
Mercadet - geldzorgen en materialisme dreigen een ontluikende liefde te verstikken; doch - hoe kan het anders 
- eind goed, al goed, de liefde zegeviert, zij het dank zij een onverwachte en enigszins uit de lucht gegrepen 
wending - een oud en veelbeproefd thema. 



aaljournaaljournaaljournaaljour 
Gecr~eldig. iuaf gel~eurt er i~ieiniij op  M A A N D A G  29 I A N I I A R I  ~zifstïkcnrl gespreid. Elders i~iridt r r  meer 
sciiucil! Orire Trii,i-iie»ieerischap sclziji,t 
C P ~  F I I S ~ - O ~ S E  iii dc rz,»mrrighcdcn var7 
he/ liiidrnrhtig hriiteriyebcui-en. 
D c  docciiieii schrijden i~ai i  dc foyer naar 
dc leslokalen en terug. 
Een enkeling uiaogt zich soms ~ioorzicii- 
tig ftrisen he/ ycpïiipel i)!, de  cour, I I I P F ~  

cirri ren .,oogjr iri lict icil / r  hnriden" dan 
orri brrdr rnrztncfeti fc  leggeti met leer- 
gierige stiidenten. Schcichtere knapen die, 
teijen befer iizeten in, de boel op  ruanke 
Ie stelten plaatsen worden onmiddellQk in 
de kraag gegrepen en berispend foegc- 
sproken. zva1.s onlöriys mef  een voort- 
i~acende jo~ryen g ~ b ~ ~ r r r l ~  dir. a~rllichf 
Iioiir de grap, Act hirzrienstr unri een np- 
pc1 met een grnildiorc worp naar voren 
smeet. h'een. lezers. dan bij ons op  de 
rwrkennerij. L1 moet ir7efen diit ik licl ben 
uan ren sprci>iIe groep uari de  padviri- 
dciij, de ;.s ,,Groep birnnndcrr diensten" 
Orirzc lioi>r>inii is ceri beriicht drinke- 
broi-r uit de allerdonkerste bririrt van 
Hanrlem. 
Onder zijn leiding zetfen cvij regelmatig 
hef  Haarlemse öciiturland op  z'rr korl. 
Criorrn. riiii/ Iirhhrii urc rwi Inl. 
Flkr uwensdapiiotld trekken w e  erop 
uit, de toeter iii de rcchterhniid. het klnp- 
perpistooltje [jun deligdelpk materinal in 
de linker en het boujie-mes tussen de fan- 
den. Als onze groep een boerderij nadert. 
slriit het boerrngczin de luiken. grenJelt 
ilc deiireii en kijkt <ic jachfgeiiemcr~n na 
manf )!l0 dnlgc~uorderi kiial>en op  ;r erf 
bi.eiitrert Iicci rcxnt zorgen met zich mee. 
He f  loopt nllema.il 1r9el steeds redeiijk a f  
mnar de pret is cr niet minder om. 
Eens hebben r r v  een tunnel gegrauen. 
onder zo'n erf door naar de keuken van 
een argeloos boertir. De man stond in de  
iuoorkanirr up zijn liorde nanr b i z i f~n  te  
s / ~ T P ~ ,  toFrz we- nwt z'n fwinfigen de  ka- 
nier biririenslopen cn tegelijk onze pistool- 
tjes nfschofen. Een deel van ' s  mans er- 
fenis heb ik nog. Enfin.  hier dan iiierr lief 
geheiigen iran school, ailá. 

M A A N D A G  22 IANUAI I I  
Alle diiigcn di?, zociden kiinnen gebeuren 
gcbe<irderz heleninal nref. Dc nieesten van 
öns gingen normaal naar school en  o f  
gingen normaal niet naar school, er kma- 
men {r.eer enkele jongens op  fijil en  teyen 
de ueru~iiclifirig in eindigden de lessen 
weer uoigens het schema. ' t  W a s  bar. 

N o g  seeils niets biezondrrs. Natrii~rlijk 
nierden er rrllrtjrs geno/eerci bij het uit- 
<ielen iiari proe[ioerh~rri, iian;rlfsprik~rid 
wrrd sonrs iIrfrorht rrrt Ics ti- sahntrreri 
ninar uiie dd8r zorif op  legf  is een knies- 
oor. 

W O E N S D A G  31 IANLIARI  

Ter  afsluiting wan de juist opgelopen re- 
traites werd een mis plechtig geleien in 
Ociercieen. Aiadien werd de hele drom- 
melse meufr naar rlr sci~ool geioudsl. ai- 
rilaar iiiarrrie choroladci~rrlk rzit-rd iiitgc- 
dezld. Torn  kmarri t o f  nller r>ri.rigdr dc 
mcdedeliiig, dat in verband met i*crschil- 
lende omstandigheden (0.3. de  tierjaar- 
ciao van   rins es BeafrixJ ons de i~riilieid 
u.erd grschunken ,>oor deze dag. De l ï -  
den unri dr toric~l~jioeli  Iicbhen daarna de  
r e ~ i  "ar> de dag fijn g f~epeteerd .  Ueiikf  
dus vooral niet dat iiietz zo:iinnr toiieel 
kon spelen, hoervel i*clc leraren dat rinnk 
denken en leerlingen het [,a.ik doen - of 
is hef andersom? 

D O N D E R D A G  I FEBRLIAR1 

Ecn daiwrend pak sneeuw versperde on- 
ze zoeg naar het schoo1,uebotiiz:. Ik werd 
door enkele bengels onder ren snreiiw- 
ballen-ilizur genomen. 
i>rrrWel. ;e Iie6hen Iirt y i u ~ r f e n .  5 liu,w- 
joi ig~ns Iiih ik pcr.~oonlijk levend begrn- 
uen onder di- sneeuut, de ics f  igon het 
tuig hcb ik met de  vriilnismnn meegege- 
ven. Hierbij schijn ik per abuis ook ren 
iiriendelijk leraar gepakt te hebben. maar 
op bepaalde ogenblikken morten de guri- 
en onder cie kli>aaieri lijden. O p  scliool 
uiös er eindelijk insf  ieveri iri de  srieciim- 
broniucrij. Arii~sfr~al1iggr docenten hiel- 
den iirili gezag gereed om het bijtijds te  
gebruiken. In  de hit fe van de strgd wer- 
den heel uiat ongelukken begaan. Ik ge- 
loof dal het Icrrliiigr~ital op  66ri dag tol 
de  helft is teriiygeiopcn. Als jebl i~ f t  ! 

M A A N D A G  5 en D I N S D A G  6 
FEBRUARI  

Tradifiegetrou<i> voerder, talerifvolle lcei- 
lingen uan de Triniteitse toneclafdelirig 
eeti toneelstuk op. De wa f  geumagde 
keus van .,Mercadet" bleek een goede 
kciis. Vooral tegen afloop werd waak 

WOEA'SUAC; 14 FEBRUARI  

Vandaag :oir di- schooi grfrnktcrrd uior- 
den 01) een sclio~~lrniiceif. Dnf  ging nif-  
eindelijk niet door. Een van de orkestle- 
den scheen ..ziek". hoofdpijn o f  zo maar 
rlat ;(in onze zaken nict. lammer was  dat 
U ~ F I ,  oi.,~iipWL~. 

17RI/DAC; I6 FEBRUARI  
Een enorrni- storm ie-isterdr nipt i111r~t1 
onze scliool, mnar ook heel N.W.-Eilro- 
pa. Tientallen aiitoá j ! )  i'an ons docen- 
ten-corps u,ertlen finaal ~i:rgggcblazen 
zocl#< de  /zeren mocsfen luperc, W a t  he( 
zwaarst is rriocf hrt ;ur.iarsf u~cgcrz. 

Eindelijk L<Z,=S-~C CT! Een rjrote,  vol- en 
[rit de kluiten ge-coasseii rei. 
Er roas iinn hogerhand wegens hef grote 
aantiil gesneiiueliie bekers een maatregel 
afllc.kumrn. I.'oiiraan zr~cr<I s!rclils tcijen 
rliihhcl lnrirf dronk ~icrctrckt. Grtx-peri 
oi,riiiende licdctz yroei>ten "oor de  bar, " .  
thecomrct nihil trachtend te Iiolrden. 
Liederen van rei.oliitionaire strekking 
ii>erden ingezet en :eer gerx>i!d. 
Toeri ï r n  dappere anti-reooliriionriir z'n 
daijclijksr brlrcr tlice prol>ecrde ( e  kopen 
rr.rrd hij drr:ars door hr( di-izrglas grwor- 
pen, umnriia klcUi p p r z i s  zich uari heni 
meester mankte. ï ' o e i ~  de bel klonk trok- 
ken ziersterkingen uan leger en Iricht- 
macht op  naar liet restiliiranf. Tenslofte 
uierd het gracilii door granaten van de uit 
/iel Spaarne op,qealooiridc ILe  c.loof hef 
Iiazrnpad risar de kliissrn opyrjnaijd. 
Zo. diit was liet dan. I lrl  dodericQfcr fen- 
gevo1,qc unri de oproer is nog niet bekend, 
nee, nmnr roél meten LL'C dat het nnn- 
zienlijk hoger moet liggen dan 4. Maar, 
als n dit leest, zal alles iuei weer vergeten 
zijn. 
Iritziss~rr hebben dc  Anierikanrn alu,eer 
een tijd geleden Iiun ruirntcmnn gescha- 
pen en is de lekke band van mijti zusjes 
fiets reeds geplakt. Tenslotte, heeft u ook 
al dat ,.springerige" gerioel in hef hoofd? 
Dat komt omdat het lente iiiordf, ivaar- 
achtig! Moijrn de docerifrn hrgrip heb- 
ben voor de  riisfeio-r ye~roelens. 
Een goede avond. 

Kronikus 

D i e r b a r e  lezers 
Dit is dan eindelijk het ,,toneel"nummer. Dat dit nummer zo 
laat uitkomt is een gevolg van het late inleveren der copy. 
Het had in de bedoeling gelagen ook in dit nummer een 
gcdichten-inlage te plaatsen, doch de inzending hiervoor was 
zowel qualitatief als quantitatief beneden alle pril. Wij hopen 
echter voor de volgende uitgave - Pasen - een hetere 
vertegenwoordiging van het poëtengilde van onze school 
tegemoet te kunnen zien: de eisen zijn bijzonder laag; rijm en 
maat zijn niet verplicht: goed Nederlands wd. terwijl het vers 
wel duister mag zijn, als het dan maar diep is. 
Voorts willen wc erop wijzen, dat de prijsvraag voor ons 
nieuwe schooilied voor de Interscholaire - waarvan wij de 
data reeds kunnen publiceren: 11 en 12 mei - nog steeds 
open staat voor inzendingen. Op het ogenblik hebben wij nog 

niets ontvangen. doch wij verwachten binoenkorf een over- 
stelpende hoeveelheid inzendingen. 
Inlichtingen hetreffende deze prijsvraag zijn verkrijgbaar hij 
a)  de rector en de beide conrectoren. 
b)  de redactie 
C )  leraren Nederlands. 
d) de Ieraal Muziek. 
(zie echter ook Tolle Lege no. 6, pag. 14 van het vorige jaar). 
De inschrijving sluit echter op 18 april. 
Mochten er knauen ziin. die zich afvraoen waar de conv is 
gebleven, die ze' soms'zdfs enkele maanden geleden hzben 
ingeleverd, dan kunnen ze elders in dit blad een oordeel over 
hun prestaties vinden. 
Tenslotte ontvingen wij het bericht, dat op 1 april as. te 10 
uur de rector de eerste steen op de nieuwbouw zal plaatsen, 
hetgeen gepaard zal gaan met grote festiviteiten. Redactie. 



L A  
S T R A D A  

Ook de tweede filmvoorstelling, die de A.-G. heeft georgani- 
seerd is een succes geworden. Na 't Zevende Zegel zagen we 
nu ..la Strada" vanFdlini. 
~ e c t h e m a  van deze film is de ,menselijke waardigheid" van 
't individut Gelsomina en tegen 't slot ook Zampano vinden 
zichzelf. 
Fellini plaatst daartoe drie figuren tegenover elkaar. 
Het debiele meisje, dat met haar simpel verstand probeert te 
begrijpen, wat haar taak is in 't leven. Reeds bij 't begin van 
de film komt zij in aanraking met een ruwe en ruige artiest, 
een onmens, bij wie ze in dienst wordt genomen. Het meisje 
krijgt van hem een beestachtige behandeling en probeert dan 
ook van hem te vluchten, hoewel ze haar leven als artiest 
fijn vindt. Als derde figuur komt daarbij I1 Matto, een vrolijke 
koorddanser, die de dingen steeds ziet van de zonnige kant en 
die meteen al de bewondering en de sympathie van 't meisje 
opwekt. 
In 't eerste deel ontmoet Gelsomina de artiest Zampano. Z e  
wordt door hem gekocht van een straatarme moeder om 
reclame te maken en begint een nieuw leven als artieste. 
Zampano toont de kracht van zijn longen door een over zijn 
borst gespannen ketting te breken en 't meisje moet daarbij op 
de trom slaan. 
Het hoogtepunt van 't eerste deel, dat de samenleving van 
Zamnano en Gelsomina vóór de ontmoeting met de vrolijke .~ 
11 Matto tot onderwerp heeft, vormt 't wedopen van Gclso- 
mina. 
Het meisje, dat d w r  hem ruw behandeld wordt, is geschokt 
door Zampano's tweede daad van ontrouw en besluit hem te 
verlaten. De ruwe artiest vindt haar echter terug en onder- 
werpt haar weer aan zijn weerzinwekkende dwang. 
In 't tweede deel ontmoet Gelsomina voor 't eerst de koord- 
danser I1 Matto. Al dadelijk vat ze grote bewondering voor 
hem op en hij is 't, die 't meisje, als hij later met haar en 
Zampano aan eenzelfde circus is verbonden, een oplossing 
geeft voor haar probleem. Het probleem, dat ze na haar ont- 
moeting met Zampano telkens weer heeft willen oplossent 
,.wat doe ik in 't leven". I1 Matto toont haar een steen en 
door deze steen weet hij haar ervan te overtuigen dat ieder- 
een en elk ding zijn taak heeft in 't leven en dat 't haar taak 
is bij Zampano te blijven. Gelsomina zal zich dit altijd her- 
inneren en beslnit daarom dan ook voortaan bij Zampano te 

blijven en niet meer weg te lopen. De vrolijke I1 Matto en de 
ruwe. norse Zamnano ziin door hun karakter al dadeliik met - ~~ ~ ~. 
elkaar in botsing gekomen. 
W a t  iedereen verwacht, gebeurt dan ook: Zampano doodt de 
koorddanser bij een toevallige ontmoeting. 
De film heeft hier zijn hoogtepunt en de rest vloeit eruit voort. 
De film slaat een nieuwe richting in, die tenslotte in de heftige 
ontroering van Zampano op 't shand een eindpunt vindt. De 
ruwe kerel, zowel lichamelijk als geestelijk week gemaakt 
door tijd en berouw, staat op 't punt om mens te worden. 
Structuur van de film: De film is onderverdeeld in drie delen 
(complexen) en dertig reeksen. FeUini laat ons aanvankelijk 
in schijn slechts episoden zien. Zo'n episode vormt een zeker 
gevodscontrast met de voorgaande en de volgende, zodat ze 
elkaar in de gehek constructie van de film niet alleen steunen, 
maar ook verduidelijken. 
Men denke bijvoorbeeld aan de verbazing en de bewondering 
van 't meisje als ze n Matto voor 't eerst ziet en ze midden 
in 't publiek staat te kijken. Daarentegen plaatst Fellini haar 
in de volgende reeks eenzaam en verlaten op een donker, goor 
plein, waar Zampano haar, na haar korte rebellie, met geweld 
onderwerpt en haar dwingt weer met zich mee te gaan. 
Deze contrasten, nu eens het zich bevinden tussen 't publiek 
en dan weer 't eenzaam achterblijven op 't donkere plein, doen 
't in deze film bijzonder goed. 
Iedere reeks bezit haar eigen structuur, bestaande uit opklim- 
mina. hooote~unt en afdalinq. Maar ock elk der drie delen ". - 
volgt deze Lijn. 
Het landschap en de muziek hebben in de film een bijzondere 
plaats. De telkens weer terugkerende melodie en 't heuvel- 
arhtioe decor met. in 't laatste aedeelte van de film. de zee, ~ - - - ~  "- ~ ~ v 

gwen steeds weer de goede stemming en de juiste sfeer weer, 
die bij de film en de hoofdpersonen behoort. 
Fellini laat Gelsomina zdf de trompet bespelen, 't voorwerp 
waaraan zij in haar artiestenbestaan gehecht is geraakt en 
dat Zampano haar als haar bijna enig bezit laat behouden, 
als hij haar 's nachts heimelijk verlaat. 
Het zijn tenslotte de hoofdrolspelers, waarvan vooral Guilietta 
Masina (Gelsomina) uitmunt door close-ups, die al haar 
innerlijke emoties weergeven, die de film afronden tot een 
goed en mooi filmwerk. 

Joep Bartelsman. 

DROGE BRONNEN? 
De aanstaande Interscholaire (om het sportieve en culturele 
kampioenschap van de nederlandse aiigirstijnen scholen) zal 
door onze schoolgemeenschap lot een onvergetelijke gebeurte- 
nis moeten worden gemaakf. 
Wie zou dit ook niet willen? 
Maar hoe zullen we dat 
Inspiratie is niet iets wat de menigte aangepraaf wordt! 
De vroegere interscholaire toernooien kunnen ons werkelijk 
wel fot voorbeeld zijn. Dat ruil zeggen zoals ze hef in Venlo 
en Einhoven wisten te fiksen. 
Bij ons thuis is hef altijd een toppunt van perfecte organisatie 
geweest (dus ieder verwijt kon worden afgewimpeld), maar 
waf de hele schoolgemeenschap betreft is de interscholaire op 
ons erf het dieptepunt van absentie geweest. 

Vooral nu het Spieringshoek-lyceum uit Schiedam voor het 
eerst op het toneel van de inferscholaire verschijnt en het piep- 
jonge telgje nit Amsterdam Noord (Waterland-lyceum!? sic.) 
enkele waarnemers afvaardigd, is het voor ons temeer een 
uitdaging om er iets grandtoos van te maken. 
De onfvangst zal fantastisch moeten zijn; het enthousiasme ge- 
weldig en de organisatie pretieus, heel Kennemerland zal 
moeten vonken. 
In navolging van Venlo willen we voorstellen om in ieder 
geval voor een uitstekend koor te zorgen. De muziek is er al, 
maar de schola van de school zal degelijk versterkt moeten 
worden. Niet morgen, maar nu! 
Mannen die stem hebben geven zich op bij pater van Beurden. 
Nii! 



D E  H .  M I S  I N  E E N  N I E U W  K L E E D J E  
O p  tape fchru~r i  hirld Thro  Verbeek voor cassiciacum, na 
een lezing van Laurens Stuifhergen. eeii iinpr.ovisntic over het 
veranderen en aanpassen van de misgehruiken voor deze tijd. 
Hij noemde bijvoorbeeld het streven van vele mensen de 
latijnse Laal te vervalgen in ieder land door de volkstaal. zodat 
iedereen de h~ilige mis beter kan begrijpen. Vele mensen zijn 
hier voor, inaar een iiiet te onderschatten aantal is er tegen. 
W a t  winnen wc niet de volkstaal' Een grotere verstaanbaar- 
heid? In het latijn raffelen veel priesters de Iieilige mis af .  
denkt men nu. dat in de volkstaal dit verbeterd zal worden? 
Misrchieri het eerste hall jaar. maar daarna is de verstaanbaar- 
heid weer verdwenen. Volgens rnii k m  de verstaanbaarheid 
alleen heroptreden, als dr  gelovigen ceri i~iissaal meenemen. 
want naast de lntijnse tekst staat in het missaal een neder- 
landse tekst en als men die met aandacht leest. volgt men de 
heilige mis op z'n best en verstaat men hem dus ook. Als nien 
het missaal echter niet bij zich heeft. is het logisch dat de 
heilige rnis riiet verstrian wordt. 
Ongeveer twee jaar geleden werden in veel kerken boekjes 
uitg~dceld, waaruit de menien liederen als ..Wilt heden nu 
treden" e.d. zongen. W a s  dit hct hclrven vati d? ht-ilige mis' 
Gelukkig is het in de meeste kerken al weer verdwenen, omdat 
de nieuwiqheid er af was. Jammer genoeg greep men nu niet 
terug riaar het rriissaal. Inaar bouwde men als het ware verder 
aan d? instorting van de symbolische eenheid. 
Ik kan {I vrrz~keren,  dat. als de taalverdeeldbeid doorgezet 
wordt, hier een grote. algriiicnr vci-deeldlieid uit voort zal 
vloeien. 
Het mysterische latijn doet de heilige mis onderscheiden van 
het ,ilkdqagsr . . . .  

Degerieri, die voor de vulkstaal zijn. argumenteren bijvoor- 
beeld. dat de liciliye mis toch even goed voor eenvoudige 
merisen als voor iiitcllrctiielen is. of. dat als ure steeds in een 
hoek moeten kijken, er van ren ~.crkclijke viering moeilijk 
sprake kan zijn. Sommigcn zeggen zelfs. dat we een grote 
eerbied moeten hebben voor onze moedertaal! Dit laatste is 
zo overdreven dat ik er verder maar niet op in ga. Dat de 
hrilige mis even gurd vour renvu~idiqe mensen is als voor 
iritellritii~len, is volkorneii \*--aar. omdat de mensen, die dit 
zeggen hrhhen, d r  heilige mis nog nooit goed hrgrzpen. oiiidat 
ze. of CT geen moeite voor gedaan liebhen. of te weinig de hei- 
lige mis hehhcn bijgewoond. of hun missaal niet hebben ge- 
hruikt. 'l'ussen twee haakjes vind il<. dat als je weinig naar 
de kerk gaat. je niet hierover mag spreken, omdat je dan geen 
eigen oordeel kan hebben. 
Met dat steeds kijken in een boek. zodat er van een viering 
niet gerprokiii kan worden. hen ik het ook eens. Niemand kan 
de Iieilige riiis vicreii als liij in een hoek zit tc ,,kijlrrn". Maar 
als men het missaal met belangstelling - en dus met nnndorht 

- leest, moet men het begrijpen en moet iiieii Iiet vicreri! 
Bij eer, verheven gebeuren behoort een verheven taal ? t i  als 
iemand Iiit Iiier nier eeris is, en ook beaamt dat het latijn cen 
verheven taal is. zal die rnoeteri toegeven, dat de volkstaal te 
gebruiken een achteruitgang :al zijn. Ilet is niet mogelijk een 
eenheid te behouden als nien t a i l l ve r~d~~ldh~ id  wenst, hoeveel 
schrijvers bijvoorbeeld zullen rr in cen land opstaan, urn de 
vertaling van Meneer zus en Meneer zo tc vcrbetrtwri er, te 
brkritiseren? 
Alleen als irdcrcen viiriiiit Iiet missadl de heilige mis viert, is 
er sprake van een éénheid. U wilt nu natuurliik zeggen. dat 
bijna niemand een missaal rnrrhrengt. 
Maar als dat zo is. moet men niet noq aai1 die liiilieid (van 
de meeste mensen althans) tegemoet komen. want dat doet 
men uiteindelijk. (Door de mensen aldoor te laten luisteren en 
ze iiiet iris zelf te laten doen. (dit natuurlijk ook tot op zckrrc 
hoogtr) .  door boekjes klaar te leggen (met nederlandse tekst.) 
door de avondinis. waardoor vele riieriseri de zondag als uit- 
slaapdag gaan beschouwen). 
W e  moeten niet aan die Iuihcid tcgrino-t komen, maar juist 
vechten om die luiheid te ;,erdrijven en de renlieid te her- 
strlle~i. Nd~uurlijk zou die eenheid nog tc vervolmaken zijn. 
door kliinr kerken, maar heliids heeft de Kerk daar het grld 
nipt voor. (Een kt-rk is tegenwuurdig OPn miljoen gulden!!) 
Dan nog iets over dc syrnbolirk. 
Sommigen vinden al de poespas vali niisgewaden en gebaren 
van de priester onder de heilige mis ovrrhodig. Gord, het is 
riiet allemaal perst nodig. maar ieder gehasi. van de priester 
houdt irts in. heeft een symbolische waarde, ook wat hcti-rit 
de niisgcwnden. (Als de priester zich in de sacristie bekleedt, 
bidt hij hij ieder kirdingstuk ren bijliehurende tekst.) 
Toen in de zcvendc rcuw i n  d? burgerlijke klederdracht een 
grote ommekeer kaam.  is vont. dc l i turqi~ de oude dracht 
bewaard gebleven. Dit bewijst toch wrl. dat er pen gruie 
waarde aan vast zit! Waarom zou die dmcht i i i  ntizc tijd, 
rindat zij 2000 jaar heeft bestaan, plotseling niet meer voidopn7 
Als $1 wilt. kunt LI eigenlijk be'er naar uur missaal grijpen en 
eens de uitleg van d r  liturgisctie gewaden doorlezen. Als u dat 
gedaan hebt. moet u nog eens cvcr de symboliek nadenken. ik 
geloof. dut uw mening dan ,vel wat vcrsndi-rd zal zijn. 

Jous Kat, IIlb. 

Wij, hoewel voor het grootste deel bestaande uit gymnasias- 
ten, kunnen het beslist niet overal eens zijn met de wc1 zeer 
conventionele strekking en al te zeer West-Europees beperkte 
zienswijze van dit stuk: doch het zij aan u, lezer, indien u 
zich daartoe gedrongen voelt, uw reacties kenbaar te maken, 
Ten alle tijde ziin wij bereid goede en gefundgeerde iritiek o p  
te nemen. Red. 

O p  VRIJDAG 2 FEBRUARI hirld L. Stuifbergen een lezing 
over de  mo<lerne ninriek. 

Hoeniel de inleider op muziekgebied een laan de meest r9oor- 
aanstaande figuren van onze school rs, was er slechts een 
geringe belangstelling voor zijn lezing. 
L. Stizifbrrgen nrc izirrs ons op <Ir urriirrrmding van het 
hedeiirleagsr pizbliek wuur de cigriitijdse muziek. ondanks de 
uclc trchnisrhc hiilp - mirlrieleri als radio, t.u., grammofuun, 
rrinnr. deze gaan iiii pas lnr~gzniiierlinnd conipotiisr en I>iiblick 
dichter bij elkaar brengen. 
Hoeu~el  elke componist een eigen stijl bezit kon de inleider in 
deze tijd nog verschillende richtingen waarnemen als b.v. elek- 
tronische- en de instrumentale muziek. 

Hiervnii gaf hij enkde illustrerende voorbeelden. Nadat hij 
hierna de  twee meest bekende moderne nederlandse componis- 
ten. Willem Pijper en Henk Badings had besproken en een 
stuk uit Itnn uitgebreid oruiire lied laten horen. kwam L. Stuif- 
brrgen op de lang riiet oribekendr roniponisf Oliuier Messiaelr. 
Het is jamnzer, ZO zei hij, dat iiien Oliuier Me.wiaeri, die zeker 

cir grootste organist is en de belangrrjkste frari.rc riinrporiist 
genoemd kan iriorden. bijna altrjd miskent. 
Ten sl<ittr ouirtoig<le hij ons ook wan het ktinnen van Mcs- 
siaeu, doordat hij w n  0 3 7 1  .Zlessiile~i'i). tiroegere merken. n.l. 
La Nativité du Seigneur lict horen, u'clk uwrk niet nagelafen 
heeft, diepe indruk op ons te niakeri. 
Na de thee en het debat hield Th. Verheek een irnproi>isatie 
otier ..de heilige mis in een riieiim kleedje", hetpen, rirndat 
uirinlgen dit onderoierp behzersten, uitliep op een verward 
gesprek. 

A. Z. ji-. 
VRIJDAG 23 FEBRUARI 

Op clere aciond sprak Guus Hunfeld voor een oiterniate klein 
pcibliek (is er geen belanystelling meer voor Cassiciacurn ?) 
Hij behandelde zijn ondrrrurrp ..Wetmatigheid in de kunst 
strikt noodzakelijk ?". nadat de  aanzuezigen, ook al  door de  
ingeruikliclde ferrninoloyie, soms hef gei~oel hadden, dat ze in 
een collegc:aul isten.  
Na  d e  pauze en een vrij zwak debat, hield Ton van Sambeek 
een improuisatie over: .,Passen kloosterorden nog iri onze 
rijd?' welke vraag 2011121 hij, als ule meeste opponnenten in het 
debat positief bt-aritwoordden. A.A. 



Mhr. HOLLEBOOM 
Zoals veleri wrl ziillei, weten is onze soortleraar. miinherr 

. .  . 
jaar mogelijk was, dankt hij aan dr sierrimen die ,i]n -" opnegaaii 
om ook de conditietrainer var1 de sctiaatsploeg mee te laten 
uaan. maar bovendien adn het feit dat. onidiit de  wedstriiden 
guiten ScandinaviE werdeii gehouden en dr  Noorsr mnsicur 
daardoor inirt dirrct hcschikhaar was, mijnheer Holleboom als 
masseur kon fungeren 

Het ijs in Helsinki was zeer slecht en de prestatie's stonden 
daardoor niet op hoog niveau. Vandaar gingen we met een 
vliegtuig naar Moskou en bij helder weer zag je uitgestrekte 
steppen met hier en daar een kolchose. W e  landden o p  'n ver- 
schrikkelijke groot vliegveld. waar het eerste merkwaardige 
was, dat toen je dc  trap afkwam, je papieren gevraagd werden 
en je ze niet meer terugzag voordat je het vliegveld vedliet. 
Met een bus kwamen we in Moskou zelf. De organisatie was 
perfect en we kregen direct bij aankomst een tolk toegewezen. 
W a t  me direct a l  opviel in die weinige ogenblikken dat ik 
tijd had Moskou te doorkruisen was het feit dat er hijzonder 
weinig personenwagens waren (1 op de drie wagens), veel 
taxi's en veel vrachtwagens (alleen legerkleur). Ook heb ik 
gcen enkele fiets en  één bromfiets gezien. E r  was bijzonder 
weinig verkeer maar de hele dag door liepen duizenden Kus- 
sen op de straat; er waren zeer veel voetgangers. D e  winkels 
(als ze er waren) waren bijna niet op te merken, want ze 
hadden zeer kleine étalage's. (Er  is immers gcen enkele con- 
currentie, want alles is van de staat.) De enige zelfstandige 
bedrijven waren de  krantenkiosken en  de ijscowinkeltjes (de 
Russen eten zelfs de hele winter ijs). Voor de  winkels stonden 
elk ogenblik lange rijen. Moskou maakte over het algemeen 
een grijze grauwe indruk, slechts de gebouwen van voor de 
revolutie waren mooi. De meeste van de vele kerken in 
Moskou werden niet meer als zodanig gebruikt, maar waren 
scholen o1 zelfs bedrijven geworden. Een echte kerk was met 
moeite te vinden en ik heb er dan ook geeiieen gevonden. Het 
Kremlin is ook een van de oraihtiae aebouwen uit de  tsaren- 
tijd en boeit vooral door zijn prachtige wandschilderingen. 
Ons hotel was heel antiek. D e  kamers waren somber, en het 
meubilair was verschrikkeliik schamel en de  badinrichtin" was 
ook zeer ouderwets. Het was zeer groot en de gangen waren 
lang; zo nu en dan trof men nog iets moois aan zoals een 
prachtig betimmerde bank of een mooie vaas. Het parade- 

Interscholair Jazzconcert 
BF 011 21 fchrilari iri licf Ciir~r..itgi.h<iniri !\rciioiiden Ititerscho- 
laiic Ir?::d~,n<>r~ïtrilf:C i.5 oi>Ic dif j ,~ ,? :  iiieer bijzoiider druk 
bcrochr. Hoeii,cl velen niet ,,o,ien,qdc belangstelling gekomen 
w.aren en niet zozeer om een bcpaa!de kunstiiorm te getiieten. 
is de afwerking van het progrrimma iilot vcr!open. 
Dit prugranlnia iirns liriaas m.i. ren iu(niai erririjdig, liefgeen 
riirf aar, dc ciryôrti.sntir, innar nirrr aan dc irzschrijvirzge>i fc  
wijten uini;: Jazz  iii . .o~ide sti/i" bcslocg liet grootstc deel vnii 
het progruninia. (>n2 bij deze cotegorie to f  een deskiindige be- 
oordcliny te  komen is bijzonder moeilijk, omdat het r,erschil 
hierttisseii kitsch en kunst ( f e  wijten aan de oiiersfelpenilc 
populaire brlangsfelling. aiaarbij een goecl gefundeerd oordeel 
niet t e l f )  hier erg klein is er, fuirieri dikiiiijls i i i  het boiiie 
gelirei rnaskccrd ioordirn eri oriopp~nerk f  blijven. 
Bc biscliorru>ing na ieder iiil,,ii,icr vari Micliid de  Rizyfei-, die 
uw/ vnn ceti enorm grote keruiis en inzicht i,an zaken getuigde. 
maar nier n1 te uitgebreid cvas, U I ~ S  dan ook heei uielkom. 
Hoogtepunt van deze aiioncl trias ongrfiirijfrl~l liet irio Pan1 
di. Ionuh in ,,Blues lor Srna", ren eigen cor>iposific. l l c f  
sucpelr gebruik iiarr cvcrschill~ndc Afro-Cixhanrzse rgtlirrien, 
dat nan Iloraie Silvcr (Sonor Bines). iilnnr ook uoornl iii de  
ouprgarzg i7an hct ciic naar hct niidere rythnieschernn. aan 
Briibeck (Bluc Xoiido d la ï'lurk) yuf dit nummer een iiifzon- 
derliik rijke klelirenscliiikering. Het samenspel tiissen piano en 

in  Moskou 
paardje van de regering was de ondergrondse, die er zeer 
modern. verzorad en schoon uitzag (de straten waren tron- - 
u.en\ nllcmanl schoon. want icdrrr .\f<>hko\.i,.t yonidi zijn afval 
in de langs de wegen st.saiidc bdkkrn). D i  treinen u,aren zeer 
modern &I voor-vijf kopeken (ongeveer 20 cent) kon je 
overal heenreizen. De kleding was vrij saai en ouderwets. 
Schoenen en kleding zijn zeer duur, bijna een heel maand- 
salaris, zodat je dienstertjes in café's en restaurants allen op 
een soort slofjes zag lopen. blijkbaar het goedkoopste soort 
schoenen en als je soms een vrouw zag naar de gewone 
Westerse mode gekleed, werd ze met verbazing nagekeken. 
Klaas Schenk vertelde me echter dat het al zeer veel vooruit- 
gegaan was in vergelijking met acht jaar terug, toen hij ook in 
Moskou was. 
W e  trainden de eerste keer in 't Dynamo-stadion,.een voetbal- 
stadion me1 een sintelbaan, waarop een ijsvloer gelegd was. 
D e  volgende dag trainden we  in het Lenin-stadion, waarin de 
kampioenschappen gehouden zouden worden. Het typische 
was, dat we de Kussen Net hebben zien trainen omdat ze 
altijd in het stadion waren waarin wij niet waren. De ijsvloer 
van het Lenin-stadion, waar pen goede honderdduizend men- 
sen in kunnen, was een juweeltje. Men had drie sneeuwlagen 
gevormd met rieten matten ertussen en daaroverheen een harde 
ijsvloer. Nu kon het gerust gaan dooien (wat het ook de eer- 
ste dagen na onze komst deed) want de vloer bleef keihard 
omdat de kou onder de sneeuw werd vastgehouden. 
Onder de tribunes waren behalve kleedkamers e.a. gelegen- 
heden, turnzalen, basketballzalen e.d. en zelfs een completc 
sintelbaan. E r  waren altijd veel niensen bezig want sport 
neemt altijd een belangrijke plaats in. Hct aantal schooluren 
is gelijk aan dat bij ons. maar er is daar verplichte bedrijfs- 
sport. Er zijn dan ook veel sportstudenten zoals Koaichkin 
en Gontsiarenko, de  veelvoudiae ex-wereldkampioen had net 
het sportdiploma in zijn zak. Naast het Lenin-stadion was nog 
een zwcmstadion dat tevens als ijshockey-stadion dienst deed 
en vele tennisvelden. Ik zou nog naar een cursus van gym- 
nastiekleraren gaan, maar toen maandag de uitnodiging kwam 
zouden we  juist om twaalf uur met het vliegtuig naar Neder- 
land gaan. Over de prestaties kan ik zeggen dat de Russen 
hun hegemonie weer hebhen bcw.ezen, dat de Zweden prach- 
tig zijn teruggekomen (na  sinds Sigge Ericsson geen rol van 
betekenis meer te hebben gespeeld) en dat het wereldkain- 
pioenschap mecr de allure van een wcreldkampioe~isrhap 
heeft gekregen door de tegenstand (die in de toekomst nog 
groter zal zijn) van de Chinezen. Joep van der Linden 

drums /Martin Hendriksen), oridcrstrrrnd door een uifstckendc 
bas (Piet iiari Zizzicrien), IVRS r~ndrii t  v,ak~ocrk te riocmen. 
Docii zo oriiiirizrl als d i f  riiiinr>icr zich tooiide. ro'rz imitatie - liocu~rl ~ c k e z .  niet slechre - uwren de tiuee andere nummers 
(..Ir niii't riecessariy so" en ..Bye, Bye  Blackbird"). s i l i ï r r i s  er1 
kln,iki>orming tiiaren zritiier iisn Oscar Peieisiiri, erliti-r iiirt 
zo technisch als van deze. 
Een groot lichfpiznf in clere aiionii u m s  ook l~ i fnr is f  Htriii clan 
K:imprn. ii,ieris solo's een klsnkrghdrini linddeii. die beslist nier 
iwor die van E P ~ I  piano onder decd, terri:ijl zijn melodische 
irii>entic,itcif ren verbijstereildc grootsheid en soiiplesse ver- 
tcioridr. Ook kwam er een uitstekende stijing in zijn spel naer 
uiircn (vooral in ..But not for  me").  Bij de jazz .,u~ide sfijl" 
traden voowl  Puiil de  Jongh. Hrnk Lirf f ink en Ernst I l i i i i frr-  
man als goede solisten naar voreri. Hei b ~ s t c  orhr.~f vnri deze 
avond was echter ri~el de C/iiirlrsfnri Srvcri, dic als Iuntsten 
opiriidrn, iriier i,irr nilnirncrs tenslottr echter ti-eintg tiariatie 
briirlrfen. zodat z<-lfs niciiig figuiir de  zaal al begon te ver- >,,,,', ge- latrri, lictgeen LSnn ruciilig belangstelling en beschai- ' 
friigdc. 

Al rrrrf al is dc;c vosr oiis land unieke ja:=-interscho1;iire erg 
iF.danlid te iioenien ei, voor herhaling ilntbaiir. houp ik. 

loost Breiiker. 



Schooltoneel 1962 

O p  maandag 5 februari en dinsdag 6 februari konden wij, 
naar jaarlijkse traditie, getuigen zijn van het optreden van 
het schooitoneel, ditmaal met het stuk "Mercadet" van Honoré 
de Balzac. 
Dit stuk lag, hoewel het beslist niet groots te n o e m  is, in 
de lijn der vernieuwing, die wij verleden jaar onder de nieuwe 
regisseur Drs Helwig, zagen doorbreken om het toen welhaast 
traditioneel geworden gooi- en smijtwerk, compleet met boe, 
ven en politie, of semi-achttiende-eeuws gebeuzel te vervan- 
gen door stukken, die niet zozeer vanwege hun inhoud, maar 
meer vanwege hun peil der dialogen, algemeen culturele waar- 
dering en mogelijkheid tot spelontplooiing beter passen in liet 
milieu van een middelbare school. 
Het zwakke punt in het stuk van dit jaar lag dan ook niet in 
de dialogen, maar in de intrige. die zonder meer simplistisch 
is te noemen: zelfs voor een schrijver uit de 19e eeuw. Vooral 
deus ex machina Godeau, die tegen het einde van achter Je 
coulissen met geld blijft smijten en een happy-end er aan breit, 
zet het hele geval op losse schroeven. 
Niettemin ziin de dialogen knap geschreven, maar leveren op 
de planken bijzonder grote moeilijkheden op, zodat ze nict 
helemaal tot hun recht kunnen komen: de Balzac is dan oiik 
een echte romanschrijver en niet zozeer een schrijver van 
toneelstukken. 
O p  deze spitse dialogen, die met een Franse elegante, leven, 
digheid en vaart gebracht moeten worden. moest dan ook de 
enscenering gebaseerd worden; een bijzonder lastige opdracht, 
vooral voor een whooltoneel, omdat een verhaal zichzeg 
speelt, maar een dialoog niet: deze moet door de spelers leven 
worden ingeblazen. Dat de regisseur en vooral ook de hoofd- 
rolspeler, Eddy D'haene, die wel een bijzondere zware taak 
had, met de beperltte middelen die zij hiertoe bezaten er toch 
nog bijna volledig in geslaagd zijn (vooral in het derde bes 
drijf) tot een schooltoneel van hoger plan te komen, moet dan 
ook als een knappe prestatie gezien worden. 

Eddy D'haene heeft dan ook in zijn rol van Mercadet de 
verwachtingen overtroffen. Niet alleen de enorme lengte (hij 
stond praktisch de gehele avond op het toneel). maar ook de 
typering van zijn rol, die moeilijk duidelijk te omschrijven is, 
maar misschien het meest met de Franse-jood gekarakteriseerd 
wordt. kunnen onze waardering in verhouding tot wat hij ons 
bracht, slechts vergroten. Zijn spel was niet vlekkeloos, doch 
dit konden wij ook niet eisen: hiervoor was zijn rol te moeilijk. 
Als zijn grootste verdienste geldt wel. dat hij de vaart in het 
spel hield. zodat ,,dode" ogenblikken vermeden werden. die 
vooral in een stuk als dit biizonder hinderliik ziin en het , , 
geheel als een kaartenhuis ineen kunnen doen storten. door- 
dat de toeschouwer zich dan door de dialoog heen de zwakke 
intrige bewust wordt. 
Vooral in het derde bedrijf wist hij al zijn registers te openen 
en met een grootse souplesse tot een hoog peil te komen. 
Anneke PeUemans, als Mdm. Mercadet. had een moeilijke. 
doch niet opvallende rol. De moeilijkheid lag meer in de aard 
van de rol. die niet zo gekarikatureerd was als de andere 
rollen, maar een gewone negentiende eeuwse vrouw moest 
brengen hetgeen voor een twintigste eeuws meisje. nogal 
zwaar is. 
Hetzelfde geldt ook voor Tmdy van Ruiten, die als de doch- 
ter van Mercadet in haar liefde voor Minard de tegenpool 
moest vormen van het materialisme van haar vader. Haar 
open spel was zeker niet groots te noemen, doch voldeed. 
Dit kunnen we echter niet zeggen van Hans de Ridder 
(Minard). die wel het verlegen karakter van zijn rol verlegen 
bracht, maar het vuur van zijn liefde niet waar kon maken. 
Wij kunnen over de omhelsscene. die enigszins als een koude 
douche aandeed. rissen flauwe grapjes maken, maar dat heeft 
geen zin. Het feit blijft echter, dat de bezetting van deze rol 
niet erg gelukkig was. Hiermee willen wij slechts zeggen. dat 
deze rol Hans in 't geheel niet lag en dat hij bijgevolg beneden 
het peil van de rest bleef. 



I K  W A S  E E N  O U D E  C E N T E M E L K E R  

Z o  ineens was ik zo'n jwdje van onbesfemde leeftijd anno 
1839. Natuurlijk geen anno Domini! Hef was immers al door 
de paar revolufies, die ik geachf werd meegemaakt te hebben, 
bewezen daf God nief besfond en daf de verhalen van het oude 
en nieuwe festamenf als een soorf slecht kindersprookje beter 
;n de prullebak gegooid kon worden. Ik leefde immers ineens 
in de fijd van tiet rationalisme, waarin slechts je eigen ik 
hoogst belanmiik was. Omdat dit zo cru klonk toenover  die 
ouderwetse ceifimenfele vrouwen goochel je d a n  mef duur- 
aandoende en interessant termen als; .,survival o f  fhe fiffiesf" 
en ,,hef particcrlier inifiatief betekent het heil van de sfaaf 

Paul Verburg daarentegen, die de tweede avond stukken . omdat de btirgers samen de staat vormen',, e.d. Ie kunt je 
beter speelde dan de eerste avond, bracht met een grote sou- berekende gevoelens ook aardig iierbergen met een gezegde 
plesse en de berooide edelman in al zijn kakineusheid op de als: ,,Onze tijd heeft veel befer lief". Door duidelijk te lafen 
planken. merken dat hij iets van deze mooie woorden geloofde heeft 
laar> Vromans voldeed uitstekend: de slui~eriae. handiae dat broekie van Minard toch wel getoond de geest van de tijd . - " , "  
zakenman kwam hier scherp omlijnd, als een caricatuur tot 
leven. Evenzo Guus Tweehuyseo, wiens optreden in de rol 
vah de handige. op de sentimenten van andere werkende 
schuldeisers, die hem als het ware op het lijf geschreven stond, 
één van de hoogtepunten van de avond werd, hoewel zijn spel 
soms wel een beetje de one-man-show-kant opging, hetgeen 
lastig was voor de andere spelers. 
Ook met AdRe Schaper als derde schuldeiser konden w e  te- 
vreden zijn, hoewel ziin gebaren een weinig onnatuurliik 

~ ~~ 

waren. maar alá. 
Louis Krauwels die de vriend van Mercadet speelde, toonde 
ren erg verfijnd spel. dank zij ziin goede stem, die zacht en 
toch duidelijk verstaanhaar is en zijn natuurlijk aandoende 
bewegingen. Ook het spel van Ton Ziircher, als vriend van  
de la Brive konden we waarderen, hoewel hij zijn rol wel eens 
te hoog opblies en zich uit het geheel ging werken. 
V a n  Tilda Lucas, Marjolein Bernink en Fred Mekenkamp, die 
als huishoudelijk prrsonrrl van de familie Mercadet fungeer- 
den, kunnen wij slechts zeggen, dat zij hun taak naar behoren 
vervulden. 
Rest ons nog de spelers, die deze avond voor ons verzorgden 
te bedanken, alsmede in het bijzonder de regisseur Drs Helwig, 
de inspicienten Paul van Bueren (vooral hij heeft veel werk 
moeten verzetten), Jan Wil lem van Weezenheek en Peter 
Marinchic en souffleur Peter Thole. 
W i j  kunnen slechts hopen dat het volgend jaar het school- 
toneel een minstens even goede indruk mag achterlaten als 
het dit jaar heeft gedaan. 

Joost Breuker. 

uiaarin het stuk speelf goed te hebben begrepen. Ik maakte 
van de fijdgeest gebruik om er achter te komen of  mijn klanfen 
eigenlijk nog wei tiel~maal crediefwanrdig waren door ze een 
droevig verhaal fe vertellen over die twee dochfers van me 
die, zoals u nag wel zult weten zonder enig vooruitzichf op 
een huwelijk werkten en dat kwam dan zogenaamd omdat ik 
nog geen bruidsschat voor hen bijeen had kunnen sparen. 
enfin u begrijpt hef wel, zo'n heel droevig verhaal compleet 
met zakdoek uoor de ogen. Hadden ze medelijden met mij dan 
klopte er iets niet met hnn financiële zaken want dan poogden 
ze me gilnstig te stemmen. 
Alles was in orde uianneer ik zo iefs hoorde als: ..Orime senti- 
menfele idioot. laat ze tzirn eigen bruidsschat maar verdienen 
met hef oudsfe beroep dat er op aarde bestaat!". Ach ja, erg 
fijnzinnig waren ze toen niet! Dat Mercadet wel erg diep in 
de put zat kon ik wel merken. Immers. in een week tijds was 
ik er nou al elf maal geweest r~ohens t e b t  en hij had hef 
snuif- en snotterverhaal met zakdoek over de twee dochters 
nou al flink waf keertjes gehoord en nog steeds had hij mede- 
lijden mef me. De verbazing van mij over ziin mededelina dat 
)".. 
i i j  strasfarm was, was diin ook vooral bedoeld voor ' f  publiek 

dat als een niet al te storend anachronisme in de zaal aanwezig 
was. 

Gelukkig was 't publiek wel zo intelligent om door f e  hebben 
dat mijn geween na de zo onderhand legendarisch geworden 
zin: Heren ik moet er om wenen. wenen mot i k ,  meer als een 
soort vreugde-explosie begrepen kon worden. Er werd dan ook 
hartelijk meegelachen. ZI zult zich ongefwijfeld afvragen of  ' f  
nu niet lastig voor me is geiveest om. na geleefd fe  hebben in 
1962 ineens over fe  sfappen in ' n  levensstijl anno I839 onder 
de gedaanfe van 'n  soort voddenjoodje. Dit was op de repeti- 
tieJ ook lang nief altijd gelukt maar zo gauw ik in die soep- 
jas gehuld was en ik terechf kwam achfer het toneel, dat ik 
met heel uieinio fantasie wel als mini net schoonaemaakfe en 
zojuist van alïe$ei klein ongedierG ontdaan zijnde vodden- 
pakhuis. volgestapeld met allerlei goederen van onbestemde 
iard en herkomst, kon beschouwen. was ik de ouwe cente- 
melker Violefte. W a f  1 ~ t  toneel zelf befreff ,  zo gauw je je op 
het toneel zelf bevindf voel je je zo vrij als een vogelfje. 

Dan hindert je zeifs geen grinnikende souffleur meer die 
breeduit als een bespoffelijk en bespoffend anachronisme zit 
te genieten, en het klafergoud op hef toneel en de foneeilichten 
bedwelmen je en maken foneelspelen fo f  een heerlijke ervaring. 
Maar ali, na rrif de schminkkamer gekomen fe  zijn en je verder 
aangekleed te hebben, paradeer je langs de regisseur en dan 
komt het belangrijkste, je moet fen eerste zorgen ingespeeld te  
zijn en bovendien moet je de nu volgende periode geesfelijk 
onbeschadigd door zien te komen. Lukt je dif, dan is hef zware 
werk feitelijk al achter de rug. Ik kan mei zeggen dat dif de 
sparinendste en belangrijkste periode is die je sis toneebpeler 
moet door maken! Het toneelspelen gaat dan verder vanzelf 
wel. Hef  toneelspelen zelf. rvaarover ik u verder ais toneel- 
speler natuurlijk niet kan gaan vertellen. is heerlijk. 
Hef afschminken befekent een soorf geestelijke aftakeling en 
doet je de befrekkelijkheid van hef oude man-zijn inzien. 
Ie voelt je dan net de Egyptische Phoenix oprijzende uit de 
overblijfselen van het oude leven. Violeffe 



OECLTMENE I praten met je buurman 
vele gesflrekken onvruchtbaar 

O p  ren onlangs in Bri~iki~iiinn gehouden r>ecun;enische bijeen- 
komst voor jongeren, werd aan het slot van de avond dank 
gel>raclit aan God. die een gesprek russen protestantse en 
katlioliekc jongeren had mogelijk genlaakt, iets wat vijftic 
jaar geleden ondenkbaar was gew-eest. 
Tcgen dit soort gebeden kan men een ernstig bezwaar rnakeri. 
Zij zijn de uitdrukking vrin een oriilez<iiide kijk op de riecii- 
mene. Iinzners. gaat nien iiii God bpdsnken voor zijn invloed op 
de goede wending die dr  zaak van de eenheid der christenen 
yeriorneri heeft. dan heeft meli maar half oog voor de zaak of 
liet is ren soort sarcasme (om het woord godslasteriilg maar 
te virrnijden) daarmee impliciet aan te duiden dat Guds be- 
iiioeicnis niet de mensen daarvóór danig te wensen overhel. 
Vervolgens is het de vraag of er op die avond nii ienianil 
persoonlijk dankbaar was voor het gesprek. A!s wc ec~.li]!r 
zijn. moeten we dit ontkennen. Th~orr t i s r l i  roii-lzri we Iict 
geweest moeten zijn. miiat. in fcite kwaiil het er iii,?t ;i;n te 
pas. E n  zolaiig inen zich, of wij ons. nog op die manie* i-oor 
de gek Iioriden, kunnen er geen gebieden van het geestelijk 
leven vruchtbaar gemaakt worden. 
Een ccrsfe vereiste 
Als cr  een bewustzijn ontstaan is. dat de grloofsbrie\~*iiis in 
een crisis is en nodig vernieuwing behoeft. dan inoeteii jungr- 
ren zich ervoor hoeden. zich al te gaitrv voor tradit io~ile cp-  
vattingen en gewonnen te geven. Men wéet iiiiiners 
dat er  iets gaande is. 
tri vrrband inrt de occume zou het verstandig zijn in eigen 
hcwoordingeii en begrippen de situatie te overzien. Bijvoor- 
hreld: Leest men in de H. Schrift: ,.Vader, mogen zij allen 
een zijn" en hoort men van de oecumene, dan heet liet: - Gods 
woord is voor ons gaan leven. Dit is een ~iiaiiier van zeggen 
die past bij een monnik rnet een r e l i g i ~ u z ~  ervaring. Voor 
jongeren. merendeel opgegroeid tiissiii een verhurgerlijkte 
vorm van christendooi. =dl dit zcggeii. cr is niemand die ge- 
looft, dat ~ i i i j i i  protestantse huurman, die op een ander lyceum 
Griekse woordjes leert en naar dezelfde films gaat als ik en 
verder even Nederlands is als al de menseri die ik keii, in 
uvzen anders is dan ik. 
Als we dit zo openlijk aan elkaar bekennen, d m  kunnen we 
au serieux genomen worilen. Mdar, als iedereen voor zich 
houdt wat hij eigenlijk van ~rieriing is of zirli iiitdriikt in ter- 
minologie. die niet vaii hem is, weet niemand waar hij aan 
toe is en voor w ~ l k e  zaak hij zich inspant. 
Een ccrste vrreistc is dus: precies zeggen wat ik er op dit 
ogenhlik werkelijk van vind. Dan pas heeft het zin om aan 

Dit verhaal. dat oor~~roiikcii jk brdoeld was te  verschijnen iii 
<ie nooit tot publicatic gehori~eti 10x 10 krant van d e  Haar- 
lemse riiidrieihiirc scholen. scheen ons b(izonder passend voor 
h i t  karaktei- vrin deze dagen, maarin de nood. van cle u~ereld 
ook iri rrintcrieel opzicht, steeds meer  haar grimmige trekker1 
aan ons vertoont. Red. 

Het is geen sprookje en het is ook behekkelijk kort geleden, 
maar er  was ereis een dorpje. In het dorpje woonden om 
precies te zijn, ongeveer 900 mensen. Al met al  was het in 
elk geval zo  klein, dat het m<t het blote oog op de kaart niet 
te zien was. In het dorpje heerste welvaart. DE mensen waren 
er groot, rood, dik en bijzonder gelukkig. Het dorpje was 
altijd zonder betekenis geweest en zou het ook wel blijven, 
maar, ais een zinvolic terechtwijzing, lag enkele uren gaana 
verder een ander dorpje en hier bloeide de armoede. D e  
mensen waren klein. grauw, mager en bijzonder ongelukkig. 
Deze ongelukkigen waren met 1900, een aanzienlijker aantal, 
dat echter nog niet groot genoeg was om hi t  dorpje betekenis 
te geven. Beide dorpjes sluinirrden rustig in de  klei, ze werden 
niet groter of kleiner. want het aantal inwoners bleef van 
heiden vrijwel constant. Hoe het kwam, dat bij de rijken 
geen kinderen geboren werden ,wist iedereen en daarom 
kwam er weinig verandering in. D e  armen konden dan wel 

oecumene te doen. Zolang theologen of Irken die bij elkaar 
komen en zeggen: ik ben katholiek, dus geloof ik clit en jij  
bent protestant en dus geloof je dot. toonaangevend blijven 
in de oecumenische zaak, is elk gcsp r~k  vr~irl i l~loos.  

D e  derde partner 

Wi l  men denken in de geest van de oecume en het woord 
oecume niet slechts opvatten in de engere zin vaii toenade- 
ring tussen protestanten en katholirke~i, dan niort inen ook 
aandacht schenken a a n  Peri derde groeli afgrir!iridenen. 
Een blik in de geschiedenis kan dcze groep nader bepalen. 
O n d ~ r  afgescheidenrri kli~itien vrrstaan morden diegenen. die 
de officiële h e r  van de Rooms Katholieke Kerk verwerpen. 
a j  In de middeleeuwen werden zij verbrand (Hus)  
b )  In de tijd van de Reformatie stichtten zij een eigen 

kerk (Luther) 
C )  In de moderne tijd worden zij zondcr inleer olikerkelijk 

(Sartre j 
De laatste groep worstelt inet de jongste problematiek. Iedere 
kritische katholiek eigenlijk balanceert in zijn ogenblikken 
van hx-ijfel tussen onze Moeder de H.  Kerk en groep C. 

E n  ieder christen zou er goed aan doen zich te realiseren of 
hij gelooft wat hij verondersteld wordt te geloven. Z o  niet. 
dan loopt hij de  kans formeel bij de kerk te horen maar in 
feite bij groep c. 
Dat dit to tlie point komen geen ovcrhodigc luxe is kan men 
duidelijk i~iaken aan de hand van een moord van Kierkegaard. 
Deze gelooft namelijk niet ,.dat het werkelijk christendom te 
vinden is in het officiële (verburgerlijkte christendorn".) 
Zodra men dit woord serieus overweegt, zet rrirn eigenlijk her 
traditionele begrip Kerk op losse schrozveii en koiiit d~gwle .  
die zich formeel bij een kerk aaiigcsloten W P E ~ ,  in 11et lucht- 
ledige tr h'trigen. 
Op deze manier ziet inen dat het zin heeft te onderzoeken 
wat nieri i i i  mrrkclijkhcid gelooft. Het aangesloten zijn bij een 
kerk. kan het geloven zelf niet vervangen. 
Welnu. eerst wanneer de mensen, gelovigen. hun geestelijke 
inventaris hebben opgemaakt en niet meer op grond van huri 
georganiseerd zijn (in kerken) maar op grond van li~iri geca- 
telijke instelling elkaar opzoeken. dan pds zal er  een vrucht- 
bare ontmoeting kunnen plaats hebben. Als liet erlitrr zover 
komt, ben ik ervan overtuigd dat ook dc drrdc partner tiict 
eens ren vprloreri zoon. ninar ccrdcr nog een oude hroedcr 
blijkt. Dan zal cr sprake zijn van oeciimene. 

RICHARD HENDRIKX 

kinderen ter wereld brengen, maar ze groot brengen was een 
heel andere zaak en daarin slaagden ze niet. In het dorpje 
van de rijken was een burgemeester met een hond en een 
jachtterrein. Hij was kortzichtig en droeg een lintje. Vanaf 
zijn geboorte was hij vrijgezel geweest en dat w a i  ook de 
reden waarom hij zijn amht, helachelijk onder de gegeven 
omstandigheden, met pretentieuze ijver te lijf ging. Drie maal 
PEP jaar liet hij de gemeentegrenzen ijken en als het moest een 
vierde keer.Een andere gewoonte van hem was, om elke dag 
een wandeling door het dorpje te maken, Dat noemde hij de 
ronde doen. Precies hij zijn grijkte grenspttaltjirs stopte hij, 
tikte er bedachtzaam tegen aan en keerde op zijn schreden 
terug. 

O p  zekere dag kwam een vreemdeling in bet dorp. Hij had 
een baard en een groot pak borduurwerk. dat hij aan de man 
trachtte te brengen. Bovendien had hij geen vergunning, maar 
daarmee liep hij niet te koop. Niettemin kocbt men zijn bor- 
duurwerk niet en  venvees men hem naar de burgemeester, 
omdat ieder er zeker van was, dat het recht zijn loop moest 
hebben. D e  man sprong op zijn fiets en helde bij de burger- 
vader aan. Deze deed zelf o p  en en  na de man aanhoord 
te hebben, zei hij, dat de vergunning hem koud liet, waarop de 
vreemdeling terstond zijn borduurwerk uithing. De reden van 
deze onverschilligheid bij deze toch amhiticuzc burgemeester 
was t e  fiets. Verbijsterd volgde zijn ogen de  koele glooiing 
van het frame en vooral de spaken deden hem hijgen. 



De vreemdeling bemerkte dit weldra. Na een overhaaste 
berekening noemde hij en passant de prijs van de fiets: zo 20 
kopermunten, de gezamenlijke waarde van het borduurwerk. 
De burgemeester hapte toe. Bevend haalde hij de munten uit 
de gemeentekas en pakte de fiets beet. Na enkele misver- 
standen, reed hij gillend van plezier het dorp in. De vreem- 
deling bleef achter zonder fiets en zonder vergunning en be- 
sloot rijwielhandelaar te worden. Waar blecf echter de burge- 
meester? In een onbesuisde vaart van 28 pedaaldagen per 
minuut was hij de gemeentegrens genaderd en, hoe hij ook 
aan het stuur trok, het ding wilde verder. Het is dan ook 
duidelijk, dat de hurgemeestzr pas in het tweede dorp tot 
stilstand kwam. Hij stond natrillend van deze buiten-ambte- 
lijke inspanning naast zijn fiets en keek bevreemd om zich 
heen. Overal langs de weg lagen varkenshokken. Er hing een 
vreselijkc stank, maar het opvallendste was, de stilte. 
Het was zo stil, dat de burgermeester ijlings de hemel af- 
zocht. Enkele meeuwen hingen tussen de wolken en achter 
de wolken scheen de zon. De burgemeester w.as een moment 
versuft geweesti nu echter vloekte hij overtuigend en stapte op 
een der hutten toe. Er lagen een paar mensen in. Ze sliepen, 
of rookten of wat deden ze? 
,,Waar wachten jullie op!" riep de burgervader uit volle horst. 
,,Ja, waarop?" mompelde een oude man in een hoek. ,,Nergens 
op, misschien!" 
,,Moeten jullie dan niet wedken of eten?. Je moet toch wat 
dr>en?" 
,,Werken". zei de oude man, ,,kunnen we nauwelijks. Het is 
zo'n rotzooi hier. De hele troep staat onder water. W a t  
moeten we doen? W e  kunnen toch moeilijk ..." 
,,Neen2', zei de burgemeester, ,,dat gaat natuurlijk niet. Maar 
eten jullie wel voldoende. Dat vrouwtje daar in die deken, 
nou, bij ons zijn ze dikker hoor". 
,,Wij eten heel weinig", gaf de oude man toe. ,,Vrijwel niets. 
Het land levert niets op. De hele troep . . .  nou ja, dat zei ik 
al. In elk geval moet er verschrikkelijk veel gebeuren, willen 
we daar wcer wat aan hebben. Maar ja, wie moet dat doen. 
Het is zó veel werk. Ik weet het niet hoor". 
,,Als jullie niet kunnen eten ..." zei de burgermeester. 
,,Ja?!", vroegen allen. 
,,... dan sterven jullie uit". De burgemeester was nl. een 
man van logica. Ook van de klok, u.ant na dit gezegd te 
hehben, sprong hij opnieuw. op zijn fiets, kwam aan de 
andere kant weer tegen de grond te liggen en besloot te lopen. 
Thuisgekomen schreef hij alles op, wat hij die middag gezien 
had. 
Hierna dacht hij er drie uur over na en vergat het. 
De volgende morgen was het echter weer mis. Zijn dagelijkse 
wandeling deed hij nu op de fiets en wéér ontgingen hem 
de fijne kneepjes van de remnaaf. Nu vond hij de, toestand 
daar vervelender. Hij had de l e  dag nog 'n vage indruk gehad 
dat ze toneelspeelden. nu zag hij, dat het dorp in niets van 
dat van de andere dag verschilde. De hele bevolking lag 
apatisch sigaretjes te roken. Hij keerde terug naar huis en ging 
een kwade nacht tegemoet. Hij droomde van grote woestijnen, 
waar dag en nacht menzen in het zand lagen, met luie gebaren 
van arnieli en voeten en smeulende sigarettenstompjea. De 
volgende dag riep hij de gemeenteraad bijeen. 
Zestien vergrijsde sufferds en één nienu.lichter, die er per 
vergissing in zat. De burgervader, het lintje knipperend in het 
knoopsgat, de hamer in de aanslag, vertelde alles over de 
fiets in het algemeen en zijn fiets in het bijzonder. Zijn bele- 
venissen buiten het dorp, dikte hij aan en allen schudden 
verbaasd hct hoofd. Toen hij uitgesproken was, stond het 
oudste lid op en hield een toespraak van een half uur, met 
een doordachte strekking, die hij aldus nog eens in zijn Laatste 
zin formuleerde: ,,Deze mensen zijn ongelukkig". Men applau- 
diseerde. Nog in het applaus sprong de nieuwlichter op en 
riep: ,,Als we dat zeggen, dan zijn wij dus gelukkig. Je moet 
toch ergens van uitgaan, niet?'. ..,Wellicht zijn wij gdukkig". 
sprak de burgemeester sfeervol. Het laatste woord had hij 
voorzichtig, met een concessief knikje van het hoofd, tussen 
de lippen geproefd voor het uit te spreken. 
,,HumM, zei de nieuwlichter en ging zitten. 
De burgemeester vervolgde: 
,,Ik weet niet waarom, maar het lijkt me redelijk deze mensen 
te helpen". Daar was iedereen het mee eens. ,,We moeten", 
zei het oudste lid nog eens met nadruk, .,ze helpen". ,,Goed". 
De burgemeester werd actief. ,,Goed, goed, goed, maar hoe? 
W e  hebben hier voedsel zat, daar kunnen we makkelijk wat 
van afstaan, Laat ons zeggen 113 gedeelte". 

Men mompelde. Ten lange leste werd besloten tot 114 ge- 
deelte. 
,,Hit lijkt me verdomd vervelend om dat altijd te doen!", 
gromde de nieuwlichter. 
,,Wat?', stoof de hurgemeester op. ,.Altijd maar voedsel 
daarheen te hrengen. Misschien krijgen wij op die manier zelf 
wel eens te kort. Laten ze zelf hun tuintje bijhouden. Ver* 
domme, we rijn niet van de bedeling". 
Gechoqueerd wendde de gemeenteraad als één man het hoofd 
af. 
De burgemeester begon hemels te glimlachen. 
,,Beste kerel", z ï i  hij amicaal, ,.die mensen hebben nauwelijks 
de gelegenheid om de akker te ploegen. Dat bedoelde je toch 
nietwaar? De hele boel, ik zei het reeds. staat onder water". 
,,Dijkenw, gromde de nieuwlichter. ,,Dijken, juist", zei de 
burgemeester vaderlijk, ,,waar haal je die vandaan. Daar heb 
je kruiwagens voor nodig en.. . nou ja, allerhande gereed- 
schap". De burgemeester was niet technisch geschoold. 
,,Geef ze dan allerhande gereedschap, voor den duivel!", gilde 
de Lichter. 
,,Kruiwagens kan men niet consumcren'. merktc de burger- 
vader meestcrlijk op. Zijn hipoogje naar het oudste lid ont- 
ging niemand. 
,,Neen, verdraaid", xhreeuwde de nieuwlichter, ,,en hij liwam 
vervaarlijk overeind. ,,Eerst voedsel, maar ook kruiwagens". 
,,Humw, zei de burgemcester en peuterde met een plichtmatig 
gebaar in zijn neus. .,Er zit wat in". 
Dat vond ieder. 
De burgemeester laatste keek op zijn horloge en zag, dat het 
stukje over deze middag nog net naar de krant kan en ging 
snel over tot zijn slottoespraak. 
,.Ziet, vrienden, zó zijn wij elkander tot hulp. Wij, die 
gelukkig zijn helpen hen, die dit niet zijn." 
Hierna besloot en ontbond hij de vergadering. 
De volgende dag gingen drie kruiwagens vol aardappelen 
naar het naburige dorp. Er ging ook nog iemand mee, die 
verstand van dijken had en de hurgemeester liep daar weer 
achter, het lintje representatief op de borst. De aardappels 
werden beleefd ontvangen, de burgemeester gaf handjes en 
ging opgewekt naar huis. 
De volgende dag gingen wederom kruiwagens met aardap- 
pelen, ditmaal 115 deel van de voedselvoorraad. Langzaam 
werd het ene dorp gelijk aan het andere. ZP leefden nog lang 
en vermoedelijk ook gelukkig in de vette klei en er ontstond 
een steeds krachtiger en jeugdiger volk. O p  zekere dag echter 
enz., enz., enz.,. . . . . . 



HOCKEYWEDSTRIJD 
TRINITEITS-MENDEL 

Datum: korfe fijd na de  rectorsdng (verlaat uerslagl 
(van onze speciale verslaggever) 

Hooggeëerd publiek! H e f  is rnij vcrgiirid 11 een verslag t e  
geven r>an de h o c k ~ ~ i ~ w d s t r i j d  tiussen de elftallen ven het 
Mendelcolleye eri hef Trinifeitslyceum. De tribunes zijn ouer- 
iml iran brlarigsfelleiiden, leerlingen en docenten en  er heerst 
Iiirr rii rclite Holland<België-stemminy op  lief tcrrciri i i a r i  de 
Zijiioeg. U e  scheidsrechfrr heeft voor de  vciliglieid een knots 
iri iq12 linkerbiljakje geduiud en een afdeling frnnse parachu- 
tisten staat klaar om elke oriijcrcgeldheid iii bloed te  smoren. 
N u  is het ivacliten op de spclcrs, die zich nog aan he f  kleden 
zijn. 
De spelers uöri beidc eljfnllen zijn in goede conditie, te zien 
aar, <Ir kracht urnarmee zij mei hun hockeysticks planken vnn 
de klcedkotjes, waarin ze ricli Iiri,ind~ri, losbeiikeiz: de kotles 
trillen op hun yronrliiesfrri. Dit belooft wnt. 
Het moment nader!, Iioo>jgcëerd publiek. de deur rian het Tri- 
niteifskleedirofjc briigf ontzaglijk door en Krrak!! daar 
komen de e-rrsfc spelers naar buiten stormen onder een woest 
krijys~/~schrcerirv met de sticks als knotsen iii de  eeltige hand. 
Luid gejuich van de  Trinifrifsfribzirir als enkele strijders de 
sticks Inten neerkomen op hei hevig trillende Mendelkleedkofje 
dat het niet ocierleeff. )Maar uiat ric ik? Slechts tien Trinifa- 
riërs. 6in zit er diis ring iti het kleedkofje . . .  even zien ...... 
dat is rlr hdd  (:hris Vogelrang. J a .  hij is er  nu ook bij 
Kijk, hij hi~ilt, hu heeft iets in zijn /tanden.. . . . . even iiiijti ver- 
rehijkei.. . . . een-schoenveter. zijn rrclitrrsrhoen is los. Blqk- 
bnav heeft  hu geen andere rieters, rriiiar di- scheidsrechter komt 
er op uj ,  maakt rijn riyrnsfe iechterscliocnveter los en wil hem 
nuii Chris geiien. Deze s<-hiidt pertiiient nee met zijn kop en  
de scheicbreclif~r liinpf rood aan. Niet van genegenheid ten 
opricltte viiri Chris, denk ik. Enkele andere spelers iritiissrri 
zijn rinar hcni toegelopen en traclifen hem f r  ovcrrrden maar 
Cliris geeft geen krimp. Snikkurid iirrlaaf hij lief fcriein en 
orn<inf dc andere spelers riict ~jeflnttecrd ruillen n.innen iian 
het fiTende1. oerlafen ook zij licl ucld. De wedstrijd gaat dus 
iiret door, dames en lieren, maar usnnrom niet? Ik zal proberen 
de scheidrechter i e  pakken te krijgen ...... oehoe ...... scheids- 
rechter. lweliijgj waarom ruilde Chris Vogelzang u i z i  vefer  .. 
nief Iirbberi? (kiich. hijg) ,,nou, meneer. hij iiond r e  f e  rniri, ik 
ieij nog tegen hem .,Hebbie nog andere?'. {a zrgt-ie, op  het 
Allianceterrein. Hij uiilde ook nief op  dit terrein spelen.. . . . . 
praaties. meneer. praatjes. rioii ik wind hef best hoor. ' t  had 
toch een keef yrurorderi (kiich) nou, ik ga es opslapprri. rlay 
meneer.. . . . . . 
{ a ,  dames PT, heren, dun is hiermee een onfijdiy einde geko- 
meri aan  mijn verslag. Ik hoop echter daf  d r  mrdsfrijd .ipoedig 
cluorganU zo1 kunnen vinden en dan sluif ik rnet n een prettig 
vcrloop rinn de verdere middag toe f e  u'ensen. Goedenmiddag. 

I1 
Datum: middag vóór de kerstproefwerkweek 

(iets minder iierlaat ucrslag). 

Uaar ben ik dan uwer, darries en heren, voor de  tu>eede keer 
om de itie<lstrijd fzrssen de  elftallen van het Mendelcolleyr en 
hef Trinifeifslycei~rn voor u te verslaan. 
U weef waarschqnlijk nog ure1 dat de iiiedstrijd de uorige keer 
nipt doorging vanwege de linkrrschoenu~trr van de annooer- 
der. Sinds die fijd is er een disccissie gaande over de  urnag 
o f  de wedstrijd daarom afgelast mocht worden. Chris Vogel-  
zang had de  <,eter van de  scheidsrechter moeten aannemen. 
Er is sprake ven schorsing geuleest, maar dit is nirf  doorge- 
p a n  wegens het niet oiierfreden van de spilregels. 
Dan 120g iets over de opstelling: vorige keer hoefde daarover 
niet gesproken te morden onidat alle Triiiifariërs overliepen 
uail vechtlust en de mirlc>oor even goed keeper speelde als de  
keeper. Nu, deze nriddnii weten zelfs de  spelers nief hoe ze 
opgesteld zijn, Br vertonen zich zorgenrimpels, zij hef  bc- 
daard~ .  Evenwel niet o p  het gezicht van Cliris Vog~ l za i i g ,  die 
als aaiivoerder van het elftal er  zioor had moeten zorgen 
maar er hoegenaamd geen brloiigsfellit~g rioor had en  heeft. 
W e  zullen zien. l). 

Hef  is zeer stil op liet terrein. Er is geen enkele toeschouwer, 
d? arbiter is onzichfb.~ar en  de  kleedhokjes op  hef Alliance- 
terrein missen elk geriicht. Toch  ureten w e  daarin fiiiee e$- 
tallen, hopelijk niet ziek. De deur van het Trinifeifshokje yaaf 
het eerst open. schoori>oeiend 1,omrn de  spilrrs rioar bi~ite-rr. 
Het hfendrlkofje b i g t  stilziuijg~iid pofdirhf. B c  Trit~itariërs 
blijven. bedcichf voor een Mzndeluitval uit dc  buurt. Behnlae 
de captain. Gaat kijken hoe ver het is. O p  rijn tenen staande 
Oiiiirf hq door een ruitje, draait zich om en gaat met een air 
vali-waf-heb-ik-jou-dm en  een verongelijkt gezicht terug: 
..loiigens, ze zijn er nief, ik zou hem opgebeld hebben ilat ze 
maar moesten komen. maar laat hij mij maar opbellen, Iioor". 
Veronftoaardiging in het kamp. Ze ilr~igpn hem t r  molesteren, 
maar dan komt de  sclieidrt-ilitir iiit ceri sihiiilhock niet zqri 
kniippel en drizipe-n de Trinitariërs teleurgesteld a f ,  de scfreids- 
rrclifer wniikznam met zijn knuppel zwaaiend. de  aanvoerder 
otiverschillig met zijn hockeystick. 
Het u~ordt  irreer niets. dames en heren, ik ben zelfs biiriy, dat 
er nooit iets van zal kumeri, al Iioop ik biririen afzioiharc fijd 
terug te  komen met brfrrr berichtrn. 
':) Laten iuij vrrfroiziuen op  de hzilp var> d e  h ~ i l i g ~  i%Ta~hariz,s, 
pafroonhriligr iian de hockeysport, die ujij in ceri riowoie een 
grinstiy verloop vari de wedstrijd trachtten a f  te smeken. 

- 

L A A T S T E  MECIWS 
111 .-. 
Datum: practisch nu. 
Wij mogen ons bevoorrecht besrhoririirri ren uituiridcr iii ons 
midden. <l.i. op  lief Trinitritslyccirm, !c hebben. Het is, noar 
hij zt.yf, eer, oniu>rntclirig op  I~ockeygebicd, ~velisruiiar een oud 
s i ~ d ,  rnirar op  niei~we leest geschoeid, het zogenaamde lijnen- 
sI>rl, dat Iiij verder op  originele ~uljLe bedrijft: men neme 
nzinstens tien u.aslijnen, tien uiteinden hocicle men in de lianil. 
de overige tien uifeintlrn dienen bei~rsfiyd f c  ioordeii aan dr 
halzen van maximaal tien personeri. 
N u ,  u begrijpt het allemaal al: Irci nar ,  Iit-i lijritje hoixleri. 
Inderdaad. he f  is eerruienoud, maar er is nog riooit octrooi op  
aanyei>raöyd. 

A G E N D A  
Dinsdag 20 maart 

Verjaardag van  pater Conrector. De lessen beginlien 
voor alle klassen te 12.30 uur. 

Vrijdag 6 april 
Ecrstc vrijdag, 8 uur hoogmis voor a l l~ i i  uit Hnarlein 
en  onmiddellijke omgeving, 9.15 uiir hegin dcr lessen. 
voor de 5e en 6e klas te 10 uur. 

Vrijdag 13 tot en met woensdag 18 april 
Proefwerkweek. 

Maandga 16 tot en met 19 april 
Bezinniiigsdagen voor d? abituriënten in ,.Domi te 
Overveen.  

TOLLE LEGE 
Schoolorgaan van het Triniteitslyceum 
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Linkerbeen 
Hnariern, 1948 - 6 okcohcr 

Lieve Oma, 
Hier is een brief. Wij mocfen rllemaal een brlef schrijiien van 
juf. Ik vind het naar. maar Riekjr. ciie zit naast me. die vindt 
hrf [ijn. Ik iviiicl Riekje ook naar, zc sfinki en Iirejf aliijd mooie 
cijfcis voor dcr dicfec, r,in.lr fckoieti kar, ;c niet. 
/ui zegt dat wc een brief moeteil schdven aan ruic we- het 
liefst vinden. Noiz Oma Pnarsiiink is dood dris schrgf ik ii 

maar. Ik ruil veel liever bij LI komen om met de poppenkast te 
spelen. maar juf zegt dat ik cerst een brief moet schrijven. 
Gek he. ik heb toch nooit een brief grschret>en ais ik kii:am. 
L%!l.laar ik uirei iiiei tiiaarom jut <laf zeg(. lcif krnf LI niet rn j r r f  
drirhf dot zi nrf z o  bent als ifr orria vari Rirkjc. Dit- srli+ff 
nitqd 01s ze imnr der onin g.lnt, riwnr re y;<nt bgna nooit, kunst 
he' Xcekje der onin heeft een r;et in der haar, dat komt omdat 
der opa utsser ritas. maar die is ook dood net als oma Paars 
i,ink. 
Heeft ri uwer fol-~crbailrn ais ik kom? Ik ir:ou <laf ik nou een 
louerl>a/ /rad, dan sabliride ik Iierri riöt er2 gooide herri rieai 
jiij, zoaiti jnj h e ~ f /  ren jurk nirt ceri hlofr iiik. l f a  ha lis! 
(Moet i i  daar rinir ook om Inriieti ais I I  dcir  brief /rest?) 1I 
koopt ze toch u 4  uoor nis ik koriz, h& oinn, ja anders k.=ri ik 
niisschien niet komen. Ik heb het echt druk ruanf ik ben lid 
r>an een geheime clicb maar dat a.erf niemand izinnf dat is 
geheim. 
h'ur i  oma r > ~ , t t  w e e f  ik riiirs iirprr, oh ja toch. Piel vcrleiil~ 
gistcreri i ~ i i  ,rio,> aan tnfcl, rnnina zei dat hef geen riiop "oor 
sari tafcl luiis, nianr. dat zei ze ook p a s  toen hem gehoord 
/rad. Moet $1 rodeti uiai het is: Het  is rood, het heeft vicugeis 
eii je kunt er ~iif eten ra, ra. ii,st is dat? U uieet het lekker 
nier he? En ik zeg het ook niet. nee ik zeg het toch niet ha. 
ha. ha. LI zori het tvel i~iiilen irvten tit. Drnkt LI maar gord na, 
als ik bij u kom en ik krijg crii ioi.,crhal t-xfra diiri rrg ik hei. 
h'ii kiinif juf  kijker, :r sfnnf iichtcr. rric. ik doik dnf :c dc brief 
ircsf. Ik diiif noii niets riieer te schiijvei~, gelukkig ;r is weer 
ucy. Ilrf incht, juf is c~>el aardig. dat zegt Piet ook. maar Piet 
zegt geen jut, Piet zegt Toos. en juf zegt ook Piet en ik zeg 
ook Piet gek he oma? Ais Piet en juf samen fronn>en zegt u 
dan ook Toos tegen juf? 
iVou lieve oma nou ureet ik echt niks meer. 
Veel kiisjes. dag Gemia. 

P.S. Denkt t i  aan het raadseltje en de toi>erbalien? 

GEEN BEEN 
GEACHTE INZENDER 

B.M. Uw stuk kon niet aeolaatst worden. omdat we  ruimte v .  

óver hadden. 
J.S. de V. Natuurlijk. Zeker. Vanzelfsprekend. 
1.T. Uw artikel over de roodbonte-veehandelaren is oomer- i, .. 
elqk goed. Uw voetnoten zijn verkwikkelijk. D e  door he- 

sproken koeien zijn echter blaarkoppen. 
Wiliem F. Bravo, bravo, het was uw vijftigste insending. 
Jammer van de  schrijffouten. D e  honderdste wordt opgeno. 
men, hoe dan ook. 

Het Beste Been 
O p  een ochtend werd ik door middel vari een ,idvertrntir in 
rpn orhtendhlad cr op attent grinaakt. dat ik in niijri hn1.t 
crematie wenste. Dit was een openbaring voor me. Ik had 
nooit grdarlit dat cr zo'n vcrl,iiigen in inir sliiimirrdc. Daarom 
schreef ik naar de postbus die er onder stond. 
Een paar dagen later kreeg ik van de .,postbus" in inijri tirie- 
venbiis rrii inooic prospectus in 4 kleuren over het helang vnii 
crematie en een prijslijst. Ik kon kiezen in een prijslijst uit 
verschillende behandelingen. Er zijn 3 klassen. Ie. 2e en toc- 
riatenklasse. Ook de brandstof kan uzorderi uitgczoclit. t? 
kirzen uit hout. dennen of beuken. Kolen. cokes en anthraciet 
en voor moderne mensen stookolie. De temperatuur kar, door 
de aanstaande ..wijlen" worden b~pnnld  1000" C.. l i00" C en 
2000" C. je as kun naar believen morden gckleurd en van een 
smaakje worden voorzien. Pepermunt. iaramel en chocola. Er 
was ook een proefniii~itiier ven liet t~iiiriiidhlad DE VERAS- 
SING ingesloten: voor f 2.- per jaar wordt het maandelijlis 
je bus in geschoven. 
E n  dan  niit te v~rgcteri  de Lirneii, a n t i ~ k e  en r~iodrt.ric modrl- 
len. ronde en vierkante, plastic en ivoor. Te kust en te keur. 
Bij alles inbegrrpen was een iisicoverzekeriny. Ging er iets 
vp rk~r rd :  geld trrri!~. E n  IiygiPtiisrli: reri 15 a ontsinet zickeri- 
Iiis is er nirts hij. Als jc gecremeerd hent. krijg je; a )  geen 
griep meer b )  de kans op longontsteking is 100yo terug gr^ 
lopen c )  geen last meer aan je gebit en ga zo maar dooi-. 
Ik Iirh nooit gcw-ctcii dat ik dit in iuijn hart wenste cn n u  nog 
niet. 
W a n t  waar zal ik miin volle urn neerzetten op de sclioot.- 
stre~i.  riec, daar val ik van af. O p  dc tafel staat al ceii hloeiii- 
pot. Ik geloof dat ik het gewoon maar in horizoritale slrind 
doe. 

K. Radius 

Wel-alle driedeksels! Langzaam maar zeker schijnt er hiwe- 
ging te komen in de logge massa van de  onderhouw. Vrijwillig 
- lees driemaal met eerbied en aandacht dit woord - kwam ~~~ ~ 

iemand ons een stukje overhandigen. Blij als de redactie is, 
maant zij toch creatieve jongelingen tot grotere productiviteit. 
~ a n ~ a k k e n  - niet slabakken-! Red. 

Kard  F. Met jou is het al net als met je broer. Dragline 
moet met een g geschreven worden. . 
Toch zitten er aardige dingen in. 
D.D,T. Dus dát vindt u humor. W i j  niet. 
K.J. Waarom moeten slechte artikelen altijd zo lang zijn? 
Wilt  u een volgende keer de  citaten cursief schrijven. Dat 
vergemakkelijkt bet doornemen 
O.L.B. Uw artikel, O.L.B., is slechts voor een bepaalde tak 
van onderwijs geschikt. 
Jan W.C. Neen, Jan. Dat  laatste kan niet door d e  beugel. 
Overigens een informatief stukje over het circus-wezen. 
Die scene met die clown mist iets. Kun je het eens voor komen 
doen? Daaaag. 

Redactie, 

s m z o  
O.L.V. CI.OHlA & Dl. TSCHEHNOPP - J. I,. ZIELSTRA 
R'ACENWEG ZU8 IlAAllLEM - TELEPOOY 1 9 9 8 8  

SPECIALE CLUBS VOOIl R.-U. MIDDELRARE SCHOLIEREN 

BALLET - BEWE<;IYGSKUNST - E'OXTHOT - CHA-CHb - JIVE etc. 
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doet de laden kogels in z ~ j n  achttiende eeuwse voorlader - een 
familieeristuk - h11 trekt z i p  berenrnutaen vermomining aan en 

set is beslist niet nodig 
schaart zich onder de lijhvacht der kroon - het rechercheurscordon 
rand de minister mag niet baten - de loden kogel verbrijzelt de n1 Uw schoolhoeken 
schedel van de minister - drie rechercheurs - eén berenmuts - NIEUW' .4AN TE SCII,\FFC;U 

881 op - iet op C I'nnt 25-40U~0 besparen door zoveel mogelijk gebruikte 
schoolboeken t e  kopen. 
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