ach. iiiiinhccr, dat uw vrouw 11 dat nog tiiet verteld ihpeft. 
Ik hen van de Vereniging voor het Algemcen Belang. Eii nu 
wilde ik u vragen. of u niet een lotje voor onze grote jubi- 
Ieurnloterij wilde kopen. De prijzen zijn: een gratis jaar* 
abonnement op het rnaaiidblad van de vereniging .,Belany- 
Stelling" en enkele aardige frunsigliridj~s als sclienierlampjes, 
pind'istelletjes, koffie-ka~inetjes en meer van dat spul. 
- M,rar ik stel lieleniaal geen belang in uur v~reniging. 

weer en wind ridar rneneer fietsen, omdat hij bij vorige be- 
zurken elders vertoefde en ddar durft hij me nog brutaal af te 
sri'iuwen. Z o  een kbrit heb ik nog nooit grhdd. Kapitalisl! 
E611 dubbeltje is meneer al te vrel gevraagd. BIL d'tt voor uiis 
baeiibrckend werk. Srlia~ide. menepr.! Schande! 

Gocd, gocd, sust? ik rccds en hiiiilde snel rii i j i i  lpvrris- 
arme beurs te voorschijn. 
- Hier een dubbeltje. Vooruit. Maar u moet voortaan toch 
niet zo'n kubaal ... 
- E t n  dubbeltje. Kijk ùadr  riuu de sloeber rens. Laat ~r i i j  
effetjes twee keer twintig minuten nat fietsen uni niij dar1 met 
zu'ii armzalig klein duppie de detor uit te jagen. Z e g .  wat 
derikt i i  eigerilijk wel Ik laat nie riict bedoridcreri door zo'n 
gierige vrek! 
Ik. niij cr ,niet gord van hemrust, wnariiicr ik de hravc man 
gckretrkt liad. vroeg niet begrijpend n.at hij dan wilde. 
- Vrij stomme vraag. Een boekje van tien loten is toch 
zeker wel het minste, antwoordde hij, vol verachling met rijn 
ogen rollend. 
- Goed, geef mij dan maar een buekje, zuchtte ik. niijri 
reeds upyrboryrn geldzak weer ter Ii'irid neniend. 
- 'rib Kijken, of ik riog een boekje vinden kali. 
Niitu~irlijk kostte dit Iwili weinig moeite. E n  tcgclijk mrt hrt 
ene boekir, toverde I i i j  nog een nndcr te voorschijn. 

- Laat ik cr nou toevallig nog net twee hebben! Kijk. en om 
nou voor dat ene boekje nog eens een kwartier te gaan 
trappen ... 
- U bedoelt? 
- U beqint toch niet opiiieiiw' begon hij de iets opgcklanrdc 
sirmming weer te versornberen. 
- Ach. als u ~iie even wilt uitleggen ..., prohrrrdc ik. zachtjes 
het urilieil voelend aankomen. 
- Uitleggen. uitleggen? viel hij in de ~rrdr. Och. u hcbt het 
weer Iielrrnaal nipt door. he? Zo'n sutferd maak je niet elke 
dag mee, zcg! Mijn hemel. wat een kerel! 

Geef dan maar op, zuchtte ik nogmaals en zocht haastig 
iiasr twee guldens. 
- Hier, een rijksdaalder. 
- - Is dat nou jammer. Laat ik nu geen wisselgeld bij me 
hebben! Och. maar die twee kwarties doen er nu ook nipt 
meer toe. h*? - .  

Hou maar, kreunde ik. 
- Zie je wel; ach ja, in hun hart zijn het echt wel goei? 
mensen. Nou. dan stap ik iriadr weer reris op. 
E r  \,ulyde ten tweede male een spatpartij, maar hij iiam zelf 
het initiiitirf 31ri de deur te opeiien. 
- De groeten aan IIW vrouw en nog wel bedankt. n a s  het 
laatste dar ik hoorde. voor ik het bewustzijn verloor ... 

Peter van Bueren 

' )  Uitgegeven bij uitgeverij ,.De Hazeivind" - Den Haag, 
Munriikendarii. gcb. f 2.45 (volkscditic). 

W a t  de pers schreef over dit wetrnschdppelijk werkje: 

De Vcilkshreiit: Een hork voor de hovenstc (h0ekcn)plank. 

Hef Parool: Wij ye~ioten een volle nacht. 

Margriet: Voor iedere moeder.. . 
Elseuier: Enig op zijn gebied ... 
Pier Oonrrs: Alsof ik h ~ t  zelf sc l ir~c i . .  . 
Sursunt Curda; Vooral de i~iediterende Cliristen vindt hierin 
wat Iiij zoekt ... 
He: Boekuwzen: Alleszins degelijke lectuur ... 

Binnen drie weken waren de eerste vijf drukken uitverkocht. 
Het tweede deel: "Smekende vrouwen in de Biesbosch" ligt 
op de pers. 

Het derde dec1 "Smekende vrouwen in Genemuiden" is in 
voorbereiding 

Dc schrijver overureegt verder nog: "Smekende vrouwen in 
Haarlem-Noord." 

Pater Conrector heeft tnog i~>keIe present-rxcmpbren van 
deel I voor de ~erstkoniendeti. 



Akademie 
Maandag 21  december. 
In virbarid i n ~ t  het i i ad~re~ ide  kerstfeest was een zitting 
van de Akadrmic di? speciaal in het teken van dit frest 
stoiid. W e  kw-ariit-n hiniien terwijl prachtige kerstlicdrren 
w-wrklonketi. 
N 3  de christelijke groet vertelde de voorzitster over de voor- 
drachten die deze avond gehouden werden. 
Daarna gaf zij het woord aan Helene Pdsitoors. Zij droeq 
een yedichl voor van Ben van Y~selsteyti. getitild: ,,HFFT, 
Imt hrt sriee~~wer~. ' '  Zij deed dit zeer gocd en bracht daarbij 
de iiiogrlijklieden van haar bijzorider~ steni heel goed tot uit- 
drukkincl. G r ~ e t  Stiikmaii vertelde toen iets over de viering 
van Iiet Kerstfeest in de loop dcr tijden. waarop een kort 
dihat  r.olgd~. Snbine Schrania drclninrrrdc daarna ,.Kerstmis 
3p dc 408" vaii Jacq. Schrcurs M.S.C. Dit was ook een prima 
dcclaniatir. Allrcn was het jammer dat het iets te zacht was. 
Daarna was het pauze met muziek. 
Nadat de innerliike mens verslerkt was, luisterden we naar 
een gedicht van de Zuid-Afrikaanse diihrer.es Elisnhcth 
Uybers. Karin Otterilioff droeg vali liaar voor. 
Hadr declainatie was Iiet lioogtepiint vati de avond. Ofschoon 
in het begin niet goed v~rstaanbiiar. wist zii de moeilijke taal 
en de sfeer zeer goed te treffen. 
Joke Sens hield hierna pen iinprovimtie ovcr ,,de kerst- 
vierinq i i i  Iirt gezin". Zij vrrtclde. hoe zij zich de viering van 
Kri-ctinis dacht voor verschillende leeftijdsgroepen. In het 
drhst  werd vooral de nadruk gelegd op de innerlijke virririg 
van het Kerstfeest en niet op de uiterliikheiien. 
Tenslotte declameerde Ans Sarrison rle Kerstrei uit de Gys- 
brecht \,an Vondel. Ilet was een g o d e  voordracht, hocwrl 
haar stern af en loe iets tP geforc~erd  kloiik. 
Ofsihoon de voorzitster S ~ E F ~ S  (~elrgenheid gaf om iets te 
zeggen over de voordraclit. iniarikte nieinand daarvan gebruik. 
Ook de ilocent~n. waatmndri. iiirjuffrouw Haanappel en mijn- 
heer Mooy. die toch op dit gebied vooral zeer kundig zijn, 
hadden niets op tc merken en vonden de declamaties zeer 
gocd. 
In de rondvraag kwam t.r nog heel wat ter sprake. w-aarvan 
het voornoomsic was, dat Karin Otteiihoff voorsrelde een 
soort declamatie-club op te richten. Dit vond algeniren bijval. 
onder voorwaarde dat de resultaten in d? Akadeinie grhrscht 
zouden ~vorden! 
Daarna sloot de voorzitster de vergad~i-ing. 

Donderdag 14 januari. 
Dczr avond mochten we het Akademirbestuur van het Men- 
del-college welkom heten. Alu'\'err een stap verder op het pad 
van de samenwerkirig. De lezing uxrd gihoiiden door Heleen 
Weerdenburg, die een te vltiggc verhandrling over het onder- 
werp: .,de Friinse Revoluti~" gaf. mant. door haar veel betere 
siirnenvattirig na de paiizc velei- brein verlichtte, 
Helrrn. alle heworidcring voor je iiitg~breide kentiis Iiieroni- 
tre~it en de uitstekende riioiiit-r. waarop je dc vragen wist te 
braritwoordeti. Het gedicht: .,Trrugtocht van het grote leger" 
werd door Jcannc Pcrquin goed voorgedragen. terwijl de im- 
provisatie: ,.Het flatgebouu." op humoristische wijze door 
Sabine Schrama werd behandeld. waarna zich een levendige 
discussie ontwikkelde. die echter op een dood punt uitliep. 
daar de lijd drong. 
Ebeneens mochten we ons dcze avond verheiigen over het 
feit dat een van onze bestiiiirslcden tot critica is aangesteld. 
De docenten clie op deze avond aanwczig waren, worden 
hartelijk bedankt voor l i l i i i  koiiist , en ook de leerlingen. 
di? niet pijn in 't hart op deze winterse avond de ijsbaan 
hrbhen kunnen mijden. verdienen een flinke pluim. 
Het ,.mijnheer de voorzitster'' was niet van de lucht, maar er 
kan gezegd worden. dat  de avond in een vriendschappelijke 
sfeer verliep. 
Mogen wij in de toekomst op een nog grotere opkomst 
rekenen? Namens het Ak'iderniebestuur Thérèse Linneman 

Woensdag 27 januari. 
111 een gernernschappelijkr bestuursvergddrririy a a s  er br-  
sloten dat Mendel en S'itictd éétis per trimester een gezarnen- 
lijke Akadeni ie -Dehat i~~g~iI~~L~ zouden i ~ o i ~ d ~ n .  n i t  tt.imest~r 
was Lat op 27 januari. Aanvankclijk was hiervoor icmaiid 
uitgenodigd die zou spreken over primitieve kunst en dit met 
dia's zou il!.ustreren. Door persoonlijke moeilijkheden was hij 
echter verhinderd. 

Omdat \re deze *vond toch door wilden laten gaan ,  hccft het 
bestuur van de Dehatiiig-cliili d? heir v. d. Ven uitgenodigd. 
Ik nieeii dat w e  wel mogen zcggen dot dit een groot succes is 
grworden. Na de opening door de voorzitter van de De- 
beting-club en na het voorlezen van de notulen door dhr. 
Driessen, die de niet aanwezige secretaris verving. kwriiri 
de heer v. d. Ven aan het moord. Hij vertelde over 
Anton Tsjechov als toneelschrijver. Deze Rus. die in 
1860 aan de zee van Aazof geboren was uit zeer een- 
voudige ouders. bezocht eerst het gymnabiurn en studeerde 
d<törria riiedicijrieri in iMoskou. Dan begint hij te schrijven, 
ri-i-st hiidrag~n voor cin w ~ ~ k b l a d ,  dan kort? verhalen. Iri 
l896 verschijnt een toiicelstiik, dat zijn cirste slicccs w-ns. 
Voor dr  pauze droeg Mijnhrrr v. d. Ven reii stuk voor uit 
het werk van Tsjcchov nl. ,.Tragicus tegen wil en dank" 
(uit bet leven van pen forens). 
In de pauze genoten we van de (heerlijke!) Mendel-koffie. 
Daarna luisterden we naar: .,Een zwanenzang" en naar een 
monoloog: .,Over de schadelijkheid van tabak' . 
Al met al een zeer geslaagde avond, waarin we nu rens iets 
hoorden over een schrijver die yt.woo~ilijk niet in onze littr- 
ratiii~rhorkjis ter sprake koriit. Mijnheir v .  d. Ven hcift zrrr 
boriind v~r t c ld  ei, zijn voordracht was geweldig. Ik kan wel 
zeggen dar onze vrru~aclitingen ver zijn ovrrtrnffen. 

Greet Stokman 

,.De Rechtsstrijd der Zuid-Molukken", zo noemde Tomy 
Schmilt de voordracht, die hij voor Cassiciacum hield. 
IIet heelt gren ziri de inhoud van de inleicliricl iiog eens 
samen te vatten. daar rlerr iri de vorige Tollr Lege volledig 
werd afgrdrukr.') 
Het dehat was behoorlijk. inrde door de iniiienging van een 
desliundige, li. Reykcrs. 
DP iinprovisatie werd grholiden door W. Grukers ovcr ..Dc 
Collcctc", reii aardige, overigens ook goedaardige bespotting 
van ,.het collrctc\vrzen". 
Hij stelde voor ,,een Orde van Geld-ophalers' te stichten. die 
Can keer alles komt ophalen. Of dit nu uitvoerbaar is o l  niet, 
het kdn iri ieder grval niet uitgevoerd u.orderi.") 
Jainnier dat bij de voordracht geen groter gehoor aanwezig 
\\!as. Z e  was ook en vooral voor hogerr-klassers aanleiding 
geweest voor een geanimeerd debat. S t ~ e d s  wordt hij her een 
of ander gezegd dat de hogere-klassrrs lipt voorhecld moeten 
geven. Hier is dit ook het geval. Vple hogere-kl,isset.s zijn 
niet ijdel genoeg, m.a.w. zij zien zichzelf tc weinig in de tra- 
ditic van liet Triniteits-lyceum. m.a.w. te weinig in school- 
verband. m.a.mr. ze ziin te lui. T e  lui om het voorbeeld te 
geven aan de lagere-klassers, die slraks hoqire-kldssers zul- 
len zijn, maar  voordl te lui voor zichzelf. Als ze daarvoor 
niet te lui zijn, kunnen ze de rrruclitbaarheid van Cassiiiaiiiiii 
naoeken in de Gids voor. de riirsiis 1979-1960 (di? ovrri- 
gens andere jaren eender is: Cass. is iiict II~FIIU'I. 
Voor de meest luien onder dc luien, wil ik nog dit aanhalen: 
.,Voor zeer v ~ l e  lrerlingen ligt in het lidmaatschap van deze 
vereniging (Cass.) dc enige gelegenheid zich de voor 
cxniiit-iis e.d. noodzakelijke vlotheid eigen te maken." Hierbij 
zij dan nog opgemerkt, dat iedere Trinilarirr, die de leeftijd 
van derde klas bereikt heeft, autornatisih lid van Cassiciaciini 
is. P. Huygen 

' )  Losse nummers zijn nog verkrijgbaar bij de hoofdredacteur 
Kcd. 

1 R e d .  
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Van de Kansel 
J.]. zondag sprak een pastoor als volgt: 
"Huwelijk~afkoridi~1ing: C. I t .  B. van de St. 
Haarlem en A. v.  d. G. van deze parochie - 2c nf- 
kondiyirig. 
Laten we ook niet vrrgeten het echtpaar P. R.- 
K. de L. hiervandaan ie fclicitt-ren niet Iiuii 60-jarig i 
hun-elijksfecst. Zij die enig wettig belctscl hebben. zijn 
in gewcteri vcr.plicht dit aan dc pastoor bekend te 
maken. 1 

Laten *-F thans bidden voor onze gezinnen en toe- 1 
komstige gezinnen.. ." enz. 

~ ~ 



Opstelwedstrijd van de 
eerste klassers 

Ovrrwcldigd door de enorrrie vloed opstellen hebbeii 
w-? otis tnet veel riioeitr er doorheen geworsteld. De 
bcstc prrstatic mcrd deze krrr grlcvird door Lya 
Stoelinga uit Ie met haar aardige schets van cen 
dokterswachtkamer. Lva komt dus volaende keer in de 
Reduktie. 
Proiiiiat Lya. T w e e d e  werd Joke Stramarin met haar 
lycriirii-alfabet, Heel origineel Joke. Derde werd 
Yvoniie Metselaar uit l ~ i  niet het opstel over dieren- 
hcsrlicrnicrs. Hieronder laten wij het opstel van Lyct 
Stnclinga volgen. Iii de b-olperide Prirnitiar zullen de 
opstcllrn van d? andere prijswinriaressen geplaatst 
worden. 

De wachtkamer van 
Dokte r  Jansen 

Het was stil in de waclitkarner vaii dokter Jarisen. 
Regelmatig tiktc de oud? hangklok. Door een kier vdri 
het raam droop dc rcgen naar  binnen en vorilide gril- 
lige figuren op het ouderwetse behang. 
I-Iet was een kille, regenachtige dag. 
Iaiigs de rriurrn slonden de stoelen nog netjes naast 
clknnr en  de tiidscliriften lacien onaangeroerd op de 
tafcl. 
In dc hal klonken voetstappui 
D e  deur ging open en een oude Iiiaii strompelde steu- 
nend op zijn stok naar hiiinen. 
Het was de eerste patiënt. Moeizaam ging hij zitten 
op een sloel in de hoek en bladerde wat in tijdschriften. 
Weer  ging de deur open en nu was het ceii nog jonge 
vrouw. Ze mompelde iets van: .,Goedemorgen." 
De oude iiiari kerk inisprijzend naar haar felrode 
nagels in sterk opgeinaakt gezicht. 
Na haar kwalli eet, kleine joiigeii, die bleek zacl. Hij 
had een droge hoest. en zocht stil een plaatsje op een 
dcr stoelen. 
Na enige tijd kwam er een jongeman hinnen. Hij liep 
naar het raam en keek mistroostig naar huiten. 
Kort na elkander kwamen de patiënten nu binnen en 
de wachtkamer stroomde vol. 
H P ~  was er nu een geroezenioes van stemmen. De een 
vcrtcldr de ander van geheiiiizinnige ziekten niet dode- 
lijke afloop. 
Trrrring ..., het was het belletic van de dokter. 
De eerste patiënt, het was de oude man. aina wea. ., " " 
Het duurdi lang. 
Eindeliik gaf het belletie weer het sein voor de twccdc . . 
patigrit. 
Dit was voor de vrouw met de rode nagels. 
Het onderzoek was vaii korte duur. 
Regelmatig ging nu het helletje en de wachtkamer was 
bijna leeg. 
Er zaten nu nog drie a vier patiënten, waaronder een 
moeder met een luidkeels schreeuwende hahy. De 
moeder mopperde tegen de  anderen, en zei, dat zij met 
de baby v66r hoorde te gaan. 
De anderen zagen haar nietbegrijpend aan, maar toen 
het helletje ving. liepen ze zo vlug mogelijk naar de 
deur, zodat de rnoeder met de baby de laatste was. 
Nog namopperend over het weinig inedeleven ging 
ook zij dc deur uit. 
Het was weer stil in de wachtkamer van dokter Jnu- 
sen ... 

Lya Stoelinga, klas Ie  

Zaterdagavond 30 en zondagavond 31 januari voerde de 
toneelgrocp ,,Theater" onder regie van Robert de Vries het 
toneelstuk J. B. op, een versdrama in twee hedrijven van de 
Amerikaanse dichter Archihal MacLcish in de vertaling van 
Dr. Victor E. v. Vrirslaiid. 
iUacLeish heeft dit stuk bedoeld als een ziiispeling op het 
bijbelboek ,.Job", in het beu.ustzijn dat het nooit te everiaren, 
Idaí siaan te overtreffen is. Elke hew-crking loopt dan ook 
grote karis uni, vergeleken bij de ,,eerste J o b '  een iiictigc 
schirii te worden. MacLrish wist dan ook heel goed dat zijn 
stuk ceii zekerc .,versihraliiig" war,  wat hij o.a. laat uitkomen 
in de naam J .  B. dat ?PI, i ~ ~ ~ ~ n s c l ~ ~ ~ o ~ n p e l i n g  ib van de riaam 
Tob. 
J. B. is een u~elgesteld. vooraanstaand Aiiierikaans zakerinian. 
die een vrouw heeft. dric dochtrrs ?n t w ~ e  zonen. 
Het stuk speelt in een circustent wnnriti na  cen voorstclliiig 
door twee verarmde acteurs, de een ballonverkoper, de ander 
popiorriuenter geworden - respectievelijk gespeeld door 
Jaq~ies Snoek en Ildns Culeman- het spel Job wordt op- 
gevoerd. Eerstgenoenide zal de rol van Gcid vertolken en de 
andrr die van diiivpl. Op de vraag wie de rol var, ]ob zdl 
spelen. wordt geantwoord dat ir altijd wel een Job is. Dan 
vcrschijiiexi J. B.. zijn vrotiw- Sorali en zijn kinderen ten 
tonclc die gaan nazizitten aan een gr el voorzien^ dis. Het ge- 
heel is overgoten met een waas van geluk en vredp als tegen- 
stelling tot de catastrofe die spoedig daarop volgen zal. 111 
korte tijd is J. B. volkomen geruineerd. 
Twee boodschappers brengen het bericht dat hun zoon is ge- 
S I I P I I V P ~ ~ .  Even latpr krijgt hij te horen dat zij11 andere zoon 
en twee dochters door Fen v~rkeersongeluk gedood zijri en 
zijn derde dochter omgrkomen is door een zedeniriisdriif. De 
ramp wordt nog grotrr als zijn banken door explosies worden 
weggevaagd. 
N u  treedt de echte ]oh naar voren. gelouterd door 't l ~ e d ,  
overdekt met brandwonden en zweren. Een innerlijke strijd 
oiittiraridt in hrm. de vraag naar 't . ,u~aarom" van het 
niensrlijk lijden. To t  overmaat van ramp verlaat ook zijn 
vrouw hen, nog en tiisseii Iiet p ~ i i ~ i  w-aclil hij op Gods ant- 
woord. 
,,Doe mij weten, waarover gij met ,mij twist." 
.,Is daar iemand om op te antwoorden? Waar  is de wijsheid 
dezer wereld die eenmaal antmoorden wist waar geen ant- 
woorden waren? W a a r  zijn de antwoorders om daarop tc snt- 
n-ourden? Antwoord mij toch! Antwoord mij! Antwoord mij!" 
Tenslotte krijgt hij antwoord en hij buigt gelaten en vol he- 
rusting het hoofd. welend dat het goed is. De kracht om vcr- 
d ~ r  te lrveri vindt Iiij in de liefde: . ,Wie  lijdt, heeft lief." 
Dr titrlrol w-ordt op zo ren ovirtiiigende wijze gespeeld door 
Hans Tiemeyer, dat men haar als volle werkt-lijklieid ervaart. 
Z o  een intense spanning legt hij in zijn rol dat  nieri er vol- 
komen door wordt vastgehouden en geboeid en zichzelf ziet 
als die ,,Job". Hij speelt zijn rol zonder pathos, echt en reBrl. 
Hij is een getreiterd, geslagen dier dat alles hceft verloren en 
zodoende verwacht men dat het accent meer op het metcriële 
verlies zal vallen. maar door zijn spel weet hij het accent te 
latin vallen o p  zijri verhouding tot God. 
Zelf zei hij ook: ,.Ik laat rne niet gauw gaan maar in dit 
spel leg je wel iets van je zelf." 
De tweede hoofdrol is zijn vrouw Sarah welke vertolkt 
wordt door Caro van Fijck, die misschien een beetje in de 
schaduw gesteld wordt door J. B. omdat het sttik tenslotte 
om zijn persoon draait. W a t  haar rol betreft. zoii het 
niet zo moeilijk zijn geweest om evenveel aandacht op 
zich te vestigen als J. B. dat doet want zij is toch de ge- 
k w ~ l d r  moeder voor wie het verlies van haar kinderen een 
intenser smart tcwceg hrengt dan hii een vader, maar door 
haar hoogstaand spel van s l~hl ieni~  eenvoud hlijft zij op de 
achtergrond. 
Zij is het die hem verliet omdat zij geen troost kon vinden 
en God beschouwde als een onrechtvaardige persoon. 
Op het gezegde van J. B. .,God is rechtvaardig!" antwoordt 
zij: ..God rechtvaardig! Wanneer God rechtvaardig is. dan 
stoiiken onze afgeslachte. neergeslagen kinderen van dc 
zonde ... dan waren ze verrot ervan!" 
Dit ter verklaring van Iiet . .u~aarom~" W a t  hebben wij en 
onze kinderen dan gedaan? Moeten wij gestraft worden voor 
de zonden die wij niet gedaan hebben? 
Maar juist omdat zijn vrouw zo afwijzend tegenover God 
staat, treedt J .  B. op als Zijn verdediger en weet haar te over- 
tuigen dat 't goed is en leert haar berusten in 't feit dat God 
niet alleen alles heeft gegeven maar ook genomen. 
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