
SCHOOL-ORGAAN VAN HET TRINITEITS-LYCEUM TE HAARLEM 

Zoals enkele leerlingen misschien al uit een sensationeel ochtendblad hebben vernomen, heeft minister Cals nu persoonlijk 
ingegrepen. Alle schoolbouw in Nederland wordt tijdelijk stil gelegd, alle arbeidskrachten zullen verplaatst worden naar Haarlem, 
alle energie waarover bouwend en aannemend Nederland beschikt, zal vanaf de aanstaande paaszaterdag geconcentreerd worden 
op één werk: de nieuwbouw van het Triniteit~l~ceum. Het ingrijpen van de minister is niet zonder reden geschied. 
Het plan ,,N.T.L." - codenaam waaronder de Nieuwbouw Triniteitslyceum bekend is - was op het departement van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen tot een obsessie geworden. Sprak een nog jonge, onervaren ambtenaar de drie letters uit, 
dan werden al zijn oudere collega's rood van schaamte en vervielen 4 in een triest stilzwijgen, cen stilte die zich onmiddellijk als 
een zwarte schaduw door het gehele departementsgebonw - en dat is groot - verspreidde. Duizenden ambtenaren en ambte- 
naressen werden er stil en rood en het arbeidsproces op het za actieve departement viel geheel stil. Men zal begrijpen, dat die 
beschaming zonder schuldgevoel niet te verklaren is. Een gerechtvaardigd schuldgevoel: hoe lang houdt Den Haag Haarlem 
immers niet aan de lijn? Elke keer, als de bouw bijna kon beginnen, ontdekte een volijverige ambtenaar een kleinigheid van pak 
weg vijf gulden, waarop bezuinigd kon worden. En die kleinigheid maakte een geheel omwerken van de tekeningen en plannen 
weer noodzakelijk. En als die dan klaar waren, werd er een nieuwe kleinigheid ontdekt. 
Nadat negen volle werkdagen aan schaamte en stilte verloren waren gegaan en zelfs de troostende woorden van de staats- 
secretaris en zelfs niet een zeer geestige speech van minister Cals tot zijn verzamelde werknemers het arbeidsproces meer op 
gang vermochten te brengen, heeft de minister op maandag 13 februari zijn moeilijkheden in de ministerraad zelf ter sprake 
gebracht. Professor de Quay vond onmiddellijk, dat het ministerie niet aan een school opgeofferd moest worden, wat iedereen 
beaamde, zodat de minister-president de zaak als afgehamerd beschouwde. Mejuffrouw Klompé, die zelf lerares scheikunde 
geweest is, vond dat helemaal niet. ,,Er moet wat gebeuren", verklaarde zij ernstig, waarmee ook iedereen het eens was. ,,Maar 
wat?', riepen allen in een excellent spreekkoor. En toen ontvouwde minister G l s  zijn plannen tot stillegging van alle school- 
houw en van concentratie op één punt. Alleen minister Luns was tegen: de werkwijze zou precedenten voor de buitenlandse 
politick kunnen scheppen. Toen iedereen hierom gelachen had, werd bet voorstel van Mr. Calr zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. De tegenstem van minister Luns werd gewoon over het hoofd gezien. 
Op paaszaterdag a.s. begint dus de operatie N.T.L. Het belooft een indrukwekkende vertoning te worden. Zowel van de kant 
van Haarlem als van die van Overveen zuUen 's morgens om acht uur honderdtwintig vrachtauto's en draglines naar het Lyceum 
oprijden. Op dat uur zullen voor ons Lyceum vierduizend bouwvakarbeiders opgesteld staan, schop, troffel of hamer in de hand. 
De auto's uit de richting Overveen worden voorafgegaan door de wagen van minister Cals; die uit Haarlem door de auto van 
de staatssecretaris van Onderwijszaken. Alle andere autoriteiten zullen de school vanaf de Randweg trachten te benaderen. 
Dat ,,trachten" wordt niet zonder reden gebruikt: door de zeer grote drukte zullen zij moeite hebben de school te bereiken. De 
politiecorpsen van alle omliggende gemeenten hebben hulp toegezegd. 
Om precies vijf over acht begint het klokje van onze kapel te  luiden. Naar buiten komen alle paters, leraren en. naar wij 
verwachten, ondanks de vakantie, ook alle leerlingen, benevens grote afvaardigingen oud-leerlingen, Nadat Pater Rector de 
minister en zijn gevolg heeft begroet, niet zonder een minzame lach van triomf, zullen alle paters - daar het de bouw van een 
katholieke schoolvleugel betreft - de vrachtauto's gaan zegenen. Van de zijde van bet N.V.V. is hiertegen bezwaar gemaakt. 
Minister Cals stond echter achter de paters. Een geïmproviseerd schoolkoor onder leiding van Pater van Beurden zal tijdens dit 
deel van de plechtigheid enkele toepasselijke liederen zingen. Allen worden verzocht de bekende refreinen mee te zingen. 
Om negen uur is dan het grote moment aangebroken. De minister en zijn gevolg en Pater Rector en zijn gevolg begeven zich 
naar de plaats van de bouw. Daar zal de minister persoonlijk de eerste spade in de grond steken, wals dat heet. De Haarlemse 
Politiemuziekkapel zal intussen een voor deze gelegenheid vervaardigde compositie van Jurriaan Andricssen spelen: ,,Nooit 
gedacht en toch gekregen". Zodra de eerste spade weer uit de grond is, begint het grote werk. De vierduizend bouwvak- 
arbeiders en de honderdtwintig auto's komen in werking. Technische details van dit in de bouwgeschiedenis ongehoorde project. 
zullen wij U besparen. 
O p  maandag 17 april, einde van de paasvakantie, zal de nieuwe vleugel er dan staan. Nadere mededelingen voor de z.g. 
wandelklassen volgen. 



dierbare lezers 

De Tolle Lege, die U thans onder handen 
neemt, is de derde die tot stand gekomen 
is onder de huidige redactie en tevens de 
laatste van dit tweede trimester. Alle 
lezers en belangstellenden van ToUe Lege 
wensen wij langs deze weg een Zalig 
Pasen toe. 

Het grootste gedeelte van dit nummer 
wordt ingenomen door iets, waar we het 
woord cultuur steeds voor hebben klaar- 
liggen. U w  bijzondere aandacht willen 
wij gaarne vragen voor de  binnenpagi- 
na's, waar R. van Schendelen een uit- 
voerige beschouwing houdt over het 
werk van de schilder Rouault. 

Hnewd wij er van overtuigd zijn, dat de 
lezers van ,,Tolle Lege" zelf heel goed 
in staat zijn verband te leggen tussen het 
een en ander, willen wij hen er toch op 
wijzen, dat dit artikel bedoeld is als een 
poging om hun belangstelling even te 
richten op het Lijden van Christus, dat 
juist in deze tijd van Vasten en de Goede 
Week de aandacht behoort te hebben. 

W i j  bedanken R. van Schendden en pa- 
ter S. van Beurden, dat zij dit artikel, 
dat oorspronkelijk hedodd en gemaakt 
was als causerie voor de godsdienstles, 
hebben vrijgegeven voor ,,Tolle Lege". 
U moet echter niet alleen daar eens kij- 
ken, U moet het allemaal eens lezen, 
liever gezegd, U moet het eens in zijn 
geheel bekijken. 

Soms, op regenachtige namiddagen, heb- 
ben wij de sombere gedachte, dat men dit 
blad niet leest. Die indruk is niet alleen 
te wijten aan haag  neervallende regen- 
druppcis, maar ook o.a. aan het feit, dat 
op de  cour een Tolle Lege gevonden 
werd, vertrapt, verscheurd en vernederd, 
nog geen kwartier na uitkomst. 

W i j  hadden bijv. ook vast gerekend op 
reacties op het artikel ,,Tolle Lege" van 
Richard Hendrikx in het vorige nummer. 
W e l  vernamen wij in een persoonlijk ge- 
sprek van iemand, dat iemand anders, die 
hij kende, bet niets vond. Van een verhit, 
te discussie schijnt echter geen sprake te 
den bijv. ook vast gerekend o p  reacties 
op het artikel ,,ToUe Lege" van Richard 
Hendrikx in het vorige nummer. W e l  
vernamen wij in een persoonlijk gesprek 
van iemand, dat iemand anders, die hij 
kende, het niets vond. Van een verhitte 
discussie schijnt echter geen sprake te 
zijn of het moest zijn, dat deze gevoerd 
wordt op slecht verlichte zolderkamers en 
achteraf gelegen cafetaria's. Wil t  U iets 
weten, iets bekritiseren, desnoods ergens 
opschelden, wendt U dan, al  scheldend, 

tot een van de leden van de redactie, 
wier namen niet v w r  niets steeds weer 
hieronder staan afgedrukt. 

Dit alles is ons liever dan dat U zwijgt. 
W e  ontvingen wel reacties op het artikel 
,,Hongerv. waarderende woorden wer- 
den ons toegezonden door de  ,,MemisaW, 
de , ,Novib en de  ,,Unesco". 

D e  tekening van J. van Geest blijkt in 
goede aarde gevallen te zijn. 

REDACTIE. 

PIANOCONCOURS 
Nou ja, Iioewil schrijver dezes met sidderende gelegenheidscriticusheentjes naar 
liet pianoconcours getogen was om enige bevindingen daarvan aan het steriel 
witte Tolle-Lege-papier toe te v~rtroiiweri. 
Hij schrijft deze woorden toch neer. met de gedachte aan de niet zo Ihrtc pap. 
Nu genoeg geleuterd. 
..Ja", zullen de eiiigszins schrandere enlof oiig~rliildige lezertjes opmerken. .,moeten 
we nou zo'n verslag met nietszeggende beyrippen en beweringen (au)  doorwur- 
men?" Schrijver za1 pogen deze vragen te beknotten en te vereenvoudigen. 
Allereerst: de stemming van een intiem pianoconcours was aanwezig. 'n Gymzaal. 
praktiscli vol (op die ene lege plek na)  inerisen. stoelen en opmerkingen, als 
voetkiisseii voor de heren juryleden de Trinitariteitsvlag, en een groen ding. 
door de meeste mensen voor palni ilitgescholden, hoog zich koel over een rreds 
warm gespeelde piano. 
Af  en toe benaderde een zelfverzekerd doende ,,deelnenier aai, het pianoconcours" 
voorzichtig dat apparaat. dat meer wey had van een onneembare vesting dan 
van een piano. (die hoog-opgerichte klap b~zorg t  de meesten nog een minder- 
waardigheidscomplex) hij ging er dan een stoci- of knokpartijtje mee aan, en hier- 
na marcheerde hij af over eindeloos lijkende rijen benen met de ogen va11 het 
publiek lelijk in zijn maag zittend. 
Dan is het altijd: ,.Hoe was het?" Familieleden hebben zich dan de gew-oonte 
eigen gcniaakt .,goed" of .,heel goed" te zeggen. Kennissen: ,.w-cl goed' of ..heel 
aardig, maar toch ......" 
In ieder geval de stemming wás er. 
Het was interessant oir1 te horen dat beginnelingen, met oneindig veel plezier op 
het gaspedaal trappend- of hoe zo'n ding ook heet, hun meestal tr hoog gegrepen 
vrije stukken plotseling onderbraken en met ren .,waar ben ik noii"-gezicht enige 
maten met weinig overtuiging speelden totdat ze de draad wcer te pakken. Nog 
te weinig naar de aanwervingsreclame van de Nederlandse land-, zee- en lucht- 
macht gekeken. 
De verplichte stukjes werden. waarschijnlijk oindat ze kort waren, redelijk 
uitgevoerd. 
De gevorderden hadden aan het verplichte nummer nogal een flinke kluif leen 
van de laatste loopjes was een dood-lopertje voor soiiiinigen), de vrije stukken 
werden behoorlijk goed uitgevoerd. 
Een werk van Chopin als verpliclit r i i iniaiei  was zoete koek voor de virtiiozen. 
Bij de vrije stukken viel het ~ i g e n  werk van Laurens Stuifbergen op. In bet begin 
een zwaar imponerend gedonder o p  de piano. later kleine speelsigheidjes in het 
middenregister. Orn er een juist oordeel over te vormen moet men het wel een 
paar keer horen. 
Bij de begin~ielirigen was Paiil v.d. Heyden zeker de beste met .,L'orage". Hij 
had echter mee, dat hij het pedaal wel mocht gehruiken. Herman ten Berge moest 
de spits afbijten, en uit eigen ervaring weet schrijver, dat het met zenuwachtiglieid 
gepaard gaat. Franc Thissen had aan de schöne blaur Donau een te zware 
opgave. Carl v.d. Heyden behaalde hierbij de eerste prijs. 
De jury had 't bij de gevorderden moeilijker: Kees Boot speelde ..Ivaii goes to a 
party" van Khatsjaturian heel goed en Ad van Ainerongen deed inct drie dansen 
van Juriaan Andriessen weinig voor hem onder, terwijl Joost Wirsnian schrijver 
een behoorlijke, Dick v.d. Vlugt de jury een synipatliiekr indruk iuaaktc. 
Omdat Kees Boot een uioeilijker te hegrijpen stuk heter speelde dan Ad van 
Amerongen, streek Kees de eerste prijs op en Ad de tw-eede. 
De beoordeling van de virtuozen was helemaal moeilijk, daarom werden er in de 
gauwigheid twee eerste prijzen ingesteld. een voor Rik v.d. Linden die met onge- 
looflijk veel techniek een zware finale van Brrthoven verorberde en éen voor 
Toop Albracht met een verfijnde weergave van een sonatine van Wouter Paap. 
De tweede prijs was voor M. de Brouwer mrt een moeilijke polonaise van Chopin. 
De jury kon het werk van L. Stuifbergen niet beoordelen. omdat ze niet wist 
hoe dit werk eigenliik gespeeld moest worden. men wist ook geen raad met het 
eerste deel van Children's Corner door A. IIaverkarnp; het werd ronirnelig ge- 
speeld, maar dit kwam, omdat hij zenuwachtig was geworden door het geinorrel 
aan zijn stoel. Hij lag er diis lieleoiaal tiit. 
Als schrijver nu zo doorgaat. hij ook, dus aju, kameraden en saluut. heren. 

Erik Verpaalen 

T O L L E L E G E schoolorgaan van het Triniteitslyceum te Haarlem. 

eindredactie Pim Vroomen, Frans van Eyndhoven 

redacteuren Nico van Os, Kees Sclirania. Paul vali Bueren, Erik 
Verpaalen, Wouter Stuifbergen. 

foto's Toïne van Agtmaal 

red. en adm. Zijlweg 199, Haarlem (post Overveenj 
telefoon 13523 
girorekening 77435 onder vermelding van ,.Tolle Lege" 



de heer holleboom 
droeg bij 
tot 
schitterende schaatsprestaties 

Vanwege de fantastische prestaties van Henk van der Grift 
en Rudi Liebrechts, die bij het wereldkampioenschap schaat- 
sen de eerste en derde plaats bezetten, heb ik aan mijnheer 
Hollcboom, de conditietrainer van de Nederlandie ichaats- 
ploeg, enkele vragen over deze prestaties en over de schaats- 
sport in het algemmn gesteld. 
O p  mijn vraag. wat hij van dit kampioenschap voor de 
Nederlandse deelnemers had gedacht, antwoordde mijnheer 
Hollehoom, dat hij hoogstens hed gehoopt. v. d. Grift en 
Liebrechts bij de eerste 10 te krijgen. Deze eerste en  derde 
plaats waren ook voor hem een volkomen verrassing. 
Hij vervolgde: ,,Herik v. d. Grift heeft dcze prestatie, naast 
h i t  natuurlijk aanwezige talent, hoofdzakelijk te danken aan 
een enorme vechtlust. Hii heeft zich volkomen aeaeven en 
vooral op de 10.000 m ais sprintzr toch een prachcge derde 
plaats behaald. Van  Henk kunnen wij ook de komende jaren 
nog veel plezier hebben 

Rudi Liebrechts daarentegen is een gehoren schaatser. Als 
een komcct is hij dit jaar omhoog geschoten. Ging hij ver- 
leden jaar nog op eigen gelegenheid naar het Noorden. nu 
toonde hij zich een uitstekende rijder, die met zijn 20 jaar 
nog lang niet aan zijn top is. Als de sprint nog een beetje 
bijgewerkt wordt, wat hij Rudi mct zijn knrtc d a g  wel w1 
gaan, kan hij de  komende jaren een aardig woordje mee- 
spreken. Maar laten we niet tè optimistisch zijn, wij hebben 
twee goede rijders, maar het is helemaal niet gezegcl, dat 
zij volgend jaar beslist bij de eersten eindigen." 
Ook had mijnheer Holleboom er graag hij willen zijn. Maar 

met de trein naar Stockholm is geen pretje. en hij hoorde 
te laat, dat er een speciaal vliegtuig heen ging (K.N.S.B. 
schaamt u!) terwijl de reportages op de radio schandalig 
kort waren, waarover mijnheer Hollcboorn uiteraard zeer 
kwaad was. Vervolgens vroeg ik zijn mening over de kunst- 
ijsbanen, die in Amsterdam en Deventer gebouwd zullen 
worden. 
Ook hier was  mijnheer Holleboom zeer enthousiast over. 
,,Bihalve dat de  rijders een maand eerder op het ijs staan. 
is er nu tevens een langzame overgang van conditie- naar 
ijstraining, wat tot nu toe ineens gebeurde en dit blijkt niet 
zó best te zijn voor de spieren. 
Tevens is er nu een veel grotere keus dan vroeger. Als je 
nu een jongen goed ziet rijden tussen al de bezoekers van 
de ijsbaan, pik je hem eruit. Z o  krijg je een groep geselec- 
teerden uit bijna hct gehele land, tenvijl je vroeger maar 
een stuk of twintig schaatsenthoudasten kreeg," aldus mijn- 
heer Holleb<iom. 
Tenslotte vroeg ik hem naar de training. 
,.Deze is zeer zwaar en duurt zeer lang. n.l. van mei- 
novrmher. Elke week 2% uur keiharde training, wat de 
jongens ijzersterk maakt." (N.B. Dit hleek wel uit Henk v. 
d. Griftc geweldige vechtlust en kracht), besloot mijnhecr 
Holleboom dit gesprek, 
Mijnheer Holleboom, de prachtige prestaties van de Neder- 
landse rijders zijn voor een belangrijk deel aan u te danken, 
waarmee ik ii van harie feliciteir en tevens wens ik u veel 
sukses in de komende jaren. 

K. Schrama. 

ella en oscar 
Omdat er voor het nacht-concert var, Ella Fitzgcrald en 
Oscar P ~ t ~ r s o n .  al r e n  I I U ~  nadat de kaartverkoop w a s  be- 
gonnen. gren plaats meer te krijgen was. had men voor de 
teleurgestelden nog een concert om vijf uur ingelast. 
Bijna u.as het publiek om vijf uur weer teleurgesteld. omdat 
het vliegtuig. waarin zich het gezelschap bevond. vanwege 
de mist niet op Schiphol kon landen: maar 0111 ongevrir  
half zes. verscheen Iiet trio Oscar Pctcrsoti (piano) Ray  
Brown (bas) en Ed  Thigpen (drums) onder luid applaus 
o p  het podium. 
Direct werd het eerste nummer ingezet, dat nogal ,.auto- 
matisch" gespeeld werd. 
Duidelijk was te merken dat het trio er nog echt ..in" morst 
komen. 
Maar hij Iiet twccdr iilinimer was het spel al annmerizelijk 
mccr ge-inspirecrd en konden we van Oscar Peterson ge- 
nieten zoals wij hcm kennen h.v. van zijn opname: Porgy 
snd Bess. 
W a t  eigenlijk het spel van Peterson zo kenmerkt. is dat hij 
een geweldig stuwende swing, perfect harnioni~rrt  met een 
sprankelende improvisatie en dcze harmonie weet hij in ieder 
nummer tot een climax te voeren. hetgeen op dit concert 

vooral in het vimde nuiiimcr tot uiting kwam waarin Prter- 
son een ongekend hoogtepunt bereikte. (Ik kan niet vermel- 
den welke de nummers waren. die hij speelde. daar ze mij 
onbekend waren). 
Bassist Ray Brown, bleek opnieuw de stuwende kracht in 
het samenspel. en een groot improvisator in het solourerk te 
zijn. 
Trrrcht hccft hij de naam van de grootste bassist te zijn. 
E d  Thigpen's begeleiding was subtiel swingend. 
Hij dringt zich nergens op en vormt een uitstekende basis 
voor de improvisatie ban Oscar. 
N a  de paiize kwam Ella op; van haar hehoef ik weinig te 
zeggen. daar irdcrren haar wel eens gehoord heeft. 
H r t  iiiccst hcu~onderenswnardig is nog steeds haar fameuze 
scat-vocal (een improvisatie met de stem, die uit louter klan- 
ken hestaatj die zij ook op dit concert liet horen. 
Haar  begeleiding. Lou Levy ( ~ i a n o ) .  Gus Johnson (drurris). 
Herh Ellis (guitaar) en Wilfred Middlebrooks (bas) ,  bleek 
weer een gelukkige keus van Nornian Grnnz. 
Jairiiiier dat Hcrb Ellis, deze virtuoze solist. niet meer op dc 
voorgrond trad. 

Martijn Miiyscr. 



Toen ik nog een hert in de hertenkamp was, in een van mijn 
vorige levens, kunde ik geen groter plezier dan snel als de 
wind over het gras te rennen of een gevecht op het gewel 
aan te gaan niet een van de andere hokken. Ook heb ik vaak 
met de linkerachterpoot op de grond gestampt. (De ingewijde 
wect, dat wanneer een hert met de linkeraihtcrpoot op de 
grond stampt, het de gewaarwording ondergaat. dic wij lachen 
normen.) als er stijve wezens op twee polen voor het hek 
kwamen staan, die nooit eens met hun poten in de lucht Ui 
het jonge gras gingen dollen en die naar ons keken, alsof wij 
rare beesten waren en riiet zij. 
O p  het ogenblik ben ik zelf zo'n stijf wezen op twee poten 
en reeds 26 jaar als een pikkclatcur in dienst van de ge- 
meente, (Vorig jaar heb ik mijn 25-jarig jubileum gevierd, 

waarbij de burgemeester me persoonlijk is komen opzoeken 
en de dorpsharmonie ren half uur lang voor mijn huis heeft 
gespeeld.) maar ik denk nog dikwijls met weemoed terug aan 
de tijd, dat ik een hert was en een gewei niet zes takken had. 
Mijn loopbaan ten  ik begonnen als Mammoeth in de ijstijd. 
Tragiichrrwijze waren de mammoethen toen al bijna uitge- 
storven, zodat ik iiiaar weinig aanspraak had. 
Ik geloof zelfs dat ik d i  allerlaatste inainmorth hen geweest, 
want de laatste 5 jaar voor mijn dood heb ik geen soortge- 
noot meer kunnen ontdekken. De laatste. die ik gezien heb 
a a s  ,,FietjeW, een wijfjesinammoeth. maar die was kwaad 
weggelopen, toen ik haar ,,mijn olifantje" noeiiide, omdat 
r e  zo klein w a s  Ik heb nog jaren daarna naar haar gezocht, 
maar haar nergens meer kunnen vinden. E n  ze had nog wel 
zo'n leuk wipslurfje! Als u mij nu vraagt, of ik weer een mam- 
moeth zou willen worden dan is mijn antwoord: ,,Neenm. 
Het was wel eens leuk om za'n groot heest te zijn (je 
hoefde voor niemand hang te rijn en bovendien kon je doen 
en laten waar je zin in had, want iets als een rnaminoeth-wet 
bestond er toen nog niet). Maar met dic paar gram hersens 
stoot jc overal jc slurf. 
Onlangs heb ik ergens gelezen, dat ze in Siberië een nog 
in goede staat verkerend kadaver van een mammoeth hebben 
opgegraven; ik moet toch eens gaan kijken of het mijn oude 
karkas is, want ik kwam wel eens in die streken, Als het 
werkelijk van mij is, zal ik de slagtanden opcisen en van het 
geld dat ik daarmee verdien, koop ik een nieuwe bromfiets. 
Toen ik na mijn mammoethenbestaan voor het eerst een mens 
werd. was ik een Batavier in de Romeinse keizertijd. Ik heb 
nog meegevochten onder Claudius Civilis en heel wat Romein- 
tjes met de knots geveld. 
Dat waren nog eens kerels die Batavieren. Een mige vecht- 
partij was hun hoogste genot, bierdrinken en dnhhelen de 
mindere vermaken. Desondanks konden ze het tenslotte nict 
bolwerken, maar dat kwam omdat de Romeinen di' helft 
hadden omgekocht met een liter gerstebier de man. 
Hierna ben ik nog een kannibaal geweest op een van de 
Polynesische eilanden. Ook hier denk ik dikwijls nog met 
genoegen aan terug, maar daar praat ik liever niet meer 
over, want dan kom ik in botsing met principes. 
Het hoogtepunt van mijn loopbaan is wil in de 18e eeuw 
gevallen. Toen was ik Louis de Bourbon, koning van Frank- 
rijk. bij de gratie Gods. Het is later nog treurig met me af- 
gelopen, maar dat doet er niet toe. 
A propos, onlangs zag ik Samson, de beul, op straat lopen. 
Hij was wel veranderd, maar toch nog duidelijk te herkennen. 
Ik ben dadelijk naar hem toegestapt om hem de hand te 
schudden, want ik ben niet haatdragend. (Toen ik laatste 
de vent tegenkwam, die een einde aan mijn hertenbestaan 
heeft gemaakt door me bcschimrneld hrood te voeren, heb 
ik hem in een stil straatje een beentje gelicht en ben vavol-  
gens hard weggelopen. maar die Samson heeft alleen zijn plicht 
gedaan en bovendien was het voor een goed' doel, zoals me 
naderhand is gebleken.) 
Ik ging dus naar hem toe en tikte hem op de srhouden ,,Ha 
die Sam. hoe is het EP mee, ouwe jongen?" 
Hij herkende me echter niet meer en zei ,,Pardon, mijn 

naam is Glaviocn", Ik begreep wel, dat ik als aanpikkelateur 
in dienst van de gemeente niet meer op de koning van Frank. 
rijk Irrk en maakt? dus mijn ware identiteit bekend. 
Hij verkoos echter nog een tijdje komedie te spelen en blief 
er bij. dat zijn naam <;lavioen was. Om hem een plezier te 
doen, noemde ik me toen maar burger Capet, maar hij deed 
nog steeds, alsof ie van niets wist. 
Het begon me nu toch wel een beetje te vervelen. Kijk 
eens, dat je als heul wel eens iemand een kopje klrinur mort 
maken, dat bewijp ik, maar dat je dan doct, alsof je die 
iemand niet herkent, als je hem ruim 150 jaar later weer 
ontnioet, dat kan ik niet waarderen. Ik ontmoet trouwens 
de laatste tijd wel meer mensen, die tiet doen of ze zich 
hun vorigc Icven niet herinneren. Bij sommigen moet je eerst 

m e m o i r e s  
o f t e  

een hele tijd aandringen voor ze toegeven wie ze geweest 
zijn en anderen geven helemaal nict toe, waarichijnlijk om- 
dat ze zich schamen voor hun verleden. 
Samson, die zich Glavioen noemde, probeerde nu weg te 
komen. Waarschijnlijk vreesde hij, dat ik aan iemand anders 
zou vertellen, wie hij geweest was. Ik greep hem echter bij 
zijn jasje en zorgde ervoor. dat hij niet weg kon komen. Hij 
begon te schreeuwen, dat hij aeen tijd had om zich langer 
met mijn praatjes bezig te houden en probeerde zich los te 
nikken, maar ik hield hem stevig vast en dreigde, dat ik aan 
iedereen zou vertellen wat zijn ware identiteit was, als hij 
nirt zelf toegaf. 
Nu werd de man wanhopig en deed een poging om me een 
linkse op de kaak te geven. Gelukkig heb ik in mijn functie 
van aanpikkelateur wel meer met ongure sujetten te maken. 
zodat ik weinig moeite had om hem met een welgemikte 
tipper-cut van verdere pogingen te doen afzien. 
Ondertussen was er een hele oploop ontstaan. Natuurlijk 
was er ook een agent en we moesten mrr tiaar het bureau. 
Nou, ik was nirt bang, als re  hoorden wic ik had neergeslagen 
zouden ze me wel weer dadelijk laten gaan. 
O p  het bureau gekomen, werden wc naar de kamer van de 
hoofd-inspecteur gebracht. E n  wie zat daar achtcr een hu- 
reau? Het was bijna niet te gelovcii: Fouquiér Tinville. Nu 
zag ik ook de agent, die ons had opgebracht pas goed. Het 
was Fourrier, de oude gluiper. 
Plotseling begreep ik alles: het was een complot om mij van 
mijn functie van aanpikkulateur te beroven. Toen ik koning 
was wilden ze mijn hoofd hebben en nu ik een eenvoudig 
stuk brood verdien. wordt me dat ook al niet gegund, 
Daar begon Fouquier TinviUe al: ,,uw naam, mijnheer?" 
,,?dijn naam kent u bliksems goed en verder wens ik een on- 
partijdige berechting". 
Ze probeerden me een verhoor af te nemen. maar ik wei- 
gerde te antwoorden en bleef op een onpartijdige berechting 
staan. De sainenzweerders (ondertussen was ook Marat bin- 
nengekomen, vermomd als rechercheur) zagen nu hun kans 
schoon en lieten me als een onhandelbaar persoon naar de 
gevangenis sturen. 
O p  het ogenblik zit ik al 3 weken in de gevangenis. Ik 
mnet echter zeggen, dat ik me een gevangenis heel anders 
had voorgesteld. Ik heb hier een heel behoorlijke kamer met 
blauw stippeltjesbehang en de cipiers lopen in witte jas- 
rond. Een keer in de week komt me een heil vriendelijke 
heer bezoeken, eveneens in een witte jas en met een hoornen 
bcii op, die me rare vragen stelt. Bijv.: ,,Wanneer kreeg u 
uw eerste verstandskies?'of .,Houdt u van anijsmelk?" 
Danton staat aan het hoofd van de gevangenis en Robes 
Pierre voert de boekhouding. U ziet het complot zit geraffi- 
neerd in elkaar, 
Als ik hier nog eens uitkom ga ik een hoek schrijven over 
de gebreken van de Nederlandse rechtspraak. 
Maar de ellendelingen zullen me wel terdood vernordelen. 
Ik hoop dat ik in mijn vdgende leven een vln word dan 
ik fijn jeuken bij die kerels. Hoewel, een kangerne lijkt me 
ook wel eens aardig. 

M. W. 



G E D I C H T E N  LEZEN 
O p  mijn kamer staat een kast. Een kreng van een kast, ten- 
minste dat was  het. Nu is hij verheven tot symbool. Hij 
was een pronkstuk van kitschpmdnktie mot zijn vurig vlam- 
mende panden. Maar op enkele plaatsen was deze ,,net 
echte" verflaag stuk gestoten en daar kwam een mooie 
zachtgelr grondverf- en plamuurlaag bloot. Een paar jaar 
geleden ben ik de  vlammen gaan doven met een scherp 
geslepen krabber. Daar  ben ik nooit mee klaargekomen en 
om dat te rechtvaardigen heb ik hem tot symbool voor mijn 
leven gemaakt. 
Al te consequent mag dit echter niet worden doorgevoerd, 
dat hoop ik tenminste, want de laatste drie jaar is het vuur 
niet kleiner geworden. 
Ik lees het liefst gedichten op de grond zittend tegen die 
kast. 
Laat ik vooropstellen dat ik nog Net erg veel gedichten 
gelezen heb, maar dat is een kwestie van tijd. Bovendien 
kan ik met een beperkte hoeveelheid viel  langer toe dan ik 
gedacht had. Een bepaalde kleine serie heb ik zo dikwijls 
hardop gelezen dat ik ze uit mijn hoofd ken. maar ze ver- 
velen niet. Dat is het mystericuze van elk kunstwerk dat 
je aanspreekt. Bij gedichten komt dit geloof ik door de 
enorme compactheid waarmee veel meer gezegd wordt dan 
er staat. Vrijwel geen woord is overbodig. Meestal kunnen 
de woorden niet worden vervangen, zelfs niet door hun 
synoniem. 
Juist dit woord in deze volgorde naast die woorden geeft 
weer wat de dichter hecft willen zeggen. Nie.: dat de  
dichter zo hcredeneerd te werk moet gaan. dat ligt hclemaal 
aan ziin aeaardheid en talent. Een aedicht is aeen kettina- 
reactié waarbij een woord noodzaielijk d o o r  het vorige 
wordt bepaald, er is geen mathematisch, causaal verband 
tuswn de woorden, maar wel roept de opeenstapeling van 
veelzeggende woorden een ketting van reacties op bij de 
lezer. D e  gevoelswaarde van het woord is uitermate be- 
langrijk. Opvallend is hoe weinig de  nietszeggende bijwoor- 
den worden gebruikt. 
Ik zou de gedichten in het algemeen in willen delen in 
twee groepen. De verhalende en beschrijvende poëzie en ten 
tweede een groep van gedichten die iets willen zeg- 
gen. De eerst? zijn cnnstateringen. uitingen van gevoelens 
of zomaar geraffinccrd woordenspel, die je in een hepaalde 
stemming dwingen. Het gebeurt dan ook vaak dat ik, als ik 
een bundel doorblader WaaNan ik de gedichten ken, be- 
paalde gedichten Net wil lezen, omdat die helemaal Net 
stroken niet de stemming waarin ik &n verkeer, Anderwm 
gebeurt het ook dat mijn stemming verandert als ik me 
dwing ze toch te lezen. Tot  deze categorie reken ik b.v.: 

,,Katinka" van van der Graft, waarin een verlangen he- 
schreven wordt. De drie coupletten beginnen met: .,Ik zou 
zo graag" en dan volgen de beelden van hetgeen waarnaar 
verlangd wordt: iets hecl zuivers. In dit gedicht in de vorm 
van een meisje in een boomgaard, ,,met een goudreinet in 
haar handen. die zij houdt tegen haar keel". Later wordt van 
die handen gezegd dat ze spits zijn. D e  sfeer van dit ge- 
dicht doet mij, waarschijnlijk via ,,La Cathédcale" van Rodin 
twee uit een steenklomp ijl-oprijzende langvingerige handen, 
denken aan het interieur van de gotische kathedralen en 
aan een ideaal meisje. Misschien, of liever waarschijnlijk, 
heeft G. van der Graft  heel andcrc ideeën over dit ge- 
dicht, maar ik geloof dat dat in deze categorie Net van 
essentiëel belang is. Deze poëzie laat toe zeer persoonlijk 
geïnterpreteerd te worden en kan ook op een ander moment 
anders worden bilecfd. Ik zou deze gedichten op dezelfde 
wijze abstract willen noemen als muziek dat is. 
Nijhoff vertelt van zichzelf dat hij nooit zijn eigen gedichten 
leest, De schilder Gregoire reageerde, toen hij na jaren 
mijn vader weer eens kwam bezoeken en toen twee van 
zijn ~ a n e l e n  terugzag mrt een ,,O, ja" en keek er verder 
niet naar. 
Ik geloof dat ik dat nu hegrijp. D e  kunstenaars kennen hun 
eigen gevwlens en heelden. In hun werk vertalen zij die 
voor anderen. Die vertaling hebben zij zelf niet nodig; zij 
kennen dc oorspronkelijke taal, 
D e  eerste categorie zet me aan het dromen. maakt blij of 
somber, doet lachen of droevig zijn. 
De tweede categorie daarentegen zet me aan het denken. 
Ik bedoel daarmee niet het uitrafelen van ingewikkelde, 
sums zinnen of bedden. Maar in veel gedichten 
vind ik iets dat mij persoonlijk aangaac, ofwel omdat het 
algemeen menselijk is, of omdat ik in een dergelijke situatie 
ben, misschien voor eenzelfde probleem sta. 
Bijvoorbeeld ,,De soldaat die Jezus kruisigde". Daarin laat 
M. Nijhoff in de laatste regel de soldaat zeggen: .,Hij (Jezus) 
beeft een nagel door mijn band geslagen." 
De soldaat gaat innig geloven in Jezus als hij zich plotseling 
realiseert wie hij aan het kruis slaat. 
Over  een dergelijke zin lees je niet heen als eedijk lezer en 
je vraagt je af of jij ook zo nagelvast in je geloof staat. 
Door dergelijke poëzie leer je jezelf kennen als je critisch ge. 
noeg bent en dan hoef je nog maar de cunsequenties te aan- 
vaarden om volwassener te worden. 
Die gedichten Iees ik graag terwijl ik contact heb met die 
kasi op mijn kamer. nmdat ik geloof hem daarmee figuurlijk 
verder schoon te krabben. 

Joost Hesseling. 

drie is teveel? 
Evenals andere jarcri is er dif jaar door pater conrector, in 
snnienrverking met dhr. Hclr~,ig, uiecr een opsfeluiedsfcijd 
georgariisccrd rncf ais ucrplicht orideruierp het vak geschiede- 
rii.?. De drelnrrriers aan  deze wedstrijd, umilrvnii hef de  bi-- 
doeling is oni haar tot een traditie fc cloen uitgroeien, werd 
,yruraagd om aan de hand van hun uijf- of meerjarige eriaring 
met het geschiedenisonderiziijs een eigen oordeel over beteke- 
nis, nut, didactiek e.d. van dit vak te geven. Voor de f~uee  
bestc irizeriders had p.  conrector prijzen ten bedrage vaii j 5.- 
en f 2.50 beschikbaar gestrid. Door een jriry. bestaande uit 
bovengenoemde deskundigen, werden de prijzen onder hef 
owerigens teleurstellende aantal deelnemers ais volgt verdeeld: 

I .  M. Wrijers V l a  
2. R. v. Pampus 5a. 

plannen 
Ik zoii zo graag eens 

ik weet niet wat doen 

zou zo graag eens 

met ik weet niet wat slaan 

op ik weet niet wie 

zoli zo graag eens 

ik weet niet welk boek schrijvrn 

over ik weet niet wie 

zou zo graag eens 

*net ik wcct niet wie gaan 

naar ik weet niet welk land. 

Kortom, u hoort nog nadcr vati mij. 

Bas van Dintcl. 



O N G E W O O N  JOURNAAL 
Opmerkelijk groot is het aantal hoeken dat de laatste jaren 
is verschenen voor of over dat deel van de jeugd, dat de 
tien geboden niet meer onderhoudt. Dat  dergelijke werken 
doorgaans betrekking hehhen op onderwerpen waar niet 
over te schrijven valt of waarover althans die auteurs niet 
de  kundigheid bezitten te schrijven, mag bewezen worden 
verondersteld. Dit soort letterrijgers, zou ik, al naar gelang 
hun niotieven. als volgt willen onderscheiden: 
a )  Orri het dngelqks brood. 
Dit seldt voor dieqenen die hun eigen jeugd verdaa?i hehhen, 
nu aan 't hoofd van 'n gezin staan, daar geen leiding aan 
kunnen geven, nooit geleerd hebben op eerlijke wijze zich 
in de maatschappij een positie te verwerven en ten eindc 
raad, door honger gedreven, naar de brochure-pen grijpen 
oni hun gedachten tegen woekerprijs te verkopen. Dit zijn 
uitgesproken leken. 
b) Llit hoogiiiocd. 
Tut de schrijv~rs die door deze hoofdrondc gzdreven in 
druk verschijnen, reken ik hen die hun eigen jeugd vergeten 
zijn, ren vertekend beeld van de tegenwoordige jeugd heh- 
ben, nauwelijks over de capaciteiten beschikken hun huidige 

te vervullen en daarenboven als gevolg van mis- 
plaatst medelijden en grove zelfoverschatting, de jeugd 
leiding inenen te moeten geven. Dit zijn ovenvrgend leken. 
Beide genoemde groepen zijn gevaarlijk, wanneer men hun 
invloed onderschat, amusant, wanneer men hun pennevruch- 
ten proeft en meelijwekkend, wanneer men de schrijvers 
persoorilijl< kent. 
Voor het ouischrijven van de dcrde groep, dien ik mij inerr 
in acht te nemen. Hiertoe immers behoren 
C )  de nietisen die schrijven vanuit hun practijk, die dagelijks 
in contact staan met wat jeugd heet en soms ter zake zeer 
kundig zijn. Juist door hun werkzaamheden schrijven zij 
niet om in een behoefte van de boekhandel te voorzien, 
maar um te beantwoorden aan d i  vraag die in hun contact 
ontstaat, hun aanbod veroorzaakt. To t  deze categorie he- 
horen weinig leken, óók in die betekenis dat veel geestelijken 
hierbij horen. W a t  deze groep wel het meest karakteriseert 
zijn goede wil en dicpe bewogenheid, die weliswaar nog geen 
kundigheid inipliceren, maar zeker sympathie wekken. Kiin- 
nen a en b zich slechts op drukpersvrijheid beroepen, de 
geschriften van c dienen met belangstelling gelezen te wur- 
den, want de kans hestaat dat zij waarde hebben. 

Niet dan danig z i t  ik mij tot het lezen van jrugd- 
geleideboeken, ook of vooral wanneer de  schrijver geestelij- 
ke isr een defensieve houding hij voorbaat tegen de te vcr- 
wachten zirltjrswinmentaliteit; de hoon gereed voor 't op- 
treden van de schaapjeshocder ex professo. Een harnas niet 
ten onrechte, wanneer men bedenkt tot wdke  huitenwerke- 
lijkc beweringen en onbruikbare ideeën, goede wil, enthon- 
siasme en heilige ijver kunnen leiden. 
Na  het lezen van zijn ,,Ongewoon Joiirriaal' kan ik voor 
patcr Piet Wesseling C.ss.R. alleen maar diep respect en 
grote dank koesteren. 
Dit respect en deze dank te verwoorden, door de waarde 
van zijn werk uiteen te zetten, is nagenoeg onmogelijk omdat 
de juiste termen door de boekhandelaar in zijn struggle for 
life (daily hread, motorcar and televisionset) zijn misbruikt. 
Het is grappig te constateren hoc de bede uit het Onze 
Vader voor het dagelijks brood, dat door werken verkregen 
kan worden, op uiteenlopende wijze wordt geïnterpreteerd 
wat betreft de aard van die werkzaamheden. 
Ze t  dz commercie met geweld het stempel ,,eerlijk" op een 
boek, dan is dit slechts de handelsvlag die de leugenachtige 
lading dekken moet: heet een hoek ,,realistisch" dan is dit 
slechts de handelsnaam voor vunzig en onbeschoft: een 
,,warm" hoek hoort thuis in de  kachel; ,,gedurtd" is idcn- 
tiek met domi ,,fris7' is onvolgroeid en .,modern" een syno- 
niem voor zonder bestaansrecht. 

Door zijn jarenlange praktijk en zijn dagelijkse omgang 
niet jongeren vanaf 1 7  jaar, heeft pater Wesseling een er- 
varing opgedaan en een kennis verworven, die in zijn ,,On- 
gewoon Journaal" duidelijk aan het licht trcdcn. 
De moeilijkheden waarme? hij telkens in zijn jeugdwecïi 
geconfronteerd wordt, heeft hij vergezeld van zijn mening 
daaromtrent en zijn oplossing daarvoor te bock gesteld: 
een boek dat rniddei; iri de wcrkelijkhrid staat. 
Hij Iaat d? jongeren vrij aan 't woord, luistert, begrijpt en 
antwoordt. Ir i  zijn diagnose is i i i j  c m  t-cnlist. in zijti thcrapic 
een door dc practijk gelniitcrdc optiinist. 
D e  prohlenien waarvoor hij zich geplaatst ziet zijn omvang- 
rijk en velerlei. De wijze waarop hij ze afdoet is bcvredigcnil. 
Het woord dat hij spreekt is ook het woord van ons. De 
richtlijnen die hij geeft zijn in 't leven bruikbaar. Hij treedt 
je tegemoet zonder opdringerigheid, zondcr de  ziekelijke 
zucht te overrom~elen. aan de haak te slaan en binnen te . . 
halen: geen zielsolierij. Het is een onbaatzuchtige hand die 
je toegestoken krijgt; je kunt hem wcigereii. 
Wessclings Journaal is grotendeels opgebouwd uit preken 
aan t e  tippcn. Hij verdedigt niet tegen beter weten in. Hij 
schiídert geen gefingeerde misstanden en roept geen rhetori- 
schc prohlemen op, om i11 cen daarop volgende brillante 
woordenvloed de juistheid van zijn stellingen uit te spelen. 
Deze man is gewoon eerlijk. 
Wesselings Journaal is grotendeels opgebouwd uit preken 
en conferenties die in hoofdstukken zijn ondergebracht en 
telkens worden onderbroken door citaten uit brieven gela- 
den met bezwaren of door opmerkingen en verwijten door 
jongeren gemaakt op discussie-avonden e.d.: geen eigenwijze 
monoloog dus, maar een boeiend rondetafelgesprek waarbij 
je kunt aaiischuiveti en waaraan je mag declnemen: je heht 
niet hij voorbaat ongelijk! W a t  ook de kracht van dit open 
forum uitmaukt is dat Wesscling liiet probeprt de ervariii 
jeiigdlcidcr uit te liarirjr~i. noch zich door concesiies lot 
populair prirstcr wil laten zalven. Diep doordrongen van 
de waarheden van zijn gclaof, getroffen door <Ir geestelijke 
nood waarin zijn vrienden verkeren en gedreven door ren 
heilig enthousiasme en een vurige bereidheid te helpen, waar 
mogelijk. vraagt deze priester in de kring van ons jongzren 
t e  mogen blijven om. zo wij dat willen, samen na= een op- 
lossing te zoeken voor wat ons dwarszit. Wie,  door deze 
formulering, denkt te maken te krijgen met een repetitie van 
de katcchismus, een vrome thee - visite of een zinloos spel- 
Ictje trefbal met dogma's en bijbelteksten. is misleid. Dit 
boek tekent, daar de jongeren zelf aan 't woord komen, een 
sums wrange wrrkzlijkheid, teleurstelling. verbittering. De 
aanvallen zijn verbeten en meedogenloos. Het verweef is 
sportief en vol begrip. Met vecl kennis van zaken - geen 
aewiid acleuter - hesorcekt de schriiver o.a. de vierlna van " , -  v 

de Eucharistie, het sacrament van de biecht, de gestalte der 
Kerk. verkeririq en huwelijk, de preek, in een taal die aan 
duidelijkheid &inig te wensen o&i.laat. 
W e l  heeft de  veelheid aan vraagstukken tot resultaat dat 
de behandeling ervan soms iets (e beknopt is of niet diep- 
gaand genoeg. Dat een enkcl fragment nogal lastig is uit- 
gevallen, is uit de  aard van het onderwerp te begrijpen. Een 
simpeler behandeling is dan zonder waardeverlies niet 
mogelijk. 
Dit boek bevat ook een aantal getuigenissen; een antwoord 
op de vraag: ,,Wat dunkt U van de Christus?', gegeven door 
een dertigtal figuren van uiteenlopende levensheschouwing, 
die bij de jongeren een zekere bekendheid genieten. Over 
deze persoonlijke visies kan een ieder denken wat hij wil, 
interessant zijn ze alle in elk geval. 
Het is natuurlijk dwaas om dit hoek aan te prijzen met de 
krrei: .,Jongelui, heb je moeilijkheden7 Lees ,Ongewoon 
Journaal" en alles sal reg kom!" Z o  eenvoudig Ligt de  zaak 
vanzelfsprekend niet. Maar toch geloof ik dat pater Wesse- 
ling met dit geschrift niet zal nalaten op z'n minst een zeke- 
re goodwill voor Christus te wekken. T.A.F. jr. 



tussen G I S T E R E N  
Toen de heer Fens vorig jaar voor Cassiriacum sprak over 
tendenzen in de hedendaagse literatuur was het een nogal 
somber overzicht dat hij ons te bieden had. 
Daarom waren wij benieuwd hoe hij deze avond het pessi- 
misme, dat in de hedendaagse literatuur aan de  dag treedt, 
in verband zou brengen met het ,,carpe dia"-motief, dat 
Cassiciacum dit trimester heeft gesteld als leidend motto voor 
de  lezingen. 
De heer Fens is er echter, om even op het verslag van zijn 
inleiding vooruit te lopen, uitstekend in geslaagd om ondanks 
de  sombere gegevens ons oog te richten o p  de vreugde die we 
kunnen en mogen scheppen in het leven. 
Wanneer wij ons oog laten gaan over de  hedendaagse lite- 
ratuur, aldus de  heer Fens, vallen ons een grote somberheid 
en een ontstellend pessimisme op. 
In het na haar dood verschenen boek ,,De Verliezers" van 
Anna Blaman, wordt ons een zeer klein-burgerlijke wereld 
geschetst. waarin de mensen smeken om een klein beetje 
liefde en begrip. 
In de  laatste bundel verhalen van Koolhaas zijn de hoofd- 
personen dieren, die, juist als zij hun hoogtepunt zullen be- 
reiken en iets zullen gaan betekenen, op een meestal tragische 
manier de dood vinden. 
Deze twee boeken mogen dienen als voorbeelden voor de 
hele literatuur. Zij, die dieper wensen in te gaan o p  deze ge- 
gevens, verwijzen wij gaarne naar de  lezing die de heer Fens 
vorig jaar hield. 
W i j  zien nu een tweetal reacties tegen dit pessimisme: een 
eerste groep, de meer intellectuelen, gaat de literatuur van 
het verleden weer opzoeken. Dit is een bewijs van blindheid 
voor de eigen tijd. De tweede groep, de minder ontwikkelden, 
zoekt zijn heil in de  zogenaamde damesromans en de  dames- 
weekbladen, die de mensen met hun ,,lievew verhalen (wel- 
bewust) een rad voor de ogen draaien. 
Maar daar het verleden Net meer levend is in de haast Ict- 
tcrlijke betekenis van het woord. en de in de  damesbladen 
beschreven levens niet echt ziin, kan de  wat dieper schou- 
wcnde mens zich daarmee nicr tevreden stellen: hij is yedosnid 
tot cenzaamhcid, is trrugvc.worpzn up zirhzïlf 
Gaan we  een stap verder, dan zeggen wij: d e  mens is zijn 
eigen milieu geworden. 
Dit laatste manifesteert zich in de talloze ik-romans, die 
vandaag de dag geschreven worden en eveneens in d e  poëzie, 
waar het lichamelijke tot symbool verklaard wordt. 
Het lichaam van deze mensen is hun eigen woning: zij heb- 
ben geen uitzicht. 
Wanneer we dit nog beknopter samenvatten kunnen wij 
zeggenr ,,Het leven van deze mensen is alleen nog vandaag." 
Vandaag, want gisteren heeft afgedaan. Men ziet nu dat deze 
mensen óf berusten in dit uiterst beperkte leven, zonder pogin* 
gen te doen er nog iets van te maken (wat laf is), óf (en dit 
is een niet minder laffe houding) dat zij het ,,vandaag9' te 
intens gaan beleven. Zij doen dit uit angst dat er morgen 
niets meer zal zijn. Zij  vrezen hun fijne leventje van vandaag 
te verliezen. 

AGENDA 

17 april8 Hervatting van de lessen voor alle 
klassen tc 8.45 uur. 

29 april: Laatste lesdag voor Vl.  

1 mei: Viering van de verjaardag van H.M. 
Koningin Juliana; geen lessen. 

5 mei: Eerste vrijdag: 8.00 uur H. Mis in de 
kapel voor leerlingen uit Haarlem en 
omgeving. 
Bevrijdingsdag. Einde der lessen te 
12.30 uur. 

6 mei: Laatste lesdag voor de klassen 5 A  en 
5 B. 

Maar om nu te komen tot de titel die de heer Fens aan ziin 
inleiding gegeven had: ,,Tussen gisteren en  morgen", het 
standpunt waar de zoëven genoemde mensen vanuit gaan is 
niet reëd, het is integendeel volstrekt irreëel. 
Vandaag is niet iets dat volkomen losstaat, het is met vele 
banden vergroeid aan gisteren. Het is zelfs ontstaan uit gis- 
teren en eergisteren, Vandaag staat niet los van morgen, want 
morgen zal groeien uit vandaag en zonder vandaag zal morgen 
nooit komen. 

en M O R G E N  
Wanneer men dus vergeet dat gisteren zowel als morgen van 
zeer veel belang zijn voor vandaag, begaat men een fout die 
funeste gevolgen kan hebben. 
Vandaag alleen genomen, is: stilstand; en stilstand wil reg- 
gen: dood. 
D e  drie voorbeelden, die het verband tussen gisteren, van- 
daag en morgen moesten duidelijk maken, waren o.i. zeer 
gelukkig gekozen. 
D e  heilsgeschiedenis van de Joden is volledig gebouwd op 
het verleden en verwijst door de  symbolische kracht van zijn 
heden naar het straks. In de  gebeden bidt men: vroeger gaf 
God hulp, help ons zo weer! Het ,,reken mij de zonden mijner 
vaderen niet aan" getuigt eveneens van een dergelijk diep 
inzicht in de verbondenheid van elke nieuwe dag met de 
voorbije. 
In de  liturgie van de Paasnacht durven wij de schuld van het 
mensdom aan te spreken met ,,o felix culpa!", omdat wij 
door een zo groot en zo machtig Koning bevrijd zijn van het 
duister, waarin de  gehele werdd gehuld was. E n  we be- 
roeren hiermee het hele mysterie van de tijdverwevenheid, 
die wij zo vaak in de  liturgie van ons geloof ontmoeten. 
E n  als derde voorbeeld: bezit de Kerk niet nóg een zeer 
schoon verwijzen naar de geheimzinnige band tussen wat 
w a s  is en zal ziin, in de  gemeenschap der heiligen? Spreken 
wij niet van een strijdende Kerk, die rondzwoegt op aarde: 
van een lijdende Kerk, die boet voor het verleden: van een 
zegepralende Kerk, die God bereikt heeft en die wij zien als 
de vertegenwoordigers van de toestand die wij zullen moe- 
ten bereiken? 
Laten wii daaram niet zo ziin als zii die aisteren als mis- 
lukking en morgen als vernietiging beschouwen. Zij tonen een 
verkeerd begrip. Als christenen kunnen wij door ons geloof 
vandaag bouwen aan de dag van morgen, zelfs mèt he t  puin 
van gisteren. 
D e  heer Fens besloot zijn lezing met het zonnelied van 
St. Franriskus Het zon te ver voeren dit hier in zijn geheel 
aan te halen, alhoewel ik het graag gedaan had. Het is een 
juweeltje van poëzie, waarin de dichter (die in zoverre een 
treffende gelijkenis vertoont met het beeld dat de hedendaagse 
literatuur ons biedt, dat hij zich zelf zag als de  grootste 
zondaar van aUe tijden) zijn vreugde uitzingt over de  tijd 
waarin hij leefde, over alle tijden, en het vreugdcbrengend 
verband daar tussen. 

pim de vroomen 

6 en 7 meij Interscholaire te Venlo. T e  8.00 uur 
vertrek van de deelnemers vanaf het 
schoolgebouw. 

R mei: Nieuwe lesrooster 

8, 9 en 10 mei: Schriftelijk eind-examen gymnasium. 

11 mei: Hemelvaartsdag. Geen lessen. 

15, 16, 17 en I8  mei: Schriftelijk eind-examen H.B.S. 

20 mei: Bedevaart naar Heiloo. Lopers vi r -  
trekken te 3.00 uur; fit-tsers te 7.00 uur. 
9.00 uur Hoogmis. 
Na  de bedevaart begint de Pinkster- 
pauze. 

24 mei: Hervatting van de lessen te 8.45 uur 
voor alle klassen. 



MISERERE MEI  

DEUS 

MISERERE MEI DEUS ...... ontferm U over mij, God, vol- 
gens Uw grote barmhartigheid. En naar de rijkdom uwer 
ontferming, delg mijne misdaad Want ik ben mij van mijn 
misdaad bewust en mijn zonden staan mij steeds voor de 
geest. Tegen U alleen heb ik gezondigd, gedaan wat kwaad 
is in Uw ogen. .. . . . 
Ziehier: het begin van de miserere-psalm en tevens de inhoud 
van een der meest grote kunstwerken: de prentenreeks ,Mise- 
rere' van Gevrge Rouault. 
De Miserere, volledig geheten ,Miserere ct Guerre' is een 
prentenreeks van de in 1871 te Parijs geboren en in 1958 
gestorven George Rouault. De reeks werd opgedragen aan 
zijn meester Gustave Moreau en zijn moeder ,,die mij ten 
koste van slapeloze nachten bijstond. toen ik voor het eerst 
als jonge, slecht toegeruste kunstpelgrim ronddoolde". 
De Miserere is een reeks en als zodanig moet ze dan ook 
gezien worden: alle prenten in de door Rouault zelf gegeven 
volgorde vormen een verhaal; een verhaal waarin als tegen- 
wicht voor de zonden der mensen, voor de onrechtvaardig- 
heden der rechters. koningen en groten der aarde, voor de 
bandeloosheid der vrouwen van Lichte zeden, voor de oneven- 
wichtigheid der samenleving, het egoïsme en de zelfzuchtig- 
beid, steeds het klagende, door deze daden gefolterde gezicht 
van de Koning, de Schepper, wordt gesteld. En dit verhaal 
is uitermate boeiend, het is immers een dialoog tussen God 
en de mens. Daardoor is ze zo diep, zo onuitputtelijk diep, 
dat Pater Calmet, een groot Rouault-kenner en bewonderaar. 
ervan moest verklaren: ,,De hele theologie van zondeval en 
verlossing is nodig om dit werk te verklaren". 
Het begin van dit werk, dat 58 prenten telt - 33 voor de 
Miserere en 25 voor de Guerre - stelt ons voor het thema 
van de ellende: Christus, de gekruisigde; klagend staart deze 
blik van Christus ons aan. Het onderschcift van deze eerste 
prent is tevens het begin van de psalm: ,,Ontferm U over mij, 
God, volgens Uw grote barmhartigheid. Deze zin is zowel 
het fundament als de overkoepeling van de misererer het is de 
gedachte, die alles beheerst. Maar Rouault vertelt z ip  verhaal 
verder, somber en treurend: na enige prenten van de lijdende 
Christus, laat hij ons de lijdende mens Men. Slavernij. wreed- 
heid en angst, armoede en verlatenheid passeren de revue. 
Maar wanneer Rouault de vraag voelt aankomen of Christus 
dan niets goeds op aarde heeft gemaakt, verhaalt hij van de 
genoegens die liefde en hoop ons schenken. Maar hoe vaak 

wordt dit gduk niet misvormd en vergooid, hoe vaak leidt een 
liefdesbetuiging van God er niet tot dat we onszelf gaan 
overschatten en daardoor menen het roer zelf weer in handen 
te kunnen nemen? 
Want is het toch eigenlijk niet verschrikkelijk moeilijk, te 
blijven en durven hopen op God? Op welke hoop immers, 
buiten de hoop op God, kan men nog steunen in een wereld 
waar het menselijk recht slechts een parodie is van de ge- 
rechtigheid? 
En weer toont Rouault ons dat beeld van de voor ons ge- 
storven Chdstus, die zo enorm veel geleden heeft, meer dan 
wij mensen ooit zullen behoeven. Denkend aan de zo deernis- 
wekkende toestand van Christus, die volkomen gelijk wilde 
zijn aan ons mensen, gaat Rouault nu weer opnieuw denken 
aan de ellende van de mensen: de strijd tegen de natuur, de 
verlatenheid, de miarnaaktheid en de ontberingen, de angst, 
de zee, het verdriet en de dood. Maar wat weet de christen 
van de dood? Het is de overgang naar een heter leven: 
chantez matines. le jour renait; zing de metten, een nieuwe 
dag wordt geboren. Christus stradt ons reeds tegemoet. dit 
te meer daar Gods zoon over de dood heeft gezegevierd en 
de verrezen Christus niet meer sterven zal maar ons het leven 
schenkt. Aan deze troostvolle waarheid herinnert Rouault onb 
in de laatste prenten van het eerste deel, de Miserere. En 
deze reeks sluit, evenals de Guerre, met de doek van Vero- 
nica: het klagende gezicht van Christus dat om wederliefde 
vraagt. 
Hiermee is het eerste hoofdstuk van Rouaults verhaal ge- 
eindigd. In het tweede ded gaat hij nader op een der grootste 
rampen van ons menselijk bestaan in: de oorlog, la Guerre. 



Hierin toont Rouault ons de zinloosheid en het meedogen- 
loze van de oorlog in al haar verschrikkingen, op een harde en 
reële manier. 
In geheel zijn Miserere geeft Rouault vanuit zijn groot geloof 
ren zeer persoonlijke en indringende visie op het lijden van 
de mens en op zijn hartstochten. Hij doet dit op verscbillende 
manieren. Nu eens satirisch of spottend, dan weer fel aan- 
klagend en verontwaardigd, soms klagend of meelijwekkend. 
Steeds is het echter een aangrijpende verbeelding van de 
gebrokenheid van de mens, tot aan de grens van de pathe- 
tische schreeuw en de karikatuur - in deze hoedanigheid 
vertoont Rouault dan ook sterke verwantschap met de 
meester van de karikatuur: Daumier - maar steeds aan deze 
zijde van de grens: de ellende is verstild tot gelatenheid en 
raakt aan een droef geluk. Bovendien is het in het verband 
van troostende zingeving geplaatst naast het lijden van de 
God-mens. Tevens heeft Rouault in de Miserere een wonder- 
lijke generaliteit weten te bereiken: ieder uitgebeeld persoon 
is meer dan zicbzelf. W e  herkennen ons steeds daarin terug. 
Het lijden van de uitgebeelde is veler lijden. 

Znls men kan afleiden, spreekt uit geheel dit werk de grote 
afkeer van Kouault van de beperkingen, die de conventies 
van de maatschappij hem opleggen. Rouault was wars van 
alles wat officieel is, Hij ziet de huichelachtigheid van de 
mensen dan ook zeer duidelijk. Deze treft hem zo schokkend, 
dat hij deze emotie wil uitschreeuwen, in de prent om de 
mensen nog bijtijds hun fouten te doen inzien. Heftig schil- 
dert hij hun deze huichelachtigheid voor: zonder reserve en 
geen blad voor zijn mond nemend. 
Rouault doet dit zo magistraal, dat we diep ontroerd worden 
bij prenten als bijv. toujours flagellé, zonder ophouden ge- 
geseld, waar Christus naakt en met bloed bevlekt tegen een 
muur steun tracht te zoeken. Het ineengezakte lichaam staat 
voor ons: dat hebben wij. mensen, misdaan. Door onze schuld 
ligt daar die man, die ons slechts gaf, als maar gaf, en niets 
anders terug kreeg dan een verminkt lichaam, blauw van de 
geselslagen, Dit hebben wij op ons geweten. 
In hoe duidelijk contrast hiermee heeft Rouault de prent ge- 
maakt waarop een dame, overtuigd van baar plaats in de 
hemel, staat afgebeeld. Eén van zijn gijzelaars durft aan- 
spraak te maken op een plaats aan Zijn gastmaal! 
Of een andere prent: een veroordeelde door mensen gevon- 
nisd, wordt weggeleid. Mensen, evenzo schuldig aan Zijn 
dood als de veroordeelde. spreken een vonnis uit, slechts 
omdat bij in hun ogen grotere misdaden heeft begaan. Met 
welk recht matigen wc het ons eigenlijk toe te vonnissen? 
Men zou tegen de Miserere kunnen inbrengen, dat ze het hele 
menselijke d.w.z. de aanleg tot zondigen, wil uitbannen, dat ze 
het leven te idealistisch wil maken. Maar wordt er tegen- 
woordig ook niet te veel in de tegen-geest gepraat? Bestaat 
er heden ten dage niet een neiging om het zondigen maar te 
aanvaarden door het toe te schrijven aan onze innerlijke en 
fysieke constitutie? Uitdrukkingen als ,,Dat is menselijk", 
,,Zo zijn we nu eenmaal", ,,We zijn ook allemaal maar men- 
sen" of ,,De mens is ook niet volmaakt" kunnen ter illustratie 
dienen van dit symptoom. Dit kan tot grote gevaren leiden, 
wanneer we gaan denken dat zondigen, omdat we mensen zijn, 
geoorloofd is. Als tegenwicht nu hiertegen heeft Rouault 
zijn Miserere gesteld. Heftig, omdat hij als zwaarmoedig en 
opstandig katholiek, die hij was, meer heil verwachtte van 
het nastreven van een, weliswaar zeer hoog, ideaal dan van 
het berusten in onze aard. Men kan het met Rouaults opvat- 
tinyen niet helemaal eens zijn, maar we moeten de Miserere 
accepteren zoals Rouault haar bedoeld heeft. En we moeten 
ook niet vergeten, dat de Miserere reeds bijna een halve eeuw 
oud is, de theologische opvattingen waren toen ook anders. 
Tevens moeten we deze geesteshouding in het licht stellen van 
het feit, dat Rouault door zijn sterke sociale bewogenheid 

veelvuldig in aanraking kwam met mensen, die het niet al 
te nauw met godsdienst en geloof namen en dus het meest 
profijt hadden van op het sentiment speculerend apostolaat. 
Hieruit kan dus afgeleid worden, dat Rouault zeer verwant is 
aan de middeleeuwse geloofs-opvattingen. Want  het zich 
openhartig, kinderlijk spontaan overgeven aan God en het 
niet te zeer vertrouwen op eigen kracht is een frappante 
karaktertrek van de M. E. Dat bij zich erg tot die tijd voelde 
aangetrokken blijkt tevens uit de wijze van schilderen: de 
zware, zwarte contouren (en in zijn overig werk de felle door- 
schijnende kleuren, want de Miserere is uitsluitend zwart- 
wit) doen sterk denken aan de M. E. glas-in-lood ramen. 
Deze hoedanigheid vindt ongetwijfeld haar oorzaak in het 
feit, dat hij in rijn jeugd op een atelier voor het herstellen 
van glas-in-lood ramen heeft gewerkt. 
Gelijk de M. E. kunstenaar niet de bedoeling had ,kunst' te 
maken, zo werd ook hij Rouault het kunstenaarschap dienst- 
baar aan zijn belijdenis van religieuze gevoelens. Zijn schil- 
derkunstige composities hebben echter niet de gestrengheid 
van de M. E. kunst: ze ziin vriier. onaebondener. Door deze . . .. 
mcrku*nardiyr, ci<lcn vurinyeviiiq wi.1 Rounult zich. temidden 
van Jc baanbrek,,ndc arroniinyiii in dc hcdcndaagse schildzr- 
kunst. als een eiaenzinnia eGzaad te handhaven. Zelf be- " " 
hoort hij eveneens tot de modernen: stylistisch rekent men 
hem wel tot de Fauves. Alleen stylistisch echter, want Rouault 
atoneert in deze groep door zijn opvattingen over het Leven 
volkomen. Tonen de andere Fauves, mals Maurice de Vla- 
minck, Dufy, George Braque, Kees van Dongen e.a. een blij- 
moediae. nositieve kiik on het leven. Rouaults werk is zwaar " .  . , . 
en ernstig, somber en heftig emotioneel, eigenlijk meer Duits 
dan Frans. Evenals Ericb Nolde in Duitsland, is hij in Frank- 
Rik de eniae urote exoressionist. die zich vooral op religieuze 
thema's toelegde. 
Het is helaas niet mogelijk om een volledige uiteenzetting te 
"even over de betekenis en structuur van de Miserere. Want  " 
de Miserere moet door ieder persoonlijk ervaren worden. 
Tegenover deze grootsheid wordt elke taal onmachtig, alleen 
diepe stilte kan de ontroering nog vertolken. Als een M. E. 
kerk openbaart de Miserere slechts binnen een langdurige 
beschouwing haar geheim. 

R. van Schendden. 



SPORT 
De proefwerkweek nadert. De anders soms wel schappelijke 
leraren zijn veranderd in ware beulen. Enorme proefwerken 
worden opgegeven. waarvan je je afvraagt. hoe je rr in 
hemelsnaam mee klaar inort koineii. 
Misschien zitten soiiiniigen al t? deiiken aan de zomer: heerlijk 
liggen op 't strand. lekker zwemmen in zee . . . . . . . . .  Maar och, 
laten we tot de werkelijkheid terugkeren. 
Pasen staat voor d? deur. Rij Pasen denk je behalve aan 
eiirin en een haas ook vanzelf aan voetbal en volleybal. 
\?Jat dit laatste betreft: het volleybaltoernooi wordt zoals ge- 
xvoonlijk in het Krelagehuis gehouden (voor datuiti zie bord 
Cour) en na de prima prestaties van ve-rlede-n jaar, torn dc 
beide teams van onze scliool ren e-erste en een tw-eede plaats 
bereikte,,, hebben wij ook dit jaar weer een uitstekend team. 
Wij hopen op een talrijke supportersschare! 
Ook aan voethal wordt veel gedaan. Na de selectiewedstrijden 
wprdeii de teams samengesteld. Het was een prachtig gezicht 
d i  22 wriemelende jongetjes, die onder nauwlettend oog vati 
dc ..jury", al pingelende een zo gord mogelijk figuur trachtten 
te slaan. 
Er zijn ook oefenwedstrijden gespeeld. waarhij ik volsta met 
twee wedstrijden. nl. Triii. 2 Iniet 9 man!)-Henricus Ulo 
3-1, terwijl liet eerste (onvolledig) tegen het eveneens on- 
volledige Coortihertlyc. met 7-2 won. Speciaal in de eerste 
lidft werd er gocd gevoetbald, zodat wij met spanning wach- 
tcii op het paastoernooi. Wi j  rekenen ook 1111 weer op vrcl 
siipportcrs! (voor data en tijden zie bord Cour) .  
Laten w-c nu eens een blik werpen op de sportprestaties van 
dc afgelopen tijd. Behalve de uitstekende prcstaties van Henk 
van der Grift en Rudi Liebrechts I ~ ~ b h e n  ook trinitariërs primd 
successen geboekt. 

tafeltennis 
Vanaf januari zijn de tafeltenniswedstrijden van onze school 
grhouden en wel tot half februari. Elke vrijdagavond werden 
er wcdstrijden gespeeld. die door Pater Vernrr (van wie ik 
ook de uitslagen van de diverse partijen ontving, waarvoor 
mijn hartelijke dank) uitstekend georganiseerd werden. Er 
werd gespeeld in twee groepen. nl. de hcginnelingen en de 
gevorderden. 
Bij de beginnelingen (nou. als je ze ziet spelen lijken het wel 
routinés) was  de strijd fel. In de halve finale kwamen: 
F. Konipier (na  een mocizame 3 sets-overwinning op Hover- 
kanip), G. Kranendonk, J. Versteege en S. Jutte. Deze vier 
bleken niet veel voor elkaar onder te doen. G. Kranendonk 
won van F. Kompier met 21-14, 19-21, 21-9, terwijl S. Jiirte 
van 1. Versteeae won met 24-22. 21-15. 
De finale werd na een p e d e  partij gewonnen door S. Jutte. 
die Kranendonk met 21-14, 21-19 versloeg. 
Jutte was dus kampioen var, d? beginnelingen en ik wens hem 
veel succes toe. ook alvast voor volgend jaar als hij met de 
gevorderden meedoet. 
Bij de gevorderden was er eveneens van uitstekend spel te 
genieten. Hier kwa~iien na zeer lange en felle strijd H. de 
Riddir. Co  Balni, W. Poinmerel en J. Huybens in de halve 
finale. 
Hier bleek het klasseverschil wel groot. want Co  Balm, die 
met 21-1 1. 21-10 van Hans de Ridder won. en J. Huybens, die 
W. Pommerel met 21-8, 21-13 versloeg. kwamen zonder 
moeite in de finale. 
Deze finale werd onder grote spanning gespeeld. Zou  Co 
Ralni het tegen de veel jongere J. Huybens redden? Toen de 
partij aan de gang was wist men het al. W a n t  alhoewel Co  
Balm zich uit alle macht verdedigde en speelde wat hij kon. 
was Huybens duidelijk de sterkste. Met prachtig spel wist hij 
tenslotte de titel te behalen met 21-11. 21-10. Alle ,groten' 
uit de 4e en 5e klas had hij achter zich gelaten. De winnaar 
van verleden jaar, Chris Vogelzang, had in de kwartfinale al 
tegen Huybens gecapituleerd: 21-19. 21-14. 
E r  werd ook gedubbeld. De belangstelling van de begiiinelin- 
gen hiervoor was echter gering. Er schreven maar 3 teams in. 
waarna deze bii de aevorderden aevoead werden. In totaal " " 

waren er acht koppels. 
De winnaars kwamen in de halve finale. Dit waren: H. Jon- 

kcrgouu~/]. Stanitneyer. die in deze halve finale verloren van 
M. P~t tke r JCo  Ralin niet 21-19, 21-11: en verder het heginnc- 
lingenkoppel S. Jutte/<;. Krancndonk die nu van het sterke 
duo W. Pommerel/]. Huyhcns verlorin met 21-14, 21-16. 
De finale tussen M. PöttkerjCo Balm en W. Pommerel/J. 
Huybens was zeer spannend en ook hier viel van uitstekend 
spel te genieten. Maar evenals hij het enkelspel moest ook 
hier de ,oude garde' het loodje leggen. W .  Poninit-~.el/J. Huy- 
hens woiineii tenslotte met 21 -15. 21-10. 
Dit waren prachtige wedstrijden. Alleen - ja, het wordt ver- 
velend - is het leuk als je als kampioen een beker uitgereikt 
krijgt, terwijl er amper 10 (ja: tien!) toeschouwers zijn? Dit 
moet veranderen. Steiiii je klasgenoten als zij met het paas- 
voetbal- of paas-vollcvhnltoeriiuoi  rioe eten meedoen. Kom 
kijken. schreeuw je krel hees. moedig onze school aan bij elk 
sportevenement! 
O p  zondag 26 febr. werd het D.S.R.-toernooi oehouden. waar- 
;nn  ci.>k i r i i i i i .  r i ï rs  <icil:i.~tii~~ii I C  d : ~  :t.,rr:v,.) , \v.# ar,qc,r~ . $ ! I C  
l I l o .  tor en rr.cr Ih ,;:.,r <I,-*I,, . i i i t . i . .  
u.isr j. Hiish.-ii% r i i,.,iiIt. r<. u:iiricri Uok in di- i<n;.rr-iin. l i  
won hij. miar  in d; linlv? finale moest hij tegen de zeer sterke 
Van Neste het onderspit delveii. 
Maar het is een prima prestatie oni in een zo'n sterk hczct 
toernooi bij de laitste vier te koineri. 
@en even grote, zo niet grotere vrrrassiiig. w ~ i s  de uitstekende 
prestatie van Jan Stammeyer, die in de C-klasse zowaar in 
de finale wist te komen. Dat hij deze verloor w a s  wel jam- 
mer. doch de 2e plaats blijft een prima prcstatir. 

een nieuwe sport 
Er is een nieuwe sport geboren. O p  maandag 20 februari trok 
nl. een geweldige groep jongens naar de Grote Markt, waar 
één van hen. Jonkergouw. 15 (ja lezer, uw oog bedriegt u 
niet: vijftien) haringen (zout) op nioest eten. Hij kreeg hier- 
voor een half uur. doch na 5 minuten waren alle 15 haringen 
op! Emirder die dit record wil breken wordt verzocht dit aan 
Joiikergourv mede te delen. Ik waag me er licver niet aiiri... ... 

atletiek 
Uit droefgeestige bron hch ik veriiomin, dat de belangstelling 
voor deze ,,edelen sport sterk vrrniindird. Vrijv.ze1 al onze 
,.proiiii~ienten" zitten in de hoogste klasseii en hopen dit jaar 
liet Triniteitslyceum vaarwel te zegge11 en aangezien wij een 
goede naam hebben in dr  atletiek. zoii h t  jammer zijn als 
deze verloren gaat. 
Is er dan werkelijk niemand die hard kan lopen, ver kan 
springen, enfin noem maar op? Dat wil er bij mij niet in. 
W o r d  lid vati een atletiekvereniging! Zorg dat wij, ook wat 
atletiek betreft. 011s woordje mee blijven spreken. 
D e  belangstellendrn. di? precies willen weten hoe het in zo'n 
vereniging gaat. welkc verenigingen er zijn enz.. kunnen zich 
wenden tot André Masciiii ( 5  A ) .  die graag inlichtingen zal 
verstrekken. 

biljartverslag 
Geliikkig Iieef: onze school ook in deze tak vati de sport niet 
bij andere scholen achter willen blijven en mochten wij op 
4, 5 en 6 januari in ,,Het Wapen  van Bloemendaal". een knus 
biljartcentrum van Haarlein. getuige zijn van een gave com- 
petitie op het ankerkader 47-2. Zoals te verwachten was is 
P. van der Bongerd als eerste uit de bus gekomen. Zijn stoot. 
sec als Lombardiaanse port, zijn soepele pols. zijn gave rappel 
en vooral zijn gedurfde niassés bleken ook nu weer ouover- 
trefbaar. Als tweede plaatste zicli W. Kraai. die door zijn 
geregelde training in Brinkmann zeer veel bijgeleerd heeft en 
over een gevoeliger piqué blijkt te beschikken dan twee jaar 
terug. Zijn berekening en inzicht grenzen aan perfectie; zijn 
pols is echter nog te stroef, wat vooral in het klein-spel tot 
uiting kwam. 
Een troostprijs kon worden uitgereikt aan F. x,. Engelaar. 
die vooral in het uitbuiten van situatie-stoten en de i cheval- 
positie een opmerkelijke kunde aan de dag legde. O p  de op- 
rnerking van M. Weykamp. dat het ivoor niet deugde. kun- 
nen wij niet nader ingaan. Het ivoor deugde. naar wij zelf 
gevoeld hebben en naar café-houder Teun en biljart-expert 
Van Eden ons nog verzekerde. wel. 
Gaarne zouden wij bij volgende wedstrijden meer toeschou- 
wers aantreffen op de stoelen. Wi j  dachten ook aan een 
beker, want handdrukjes en hordjes pinda's beginnen ook te 
vervelen. 

K. SCHRAMA. 



schooltoneel 

I# SANCTA MARIA" MENDEL 
Hoetiiel de redacfie van Toiie Lege door een rnisverslerzd In v~rgelijking ,net vorige jaren. heeft hct Mendclcollcgc dit 
niet werd uitoenodisd fot hef biinionen van lief schooiforriel iaar pen ~ i i i t  te biste heiirt oeniankt niet d? t o ~ ~ r r l v o o r s t ~ l l i ~ ~ a .  
r,an Sancfa Maria. riemen wij toch, op grond uan prcitiger Het is echter wel redeliik. de achterarond van deze avond 
Iirrinnerinyen, sans ranrzirre de als verslag ii- bcschoriwen per- op de voorgrond te plaatsen. Toen Rector p. Hutjens en de 
suoniijke mening op i>sn rcri Tririitariër, die priué bij een der 

J, W, v, d, Ven vol enthoLisiaste plannen om 
opi>orriiiljen aann~cz ig  iiias. 

n-3 en Tulia OP te voeren, bii de verwezenliikinq hiervan op oii- 
IceL1. . .. 

aangrnanii moeilijklieden stiiitteti (zoals o.a. het feit dat zirh 
Tammer. 't was toch allrs zo goed aardig hedoeld. E n  ik tc vccl doubleurs in de riien van de debutanten schaarden\ . 
had er  zo graag een vriendclijk cursiefje aan gewijd: prijzen- besloten zij om hier dan toch maar van af te zien en alsnog 
CIC prnedicaten prijkten a1 bij voorbaat in mijn zakboekje: iets te kiezen, 
zinnen met voorbedachten rade. Maar nu mag dat allis op- 
eens niet. N u  moet ik eerlijk zijn. Warit biiiteii Iiiijn agenda 
stond de iuerkeliikheid. Dat iindt-re werd .,De vioolboiiwer van Ci-emona". een een- 

vergist een clii;urg zich tijdens operatie, dan kan deze arter van F r a n c i o d o p p r é ,  ren comcdie dic te weinig inogr- 
vergissing d? dood van de patiënt ten gevolge hebben. lijkheden bood. naar gebleken is. Vrijwel de moeilijkste opgave 
Slaat cen wandelaar een onbekende straat in, dan loopt hij voor een regisseur van school-toneel is het maken van de 
de kotis tc verdwalen. keuze. Hiermee staat of valt de avond. Ook al was er ver- 
Grijpt een regisseur mis. dan klapt hij weg door het valluik leden jaar  door onze leerlingen voortreffeliik gespeeld. het 
va11 zijn ..wankele basis ' en hangt onherroepelijk. Zijn toneel stuk bleef toch altiid een wel-leukertie. W a t  rroissrixr de 
wordt galgeplaats. 
Sancta's ,.Harvey" was een misgreep. 
Mary Cliase schr~t-f met het gegeven voor een reiiakter. een 
blijspel in 5 taferelisi. Dc tekorteri die liet resultaat zijn van 
ren drrgelijkc iuisvatting kunnen slechts door geoefende spr- 
Iers worden geflatteerd. die ook in staat zijn de nog aanwe- 
zige mogelijkheden uit te buiten. Daar aan het Söncto-ge- 
zelschap deze krachten ontbraken, werd de opvoering een 
misgreep in j taferelen. De geestige intrige die verhaalt van 
ren man die meent in h ~ t  voortdurende gezelschap van een 
groot wit konijn tc IFVPII en derhalve in hoogst merkwaar- 
dige vcrwikkelingcn verzeild raakt. komt pas tot zijn :echt 
in flitsend onstuimig spel, even dwaas en onyewoon als liet 
gegeven. 
Bij Sancta echter weinig hiervan. 
Trage dialoog en onjuiste typering. Dorre regie. Onvermogen 
om het stuk tot (waanzinnig) leven te wekken en aanvaard- 
baar te maken. Alleen Marina Barloiix gaf blijk van spelin- 
zicht. Haar uitbeelding van Veta Siininons henaderde op- 
vallend dicht dc sfeer woarin dit stuk gebracht dient te wor- 
den. Haar interpretatie was geboren uit het abnormale we- 
reldje van het gegeven en goed volgehouden. verrukkelijk. 
Ditzelide geldt op aangepast? wijze voor Triidy van Ruiten. 
die Iiaar bij-rolletje weldoordacht voor 't voetlicht bracht. 
Voor hrt  ovrrigc: tckstzcggerij. waarin duidelijk punten en 
komma's hoorhaar waren. op die veelzeggende toon van 
..waarom zeg ik dit nou allemaal? Ik begrijp er zelf geen 
snars van". Het ontbrak er nog maar aan dat het ritselen 
van de bladzijden uit het tekstboekje in de steinnien door- 
klonk. Maakt? de een ziïli schuldig aan  het leiden van een 
dor en kuristrndtig tonrelleven zonder vitaliteit. de ander 
veinsde spontaneïteit door schromelijke ,overdoing'. 

Heer v. d. Ven tot deze keuze verleid heeft, is ons ten eiic 
male onduidelijk. Is de keuze eenmaal gedaan, dan is het 
zaak niet meer urn te zien. maar er van te maken, wat er  van 
te maken valt. De leerlingen hebben dat natuurlijk uiterst 
serieus geprohccrd. Iniaar het is niet zo best geliikt. 
Henk van der Eng dient in dit vrrhand als eerste geziocnid 
te worden. Lange monologen vol neersijpelende ellende, wei- 
nig schakering buiten het ene motiefje. uiterst trage actie. deze 
bezuraren van het stuk bleken ziin figuur Filippo het minst te 
schaden. Echte bitterheid kon men zijli spel niet ontzeggen. 
Lieuwe de Vries, een vrij levendige vader. een doffe viool- 
bouurrr en Thea Nederstigt, tijdelijk betrokken van de Sint 
Lucia-school, zijn de overige namen van het programma. 
N a  de pauze zagen wij de leraren van het Mendelcollege 
optreden. Allemaal beangstigend goed thuis op de 
en iiitrrst rolvast. Zij speelden hoast evengoed als wij ge- 
wend zijn van onze vereniging ,.Leto.'. 

Het humoristische stuk, getiteld ,.Eindeiijk iets om over te 
praten" van Philpotts Eden, werd in een uitstekend tempo 
grhmrlit mrt ccn voclbarc rcgic. Vnornl Lnrd Rcdrhrstcr. 
gcspccld door J. W. B. Bryk, was bijzonder goed op dreef. 
Een oud meubelstuk van de engelse adel, gezapig, ambitieus, 
altijd op zoek naar nieuw amusement. De Heer Beyk wist 
deze figuur alle kleur te geven die nodig was. Guy Sydney, 
een zoon, werd. ook a1 zeer levendig. gespeeld door F. A. M. 
Messing. Iets te nadrukkelijk maar uiterst gezellig 

Mevr. Kools. als Letitia rechtstreekse belaaqster van een in- 
Het slepende tempo werd nog meer geremd door de be- breker de Wol f .  die in het gewon? leven onder d i  riaani 
ledigend lange changementen. A. J. Koolc, liaar echtgenoot hleek te zijn, wist ren dochter 
Je moest jezelf bedriegen om nog te geloven dat er een blij- des ],IIizeS te cvreren waar ,,,en aanmerkingen op kan 
spel op de planken werd gezet. 
~ ~ h ,  ,t was wel aardig en goed bedoeld, maar hehhen. De overige spelers waren mevr. M. den Hartogh. o p  

niisscliien kan Sancta dergelijke presentaties beter voor klas. en top een lady met een hoofdletter, N. den Hartogh, een 

SC-avonde-n e.d. reserv~ren en er niet zo openlijk mee voor discrete butler en p. v.  d. Nieuwenhof, een routine-bisschop. 
een ~uh l i ek  treden dat .te elfder ure' de hus bereikte! Deze avond werd hesloten door een epiloog van p. Hutiens. 
Het idee om leraren en leerlingen samen te laten spelen - waarvan wij genoten hebben. Hij wist heel knap de ontzag- 
zonder te suggereren dat de eersten het gebrek aan capnci- wekkende voorbereidinaen af te schilderen, strooide met bloe- 
teit van de laatsten komen aanvullen - valt. hoewel in de ge- bedankte haast en gaf hiermee de 
geven omstandigheden m.i. onjuist, natuurlijk wel te verde- avond een boeiend slot. 
digen. Ilet  heeft voor een tere ziel zelfs iets vertederends. 
W e  doen het samen. gezellig. Wij vormen samen de school- 
gemeenschap, heerlijk. W e  gaan samen wat presteren, hoera! Het ziet er naar uit dat wij, deze avond in overweging ne- 
w i j  na;ir toe, kniis. ,neester en zijn leer. 'nend en epn slinks oogje werpend OP de kolom hiernaast. 
linge, bravo! elkaar recht in de  ogen kunnen zien, wanneer het woord 
I n - d e  practijk heeft het slechts een volkomen misplaatst schooltoneel valt 
.open-doekje' opgeleverd ...... Tomy A. F. DE REDACTIE. 



WAT ANDEREN 
ER VAN ZEGGEN 
Dit km-r IIFIIICII \\,ij twee schoolbladen onder de loep, die 
allchci gekenmerkt worden door een p'tar dingen die vati 
groot belang zijn voor een sclioolblad. B~doelde hladcii zijn: 
,,Mcndcl Veridel" van een bekrnde H.R.S. hier in Haarlem, 
en .,de Bazuin'' van het. voor verscheidene Irrrlingcn van 
dit lyceuni niet iriiiidri. hrkeiidr, Damiaancollcge te St. Oeden- 
rode. Eerstgeiiorind blad is in zijn achtste jaargang aan af-  
Icveririg 5 toe. en h ~ t  ander? aan no. 3 in zijn zevenendertiy- 
sle jaargang. 
W~~T~TIPFI-  wij de twee schoolbladen ter vergelijking naast 
~lkaat .  lrggcn zien wij. dat ze (naast grote ov~reenkotiisten. 
die de lezer ervan pas later op\,allrri eri die vcrdrrop in dit 
artikel nader aan de orde gestt-ld worden) één zeer groot 
verschil hrhberi. , .Mend~I  Vendel" is van. we zullen maar 
zrggen. Tollc 1,~ge-formant. waarmee we  enkel en alleen de 
alirirtiiigcri b~doelen!. en wordt op glanzend pdpier gedrukt: 
, d e  Bazuin" is van hrt dubbel gevouwen folio-lorrriaat en 
w,ol.dt gestencild, w-at uiteraard gevolgen als: rnerr driikfoiitrii. 
iiirt zo mooic tekeningen, geen foto's. minder haiitccrhare 
lay-out etc.. met zich mee brengt. . . Inch valt de vergelijking nirt zo maar zonder meer uit ten 
nadelc van het Oedenrodiaaiisi blad: men moet bij zijn be- 
oordeling imrnrrs uitgaan van dc mogelijkheden die de redac- 
tie van het blad tcr beschikking hebben gestaan. Met een 
stericiliiiarliin~ en  één of tume typemachiries \,alt uiteraard 
rriiiider te beginnen dan met een drukkerij, die b~schikt  over 
ren vei.lvoiid van lettertypen en over de mogelijkheid om een 
pagina in rc delen. 
Wij zien nu als eerste overeenkornst. dat d? redactie van 
beide schoolbladen ztiér vrcdieristelijk werk geleverd hebben: 
M.V. heeft het peil vali dc lay-out van zijn laatste afleverin- 
gen gehaiidliaafd, en D.B. is door een aardige manier van 
typcri rn c m  hehoorlijk aantal tekeningen tot een merkelijk 
goed srlioolhlad geworden. De verzorging van de uitgave 
loot in hcide gcvallen dus niet veel te m-ensen ovcr. 
Als taccde overeenkomst tussen deze schoolbladen rioeineii 
wij: de hocvelheid kopij. Beide bladen hebben kerinrlijk 
ren overvloed van kopij te verwerken gehad: M.V. t ~ l t  niet 
minder dan 21 pagina's en D.B. 26 rnet zijn kleiner formant 
(bij Mende1 dient LI er eerlijkliridsliolv~ ongrvrrr drie pagina's 
adverlenties i i f  te t rekk~ri ) .  De hladcn spreken resp. dan ook 
vaii: ..Wc zijn eindelijk op dc goede weg!" en: ,,Houwen zo"' 
Dit wijst FI op, dat ook zij op zijn tijd hun malaise heb- 
brn gehad. insar dut ze her hoofd boven water tiebben ge- 
horidcn. Dit laatste zij gezegd voor scholen die misschien wat 
rnindcr gelukkig zijn met hun schoolblad. 
W a t  de artikelen zelf betreft in deze schoolbladeri: om inert. 
ruimte te winnen voor een uitvoeriger ingaan op de inhoud 
van M.V.". stukken, will~ri wij allpen zeggen. dat wij het 
jiimnier vinden. dat d? rrdactie van .,dc Bazuin" het been 
nirt strak gcnocg gehouden heeft om een enkel artikel (zoals 
..jullie krnnr me de lucht in!') te wprcn, en bepaalde woorden 
[zoals: ,,ja, je tante" in een vrij wetenschappelijk opstel. en 
het: ,.tja. dat is geen muggescheet", wat het minder goed doet 
in dr  plechtstatige trant van de rest vdii het verliaal] te ver- 
anderen of weg te laten. Ook is het te laken. dat de tcch- 
nische staf van dit blad té weinig aandacht bestrcdt aan het 
corrigeren van de stencils warineer deze klaar zijn. 
E n  dan de artikclrn van Mendel Vendel. Persoonlijk waren 
wij h ~ t  inieest benieuwd naar de retenties over Iiun srliool- 
tonerl. RecentieS. want de redactie vaii Mendel Vendel had 
de afgevaardigden van Tolle Lege en Priniitiar in de ge- 
legenheid gesteld hun  nieniugen ovpr dit toneel in het blad 
van Mendel zelf. orider woorden tc brengen. Een voortreffe- 
lijk initidtief. dat met liet slagen er van beloond is. 
Een aridfrr iiitercssantc bladzijde is pagina l i .  Een gewaagd 
vervolg op de elders gekapte rubriek .,vulkoeken'. Dit ru- 
hrickje is al enkele malen in M. V. verschenen, maar in het 
vorige nummer lazen we. zomaar. dat er felle critiek geleverd 
werd op deze vulkoeken. ,.Lege vulkoeken" schreef Lie~iwe de 
Vries, en bedoelde hiermee lege vulkoeken en nict Icge (ct  
tolie) viilkoeken. Dit hlcck a1 weldra uit de inhoud van zijn 
wrrkst~ikje, w-aar wr nu niet bepaald enthousiast over zijn. 
Dat hij een dergelijk artikeltje besluit met de opmerking: 
,.Overal heb je rare mensen. zelfs op school" is toch wel bij- 

zonder infantiel. De grendel die de redactie van M. V .  voor 
het een en ander schreef, leek ons ook a1 niet verstandig. 
Wij beschouwen bakker Robert Hin in deze rubriek als het 
.,enfant terrible" van de school. Dit soort mensenkinderen 
mort men niet de mond snoeren. Het is nog niet zo gek wat 
ze zcgilen en als het u ~ l  wat tP gek wordt. dan knipoogt irirn 
tegen elkaar en glinilaclit cvrn. ( Z o  hcbb~i i  w-ij toegevend 
geglimlacht bij de typerende namen Claus. Mulisch en Frcudj. 
Dat R. Hin zich in dit nummer beheerst verdedigt en vitaal 
zijn tong uitstrekl. zijn weer stiialtjrs van jong leven. dat 
zich niet laat besnoeien. In zoverre verdient de Heer Hin alle 
lol. Men zou haast gaan zeggen dat e r  leven kolrit i n  hft 
blad-mct-dc-drie-pagiiia's-advertenties! 

DE REDACTIE. 

INTERSCHOLAIRE 
Redactioneel bescheid bij de Interscholaire. 

Onidat o n z i  school 1111 eeiiniaal hijria nict ht-eft tm~~g~di l i in  aan 

de Iiitrrsiholaire Haarlrrn 1961, ht-bben wij slechts r~iinite 
uitgetrokken voor ren tweetal verslageii. Mede ook. omdat 
er  vdri de andere acliviteitrn van de Iiitrrsiliolairr geen 
merkbare belangstelling. lririt alaan indrukken of verslagen 
aanwezig waren. 
Wel willen wij hie~. nog even Brarri Duiilop noemen, nadat liij 
ons onlangs bij het schooltorieel had lateri zien. Iior goed hij 
zich thuis voelt in de choreografie, zagen wij I i ~ n i  nu doiider- 
dag 9 maart. in de schouwburg een tweetal dansen ten toncl? 
brengen. hetgeen hij o.i. voortreffelijk deed. De nieuwe I laar -  
Iemse Courant sprak aangaande zijn ..Hopak" van ,,een staal- 
tje van verkwikkende virtuositeit". Wij sluiten ons dadrbij 
g""PT3E aall. 
Het tvas cven een verkwikkende drup bij de voor de rest zrrr 
tcleurstcllende deelname van het Triniteitslyceuni a a n  d? 
Intrrscholairc 1961, die zodoende, althans voor onze scliool, 
p e n  hevrstiging is gebleken, van wat wij zo vaak (ten nn- 
rechte waarschijnlijk. naar nu duidelijk geworden is! vaii ons 
zelf beweren: ~namrlijk dat we er wel mogen zijn ......... 

redaktie. 

HUIS VAN LOOY 
Vanaf 4 tot 26 maart hing en stond in het Huis van Looy 
beeldende kunst van Haarlcnis middelbare scholieren ter be- 
wondering en misprijzing. 
Ons Lyceum, was slrchts met twee urerkjrs van onderge- 
t ckend~  ~cr t e~enword igd .  Het geeft te denken dat re-n school 
die toch op cultureel terrein een (iiiissrliieii on\rerdiende) 
naam heeft op te houden zo gering vertegenwoordigd was. 
Zijn er geen beginnend? kuiistcnaars aan onze school ver- 
bonden of zijn ze t? bescheiden? 
U'e moqeri ons troosten want de naam Sanc:d Maria viei 
ook niet erg op. 
Daarentegen zag men Mendelcollege met veel bravour en 
goed vertegenwoordigd met werk van Kees Hak ivoor een 
deel non-figuratief), Hans Franken, Cor Heilig (met eer1 uit- 
s t ~ k e n d  plastiekje) en Chric van Geest. 
Een paar tafels waren volgelegd met huisvlijt en in v:trines 
lagen wat foto's die ik bijzonder matiy vond. op cen paar 
uitzonderingen na. 
Verder vielen zeer hooggegrepen portreiten op, die niet uit 
de verf kwdrnen. of kennelijk in de trant van bekende schil- 
ders (Boot) gewroclit waren, en Fen paar goede lioutskool- 



KOSMISCHE STRALING 
Kosmischr straling is straling die bestaat uit elementaire 
dceltjcs( de deeltjes waaruit de materie is opgebouwd), d i t  
ontstaat binnen of buiten ons zoiinestclsel, en dic onze atmos- 
feer binnendringt en waarvan de resten onze aarde treffen. 
Het onderzoek naar deze straling is tot nog toe een van de 
meest fascinerende ondcrwerprn van de moderne natuurkunde 
gebleken. De intensiteit van deze straling bij het aardopper- 
vlak is nog zo groot, dat ze in staat is om door enkele meters 
dik lood te kunnen dringen. Elke seconde worden er in een 
cm3 lucht van onze atmosfeer aemiddeld 5 atomen door deze " 
straling vernietigd. 
Het bestaan van de kosmische straling werd in 1912 be- 
vestigd en toen ging men zich afvrayei waar deze geheim- 
ziii~iige stroom van matrriede~ltjrs vandaan kon komen en 
hoc ze aan hun grotc bewegingsenergie kwamen. E r  zijn ver- 
schillende veronderstellingen gemaakt over het ontstaan van 
de kosmische straling, maar tot nog toe beeft men er geen 
volstrekte zekerheid over. Het is echter waarschijnlijk dat de 
energie, die de kosmische straling bezit, is ontstaan uit de 
omzetting van materie in energie. Volgens Einstein is immers 
E = mï', waardoor diis energie in atof, en stof in energie 
kati worden O I I I ~ E Z P ~ .  Er zijn echter enkele eigenschappen van 
de kosmische stralen die wèl bekend zijn, zoals bijv, de 
 amens stelling. Dczr sainenstelling veranderd mrt de hoogte. 
W a a r  dc straling onze atniosfeer hinnendringt bestaat ze nog 
uit protonen (= waterstofkernen). alfadeeltjes (heliumker- 
nen) en kernen van enkele andere zwaardere elementen. D e  
protonen nu gaan een reactie aan met de stikstok- en ziiurstof- 
atomen van de lucht. Hierbij worden enkele andere elrmrn- 
taice deeltjes geprodutcert: pi-mesonen (p!-mesonen en 
mesonen in het algemeen vormen de lïn" die de kern bij 

J . .  elkaar houdt Pi-mesonen zijn neutraal, positief of negatief ge- 
laden. Meestal komen ze aan hun eind door het uiteenvallen 
in mu-mesonen en neutrino's (neutrino's zijn deeltjes die ont- 
staan uit mesonen). 
De mu-mesonen tenslotte vallen uiteen in pen elektron en 2 
neutrino's. Het eindresultaat van de qanq van kosmische stra- 
ling door de atmosfeer is dus: prodÜktie van mesonen, elek- 
tronen en neutrino's. (Er ontstaan nog enkcle bijprodnkten, 
maar dat gebeurt nogal zeldzaam zodat dat dus niet zo be- 
langrijk is). 
Het bestaan der kosmische straling bleek een ernstige hinder- 
nis te zijn voor de ontwikkeling van de ruimtevaart. W a ~ e e r  
immers de bemande ruimtevaart verwezenlijkt kan worden, 
zou deze straling schadelijke invloed hebben op het menselijk 
lichaam (dit geldt dus alleen voor grotere hoogten, waar de  
straling krachtiger is). 
O p  zïeiiivrau vurmrn de iiirsoiirn het grootste bestanddeel 
van de kosmische straling die overgebleven is. &n meson 

heeft dezelfde elektrische lading als een elektron, terwijl zijn 
snelheid dicht ligt bij die van bet licht (de snelheid van het 
licht is 300.000 kmlsec,). Het meson is zo energierijk, dat als 
het 't menselijk lichaam treft zijn energie in onze beenderen 
of in ons gehele lichaam kan deponeren. De totale hoeveel- 
heid straling die de mens uit natuurlijke bronnen ontvangt 
noemt men d r  achtergrondstraling. Hiervan vormen de kos- 
mische straleii het grootste deel. De energie die hui menselijk 
lichaam zo onopgemerkt opneemt drukt men uit in röntgen, 
waarbij dan 1 röntgen gelijk is aan de energie die het lichaam, 
dat de straling opneemt, 1 millimeter kan opheffen. Deze 
energie is niet dodelijk, tenzij zij blijft onder de 100 röntgen. 
De straling immers, die het lichaam hinnendringt. kan in de 
levende cellen de daar voorkomende vitale delen vernietigen, 
als deze straling de atomen ioniseert, door er elektronen uit 
los te rukken. Hoe meer ionen er gevormd worden, des te 
groter is de biologische schade. Dc totale dosis acbtergrond- 
straling is 0 , l j  röiitgcn per jaar. Het aandeel van de 
kosmische straling hedraagt hierin ongeveer 0.034 röntgen. 
O p  grotere hoogten stijgt dit bedrag. Bij steden die hoger 
liggen dan de zeespiegel zullen dus de inwoners meer te 
lijden hehben van kosmische straling. In Denver dragen bijv. 
de kosmische stralen 0,é05 röntgen per jaar bij, maar deze 
stad ligt dan nok op 1500 meter boven de zeespiegel. 
Als we doorgelicht worden met behulp van röntgenstralen 
krijgen wc een dosis van O,I röntgen binnen, dus ongeveer 
Z?< maal zoveel als hij kosmische straling. Het is statistisch 
gebleken, dat als men een dosis van 1 röntgen ontvangt, dit 
de levensduur met gemiddeld 7 dagen verkort. De invloed 
van de kosmische stralingen op zeeniveau is dus zeker niet 
schadelijk. 
O p  de vraag waar nu deze kosmische stralen zijn ontstaan is 
nog geen afdoend antwoord gegeven. W e l  is het vrijwel 
zeker, dat het hoofdbestanddeel der kosmische straling af* 
komstig ia uit de ruimte buiten het zonnïstrlsel en misschien 
een klein deel van onze zon. Het is mogelijk dat de  primaire 
kosmische straling vrij komt bij de ontploffing van een ster, 
ren nova of supernova. Bij deze verschrikkelijke kernexplosie, 
die ons aards voorstellingsvermogen vCr te boven gaat, wordt 
dan ten zeer grote hoeveelheid materie uitgestoten die wel 
miljoenen jaren kunnen rondtrekken voor ze onze aarde Zou 
treffen. Er is op het ogenblik dus nog geen voldoende bewijs- 
materiaal voor een van de vele veronderstellingen op dit 
gebied. W e  kunnen er echter zeker van zijn, dat het ondcr- 
zoek van de kosmische straling onze kennis van de structuur 
der stof zal vermeerderen. maar dat we nok ren beter begrip 
zullen krijgen van de gehele ruimte en de machtige processen 
die hierin plaats vinden. 

N. v. OS. 

portrrttpn vali M. van I-Iooff. die toch, misschien onwille- 
keurige. stcrkc rciiiiiiisct-tities hadden aan het werk van de 
bcrorpskunstcnaar Ah 1,oots. dat  een paar maanden temg in 
de Vishal hing. Alsmede waren een iiiooie goiiaiht- var, Erik 
Visser van her Chrl. Lyceum en van Joep d? Roiiitig c m  
gipsen beeldje. waarbij men zich het .,danseresje van Degas '  
(op de stand van de benen naj .  herinnerde, vermeldingsw;?ard. 
Voor het werk in het zijzaaltje had de beoordelingscornrnis- 
sie blijkbaar een oogje dicht yedaan. toch ook hier enkele 
bctcrt- ~iitzondeririyen. 
Speciaal voor Trinitariërs is hrt raadzaam voortaan zo'n 
reiitooiitelliiig te hczorken. oiii cl. latet. nok nog rens iets 
te plaatsen . 

J. van Geest. 

E E N  JAZZ-AVOND IN INTERSCHOLAIR VERBAND 

M r t  rioy drie of uier andere Ieerliilgen van onze scliool ben 
ik op deze avond aanzuezig geweest. Dif geriiige nnrital ,>iel 
mir bijzoiider op en  het is naar mvn sinaak, toch u i ~ l  be- 
treurerisz~aardig. O p  de eerste plaats is dit te uqten aan het 
feit, dut iii geen eiikcl coniho icniand ijön onze schooi inee- 
speelde en op de tlveede plaats is er, hehalut- dan in het pro- 
gramma r,an het inferscholaire ~eugdtoerriooi dat rue bij het 

begin var, dif trimester orifvingen, op school niets va12 deze 
auond bekend gemankt. *) Lufen roe tropen, d a t  zoals in 
uooc,q.iaiide jareri, ~iolgend jaar onze school wcer hehoorlok 
vertegenmoordigd is, en we ons presfiqe, ook wat dit befreft, 
fegenoi>rr andere scholen hooghonderr. 
Het is al rc lang geleden, om dielier iii te gaan op de door 
i>ersrliillende combo's gespeelde sfiikkeii, maar de muziek, die 
rr ij~rnnnkt iuerd, heeft een frisse en oorspronkel~kr indrirk 
op ons gemaakf. Hier rn daar kan men zelfs van hijrorzder 
gaaf solowerk sprckcn, o.a. dot van Patil de Jongti ifrnriiborie) 
en van Marfin Ilendriksen islagitierk~, dat in het bvzonder 
op het*uirrdr van de avond tof uiting kriiam. 
Ee2énigs:i>is vlakke kritiek uierd er door Michiel de Rnyter 
gelrurrd, die overigens zei, dat Haarlerri een van de zoeinige 
stedeti, zo niet de  enige sfad in oris land is, die de school- 
jeugd op zo'n oorspronkeiijhe manier in staaf sfrlt. om van 
hun presfaties in de jazz blqk tie geuen. 

MARTIIN MIIYSER. 

* )  V a n  de Heer vnn Noorf, corirccfor, vernamen iug diit lig 
stimuleririg int en kaartverkoop "oor deze auoiid via de school 
oni,erai~tn~oord achtte. aaeuens de  toch al drukke bezettinu 
van deze dagen o.a. door het schoolfonrei. 

REDACTIE. 



aaljournaaljournaaljournaaljour 
Het voorjaar h d t  reeds zijn h'irtver- 
warmende zon vooruitgestuurd en hier 
en daar reden we al langs een schuihtrr 
bollenveldje. De dagen worderi lang en 
dat geeft ons de gelegenheid 's avoiids 
bij oiid~~.gaandc zon nog wat te kuieren 
over stille stoepjes die oranje-rood ge- 
kleurd ziiii dooi de wegzinkende vuurbol. 
Neen, Tiensen. UT worden nu lyrisch en 
daarom vlug wat geincmoreerd. 

24 januari: Wr w-eten er alles van, maar 
ik ~iioct toch nog éven ona scliooltonccl 
aanlipperi. Hoe groots het was is u bc- 
kend. 

27 januari: Na  grote moeit? van diverse 
schaatssport-liefhebbers orn een middag 
van liet dagelijks sihoolleven af te drib- 
belen werd ons een drietal Iesurcn met 

gulle hand kwijtgescholden. Al dra na 

énen trokken enthousiaste lieden ietwat 
stijf hun haantjes. De pret was  gauw- 
voorbij, want Fluvius miagunde aiis de 
lol. 

28 januari: .... . c n c  Dijkstra won ...... 

?O januari: Het d e r d ~  schoolconcert ver- 
klonk in dc gymzaal. Ditmaal werd ons 
door de hohoist Haakon Stotijn en de 
pianist Wolfgang Wijdcveld een alleszins 

programma voorgrschotcld. 
Pater Rector sprak een dankwoord. 
31 januari: Prinses Beatrix werd alom 

gelukgewenst irirt haai. 23e verjaardag. 
Niet zorider reder1 d r t r i  ook konden we 
reeds orri 12.20 uur  naar huis. 

2 februari: Feest van Maria-Lichtmis. 
0 1 1 1  8 iiiir werd cen heilige mis opgedra- 
gen ~ i i  o111 9.15 uur begonnen de lessen: 
niet alle echter, mant voor de vierde-klas- 
SPTS startten z i  oiii l 0  uur. E n  terecht. 

3 februari: Eerste vrijdag. Zoals de ge- 
wonntc wil ook vniidiiiig ceii lieiligr mis. 

6 februari: Om 2 uur zaten vierde en 
hogere klassers in Haarlems Schouwburg. 
waar het Duitse toneelstuk ..Minna von 
Barnhelm" werd opgevoerd. Mij staat één 
grandioos moment nog voor de geest. 

13 februari: Ter afsluiriiig van de re- 
traite- of bezinningsdag~n werd er een 
plechtige mis gelezen in de Jozefkerk. 
Hier past nog zcker een woord van grote 
dank voor de wijze waarop Pater Brom 
en Pater Meertiiis de retraite geleid heb- 
hen. Dat was exielleiit. 
's Middags l e g d ~  Patpr Conrectur heel 
fijntjes een gordzittend verband t~isseii 
de komende vastentijd en het. nog altijd 
dringend aaiibevoleii. sileiitiuni. Dat was 

ragfijne psychologie. 
Des avonds w-erd hi t  traditionele piano- 
concours gehouden. Al dan niet verbor- 
gen talenten deden hun uiterste best en 
bespeelden het klavier. als ware dat een 

priktol. Voor een verslag zie ïlders. 

14 februari: Om ons nog eens extra op 
dc ecrstvolgcndr veertig dngcn voor tc 
bereiden uwden  wc om 12.20 uur naar 
huis gestiiiiid. Eli. ongitïa.ijfeld onder in- 
vlord van de vasten. a ~ r d  liet brood- 
nodige huisuzerk ons oiithoudcn. 

15 februari: Hccft u hem gezien? Nee. 
natuurlijk niet. Hij was weg. De zon. 

18 februari: Een andere prinses verjaar- 
de: Marijke. 

20 februari: O p  de iiiai-kt kteeg men vijf- 
tien hdringen voor een pruik. Dat is niet 
alle day. 

? maart: T)? trappen van de school uzor- 
den bestormd door musici: men heeft een 
orkest opgericlit. W a t  deze eersle keer 
betreft: er werd veel geluid gemaakt. 
Overigens, dienaren van de muze. laat U 
niet remmen! 

Tot  hier het journaaltje, lezers. E n  ter- 
wijl ik dit schrijf. ~rioet ik nog even aan 
Helik d r n k ~ n .  Het heeft wel niets met 
deze kroniek te maken. niaar het doet je 
toch wat. uvat? Maar enfin. de tiid vliegt 
en als U dit leest staat het rapport al voor 
de deur. Maar alla. hij die wille. hij wille 
en even dit: nihil volentibus arduum, 
nietwaar? 

Kronikus 

D I F F U G E R E  N I V E S  
W e g  vlucht de sneeuw, reeds keren de winden terug op de 

velden 

E n  aan de bomen het loof. 
D sarde verandert van aanschijn, rivieren, die kleiner worden, 
Gaari langs de oevers alree, 

Gratia durft niet de nymfen tesamen en tweelingen zustfrs 
Koren te leiden ontbloot. 
Koesier geen hoop op het eeuwige, jaren en uren manen. 
Rovers der voedende dag. 

Zephyren breken de koude, de zomer. gedoemd te verdwijnen 
Verdringt de lente. zodra 
De vruchtenrijke herfst uitstort de vruchten. en spoedig keert 

weder 

Verslappend 't wintergetij. 
Echter de schade sterkt d'hemellichamen, de snelvolgende 

maan: 

Wi j  nu. daar nedergestort. 
W a a r  Aeneas, de trouwe, waar Tullus, de  rijke, en Ancus, 
Wi j  zijn maar schaduw en stof. 
Wir wcct, of d'opperste goden de tijden van morgen weer 

werpen 
Bij liet totaal van vandaag? 
1 1 ~ ~ 1  jouw gift aan een vriendelijk hert za1 viuchten voor 

handen. 

Voor d'erfgenamen een vrek. 
Wanneer je eenniaal gestorven zult zijn en over u Minos 
Schitterende uitspraken doet. 
Brengen uw afkomst, welsprekendheid. plichtsgetroiiwheid u, 
Torquatus, niet terug: 

W a n t  niet bevrijdt uit de duistere onderwereld Diana 
De kuise Hippolytos, 
Niet kan de machtige Theseus breken de Letheische 
Boeien voor Perithoos. 

hans nooy 



HET BESTE BEEN 
E n  daar zitten we dan met ons goede gedrag. Redactie stelt 
nieuwe rubriek op. Redactie heeft hiertoe bepaalde bedoelin- 
gen. Redactie spaart pagina uit, zoekt hele dikke letter uit 
voor de kop, legt het boe en het waarom van de rubriek uit. 
E n  wat doen onze eersteklassers met hun 125 leden. W a t  doen 
ze? Heel goed begrepen. Z e  doen niets. D e  volgende vraag 
die we ons zelf stellen ia: Hoe komt dit7 
a )  Lui. Lui? Natuurlijk, heel lui! 
b )  Bang. Een beetje bang. Ja, toch wel een beetje bang! 
c)  Hebben ze bet niet begrepen, niet gelezen? Dat is na- 
tuurlijk mogelijk. maar dat kun je nóg doen, in de  vorige 
To lk  Lege. 
Het zou toch niet eerlijk zijn te zeggen, dat jullie helemaal 
niet gedaan hebben. Eén jongen heeft van zich laten boren. 
T. Bongers uit 1 A. Hij beeft een opstelletje geschreven en er 
ook maar een briefje bij gedaan. 

Haarlem, 26-2-'61 
Geachte Redactie. 
Hierhij 'n poging om mijn artikeltje in ,,Tolle Lege" geplaatst 
t? krijgen: 
Nou. zal ik 't dan maar wagen? Mag 't heus ... ? Ik durf 
eigenlijk niet best, want ..de kleintjes" lieblien ' t i  heilig ont- 
zag voor ..de groten". 
Neeen. ik ben niet verliefd o p  Marie, ze is te oud en te dik. 
Gedichten? Och. die zijn niet moeilijk. Geen mens hocft er 
ten slotte iets van te begrijpen. 
Eens las ik een ..gedicht" van iemand die 3 jaar geleden leeg 
was en nu weer. Hij was z w a a r van de I e e g t e. Knap 
man die daar it-ts van begrijpt, To t  zover deze inleiding. 

DE STRAF VOLGT OP DE ZONDE! 

Toen ik beuedeii kwam, had moeder de tafel a1 gedekt. en 
omdat je niet tot morgen moet uitstellen wat jr heden doen 
kimt, viel ik mct frisse moed op ' t  eten aan. Moe zei. dat ik 
zo stil -.as, waarop ik antwoordde. dat als katjes muizen, ze 
niet mauwen. 
N e  't ontbijt zou ik naar school gaan. maar. o jee, de vorige 
dag was er door een of ander 'ri spijker i n  iiiijn hand geduwd. 
Dat was ik natuurlijk weer vergeten. W i e  zijn hoofd niet 
gebruikt. moet zijn benen gebruiken, maar 't geld dat stom 
is, maakt recht wat krom is, dus: op naar de fietsenmaker. 
Na  veel beslommeringen kwam ik op school aan. Veel te 
laat. .,Beter laat dan nooit" peinsde ik. maar de conrector 
dacht er blijkbaar anders over, want hij zei: ..Zachte heel- 
meesters maken stinkende wonden en wie de roede spaart linat 
zijn zoon. Kom om 2.30 uur maar bij mij". 
Ja gedane zaken nemen geen keer en kleine oorzaken hebben 
grote gevolgen. Z o  stapte ik in gedachten verzonken naar 
de klas. 
De conrector gaf me om 2.30 heel wat werk niet de woor- 
den: .,Gezelligheid kent geen tijd en wie zijn gat brandt. moet 
op de hlareii zitten". Eenmaal klaar gekomen ging ik naar 
hem toe, maar toen hij zag, dat ik 'n paar regels had over- 
geslagen, ontstak hij in 'n hevige w.oede. Ik dacht: ..Word 
toornig, maar zondig niet". 
, ,Wie niet horen wil moet vo~len" ,  zei hij. ,.kom morgrn 
maar weer". 
Daarna kon ik naar huis gaati. 
Doodmoe van de lange dag kwam ik thuis aan. Toen ik mijn 
huiswerk af had ging ik onmiddellijk naar bed. Weldra 
sliep ik. 
Na  oedane arbeid is 't aoed rusten. om 't madr 'ns niet ' t i  

spreekwoord te zeggen ...... 

Rrrring ....... dc wekker liep af. Ik had geen zin om op te Je ziet, kleine potjes hebben grote monden. 
staan, maar d i  plagende gedachte kwam in mij op, dat luiheid Ja, lekker is maar een vinger lang. Voor we er echter tussen 
des duivels oorkiissen was en dus trok ik de stoute schoenen uitknijpen. moeten we het nog eenmaal zeggen: Spreken is 
aan en stond naast iiiijii bed. De morgenstond heeft ten slotte zilver, maar schrijven is goud. Nou ja, het beste been laat 
goiid in de mond. en omdat 'n goed begin ' t  halve werk is wel eens een steek vallen, maar na regen komt zonneschijn 
begon ik maar met m'n ochtendgebed. Aan Gods zegen is en wie bet laatst lacht, lacht bet best. 
alles gelegen. Redactie. 

CASSICIACUM 
De besfunrsr>erkiezingen van Cassiciaccim werden dit jaar 
op 22 febrirari gehoirden in de  vorm van een boerenkool- 
,>iet-worst->,iaaltijd. Als bijrondere gasten waren de berfiiren 
van  di- dz!~atirigcliihs van Sancta Mariii en het Mendel- 
college aanroezig. 
Nadat de  vergadering door de  voorzitter geopend was. iver- 
den de candidaten en teyencandidafen binnengelri~l, en i~zerden 
hun enige vragen gesfeld door de voorzitter, tvaarna zij, rveri- 
wel zonder colbert. de  diverse besturen en aanwezigen bij 
hef serveren wan de boerenkool met morst en het tafelwater. 
hun kwaliteifen als ober kondi-ri tonen. 
Tijderis en ,ia de  maaltijd volgden de tafelreden van alle can- 
didaten. die zii staande OU een tafel. dus zonder schoenen, 
moesten houden. 
CHRIS VOGELZANG noemde enige pro's en contra's die . . 
men bij tiet kiezen uan wan hem zou rnoeten ouerwegen. 
GUUS TWEEHLIYSEN gaf een korte geschiedenis van de . . ,, 

RICHARD HENDRIKX uiilrle de  inleider op de avonden van 
Cassiciacum vervangen door drie sprekers. 
HARRIE V A N  M E N S  hield zijn rede in de vorm van ren 

T O I N E  van AGTMAEL stelde een ar:nfal eiser,, waaraan 
de brstriursleden moeten uoldoen, en liet enige plannen huren. 
N a  a l  deze reden kreeg men de stembriefjes. 
Tijdens de  eerste stemming iioor de voorzitter werden X. Hen- 
d r i k ~ ,  C. Vogelzang en A. v .  Agtniae! naar voren geschoven 
als kanshebbers. Bij de  derde steniming viel de beslissing op 
R. Hendrikx. 
Bij de  stemming voor d e  secretaris werd A. V. Agtmael niet 
een grofe meerderheid gekozen. 
Het  oroofsfe aantal stemmers koos tenslotfe T. Zurcher tof 
publ<iist. 
D e  laatste daad als voorzitter cvas voor T. Schmitt het onileg- 
gen van het lint bij R. Heridrikr, die op zvn beurt de andere 
leden van het bestuur, O.W. C. Vogelzang. die de nit-iiwe 
voorzitfer als zijn naaste medewerker gekozen had, installeer- 
de. ,,club . 

T O N  ZURCHER bracht in zijn rede vol mooie volzinnen In het slotwoord van dezp avond dankte de  nieuwe i~oorzitter 
enige plannen naar voren. de  vertrekkende leden wan het oude bestuur, n.l. T. Schmitt 
ALLARD HAVERKAMP oefende kritiek uit op het mofto en P. Huygen, iioor al  het werk daf ;Q verzet hadden, en 
van dit trimester. möakfe hij T. Schmift fot erelid. 
H A N S  V A N  M E N S  wilde, door met zijn schoen te ziriaaien D e  voor.zitter besloot met de  christelijke groet' tenslotte deze 
en te siaan, zijn gehoor duidelijk maken, dat hij iefs gemeen bijzonder geslaagde avond. 
had met een van de (weiniye) goede $en van Kroetsjew. A. A. (secretaris) 
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