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Dinsdag 16 maart. Ons nationale volley- 
balteam wordt met 3-2 door de leer- 
krachten ingemaakt. Treurig, treurig. 
Moeten ze ons nu ook op dat gebied de 
baas worden? 
Dezelfde dag drilden deskundige drillers 
met hun luidruchtige drilinstrumenten een 
aantal gaten in de zuilen van de hal ten 
behoeve van een hoeveelheid ijzerdraad, 
voorstellende een (on?) bepaald soort vo- 
gel. Hef  kunstwerk is bedoeld om het 
schoolleven wat op te vrolijken, zo deelde 
pater rekfor ons in zijn wekelijks radio- 
praatje mee. Men gelieve dit doel uit- 
sluitend na te streven door ernaar te kij- 
ken, dus niet benutten als wandrek, kap- 
stok en wat dies meer zij. 

Maandag 29 maart. O e  heer v. d. Krogt 
verdwijnt onder de grote pauze vanwege 
een rijexamen, wat fot veler verbazing 
ook voor een eend nodig is. In zijn plaats 

tracht de heer Rogier ons tijdens het vijf- 
de uur aangenaam bezig te houden wat 
hem wonderwel gelukfe, Maar het was 
dan ook maar voor één keertje. 

Dinsdag 30 maart. De heer v. d. Krogt 
kwam per Solex en met een nors gezicht 
op school. Gezakt. Het zal wel aeer 
aan de examinator gelegen hebben. 

Woensdag 31- maarf. 
Student v. d. Weiden breekt zijn belofte 
van vragen maken in de les, het worden 
nu toch huiswerkvragen. Foei toch! 

Vrijdag 2 april. Het de heer v. Gree- 
venbroek assisterende Groentje bracht 
voor het eerst de moed op achter in de 
klas met een pijp te gaan stinken. 
Verder draaide tijdens deze les om 10.17 
uur precies de toeter proef. 

Dinsdag 6 april. Eindelijk, eindelijk Iulrte 
het onze klas die doodgoeie mijnheer Nok- 
heling nijdig f e  maken. 

Vrijdag 9 april. Begin van de slijfage- 
slag. Grtjnzende leraren met moeilijke 
proefwerken, grijnzende leerlingen met 
steeds fantasierijker spieksystemen. 

Woensdag 14 april. Einde proefwerkweek 
begin Paasvakantie. In deze proefwerk- 
week hebben we kunnen constateren dat 
de leraren het systeem van blaadjes, resp. 
boeken op de knie respectievelijk in het 
kasfje als daar gelegenheid voor is zo 
onderhand beginnen door te krijgen. Ge- 
lukkig heeft iedereen tot 30 juni, als de 
week des oordeels weer daar is, de tijd 
om een solider systeem te verzinnen. 
Vier volley-divisies iian hef Saeligh Tri- 
niteit~ rukten op naar het Krelagehuis. 
Twee werden vernietigd, één leed zware 
verliezen. maar de laatste wist zich mees- 
ter te maken van het slagveld. 
's-Avonds genoten zo'n 50 personen voor 
de somma van f 5.- van lamsbout, dop- 
erwten met wortelen, appelenprut, wijn, 
peterselie in zout water, kortom van de 
Paasmaaltijd van de werkgroep Liturgie. 
Laat u door deze kleine bloemlezing uit 
het menu ntet afschrikken ook te komen, 
het is hoogst interessant, nog lekker ook 
en de wijnbekers worden minstens vier 
keer ingeschonken. 

Donderdag 15 - vrijdag 16 - zaterdag 17 
april. Tijdens de schaakkampioenschap- 
pen, intiem georganiseerd door de schank- 
vereniging, wordt de hegemonie van de 
familie v. Baarsen gevestigd. Volgcnd 
jaar wel   robe ren dit feesf een wat groot- 
ser aanzien te geven! 

Een ouwe rot in het drilvak doet zijn makkers de kunst voor. 
Maar bij volgende gelegenheden zullen de opperste chef, de 
voorzitter van de A G  en de amanuensis het wel fiksen, gezien 
hun belangsfelling. 

Zondag 18 april. De Heer is verrezen, 
alleluja. E n  wij maar proberen te vergeten 
dat over twee weken de lessen weer zou- 
den beginnen. . . aas. 



P i e r b ' r e  lezers 

Hierbij hebben wij het grote genoegen u de vijfde aflevering 
aan te bieden van ons zorgenkind T.L. Na het genoegen van 
het aanbiedsen komt voor ons het ongenoegen van de kritiek. 
E r  zit voor de redaktie niet veel anders op dan die gelaten 
over zich heen te laten gaan. E r  is namelijk geen touw aan 
vast te knopen. Als de een zegt dat het journaal flauw en 
ongenietbaar is, zegt de ander dat dat het enige is dat hij 
altijd leest. Als hele volksstammen je bezweren toch vooral 
,,dat serieuze gezwam" eruit te laten, komt een of ander ge- 
gezaghebbend persoon je waarschuwen er geen elk-wat-wils- 
blad van te maken. U begrijpt wel, hier sch'eten we niets mee 
op. Iedereen zegt iets anders, maar wat de meerderheid eigen- 
lijk wil weet niemand. Het is overigens nii maar de vraag oC 
die wil van de meerderheid wel zo vreselijk belangrijk is. 
Er  zijn inderdaad mensen die vinden van wel en die ook 
menen te weten op wat voor soort schoolblad dit lyceum 
zit te wachten. Zij gaan ervan uit dat de gemiddelde Trinita- 
riër op de eerste plaats lol wil en die zullen zij hem nu gaan 
geven. Zij kwamen op de gelukkige gedachte hiervoor niet het 
schoolblad te misbruiken, maar een eigen stencil te produ- 
ceren. Ongecensureerd, jawel. Het soort humor dat men daar- 
in vindt kan men waarderen of niet. Over smaak valt niet 
te twisten. Maar we moeten vooral niet denken dat ongecen- 
sureerd hetzelfde is als ruimdenkend. Als we de zes folio- 
pagina's eens doorkijken, blijkt dat deze mensen inderdaad 
alleen maar met alle geweld lol willen brengen en verder 
is er slechts plaats voor twee opvattingen: een leraar moet 
als het even kan gekraakt worden en Tolle Lege is duf. 
Hier is duidelijk een bepaalde groep aan het woord, die zich 
aan anderen niets gelegen laat liggen. Een gromep, die een 
blad pas mooi vindt als het voar bijna 10% datgene bevat 
wat zij.mooi vinden. En dat is voor een schoolblad niet moge- 
lijk. Onder ons lopen progressieven en konservatieven, grap- 
penmakers en serieuze lieden, mensen met ruime en beperkte 
belangstelling rond, en die behoren in een schoolblad allemaal 
hun kansen te krijgen. Daarom is de tegenwoordige redaktie 
ook niet kieskeurig: vrijwel alles, wat fatsoenlijk Nederlands 
is wordt geplaatst, eventueel zelfs het soort humor dat men 
in het anti-blad aantreft. De schrijvers van dit pamflet zou- 
den dat toch een verbetering moeten noemen, maar daar wil- 
len ze niet aan meewerken. 
E r  is inderdaad censuur, maar alleen om al te grove scheld- 
partijen op leraren te voorkomen. Wie  meent dat het af- 
kraken van docenten een essentiële taak van het school- 
blad is, geeft blijk van een vrij bekrompen mentaliteit. Ik 

'bedoel hiermee niet dat leraren boven alle kritiek verheven 
zijn. 
Het is mij een raadsel hoe sommigen het oppositieblad een 
gezond verschijnsel kunnen noemen. De heren schrijvers er- 
van vormen een gesloten, nogal onverdraagzame groep, 
die met een zekere minachting neerkijkt op mensen met een 
andere manier van leven als zij. De stelling dat de konkurren- 
tie T.L. zou verbeteren, is onzinnig: allen die hun schrijf- 
talent aan dit opstandige pamflet verspillen, zijn voor het 
schoolblad verloren. 
Nu moet u niet denken: aha, ze maken zich eI: dus toch druk 
over. Ja, we zien dit verschijnsel liever niet dan wel, maar 
we liggen er niet wakker van al was het maar omdat we op 
ogenblik zwemmen in de kopij. W e  hebben alleen geprobeerd 
u het wezenlijke verschil tussen T.L. en zijn konkurrent aan 
te tonen, alsook dat kreten als: Tolle Lege is te serieus! 
niet opgaan. Een schoolblad kan niet bij uitstek lollig of bij 
uitstek serieus zijn. Als men het te serieus vindt, kan men 
eigenlijk alleen zeggen dat het juist de serieuze mensen zijn 
die de pen hanteren. Als u ander leesvoer wilt, kunnen wij 
z alleen aanraden dat ook te gaan doen, en datgene te schrij- 
ven, waaraan volgens u behoefte is. Dáárom is het voor de 
redaktie ook niet zo belangrijk te weten wat de wensen van 
de meerderheid zijn. Want  niet de redaktie behoort die wen- 
sen te vervullen, maar die meerderheid zelf. Dit geldt natuur- 
lijk niet voor specifiek redaktioneel werk (verslagen, be- 
paalde rubrieken, lay-out). 
Sinds een maand of twee is T.L. aangesloten bij de Neder- 
landse Schoolpers Unie (N.S.U.), een stichting die de aan- 
gesloten schoolbladen helpt door o.a. het uitgeven van pers- 

kaarten, het verstrekken van inlichtingen over allerlei evene- 
menten voor scholieren, om deze bekend te maken, en door 
het aanbieden van advertenties, wat speciaal pater rektor 
genoegen zal doen. Z o  kunnen de kosten weer iets gedrukt 
worden. De gevolgen van onze aansluiting bij de N.S.U. zul- 
len voor het lezerspubliek wel niet direkt merkbaar zijn. 
U zult wel verbaasd zijn geweest over de voorplaat. Deze 
is het voorlopig laatste experiment van de redaktie. Wij  wil- 
den dit werkstuk van Maarten Beuker als vaste voorpagina 
aanhouden, tenminste, als de reakties niet vernietigend zijn. 
De fotoreportages van de ontstaansgeschiedenis van T.L. is 
niet bedoeld om ontzag voor of medelijden met de redaktie op 
te wekken. Een dergelijk pogen is toch tot mislukken gedoemd. 
Wel hopen wij dat u nu beter begrijpt, waarom pas in dit num- 
mer iets over de volleybalwedstrijd leraren-leerlingen staat en 
waarom dit nummer niet kort na de vakantie klaar was, hoewel 
de kopij ervoor al de week na Pasen wegging. 
Als u de citatenrubriek maar een matig gevalletje vindt, kun- 
nen wij u geen ongelijk geven. Maar hier is ook niets fatsoen- 
lijks van te maken bij totale afwezigheid van medewerking uit 
de klassen. Komaan mensen, het is toch een kleine moeite: als 
er spitsvondigheden gedebiteerd worden schrijf ze op en depo- 
neer ze bij een redakteur. Het moet toch mogelijk zijn hier iets 
van te maken. Weet u wel dat het schoolblad van het St. 
Thomas-kollege te Venlo, dat ook Tolle Lege heet (Wie was 
het eerst?) er op zeer acceptabele wijze in slaagt met een 
dergelijke rubriek een hele pagina te vullen? 
Vrienden, ik wens u allen veel plezier met dit produkt. Som- 
migeii vragen zich misschien af waarom het stuk dat zij in 
januari inleverden, er nu pas instaat. Plaatsgebrek, men- 
sen, gewoon plaatsgebrek. Als de toestand blijft zoals hij is, 
schoppen we het nog tot twee nummers na deze. Ik voorzie 
zelfs een laatste nummer van 24 pagina's! 

B.K. 

Goede Morgen 
De Dageraad ving; 
eerste stommels; 
moeilijke herkenning; 
eerste levensfase; 
hij roept: schud je coma af; 
Dageraad ga! 

Beddenpraat; 
het is geen leven; 
treiteraar; 
ik blijf liggen; 
stommels; 
enige levensheten; 
Wakker worden; 
ik denk: Liggen blijven; 
schreeuwen; 
weg dekens; koud, koud; 
ik leef weer! 
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Hoe houd ik 7 mijn hoofd recht vooruit - 
Dit is een van de vele problemen waar een school- 
jongen in het dagelijks leven mee te kampen heeft. 
Ik geloof dat dit wel een van de moeilijkste proble- 
men is omdat er vele oplossingen zijn maar geen 
een die werkelijk afdoende is. De oorzaken van het 
omdraaien van het hoofd zijn te zoeken in de ach- 
terbuurman, de schuinachterbuurman aan de rech- 
terkant, de schuinachterbuurman aan de linkerkant, 
de leraar of in het uiterste geval de persoon in 
kwestie zelf. 
De beste oplossing is meestal gewoon .,doodma- 
ken": een lichte klap op het hoofd van een van de 
achterbuurmannen is al genoeg om deze uit te scha- 
kelen voor de verdere duur van de les of in de 
meeste gevallen voor zijn hele leven. Wanneer de 
jongen een hard hoofd heeft moet men echter goed 
doorslaan, maar dit geeft helaas nogal veel ram- 
mel in de klas. 
Als men echter niet d u e t  door te tasten moet men 
zich tot andere middelen wenden b.v. een stellage 
om hef hoofd heen bouwen waardoor dit niet naar 
achter of opzij kan draaien. Een ander middel is 
oogkleppen aandoen, zoals men ook wel ziet bij 
bij paarden, die zich niet kunnen bedwingen. Dit 
laatste middel is bij de meeste jongensniet af- 
doende, aangezien zij dan toch aan de verleiding 
bezwijken en zich omdraaien waarop de  leraar zijn 
kans grijpt en met een bars .,eruit" de jongen de 
moeilijkheden instuurt. Wanneer men les heeft van 
een welwillende leraar kan men zich tot hem wen- 
den en hem vragen om op de achterste bank te mo- 
gerz zitten waardoor men van alle narigheden ver- 
lost is. Weer  een andere mogelijkheid is het ..zich 
vdledig concentreren op de leraar". Men  moet hier- 
bij natuurlijk wel te doen hebben met een interes- 
sante leraar, aangezien men anders gauw is uitge- 
keken, maar de meeste leraren zijn wel enigszins 
boeiend om gade te slaan, zodat dit niet veel moei- 
ZGkheden zal opleveren. Men kan de gewoonten van 
een leraar bestuderen of een gedicht op zijn naam 
maken. Men moet dit natuurliik wel onowvallend 
doen omdat men anders weer ruzie krijgt wat alleen 
maar onnodige last veroorzaakt. Maar ik zal hier * 
niet teveel over uitweiden omdat ik anders misschien 
persoonlijk zou worden. 
Zoals eerder vermeld, is het omdraaien van het 
hoofd meestal het gevolg van onbenulligheden van 
een achterbuurman. In de meeste gevallen is het 
voor uiterst domme dingen zoals het dagelijks weer- 
praatje, maar het kan soms ook een urgente mede- 
deling zijn, zoals b.v.: Hoe vond je die film gister- 
avond, of: .,Ken je Marietje Pietersen, je weet wel 
dat kind met . . . enz." Indien zo'n onbenulligheid 
op een ongelegen moment komt, schuift men het 
gesprek op naar een andere les, bijv.: de godsd. . . . 
nou ja, daar zullen we maar niet verder op ingaan. 
Wanneer al deze middelen niet mochten helpen 

schiet er nog maar één ding over en dat is:. . . zelf- 
moord plegen.. . Dit zelfmoord plegen is een hele 
kunst op zichzelf. Men moet hierbij echt met overleg 
te werk gaan omdat anders alles in het honderd 
loopt. Wanneer men aan zelfmoord plegen is toege- 
komen kan men het beste om raad vragen bij een 
van de klasgenoten, die er verstand van heeft. Ik zal 
hier enige methodes opschrijven die misschien wel 
van pas kunnen komen. Methode I: Hiervoor is wel 
veel moed en durf nodig. Men neme namelijk 
een scherpe passer en trekke de punt hiervan ietsje 
uit doch niet te ver, want anders komt hij misschien 
los te zitten wat alles in de war kan sturen. Men 
zette nu de passer met de punt recht op het hart. 
Vervolgens concentreert men zich volledig en men 
bidt nog gauw een schietgebedje. Hierna stoot men 
met een felle doch korte slag de passer door het 
hart, de rest gaat vanzelf. 
Methode II: Men heeft hier een klein mesje voor 
nodig, wat echter scherp moet zijn. Wanneer men 
dit niet bij de hand heeft moet men zich tevreden 
stellen met het mesje van een puntenslijper. Men 
neme dan het mesje in de  rechterhand en men snijde 
de slagader in de linker pols door, vervolgens doet 
men hetzelfde bij de rechterpols maar dan natuurlijk 
met de linkerhand. Als men helemaal zeker wil zijn 
kan men de halsslagader ook nog doorsnijden. 
Methode III: Deze methode raad ik echter niet aan, 
omdat het vaak gebeurt dat men het te nonchalant 
doet. Men moet zich hiervoor in een lokaal met z.g. 
,,oudew banken bevinden. Men steke dan het hoofd 
in een kastje en draaie de rest van het lichaam 
anderhalf tot twee slagen rond. Verdere uitleg is 
overbodig, denk ik. 
Bij deze laatste methode moet de klas echter wel 
meewerken door de andere kant op te kijken of zo. 
Wanneer men niet durft moet men de gevolgen 
van het ..hoofd-omdraaien" maar aanvaarden en 
bijvoorbeeld straf werk schrijven. A. W. 3c. 

C a ï s s a ~ s  

heiligdom 

PROBLEMEN ! 

Zoals u ziet, wij blijven dapper doorgaan en hopen dat u dat 
ook doet. Nog niks gewonnen? Geeft niet, gewoon nog eens 
proberen. Nog nooit een oplossing ingezonden? Dan is dit 
de kans om het voor het eerst te doen, bij, zoals gewoonlijk 
meneer v. d. Krogt, Noud Vromans, Joost Ides of Gert Leuven, 
vóór 29 'mei. Doet uw best. 



Minder gevorderden 

Wit: Kg 1 - Dh 5 - Te 1 - Tf 4 - Le 3 - pi a2 - b2 - c3 - d3 - 
f5 - g2 - h2. 
Zwart: Kh 8 - Dd 8 - Ta 8 - Tg 8 - Lc 6 - Pb 7 - pi a7 - c7 - 
c5'- d6 - f7 - f6 - h7. Wi t  speelt en wint. 

Meer aevorderden 

Wit: Kh 5 - Ta 7 - pi f5 - g6 - h4. 
Zwart: Kh 8 - Tf 8 - pi d3 - g7 - h6. 
W i t  speelt en wint. Geef een volledig overzicht van zwarts 
verdedigingsmogelijkheden. 

Men. v. d. Krogt, Grootmeestertje. 

W E  HEBBEN TWEE SCHAAKKAMPIOENEN.. 

U heeft het waarschijnlijk niet gemerkt, maar er zijn schaak- 
kampioenschappen geweest. Een grootse gebeurtenis was het 
niet, het spijt me dat ik het zeggen moet. Dit lag op de eerste 
plaats aan de zeer matige deelname, slechts 13 personen, ge- 
volg van het feit dat dit festijn pas drie dagen van tevoren, op 
,maandag in de proefwerkweek, was aangekondigd. Het be- 
stuur van de schaakvereniging moet dit volgend jaar wel wat . 
beter organiseren. 
Bij de Senioren telden wij negen, bij de Junioren vier deel- 
nemers. De strijd werd gestreden op donderdag 15, vrijdag 16 
en zaterdag 17 april, in de kantine. Men speelde volgens het 
Zwitsers systeem, waarbij steeds de deelnemers met gelijk 
aantal punten tegen elkaar uitkomen. Wie dus op een gegeven 
moment bijv. drie punten uit vier wedstrijden heeft, speelt 
zijn volgende partij tegen iemand die ook drie punten uit vier 
wedstrijden heeft. Pogingen om klokken te lenen waren mis- 
lukt, zodat we het zonder moesten doen. Veel bezwaren heeft 
dat overigens niet opgeleverd. 
De eerste ochtend werden de kampioenschappen nog gestoord 
door een A.G.-schoonmaakploeg, die de ronmel van de Paas- 
maaltijd kwam opruimen, en 's-lmiddags moesten de aktiviteiten 
zelfs verplaatst worden naar het paviljoen vanwege de voor- 
bereidingen voor de maaltijd, die de abituriënten in de kan- 
tine zouden genieten. Adri Smorders en Gert Leuven trokken 
zich hier niets van aan en namen de leiding door beiden twee 

keer te winnen. De volgende dag speelden zij tegen elkaar 
remise, en bleven zo nog een half punt voor op Bob van 
Baarsen en Kees Snel, die op dat moment twee punten uit drie 
partijen hadden. Maar 's-middags werden zij vrijwel uitge- 
schakeld, want Bob van Baarsen won van Adri Smolders en 
Pieter Kok versloeg op sensationele wijze Gert Leuven. Aan- 
gezien Kees Snel ook geen fouten snaakte. kwam het nu ge- 
heel aan op de partij van Baarsen-Snel. Welnu, Bob van Baar- 
sen won deze partij en daarmee de kampioenschappen. Hier- 
mee was de familie van Baarsen nog niet uitgepraat, want bij 
de Junioren werd Daan van Baarsen ongeslagen kampioen, 
met Paul van Baarsen op de tweede plaats. Wie  zal aan deze 
Baarsense heerschappij een eind (maken? 
Zaterdagochtend onmiddellijk na afloop van de laatste wed- 
strijd reikte mijnheer v. d. Krogt de prijzen uit: de Senioren- 
kampioen Bob van Baarsen mocht twee bekers mee naar huis 
nemen, een persoonlijke en een wisselbeker plus de vergulde 
medaille voor zijn broer Daan, de Juniorenkampioen. Adri 
Smolders, tweede bij de Senioren, kreeg eenzelfde medaille, 
maar iets minder fraai. 
Mocht u zich erover verbazen, dat Henk Vringer in onder- 
staande eindstand slechts twee partijen gespeeld heeft, weet 
dan dat hij het, nadat hij donderdag twee keer verloren had, 
niet langer nodig vond snee te spelen. 

Eindstand. 

Senioren: 
1 Bob v. Baarsen 
2 Adri Smolders 
3 Kees Snel 
4 Noud Vramans 
5 Gert Leuven 
b Pieter Kok 
7 Benedict Kal 
8 John Willems 
9 Henk Vringer 

Junioren: 
1 Daan van Baarsen 
2 Paul van Baarsen 
3 Harald Pootjes 
4 Wim Verhallen 

4 pt. uit 5 Wedstr. 
3% pt. uit 5 wedstr. 
3 pi. uit 5 wedstr. 
3 pt. uit 6 wedstr. 
2% pt. uit 5 wedstr. 
2 pt. uit 4 wedstr. 
2 pt. uit 5 wedstr. 
1 pt. uit 5 wedstr. 
O pt. uit 2 wedstr. 

3 pt. uit 3 wedstr. 
2 pt. uit 3 wedstr. 
1 pt. uit 3 wedstr. 
O i t .  uit 3 wedstr. 

B. K. 

Omhoog 
Twee uur 's-middags. Het is heet. Ik loop al een 
kwartier over een stoffig stenig weggetje in de 
richting van de rotswand, waar ik vier dagen van 
een afstand teaenaan heb zitten kiiken. Vanaf de v 

eerste dag van mijn vakantie in Garda had die 
hoogte erom gevraagld beklommen te worden om 
te kunnen neerzien op het plaatsje met al zijn 
drukte. Nu kijk ik om en konstateer dat ik al een 
flink stuk gestegen ben. Daar beneden hangen de 
toeristen nu in de ligstoel van hun hotel of flaneren 
langs het keurige boulevardje, terwijl ze voor 
misschien de twintigste keer opmerken dat de ver- 
zorging van het reisbureau toch zo goed is, en het 
meer zo mooi. Je hebt er ook nog een paar branie- 
schoppers, die wel eens last kunnen veroorzaken, 
maar over een jaar of tien net zo rustig zijn als 
alle anderen. 
Intussen stap ik over een verroest stuk prikkel- 
draad en begin aan de eigenlijke klimpa~tij, niet 
meer over d e  openbare weg, maar over wat waar- 
schijnlijk het partikulier terrein van de een of an- 
dere Italiaan is. Ik loop kans dat hij mij en mijn uit- 
stapje niet waardeert, een reden om voort te ma- 
ken. Dat voortmaken kost overigens liters zweet, 



want de helling ,is bijzonder steil en bovendien 
groeit er alleen wat dor gras. Gelukkig kom ik 
halverwege in de schaduw van een hoge begroei- 
ing, die zo dicht wordt, dat alleen het geultje, 
waardoor in het vooriaar het smeltwater naar be- 
neden komt, overblijft om verder te komen. Steeds 
ga ik omhoog, tot ik plotseling voor een groot 
puinveld sta, een geweldige opeenstapeling kan- 
tige rotsblokken. In het gloe,iende helle zonlicht, 
dat nu nog weerkaatst wordt door de tientallen 
witte blokken. klauter ik het laatste stukie om- 
hoog over het puinveld en de verweerde naakte 
rots: en dan ben ik er. In drie kwartier is het ge- 
lukt zonder al te grote inspanning, maar toch loopt 
het zweet in straaltjes over mijn gezicht en kun je 
mijn kleren wel uitwringen, want de warmte is 
hier benauwend. Vanaf dit punt kan ik heel Garda 
en omgeving overzien. Het gat zelf, het dal waar- 
in het ligt, de heuvelrug aan de overkant daarvan, 
en een gedeelte van het altijd heiige meer. 
Wanneer ik de andere kant opkijk zie ik een hoog- 
vlakte van geelbruin gras, afgewisselld met oer- 
woudachtig struikgewas. Er  is geen mens te be- 
kennen, aan niets is ,te zien, dat hier ooit iemand 

komt. 1 "cri  'dl ik wel niet de eerste ziin. die OD het 
idee gekomen is hoger niveau op te zoeken. 
Het is me intussen duidelijk geworden, dat een 
eind verder het uitzicht nog grootser moet zijn en 
ik besluit daarom verder op te rukken. Tien mjnu- 
ten duurt het voor ik me door een stuk bos heen 
heb geworsteld, maar daar kan ik, hoewel vaag 
door de damp die boven het meer hangt, de hele 
zuidelijke oever onderscheiden. Het is pas drie 
uur, er is nog lang geen reden om af te dalen, dus 
ga ik steeds verder en verder, tot ik een punt be- 
reik, vanwaar ik driekwart van het meer kan 
overzien. Rechts van mij in het westen rijzen de 
bergen bijna loodrecht uit heit water op, recht voor 
me zie ik het schiereiland, links de oostelijke oe- 
ver tot de plek waar ik me bevindt, en daartussen 
ligt die wazig schitterende watervlakte. Een kwar- 
tier blijf ik nog op mijn hoge post. Maar dan moet 
ik toch heus terug. Waarvoor heb ik dit eigenlijk 
gedaan? Hoe hoog ik ook geklommen ben, ik moet 
nu toch weer naar beneden. Ja, het was een doel- 
loze onderneming, waar ik toch veel genoegen aan 
beleefd heb. 

B. K. 
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can verkeren! Inderdaad, want de meest verguisde en 
rnde instantie op onze school, de ,,Werkgroep Liturgie" 
i e  A.G., wist de sympathie van de landelijke pers te 
Irven. Het zal voor velen dan ook wel een verrassing 
leweest in de ,,Katholieke Illustratie" van 12 april een 
tage van drie pagina's, verlucht met zeven fraaie foto's, 
de paasviering van het vorig jaar aan te treffen 
s moeilijk om over de paasviering van dit jaar uit te 
n, want in veel gezinnen wordt de K.I. gelezen en als 

iets schrijf, wat ook daarin reeds is vermeld, zal ik 
uw beticht worden van plagiaat. Iedereen verwijs ik 
ens naar dit artikel. 
nuleerd door bovengenoemde waardering en na twee 

inden van voorbereiding ging op woensdag 14 april de 
.I<-nrru~n echt aan het werk om alles klaar te zetten en --a- - - r  - 
led te maken voor de avond. Van degenen die hierbij hiel- 
, moeten in het bijzonder de meisjes die de gerechten klaar 

uiadkten worden genoemd. Onze hartelijke dank aan deze 
,,Martha'so. Om zes uur was alles in kannen en kruiken en 
gingen sommigen nog gauw even naar huis om een dasje om 
te doen. 
Degenen, die vorig jaar reeds aan de Joodse Paasviering deel- 
namen, kwamen opnieuw onder de indruk van de relatie die 
er bestaat tussen onze ,,Misv en de Joodse ,,Sedar7'. Z e  ware1 
reeds gewend aan de smaak van de bittere kruiden en ver- 
trouwd met het vreemde ritueel. Voor anderen was het een 
geheel nieuwe ervaring. 
W a t  deze rituele handelingen betreft, ik geloof dat de con- 
frontatie met de eeuwenoude Joodse symboliek je meer waar- 
dering en begrip bijbrengt voor de symboliek in de katho- 
lieke liturgie. Neem bijv. het ,,Pesach", dat ,,paaslamw be- 
tekent. Het is het lam dat de Joden aan Jahweh offerden ter 
herdenking van het feit dat de verderfengel aan hun huizen 
voorbij was gegaan. De bittere kruiden zijn het symbool van 
de bittere jaren van slavernij in Egypte. De ,,Charoeseth", 

de leem symboliseren, die de Joden tussen de steenblokken 
van de pyramiden en tempels moesten smeren. 
Zo'n paasmaaltijd begint met de ontsteking van de kaarsen 
van de zevenarmige kandelaar door de huismoeder. Ook &t 
jaar werd deze rol weer vervuld door mevrouw van Noort. 
Daarna wordt de eerste beker wijn ingeschonken, die ,,Kid- 
dush" wordt genoemd. Deze naam betekent: ,,beker tot zege- 
ning van het feest". Vervolgens neemt men van de kruiden 
en doopt ze in het zoute water. E r  wordt weer een beker wijn 
geschonken. Hierna wordt uit het boek Exodus het verhaal 
van de uittocht der Joden uit Egypte voorgelezen. In aan- 
sluiting op deze lezing, spreekt men het dankgebed uit (de 
,,Hallelv') en de derde beker, ,,de beker van de dank" wordt 
geschonken. 
Dan lijkt het alsof het plechtige deel van de avond voorbij is: 
het lam wordt aangesneden en ook komen er groenten en rijst 

een mengsel van appels, amandelen, kaneel en rozijnen, moet Het feest in volle gang 



Voor de aanvang bleek reeds, dat de organisatie voortreffelijk 
was 

op tafel. Er  wordt nu gewoon met elkaar gepraat en men 
schenkt de glazen nog eens vol. 
Als de maaltijd ten einde loopt worden voor de laatste maal 
de bekers gevuld. Bij deze ,,beker der zegeningen" spreekt de 
leider een zegening uit en breekt het ongedesemde brood 
(matze). 
(Het zal op dit ogenblik zijn geweest, dat Christus, in plaats 
van de gewone tekst, deze woorden sprak: ,,Dit is Mijn 
lichaam, dit is Mijn bloed". Bij het drinken van deze beker 

raakten de t w ~ e  ,,VerbondenH elkaar. Christus zei niet, zon- 
der reden: ,,Dit is de Kelk van het Nieuwe Verbond". 
De leiding was evenals het vorig jaar bij Pater van Beurden 
in uitstekende handen. Verder moet worden vermeld, dat de 
muzikale omlijsting zeer goed was verzorgd. 
13ij het napraten kwam de opvatting naar voren, dat deze 
paasviering hard op weg is een goede traditie te worden op 
onze school. En terecht! 

Opmerking: 

De leden van de ,,Werkgroep Liturgie" zijn: 
Leo Divendal (voorzitter) 
Herrnan Divendal 
Hans Knape 
Ton Sandforî 

Gied ten Berge. 

(De uitspatting van de heer van Noort, waarvan u hier een 
foto aantreft, was niet in het programma opgenomen. Hij deed 
dit op verzoek van de aanwezigen, na afloop. Met veel en- 
thousiasme overigens, dat ziet u! red.) 

Dirs wij stammen toch ook van de kannibalen af! 

Linosnede van Michaël Buschman 



TEKST E N  MELODIE IN NIEUWE LITURGIE 
Frater Michel Bernsen van de Augustijnen uit Nijmegen is zo 
vriendelijk geweest om voor onze werkgroep liturgie een 
avondje te houden waarin hij ons wegwijs heeft gemaakt, 
vooral wat de teksten en melodieën betreft in de liturgie, met 
name van de hedendaagse verjongde en vernieuwde liturgie. 
Hij gaf ons hiertoe ter verduidelijking stencils waarop schema- 
tisch de verschillende soorten teksten en melodiën stonden 
samengevat 
W e  zijn tot verschillende conclusies gekomen; er is al veel en 
toch eigenlijk weinig muzi'ek. Hedendaagse musici en dichters 
maken bundels vol liederen, waarvan eigenlijk slechts enkele 
liederen redrelijk of goed te gebruiken zijn. Ook wordt er 
enorm veel gemaakt, maar het is te veel het werk van kleine 
groepen, hun teksten en melodieën zijn vaak slechts weinig 
verspreid omdat zij nog niet uitgegeven zijn. 
Men is soms wel geneigd zich af te vragen: 
,,Waar blijft onze schat aan Gregoriaanse muziek?" 
Niet alles zal voor altijd verdwijnen en aangepast worden, in 
een Germaans ritme. 
Frater Bernsen liet ons hierop enige liederen horen, waarin 
dit laatste duidelijk tot uiting kwam, o.a. de paassequens. Dit 
soort liederen hebben duidelijk een Germaans ritmisch-Grego- 
riaanse melodie, de teksten van deze liederen zijn dikwijls erg 
moeilijk, terwijl we over het algemeen ineer van liederen hou- 
den met een beetje frisse en heldere en niet te langzame 
melodie, en vooral een eenvoudige duidelijke tekst. 
Nu eerst verder over de teksten. Men moet toch wel voorop 
stellen dat de moeilijke tekst - gesteld dat hij gwd is! - het 
voordeel heeft dat men eT niet snel op uitgekeken raakt, en 
dat er geleidelijk de diepe inhoud van ontdekt wordt. Juist in 
deze tijd is er een bepaalde categorie liederen ontstaan met 
simpele teksten. Frater Bernsen liet ons hierop enige van die 
liederen horen, evangelieliederen, bijbelliederen en psalmen. 
De evangelieliederen uit ,,de school van H. Oo'sterhuis" zijn 
vaak erg goed en raak. Men denke hierbij aan een lied als: 
,,Ik ben de wijnstok", naar Joannes hoofdstuk 5. 
De bijbelliederen zijn toch al weer moeilijker omdat hier het 
bijbels symbool en de bijbeltekst zo'n belangrijke plaats in- 
neemt. 

Nu iets meer over de melodieën. Men kan de melodieën ver- 
delen in: 

a )  Gregoriaans met een germaans ritme. 
b) Oude klassieken, denk aan de Mattheus Passion. 
c) Refrein-liederen, b.v. ,,Want mijn herder is de Heer". 

Men kan een refreinlied goed vergelijken met een litanie. 
d )  Voíksliederen, b.v. ,,Zolang er mensen zijn op aarde", 

hier is gebruik gemaakt van de synacope, tegenwoordig 
zeer veel gebruikt in de moderne muziek. 

e) Ritme, b.v. het schelfzee-lied, de uittocht van de Joden uit 
Egypte. 

Op de markt 
Op een maandagmiddag om half drie kropen we uit een poel 
van ellende de vrijheid weer tegemoet. Na wat onwennig 
met de ogen tegen het zonlicht te hebben geknipperd haalden 
we onze fietsen uit de rekken. Ik besloot mijn ontspanning op 
de markt te gaan zoeken. Reeds van verre sloeg een walm 
van patates-frites, vis en andere levensmiddelen me tegemoet. 
Ik reed langs de markt op de Gedempte Oude Gracht naar de 
Botermarkt daar flora en lingerie mij niet bijster interesseren. 
De markt heeft iets aantrekkelijks voor me. De drukte, de 
sfeer, de vloekende en schreeuwende kooplui, de meisjes van 
de Mulo in de Koningstraat, die er ook wel rondzwerven, de 
vrouwen met de kunshg gedraaide, gekrulde, gelakte, tegen- 
gekamde en geverfde coiffures, die vieze, oude mannetjes en 
de vaak smerige, vaak kleurige kramen. Ik zette mijn fiets op 
een hoek voor een slagerij en slenterde de markt op. De eerste 
twee kraampjes bevatten kaas en haringen, een, naar mijn 
opinie, niet al te smakelijke combinatie. Via een grammofoon- 
platenverkoper belandde ik vervolgens bij een boekenkraam, 
waarin Mickey Spillane opvallend ruim vertegenwoordigd 

f) De spiritual, ook een erg geliefd lied, b.v. ,,Let my people 
go", in de vertaling van Oosterhuis. Het lied van Mozes: 
,,Koning laat ons gaan". 

Buiten de liederen hebben we het in het gesprek natuurlijk 
ook over de hele liturgie gehad Liturgie vraagt inzet; zijn 
wij soms super-kritisch7 
Het is een vicieuze cirkel; als men niet durft meedoen om, 
dat men er niet in gelooft, gaat een viering ook slap, omdat 
het slap gaat, durft men voor zijn fatsoen niet mee te doen, 
en blijft men apatisch toekijken. 
W a t  ook belangrijk is: men moet een plechtigheid werkelijk 
beleven: dus het ,,geslaagd zijn" niet laten afhangen van de 
perfectheid der uitvoering. 
Verder hebben wij het nog vrij uitvoerig gehad over de ge- 
sproken dialogen, die een moeilijke zin hebben in de liturgie. 
Het was alles bij elkaar een zeer interessante avand waarvan 
onze werkgroep veel heeft kunnen leren. Nogmaals Frater 
Bernsen, onze hartelijke dank, ook voor uw stencil waar ik 
dankbaar van gebruik heb gemaakt voor het hier geschrevene. 

L. Divendal, werkgroep liturgie. 

DE AREND 

Intolu de arend dacht dikwijls met veel genoegen over de 
macht, die hij over de andere dieren had. Hij hield ervan om, 
terwijl hij hoog in de lucht cirkelde, te kijken hoezeer hij ge- 
vreesd werd: zodra zij hem hadden opgemerkt vluchtten zij 
haastig weg naar alle richtingen. Intolu grijnslachte ,,De stum- 
pers! zijn ze niet volkomen willoos? Als ze naar rechts willen 
en ze zien mij daar, dan gaan ze tegen hun wil naar links en 
omg0keerd. Z o  kunnen zij niet eens zelf bepalen waar zij 
zullen gaan en staan, want steeds moeten ze zich aan mij 
aanpassen. Z o  betonen zij mij hun onderdanigheid, om hun 
leven te redden, het zou wat! Heb ik honger, ik grijp ze toch. 
Ja, ik ben de koning van alle dieren!" 
Over alle dieren? Nee, niet over alle: er waren er enkele, die 
zich niets va,n hem aantrokken en volko~men hun eigen weg 
gingen. Dat zij in hem niets koninklijks zagen was tot daar 
aan toe, maar het ergerde hem bijzonder, dat zij over alles 
totaal andere gedachten durfden hebben dan die grote groep, 
die hem vreesde. Dat zij zich niet aanpasten, maakte hen tot 
mededingers, gevaarlijk voor zijn eigen aanzien, meende hij, 
maar hij vergiste zich. De olifant en de leeuw, de panter en 
de zebra en alle anderen, tegen wie Intolu niet op kon, waren 
zijn mededingers niet, dat achtten zij hem niet waard. Alleen 
angst bezorgt hem zoveel eerbied bij de grote massa kleine 
dieren, schamperden zij. 
Hoe vaak komen wij niet van die mensen tegen, die anderen 
bang maken om te doen wat zij zélf willen, en hoe zeldzaam 
zijn niet degenen, die zich niet laten intimideren. 

Fabelaar. 

was. De afbeeldingen op de omslagen van de pocket-boekjes 
spraken voor zichzelf, dit nog onderstreept door fijntjes geko- 
zen titels als: Kus me, voor je sterft; En toen kwam de 
nacht; Tijd voor blondjes, enz. Het geheel, de man achter de 
toonbank inbegrepen maakte een vunzige indruk. Toch ben 
ik het van dichtbij gaan bekijken, want tussen de minder op- 
vallende en minder commerciële boeken zit vaak nog wel wat 
behoorlijks. 
Ik zocht en vond daar ook nog een boek over mijn grote 
hobby: schaken. De verkoper vroeg f 1,50. Ik verklaarde 
slechts een ,,piek" bij me te hebben en ging 'n gulden lichter 
en 'n boek zwaarder weer verder. Ik kwam langs een schoen- 
smeer- en borstelkraampje, 1,angs een tent voor kralen, arm- 
banden (goud meheer!), kettingen (leuk voor uw meissie!) 
en andere schoonheidsgereedschappen. Het schouwspel in de 
volgende kraam bezorgde mij last met m'n maag. Het was 
een viskraam, waar twee mannen met rouwranden om hun 
nagels in hun vis stonden te graaien. en vlak ernaast een 
vrouw druk bezig met het uitkammen van haar haar. Ik liep 
maar gauw door en kwam bij een groep die geboeid naar het 
relaas van een horlogeverkoper stond te luisteren. 
Zijn horloges, f 10,- per stuk, waren, naar zijn zeggen, een 



produkt van de beste en uiteraard Zwitserse horlogefabrieken. 
,,En dat voor maar een tientje, mijne heren!" Eén vloog erin. 
Ik was nu aan het eind van de markt gekomen en nam sier- 
lijk de bocht naar de andere kant. Het eerste wat ik daar aan- 
klampte was de frites-tent. Terwijl ik rustig en nietsvermoe- 
dend mijn aardappelen stond te verorberen kreeg ik plotseling 
een verderop lopend meisje in het oog. Ik moet haar nu nog 
nageven dat ze opviel tussen alle andere meisjes en vrouwen, 
door haar minder ordinaire make-up, haar knappe gezichtje en 
het moo~e  figuurtje. Ik vergat mijn patateu en vroeg me af 
welke richting ze zou nemen. Zoals ik gehcopt had kwam ze 
naar de mij belendende frites-tent toe. Z e  ging vlak naast me 
staan en wachtte rustig op haar beurt. Toen het eenmaal zo- 
ver was zei ze ,,Seg, hee je meschien 'n petatje foor me? . 
Met 'n donderend geraas viel Damocles' zwaard naar bene- 
den; dit was de totale ontnuchtering. Ongetwijfeld, ook van 
dichtbij was ze erg knap, maar de man3er waarop ze het 
Algemeen Beschaafd Nederlands uitkraamde sloeg alles. 
Haastig at  ik mijn patates op en liep door. Al met al, toen ik 
de kater kwijt was ben ik verder de inarkt afgelopen maar 
niets heeft me meer kunnen interesseren. as. 

Gevoel? 
Neutraal, 
voor de burgermensjes, 
voeding, vitamine, 
peuleschil: 
'n peertje. 

A, v. A. 

Zwoele, zwoegende weloe's 
afgepijgerde oerwouden 
imperialisme op de rand 
havens, dubieuze buurten. 
'n gladde schil, 
ongeluk. 
gebroken leden: 
'n banaantje. 

A+ v. A. 

(Vervolg) 

c De Stones zijn de  navolgers van de Amerikaanse Rythrn 
and Blues Al hun liedjes vertonen het opzwepende ritme dat 
kenmerkend is voor deze stijl (ook Chuck Berry en de Supre- 
mes hebben met dit soort muziek succes in Nederland) De 
Beatles zingen met hun eigen Liverpool Sound, wild en snel 
en toch mooi en verstaanbaar 
d Het beruchte maar meesterlijke optreden van de Stones 
in het Kurhaus te Scheveningen, dat de sensatie rond het 
Beatle-optreden in Blokker nog overtrof De woeste taferelen 
die toen plaats vonden zijn bij velen de  aanleiding geweest 
zich van de Beatles af te keren Toch kwam ook veel het om- 
gekeerde voor Tijdens dit concert verstevigden bepaalde teen- 
agers de verkeerde reputatie van de Stones, dat die dit soort 
tonelen zouden veroorzaken 
e De Beatles poseren altijd gewillig voor de pers en staan 
lachend op het toneel, wat een goede indruk maakt De stugge 
houding van de Stones maakt over het algemeen geen in- 
druk, hoewel het voor velen wel weer een aantrekkende 
kracht uitoefend 
f De Beatles zingen grotendeels eigen composities De 
Stones echter hebben bijna alleen door anderen gecompon- 
neerde liedjes op hun repertoire staan, met als uitzonderingen 
Tel1 me en Good times, bad times 
g De Beatles zijn afkomstig u i t  het overbekende Liverpool 
en de  Stones komen uit Manchester 
h De Beatle-successen waren er al voor de Stones-doorbraak 
plaats vond De Stones waren dus niet nieuw. alleen maar 
heel goede concurrenten van de Beatles, 
Waarschijnlilk zal de strijd tussen deze 2 grote groepen voor- 
lopig nog niet beslist worden Al zijn de Stones nu wat popu- 
lairder Van beide groepen is voorspeld Het zijn ,,vallende 
stenen" en ,,een troep kevers" 

J Krielen 2c (uit L C )  
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o 3: 
fypograaf heeft de taak de inktleffers van de kopy om te 

'en in loden letters voor de drukmachine. U ziet hem hier 
ig. Hij zit achter een toetsenbord. Als hij op een toets 
kt, valt er een koperen staafje, waar een letter op staat, in 

een gleufje. Als hij een regel afheeft, haalt hij een handel over, 
waardoor gloeiend lood tegen deze koperen plaafjes wordt 
gedrukt. N a  afkoelen heeft hij een loden regel en kunnen de 
koperen letters tveer gebruikt worden. Dif kost een week. 

4: 
knipper en plakker. Hij krijgt de eerste drukproeven. De- 
e f  hij knippen en plakken enz. enz. Maar zó, dat de Tolle 
een geordende en aantrekkelijke indruk maakt. 
idien moeten de drukfouten gekorrigeerd worden. Deze 
3uten vormen soms een bron van vermaak want des 
ers fantasie is grenzeloos. Dit kosf twee a drie dagen. 
e kopy goed en duidelijker geschreven werd is de fan- 
van de drukker (mach. zetter) nief nodig want dan kan 

staat, nu moet hij er maar naar raden. 

Uiter? 
drrikkt 
redakt 
loden 

- A  
YLUUrU 

Lege , 

.en zziat er 

5: 
lor de lay- 

l -J. .-  .- 
out man gemaakte pagina-indeling wordt hier 

C ruurrr rrgels nagemaakt. 
iard heel nauwkeurig, anders krqgt. ho straks scheve 
en of valt onder hef drukken de pagzna uit elkaar. De 
ie zit weer een week op hete kolen u oord at van deze 
bladzijden uteer een drukproef naar de cedaktie ge- 

' wordt. Deze stelt nu de definitieve vorm van Tolle 
ueer twea à drie daqen duurt. uasf, wat i 



Foto 6: 
Terug bij de drukker worden de loden pagina's in één grool 
raam geplaatst, en wel zo, daf,  als de gedrukte vellen papier 
gesneden zijn, de indeling van Tolle Lege precies zo is als 
de redakfie heeft opgegeven. 
Fofo 7: 
Zo'n raam wordf in deze volautomatische machine geplaatst. 
De werkt als volgf: Er wordf een vel papier op de in 
het,raam vastzitfende loden pagina's gelegd. Dan gaat er een 
van de inkt, natte rol overheen, waardoor het papier bedrukt 
wordt. 

Hef  natte vel papier wordt dan door de machine naar de 
uitgang getransporteerd en hier bijna droog geblazen. 
Hierna wordt hef grote vel paprer arifomatisch gevouwen en 
worden de slordige randen eraf gesneden, waarna het num- 
mer af is. 

Het proces wordt voltooid door ons aller Grobbe, die altijd 
met luid gejuich (hm, hm) onft.angen wordt. G. lonker. 

bhci kestones 
Zijn wij misschien een saaie school? De oogst is ditmaal be- 
perkt. Toch hebben sommige leraren, die de lach blijven ver- 
eren, zich weer duchtig geweerd. Neem nu de heer van Holk. 
Hij hield een betoog over water en vergat daarbij het hoofd- 
stuk rioolwater niet in het minst, daar hij heel wat van dit 
element afwist. Meneer van Holk verklaarde nl. zich in Am- 
sterdam eens in de riolen geworpen te hebben. Ja, dat hadden 
zelfs wij niet achter hem gezocht. 
De heer Melsen bekommert zich om de waardig- 
heid van de docenten. Z o  vindt hij het een belediging voor 

- -een leraar, wanneer ieínand spiekt met zijn schrift boven op 
de bank. 
Maar zoals ons welzijn de heer Grobbe ter harte ,gaat, is on- 
gelofelijk. Pater konrektor kondigde onlangs in IV A via de 
geluidsinstallatie aan dat men het vijfde uur vervanging had. 
Nog geen 30 seconden hierna kwam onze zorgzame kongiërge 

informeren ,,of ze het wel goed verstaan hadden". 
Er lopen kennelijk bij ons jongens mnd die overdreven prak- 
tisch, zo niet mechanisch ingesteld zijn. Vertaalde iemand de 
zin ,,The Scotch ladies are handsomer than the Irlsh"' met. 
De Schotse dames zijn gemakkelijker dan de Ierse". 
In de gymnastiekles van de heer Bosman is een merkwaardig 
voorschrift ingevoerd: Toen genoemde gymleraar ervoor 
waarschuwde dat men op school als scheidsrechter het spel 
niet moest doodfluiten, raadde hij als probaat middel hiertegen 
aan, een korreltje zout in de fluit te doen. Men zou zich kun- 
nen afvragen o f  dat een chemische werking uitoefende en dit 
aan meneer van Holk kunnen vragen. Deze zal echter ver- 
klaren: ,,Met vallen en opstaan word je wijs". Een leerling 
zet toen: ,,Maar ik val nooit". V a n  Holk: ,,Nee, sommige 
mensen blijven altijd liggen". 
De heer van W e e s  riep een leerlinq vcor de klas en zei: ,,Zeg 



jangen, heb ik jou al eens aan het gebit gevoeld?" Hij denkt 
zeker dat iedereen een kunstgebit heeft. 
Meneer de Rijk: ,,En daarom spreekt de schrijver hier van 
Misses; dat was een begrip in die tijd, twee van die los- 
lopende Engelse dames". Overigens is de heer de Rijk bepaald 
niet puriteins als het gaat om het voorkomen van fraude. Zei 
hij tegen een leerling: ,,Te mag m k  wel in die lege klas hier- 
naast gaan zitten; je neemt dan alleen je blaadje mee". Leer- 

ling: ,,Maar de spiekbriefjes in mijn broekzakken?" De Rijk: 
,,Je kunt er ook naakt gaan zitten". Misschien inspireerde 
dit de heer van Luxemburg tot de vermaning: ,,Ga nou niet 
allemaal bij elkaar hokken". 
Dat  was het dan weer, wees blij in mei, tot het volgende 
nummer en, zie je ooit een biologie-leraar in een reageerbuisje 
spuwen, rustig laten gaan. 

Shaker. 

NEVELS klein is. Een lichtjaar is de afstand die het licht in fén  jaar 
afleat en dit is I 9 bilioen kilometer. Het licht heeft nameliik 

Hoeveel sterren staan er aan de hemel? Als w e  in een heldere een "snelheid van i- 3b0.000 km per seconde. E r  zijn meer: 
maanloze nacht naar de hemel kijken, kunnen we ons dit wel dere melkwegstelsels. 
eens afvragen. W e  zoeken het antwoord in de  duizenden. Het Het onze heeft ongeveer de vorm van de nevel op foto I. 
juiste aantal zal echter flink tegen vallen. Met het blote oog Deze heeft de toepasselijke naam gekregen: spiraalnevel. De 
zijn er gemiddeld tussen de drie- en vierhonderd sterren te zon bevindt zich in één van de armen van de spiraal op on- 
zien, maar dan moet men goede ogen hebben en mag het ge- geveer 15 lichtjaren afstand van de rand, dus ergens aan de 
zichtsveld niet beperkt worden door bomen, huizen of derge- buitenkant. 
liike. Met een kijker wordt dit anders zelfs met een toneel- 

-- 
Uit. Penkala, Encyclopedie van 'f Heelal (riifgevery de Haan) bereiken, zien wij de nevel dus nu, zoals deze er 150 miljoen 



zijn vorm). Deze bestaat eigenlijk uit een lichte wolk met 
een donkere ewoor en niet, zoals men vroeger dacht alleen 
uit een lichte wolk. Zulke lichte gaswolken maken deel uit 
van sterrenstelsels, zoals bijv. de Orionnevel bij het onze be- 
hoort. De nevels in de Pleiaden, ook wel het Zevengesternte 
genoemd, worden verlicht door sterren die de nevel.eerst op- 
warmden en toen tot lichten brachten. 
Op de foto van de Paardekopnevel zien we zeer duidelijk de 
lichte en donkere materie. De lichte materie (waterstof en 
heliumgas) verduistert de er achter staande sterren minder 
dan de donkere materie (voornamelijk waterstofgas). 
Daarom zien wij op het lichte gedeelte van de foto veel meer 
sterren dan op het donkere. 
Zoals gewoonlijk eindigen we ook nu weer met de voor- 
naamste komende hemelverschijnselen: 

18 mei: Uranus is stationnair (verklaring zie vorige T.L.) 
30 mei: voor ons 10 uur 's-avonds en dus niet zien, is er 

in een bepaald gebied van de Stille Oceaan een totale 
zonsverduistering te zien. Deze belangrijke gebeurtenis 
wordt door een paar Europese astronomen vanuit een 
vliegtuig met instrumenten gade geslagen. 

6 juni: Mars in coniunctie met de maan. 
14 juni: Weer een ec1,ivs maar nu een van de maan. Deze 

jaar geleden uit zag! ;erduistering zal niet zo verbluffend zijn want de maxi- 

E r  bestaan nog veel meer nevels. Echte nevels want ze be- male bedekking is slechts 18%. De eclips begint 's-och- 

staan niet zoals melkwegstelsels uit ontelbaar veel sterren, tends van 1.58 tot 3.49 u. De maximale bedekking is om 

maar uit massale gaswolken. Een mooi voorbeeld hiervan is 2.49 u. 

de Orionnevel die net als de Andromedanevel met het blote 21 juni: 15.56 u. De zon staat zo hoog mogelijk aan de 

oog te zien is. hemel. De zomer begint. Verlangen naar vakantie stijgt. 

Vlak hierbij bevindt zich de Paardekopnevel (genoemd naar E. de Bruin-H. Henrichs 

Lezen als mooie gewoonte 
Enkele jaren terug is er in de ingezonden stukken-rubriek van 
,,The Times" een uitvoerige discussie gevoerd over hoe je, in 
de bekende steenkoude Engelse slaapkamers, toch in bed kon 
lezen zonder dat je snor berijpte of de bloemen op je handen 
kwamen. Daaruit bleek onder meer dat er door vele ladies en 
gentlemen allerlei ve~schillende lampjes-installaties ontworpen 
waren waardoor zij zich, geheel onder de dekens verborgen, 
warm en genoeglijk aan het leesgenot konden wijden. Als men 
daarbij bedenkt dat er in bed nog zoveel aangename dingen 
te doen zijn (slapen bijv.) dan lijkt dat mij een bewijs dat 
lezen een niet te ontberen functie in dit leven heeft. In bed 
lezen, liefst na een drukke dag, heeft daarbij nog het voordeel 
dat je tegelijk de schrijver test - als hij erg vervelend is hou 
je vanzelf op met lezen. 

De leesgewoonte heeft zich bij mij ontwikkeld o~p de middel- 
bare school, ik was wat men noemt een veellezertje, die ,,rijp 
en groen verslond". Veel boeken hebben is alleen vervelend 
bij Verhuizen. De politie laat regelmatig weten dat je nooit 
geld in boeken moet bewaren; zoveel mensen doen dat en in- 
brekers hebben het dóór, ze kijken daar het eerst. Ik heb mijn 
bankbiljetten jarenlang bewaard in een boekje van Top Naeff, 
,,Voorbijgangers" geheten. Ik had het eens geleend van een 
meisje dat later mij noch het boekje meer wou. Veel boeken 
hebben is dan ook troost als er een inbreker geweest is, je kunt 
je er redelijk op verheugen dat hij zich in ieder geval rot- 
gebladerd heeft. 
In de tijd dat ik nog op school zat kwam op allerlei en- 
quëteformulieren en aanmeldingslijsten de vraag naar ,,lief- 
hebberijen" voor. Behalve ,,postzegels verzamelen" ( 'n merk- 
waardige bezigheid) werd daar dan ingevuld bieten rooien 
(een zeldzame bezigheid), kaas proeven (een aardige bezig- 
heid); maar vooral lezen. Ik zou een stap verder willen gaan 
en lezen rubriceren onder ,,gewoontes2'. 
De beste tijd om die gewoonte te ontwikkelen is de middel- 
bare school. Ik heb een man gekend die altijd zei: ,,Veel lezen 
is nooit weg", maar hij was dan ook nachtportier. (Hij was 
geabonneerd op Lord Lister, las ,,Gejaagd door de w i n d  als 
het stormde, Vestdijk om [bij te blijven en Shakespeare als hij 
niks anders kon vinden). Hij is een slecht voorbeeld om aan 

te geven dat je bij je werk altijd nog tijd kunt vinden om te' 
lezen. 
Op school tracht men, in de hogere klassen, je bij te brengen 
wat ,,het goede boek" is. Uit ervaring is mij gebleken dat het 
niet ondienstig is om vóór die tijd zoveel leesvoer als mogelijk 
is, verwerkt te hebben om dat goede boekdolel naar waarde 
te schatten. Hier en daar zal een letterkunde-leraar dat met 
mij eens zijn. 
Letterkunde-lcraren (als dat zo heet) hebben mij in die tijd 
jaloers gemaakt: zij do'ceren niet alleen het áárdigste vak, 
maar ook het vak waarvan je het meeste, geheel persoonlijk, 
kunt maken. Ik heb in totaal zes van die leraren gehad - maar 
ik heb dan ook erg lang op school gezeten - hun diversiteit 
bleek alleen al uit wat zij als het beste Nederlandse boek be- 
schouwden. (in die tijd, tussen '49 en '52). Ik heb ze dat alle- 
maal gevraagd en zij zeiden resp. ,,Droomkoninkje" van Heij- 
ermans, ,,De laaiende stilte" van Albert Helman, ,,Joachim 
van Babylon" van Marnix Gijaen, ,,Mei" van Gorter, ,,Ca- 
mera Obscura" van Hildebrand (maar dat was dan ook een 
grappige leraar). De zesde zei ,,het werk van Du Perron, 
maar daar ben jij nog te jong voor". Dat ben ik toen direct 
gaan lezen. 
Vroeg met lezen beginnen bespaart je ook voor het eindexa- 
men de noodsprong om van een aantal boeken kennis te ne- 
men via zgn. ,,uittrekselsu, d.w.z. een boek teruggebracht tot 
twee schriftblaadjes. Of, zoals een vroeger voetbalvriendje 
van mij in de klas de Gysbreght van Aemstel samenvatte: 
,,Gysbreght is een man, die drie uur praat omdat hij niet tegen 
zijn verlies kan en tenslotte door een engel van het toneel 
gestuurd moet worden". Hetzelfde vriendje bleef consequent: 
toen een keer een bekend schrijver onze school bezocht en 
handtekeningen uitdeelde zei hij ,,zet uw voorletters maar, ik 
ken u alleen uit uittreksels!" 
De goede lezer zal inmiddels in de gaten hebben dat dit artikel 
opwekkend bedoeld is. Qm te bewijzen wat ik hierboven stel- 
de, nl. dat lezen een goede gewoonte is, richt de Vereeniging 
ter bevosrdering van de belangen des (ja, want ze bestaan al 
150 jaar) Boekhandels dit jaar een reusachtige boekenkast in. 
Van 14-23 mei, in de RA1 in Amsterdam. Met niet alleen een 
aardige uitstalling van enkele honderdduizenden boeken, maar 



ook met een voorraadie in de kelder van 750.000 boeken voor 
het geval iemand geweldig aan het kopen gaat, want er wordt / 

ook verkocht! 
Voor wie daar niet onmiddellijk in een hoekje gaat zitten lezen , zijn er vele wonderlijke dingen te zien. Hoe wordt een boek 
gemaakt: er zijn zet- en bindmachines in bedrijf, maar es lopen 
ook bosjes schrijvers rond die duidelijk bezig zijn boeken te 
verzinnen. Er  is een pocketboek-supermarkt, met boekjes voor 
elke maat zak. In de afdeliag misdaad en detective worden 
valse snorren, verdachte peukjes en stompe voorwerpen ge- 
toond uit het anders nimmer toegankelijke politiemuseum. 
De Nationale Boekenmarkt 65, zoals men het geheel na lang 
nadenken genoemd heeft, is de hele dag open en er is altijd 
wel wat te doen. 's Avonds zijn er manifestaties op literair- 
show- en cabaretterrein; er zijn lezingen van binnen- en 
buitenlandse schrijvers en schrijfsters. 
Kortom, kom! 
Alleen, of met je klas, of met je leraar. Het kost je niet meer 
dan de prijs van een pocketboek ( f  1.50) (voor groepsbezoek 
zelfs minder), maar dat moet je er voor over hebben om te 
ontdekken dat er meer boeken geschreven worden over meer 
dingen dan je voor mogelijk gehouden zou hebben. De meest 
aantrekkelijke genres worden in aparte ,,stands7' belicht. Van 
de vanzelfsprekende handenarbeid, via ware RAI-aktiviteiten 
als auto's en techniek (jawel, met modellen), op naar het 
vreemde land en naar de geschiedenis van de laatste 150 jaar, 
waaruit een groot aantal gebeurtenissen documentair worden 
belicht. 
Hoeveel aandacht er aan de nieuwe generaties wordt ge- 
schonken, mag blijken uit de plannen om te komen tot een 
School-Boekenbal. 
Hoe dat in elkaar zal komen te zitten, en hoeveel schrijvers 
daar met fopneuzen en serpetines zullen verschijnen is nu nog 
niet aan te geven. Daarover verschijnen, zoals dat heet, 
nadere berichten. Kijk uit dus, naar de Boekenmarkt. 

R. Ferdinandusse. 

Er  is voor mij geen tijd om aan je te denken. Het 
zal vreemd klinken, toch is het waar. Tijd ont- 
breekt, want al de tijd, die ik kan besteden met 
bezig te zijn, al die tijd probeer ik je te peilen of 
alleen maar aan je te denken. 
Toch heb ik gisteren niet aan je gedacht, ik wacht- 
te en ik heb lang gewacht, weet je. Voor mijn voe- 
len waren het eeuwen, het was slechts twee uur op 
mijn horloge. Toen ben ,ik gegaan, want eeuwig de 
tijd had ik zeker niet. Die nacht heb ik weer gepro- 
beerd aan je te denken, geprobeerd je voor mijn 
geest te halen. Ik trachtte je te zien, te horen of te 
voelen, want alleen in de nacht had ik nog tijd. 

Maar mijn geest kon je niet meer pakken, wat 
bleef was een thema van Bach, groots, maar een- 
zaam. Toch wilde ik je doorgronden, hoewel ik nu 
zeker wist, dat  aan alles een eind komt en ook dat 
het tijdverspilling zou zijn: maar ik deed wat ik 
had moeten laten. 
Je bent eeuwig vrouw, je bent ook 'n moo,ie vrouw 
en je weet het, want ik heb 't je te vaak verteld, 
al die dagen en nachten. Je woorden kwetsten mij 
nu en dan zozeer, dat je nooit bij machte zal zijn, 
de verwondingen te herstellen die je veroorzaakt 
hebt. Maar zelfs als je het zou kunnen, zou je 

Nationale Boekenmarkt 65 
14-23 mei 1965 
RAI-Amsterdam 
Open 10.00-17.00 uur en van 19.30-22.30 uur. 
Zondags 12.00-18.00 uur. 

Toegangsprijs f 1,50 
Groepsreduktie f l,-. 

Ik wil nog even verder ingaan op die Boekenmarkt en wat er 
bij hoort. We vinden daar de volgende ,,onderwerpen-stands": 
Belletrie - Kunst en Kunstenaar - Speurdersromans - Schep- 
ping en herschepping (religieuze uitgaven) - Kinder- en 
Jeugdbwken - Mens en maatschappij - Vreemde landen en 
toerisme (met ,,Café-International") - De natuur - Huis en 
gezin - Vrijetijdsbesteding - Techniek. 
Verder zijn er manifestaties: 
Lezing door C. N. Parkinson professor of naval, military and 
economical history, over de ontwikkeling Oost-West, met het 
zwaartepunt op Heden en Morgen. 
Sociologisch-Sexuologisch forum, onder leiding van Dr. C. 
J. B. J. Trimbos. 
Nationale boekenmarktshow. 
Taptoes, in samenwerking met de organisatoren van de Bri- 
tisch Week. 
Vlaamse dag 
Uitreikina van de Ahos-Prijs aan de auteur, wiens boek de 
meeste malen is uitgeleend dkor de Ned. leesbibliotheken over 
het jaar 1964. 
Ontmoetingen met auteurs, + 100 o.a. Jan Wolkers. 
Schoolboekenbal: 
Voor de deelnemers gaan hieraan vooraf bezoek aan de nat. 
boekenmarkt en de boekenmarkt-show. E r  zullen op het bal 
vier combo's en vele schrijvers aanwezig zijn. 

PS1 

er de tijd niet voor hebben, jij, de mooie, de  zeer 
mooie vrouw, je hebt geen hart, zelfs geen gevoel. 
Je bent nu eenmaal zo en het was zonde van mijn 
tijd, die ik heb weggesmeten. 
Ben jij veranderd sinds onze eerste ontmoeting? 
(Die was njet in het bos, want voor dat soort din- 
gen heb jij nooit tijd gehad). Ik, ik had toen in 
ieder geval nog tijd, zelfs zoveel dat ik soms niet 
meer wist waaraan ik nu eens denken zou. Toen 
kwam jij als 'n snelle, harde vogel binnen mijn ho- 
rizon. Mijn vele (en ook m'n vrije) tijd vervloog 
op 't zelfde ogenblik, dat je zei: ,,Dagw. 
Of ben ik het die meer is gaan zien, minder tijd 
heb voor jou dan voor ,iets anders? De vraag is me 
te moeilijk. W a t  ik weet is, dat je bezig bent te 
verwelken in mijn geest, je bent niet meer te voe- 
len, te horen of te zien. Je vervaagt langzaam, heel 
langzaam zie ik ook weer d e  tijd aanbreken, dat ik 
weer tijd zal hebben. Het is als het opgaan van de 
zon: eerst het verlichten van d e  nacht, dan het be- 
schijnen van d e  dag. Ik zou je niet kunnen doden. 
ik kon je niet eens slaan. Maar ook zonder dit ben 
je reeds voor mij afgestorven, je bent als 'n mum- 
mie. Je bent voor mij een tijdloos zijn, zonder dat 
ik o ~ i t  zal merken, dat je er nog bent. Nu, mis- 
schien krijg ik nu de tijd, hoewel achter mij 'n 
dode gestalte. 
Misschien dat hij er in trapt, als ik zal zeggen: ik 
heb geen tijd. Théofilus. 



EEN VOLLEYBALKAMPIOENSCHAP VOOR MET 
TRINITEITS IN H E T  PAASTOERNOOI ! 

In het stampvdle Krelagehuis is weer het Paas-Volleybal- 
tcernooi gehouden. E r  deden van onze school vier teams mee 
waaronder ook het gevierde leraren-team. 
Bij de jongste jongens is onze enige winnaar te vinden. Goed 
getraind door de heer van Beers waarvoor onze hartelijke 
dank, is het dan eindelijk eens gelukt. In de poule werden 
de 2 wedstrijden gemakkelijk gewonnen resp. met 30-7 en 29-7. 
In de kwart-finale werd het spannender omdat toen ook de 
zenuwen meespeelden; het werd een benauwde 18-15 overwin- 
ning, vooral behaald door Piet Timmermans door zijn geweldi- 
ge smashes. Vreemd genoeg was in de halve finale en later ook 
in de eindstrijd de tegenstand minder groot, getuige de cijfers 
19-1 1 en 15-7. De overwinningen waren volkomen verdiend 
door het uitstekende teamwork van deze zeven mensen. 
De Senioren kregen in de poule het Mendel-College als eerste 

r 7  

i wee keer ons kampioensteam in aktie 

tegenstander tegenover zich waarvan door slecht afgewerkt 
spel met 22-12 verloren werd. De andere twee tegenstanders 
werden met 21-10 en 28-9 van het veld ,,geveegds'. Maar daar LERAREN-VOLLEYBAL 
het Mende1 ook alle wedstrijden verder wist te winnen be- 
tekende dit toch het einde voor dit team. De jaarlijkse volleybal-wedstrijd tussen de leraren en de leer- 
Van onze Super-Senioren is niet veel terecht gekomen. De lingen zit er weer op. En tot groot ongenoegen van de leer- 
eerste wedstrijd wonnen ze wel met 19-11; het spel was lingen is de overwinning bij het lerarenteam terecht gekomen. 
zwakjes en ook zij zijn de poule niet door gekomen. Dat komt door mijnheer v. Beers kun je zeggen. Dit is echter 
Van de vier leraren-teams die deelnamen aan dit evenement, slechts ten dele waar. De andere leraren droegen toch ook 
is het team van de Klaas de Vries ULO veruit het sterkst hun puntje bij. Hierbij zou ik allereerst de heren v. d. Krogt 
gebleken. Dat onze leraren op de derde plaats eindigden was en Wijkamp willen noemen. De eerste langzamerhand wel 
toch wel een kleine tegenvaller. Het spel was  echte^ beslist berucht om zijn berekende slimme balletjes; de tweede door 
het aanzien wel waard, met de lepe van de Krogt-balletjes zijn werkelijk fantastische ,,Moks". De paters v. Beurden en 
en de harde Koek-services. Ik geloof dan ook dat zij het Mekenkamp waren geen eminente volleyballers maar door 
grootste plezier in dit toernooi hebben gehad en dat ze vol- hun grote enthousiasme hielden ze de moeilijkste ballen tegen. 
gend jaar een gooi willen doen naar de bovenste plaats. Voorts moet de heer Koek genoemd worden, snel als een vis, 
Dat het team van de Klaas de Vries ULO gewonnen heeft is en een service. . . schrikbarend hard en buitengewoon goed 
niet opmerkelijk als men bedenkt dat de ,,ouwetjes", zoals zij geplaatst. De h e r  I-Eoek jr. liep in zo'n team naar onze smaak 
zichzelf noemden al 19 (lees negentien!) jaar samen spelen. wat onwennig rond, maar dit veranderde alras toen de coach 
Dit dus vanuit het snikhete, weinig zuurstof en veel rook suikerklontjes begon uit te delen. 
bevattende Krelagehuis. Sportradertje. Deze coach was niemand minder dan ,,juf" de Bruijn, die 



Pafer v .  Beurden aan het tverk 

helaas door een ziekte nog niet kon meespelen. Maar met een 
toeter en met suikerklontjes deed ze wonderen. 
De leerlingen verloren dus weer, wat te wijten was aan on- 
samenhangend spel. Peter Jansen kwam boven de middel- 
maat uit. Al met al een geslaagde wedstrijd en ik wens beide 
teams een prettig toernooi in het Krelagehuis toe. Veel succes! 

Sportradertje. 

Volleybalwedstrijd: Leraren - leerlingen 

Op de dag dat het hekwerk van de heer, . . . de 
heer met de baard (Hé,  dat doet me aan iemand 
anders denken) werd geplaatst, vond de volley- 
balwedstrijd tussen de leraren en de leerlingen 
plaats. De aula was vol. voller dan de schoolmis 
(maar daar zie je ook geen leraren in korte broek 
lopen). Er  waren ook, enkele docenten, o.a. de 
charmante ,,toeteriste" en snoepjesuitdeelster juf- 
frouw de Bruin (classica). De andere juffrouw de 
Bruin zat naast haar, deze heeft veel last van die 
toeter gehad. De arme juffrouw moest aan het 
eind van de wedstrijd met door de grote luchtdruk 
stukgeslagen trommelvliezen naar het ziekenhuis 
gebracht worden. W e  zullen haar enkele weken 
moeten missen. E r  wordt geld voor een fruitmand 
opgehaald. 
Daar ik een leek (je) ben, kan ik niet over het spel 
oordelen. De wedstrijd is gewonnen door de lera- 
ren. Ge weet het allen. Laten wij de overwinnaars 
eens onder de loep nemen. Beginnen we dan met 
de geestelijkheid, deze bestaat uit ten eerste pater 
Meekenkamp. Ik ben er heilig van overtuigd dat 

pater Meekenkamp (in het zwart) er heel wat 
goed werk gedaan heeft. Pater van Beurden ,in zijn 
Alliance-shirt (= dambord voor beginners) deed 
ook goed zijn best. Dan naar D E  sportman: meneer 
v. d. Krogt. Deze gaat even rustig met de bal om 
als met zijn stellingen. Maar in zijn ogen zag ik, 
als ooggetuige, een vuur, dat zelfs door de Haagse 
brandweer niet te blussen was. Onze vissevriend, 
de heer Koek, viste soms achter het net. De heer 
Hoek (junior) heb ik een paar prachtige duik- 
vluchten zien maken. Eén keertje zat hij mis met 
zijn service. Dan kom ik meteen bij meneer Wijkamp 
Deze deed zijn service met de Franse slag (hier in 
goed zin). De heer Van Beers deed wat men van 'n 
sportleraar kan verwachten. Goed werk dus. Over 
de leerlingen kan ik kort zijn. Ik ken ze doodeenvou- 
dig niet. Behalve Han Hoogeland, alias Barend 
Bombarde, die was prima. De rest zou ik vervangen 
willen zien door Ko Jansen (2a) ,  Ronnie Gemmeken 
(2a) ,  Martien van Rooden (2a) ,  Jacky Ruigrok 
(2a) en Hans Breed (2a).  
Zo nu weet U hoe het zit. X.Y. 
Voorzitter van de V.V.M.G.V.T. Vereniging Voor 
Meer Gebruik Van Twee-aers. 

RUIMTEVAART 

Om meteen maar met de deur in huis te vallen. de 
vele verkenningsvaartuigen, die door Amerikanen 
en Russen in de ruimte zijn geschoten, o.a. de Ran- 
ger en Kosmos, hebben ervoor gezorgd dat men ve- 
le problemen te verwerken kreeg. Wij  zullen hieruit 
een greep doen: 
l e  De luchtdrukverhog,ing bij de start. Om hier- 
aan het hoofd te bieden, heeft men mensen nodig, 
die, in de eerste plaats, een zeer sterk gestel hebben 
en in de tweede plaats jaren lang daarin getraind 
zijn. Dit punt is al overwonnen. 
2e De gewichtloosheid. Dit is in een speciaal ge- 
contrueerd pak met magnetische schoenen op ruim- 
tereizen van 1 á 2 dagen nog niet erg nadelig voor 
het menselijk lichaam. Maar bij langere reizen 
krijgt men er allerlei kwalen van, waarvan sommi- 
ge zeer gevaarlijk en zelfs dodelijk kunnen zijn. Dit 
is gebleken uit ruimtereizen van dieren (b.v. apen). 
Maar zelfs bij zeer ,,kortew vluchten kan men er 
zware evenwichtsstoornissen van krijgen. Dit is 
o.a. bij de Amerikaan Cooper gebleken. 
3e Bepaalde stralingsgordels. Men heeft ontdekt, 
dat op r+ 10.000 km afstand van de aarde sommige 
stralingsgordels zijn, de z.g. Van-Allen stralings- 
gordels. Daar is de kosmische straling zo sterk, dat 
hij duizenden malen de dosis bedraagt, die de mens 
kan verdragen. Deze stralingen kunnen worden 
voorkomen door dikke betonnen of loden mantels, 
die dan echter tot een fatale vermeerdering van het 
gewicht leiden. Het gevolg hiervan is, dat de raket 
niet uit de aantrekkingskracht van de aarde komt. 
4e De meteorieten-inslag, maar dit gevaar is ver- 
moedelijk niet groot. Als deze bezwaren zijn over- 
wonnen, dan komt dus het ogenblik, waarop de rei- 
zigers op de maan kunnen landen. Bij de landing 
bestaan ook nog een aantal moeilijkheden, maar 



daar zien we maar van af. 
Als men eenmaal op de maan is, krijgt men nog de 
eigenaardigheid, dat als men in de zon staat met 
een maankostuum aan, de achterzijde gewoon- 
weg verbrandt, terwijl de voorzijde uitstraalt, zo- 
dat die kant bevriest. 
Er moet dus een apart systeem worden ingebouwd 
in het maanpak, om deze moeilijkheid op te lossen. 
Maar nu verschijnen de meteorieten op het toneel. 
Deze inslagen kunnen op de maan niet tegenge- 
gaan worden, omdat daar geen dampkring is en de 
meteorieten dus niet verbranden. zoals in onze 
dampkring: de z.g. vallende sterren. 
Komt er één gaatje in het maanpak, dan loopt de 
lucht erin weg en stikt men. Dit zijn dus de moeilijk- 

heden op de heenweg naar de maan, maar op de te- 
rugweg naar de aarde moeten er evenveel moei- 
lijkheden worden opgelost. 
Dit is dus maar een ,,simpelee maanreis, die om- 
streeks 1970 volbracht moet worden. Hoe dit, met al 
die moeilijkheden, mogelijk is, begrijpen we niet: u 
kunt zich dus wel voorstellen, wat het is, als men 
op een van de medeplaneten b.v. Mars moet landen. 
Maar dit is voor ons van generlei betekenis, want 
dan leven wij allang niet meer. 
Dit dus naar aanleiding van de in 1970 te houden 
maanreis. 
Deze problemen vinden we bijna uitsluitend bij een 
menselijke ruimtereis, dus niet bij een projectiel. 

J. Schoenmaker, IIa. 

Wat een 
trinitariër al niet 

dromen kan 
Nauwelijks was ik zachtjes weggezakt in Morpheus' 
zachte armen, of mijn brein begon te spoken. Het 
moet wel een raar spookbrein geweest zijn, want ik 
voelde mij plotseling in het bezit van honderddui- 
zend gulden. 
Gul als ik ben (hm, hm) ging ik meteen aan het de- 
len. Alle leraren ieder honderd gulden. En als ex- 
traatje voor pater Reijkers een reis naar Egypte om 
een tempeltje op te graven; voor pater Meekenkamp 
een reis naar Israël en de rector twee weken naar 
de Canarische Eilanden. W a t  hij daar zou moeten 
doen, is mij niet duidelijk, maar dat moet hij zelf 
maar zien. 
Welnu, op de dag dat ik ging uitdelen, had ik alle 
leraren (én leraressen) 's-middags om drie uur in 
de aula uitgenodigd. Om half vier waren ze er alle- 
maal. Vijf minuten daarna beklom ik onder luid ge- 
juich het spreekgestoelte, en noemde volgens alfabe- 
tische volgorde de namen van de leraren op. Als 
eerste was daar de rector, die blozend de folders 
van de Canarische Eilanden en het ticket voor de 
vliegreis in ontvangst nam. Toen volgden pater 
conrector en conrector van Noort, d,ie een gat in 
de lucht sprong, toen hij hoorde, dat hij met pater 
conrector mee mocht naar Egypte. 
Na deze hoofdfiguren volgden mijnheer Alders, 
mijnheer Van Beers, pater van Beurden en ga zo 
maar door. 
Nadat het echtpaar Grobbe, de heer Bon, de ama- 
nuensis en de huishoudelijke dienst de enveloppes 
in hun zakken gestoken hadden, sprak pater Kuipers 
nog een ontroerend slotwoord. Iedereen wendde 
zijn hoofd af, en af en toe hoorde je een ingehouden 
snik. Het ging zelfs zo ver, dat plotseling mijnheer 
Rogier de zaal verliet. Hierna werd het schoollied 
gezongen en iedereen brulde mee. 
Tot slot vroeg ik nog een paar leraren, wat ze met 
het geld wilden doen. Pater conrector wilde een 

nieuwe pij gaan kopen en mijnheer van Greeven- 
broek wilde een hele voorraad haarvet inslaan. Mej. 
de Bruin wilde naar Parijs en zich onder behande- 
ling stellen van een wereldberoemd kapper. Alleen 
dat van de heer Wijkamp begreep ik niet helemaal. 
Hij zei maar één woord: ,,PijptabakH. 
Om half zes ging het lerarencollege met het perso- 
neel naar huis. 
De volgende dag zag ik twee leraren met een nieuw 
pak en ik kreeg van pater Reijkers een mooie plaat 
van ons koninklijk gezin, omdat ik te laat was. On- 
derweg van het ene lokaal naar het andere, kreeg 
ik zelfs nog een zoen van mej. van Daelen, die daar- 
na onmiddellijk in het lerarentoilet verdween. 
Toen begon ik te wankelen en stortte van de 
derde verdieping naar beneden. 
Eén seconde later bevond ik me weer in mijn bo- 
venkamer en keek verbaasd in het donker rond. 
Géén gebroken ledematen, maar toen ik het licht 
aan wilde doen, bleek dat ik van mijn twee-bedden- 
boven-elkaar-bed naar beneden was gevallen. 
Meteen stond de hele familie om me heen. Toen 
vertelde ik hen mijn droom en allemaal kropen ze 
opgelucht weer onder de wol. Mijn vader zei alleen 
maar tegen me: ,,Als je nog eens wat weet. . ." 
Maar spoedig zakte ook ik weg in de, zij het nu wat 
minder zachte, armen van Morpheus. Loh. 



Tole Leae Kowzunentaar 
Onlangs werd hier een aktie gevoerd ten bate van een dieren. 
hospitaal ergens in Afrika. Het doel van zo'n instituut was om 
het zgn. dierenkind hulp te bieden, daar het anders zou ko- 
men te overlijden. Ik ga geen beschouwing houden over de 
plaats van het dier in de schepping; ik ben namelijk op  derge- 
lijk terrein vrij praktisch. Zodoende kan ik niet begrijpen dat, 
wanneer mensen so'ms nog kreperen, men een hospitaal voor 
dieren bouwt. 
Nu ben ik ook niet van plan speciaal o? deze aktie mijn gal te 
spuwen. Men oordeelt het m i s ~ c h ~ e n  kortzichbig, maar ik vind 
bijv. alle krachten en gelden die aan de ruimtevaart besteed 
zijn, niet gerechtvaardigd, zolang de strijd tegen honger nog 
niet gewonnen is. Mijn opvatting is, dat  men beter eerst de 
volledige akkulturatie van de volkeren kan trachten te be- 
reiken en dan pas de maan. Kortom: In mijn bescheiden 
mening geloof ik dat er een praktische zekerheid is dat, wan- 
neer de eerste mens een voet op de maan zal zetten, de man 
uit het afgelegen dorpje in India en  de vrouw op de woonboot 
in Hongkong hiervan geen voordeel zullen hebbsen. 
Het verheffen van de hele mensheid tot een gelijk welvaarts- 
peil noem ik: egalisatie van de vooruitgang (men denke hier- 
bij aan een langer wordende balk, waarvan de punt afge- 
stompt moet worden). Het streven hiernaar noem ik EGA- 
LISME. Dit streven hoeft niet idealistisch te zijn; ik geef 

namelijk toe dat verschillen (maar kleinere) altijd zullen blij- 
ven bestaan. Alleen doet de moeilijkheid zich voor dat in de 
U.S.A. geen hongerprobleem is en in Rusland zal het ook 
wel loslopen; m.a.w. ruwweg gezegd, zijn staten welvaarts- 
eenheden. Ik voeg er dus aan toe dat het egalism'e moet sa- 
mengaan met het streven naar een (reële) wereldeenheid 
(liefst: nog zo weinig mogelijk federalistisch). 
Een nieuw tijdperk in de geschiedenis is niet met Hiroshima 
begonnen, noch met Gagarin. Het zal beginen, wanneer de 
akkulturatie van de onderontwikkelde volkeren een feit is. 
Hoe verschillend de politieke systemen op aarde ook zijn, be- 
ogen ze niet bijna allemaal het geluk der mensen? Men kan 
tegen het egalisme inbrengen dat bijv. in Rome de  strijd 
tussen Patriciërs en Plebejers nog niet beslecht was, toen men 
al druk Italië aan het veroveren was. Maar de toenmalige 
omstandigheden en denkwereld zijn niet te vergelijken met de 
huidige. Stel dat op een andere planeet intelligente wezens zijn 
en dezen zouden zien dat van de mensen op aarde de  ene 
helft ver bij de andere achter staat en dat deze andere in 
twee los van elkaar staande projekten (van twee verschillen- 
de ,,natiesw) de ruimte probeert te veroveren. Dan zullen 
ze dat toch wel een staaltje van zielig onverstand vinden. 

Spektator. 

,,Nog vijf minuten wachten". Sergeant-vlieger 2de 
klasse Breen had al zijn insltrumenten gekontro- 
leerd en hoefde alleen nog te wachten op ren 
radio-oproep om te vertrekken. ,,Hé ja", bedacht 
hij opeens. ,,Het is vandaag op een paar dagen na 
preclies een half jaar geleden, dat  ik mijn eerste 
zelfstandige Starfightervlucht maakte". Die eerste 
keer had hij er wel plezier in gehad, dat Vadertje 
Staat hem zo'n miljoenenapparaat toevertrouwde, 
maar de bekoring van het nieuwe ging er al gauw 
af. Binnen twee maanden waren vluchten van het 
kaliber van die eerste, niet hoger dan 10.000 meter 
en boven eigen land, vrij saai routinewerk gewor- 
den. Nu was dan voor hem de eerste grote 
N.A.V.0.-oefening aangebroken. Net wilde vlieger 
Breen gaan overpeinzen, hoe die zou verlopen, 
{oen de verwachte oproep dit voornemen verijdel- 
de. Twee minuten later loeide hij omhoog. 

Volgens zijn instrukties moest vlieger Breen in 
noordwestelijke richting stiigen tot een hoogte 
van 17.000 meter en boven de Doggersbank eerst 
vier Starfighters, opgestegen van twee andere 
bases, ontmoeten, daarna zouden deze vijf straal- 
jagers voor begeleiding moeten spelen voor een 
klein eskader bommenwerpers, gestart in midden- 
Engeland en zogenaamd op weg naar Ruslands 
Oostzeekust. Alle toestellen moesten echter op een 
gegeven moment naar het noorden afbuigen om in 
Noorwegen te landen. De bedoeling was het ver- 
mogen van de piloten om elkaar in de lucht te 
vinden te testen. 
Met genoegen begon vlieger Breen aan zijn op- 
dracht. Terwijl hij d e  snelheid geleidelijk opvoerde 
tot 1,5 mach ging hij in een steile klim op weg naar 

de stratosfeer. Al spoedig brak hij op vier km. 
hoogte door het wolkendek dat het weer in Ne- 
derland zo somber maakte, en kwam in het schit- 
terende zonlicht. Intussen hield hij radiokontakt 
met de vlier kollega's die hij straks zou ontmoeten 
Breen kwam te weten, dat d e  anderen iets later 
waren gestart dan hij, zodat hij zich er niet over 
hoefde te verbazen, dat hij hen nog niet voor of 
opzij van zijn toestel kon bespeuren. 
De straaljager had hemelsbreed gemeten 175 van 
de 250 af te leggen kilometers achter zich, toen 
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uoryrscnreven hoogte van zeventien km be- 
werd. Breen trok de machine recht en kreeg 

lle gelegenheid de stratosfeer te bewonderen. 
ieme1 was hier minder blauw, het zonlicht wit- 

ter; het gaf de wolkenvelden, overal verspreid in 
die ontzaglijke ruimte, een z,ilverachtige glans. Z o  
fantastisch was het uitzicht, dat hij links tussen 
twee wolkenbanken door duidelijk een stuk van 
Engelands oostkust kon zien; vóór hem in de diep- 
te strekte zich de oceaan uit en de horizon toonde 
onloochenbaar de kromming van de aardbol aan. 
In deze wereld, vervuld van een haast bovenaardse 
glas en schittering, raakte Breen plotseling in ver- 
voering. Hij vergat alle opdrachten en wilde in- 
eens niets liever dan zo voort blijven vliegen. Te- 
rugkeer naar de aarde kwam hem voor als iets 
oqwezenlijks, iets absurds. Hij voelde zich bevrijd 
van alle zorgen, was gelukkig als zelden tevoren. 
Zonder zich er goed van bewust te zijn wat hij 
deed voerde hij de s ~ t l h e i d  nog verder op tot 2 
mach, passeerde de Doggersbank en schoot door 
het luchtruim in de richting van de Shetland-eilan- 
den. 

Breen was het slachtoffer geworden van slta- 
tosfeerverrukking. Hij was niet de enige die dit 
gevoel kende, maar bij hem deed het verschijnsel 
zich wel sterker voor dan gewoonlijk, ofwel hij gaf 
er meer dan anderen aan toe. 

Bree 
waa 
Een 
t ~ n  

110 P H  490-1, antwoord! PH 490-1 ant- 
rd"! Een dringende oproep brecht vlieger 
n tot de werkelijkheid terug. ,,Mijn hemel, 
r ben ik mee bezig? W a a r  ben ik eigenlijk?" 
blik naar links leertde hem dat hij zich ergens 
oosten van Schotland bevond, in plaats van 

ven de Doggersbank. . . ,,De oefening!" 

, worc 
zijn. 
was 

- schit 
en ik 
land- 
,,La: 

allo P H  490-1, antwoord! P H  490-1 ant- 
1" Dat moest één van de vier andere Starfighter 

,,Hallo, hier P H  490-1. Ik .  . . ik .  . . ik 
de kontrole over mezelf kwijt. De vreemde 
ter~ing heeft . . . heeft me overweldigd e n .  . . 
ben te snel doorgevlogen. Ik zit nu bij de Shet- 

-eilanden zowat. Over". 

werj 
als ( 

, ho05 
verd 

tt dan de oefening maar schieten. De bommen- 
)ers zijn al bijna hier, wij moeten vtrder. Ga 
de bliksem dalen en vlieg op meer normale 
jte direkt naar Noorwegen. Daar zien we wel 
er". 

Een 
bene 
x T 

uur later stond Breen weer helemaal met beide 
n op de grond. Zijn slippertje boven de 

~uoordzee liep wat dat betreft wel goed af. Maar 
na een uitgebreid onderzoek verklaarde een pey- 
choloog vlieger Breen ,,ongeschikt voor strato- 
sfeervliegen". Hij was er te emotioneel voor. Voor 
de tegenwoordige straaljagerpiloot geldt nu een- 
maal: hoe nuchterder en saaier, hoe beter. 

B. K. 

Uit Hilversum vernamen wij: De baldad,igheid van 
de tegenwoordige leraren neemt schrikbarende vor- 
men aan. W a t  kunnen wij leerlingen doen om hen 
nog enigszins in toom te houden?? 
De enige oplossing onzes inziens zal het instellen 
van de volgende regels zijn: 
1 Het is verboden dat leraren in korte broek, in 
trui of dasloos op school verschijnen; 
2 Roken wordt alleen buiten de lokalen toege- 
staan aan leraren die in de 4e, 5e of 6e klassen les- 
geven; 
3 De leraar die om welke reden dan ook uit; de 
klas verwijderd wordt, vervoege zich onmiddellijk 
bij de voorzitter van het schoolbestuur; 
4 Het openen of dichtdoen van ramen is alleen op 
wens van de leerlingen toegestaan; 
5 Leraren, die te laat komen, moeten de volgende 
dag half elf op school komen; 
6 Spijbelende leraren worden een week geschorst; 
7 Iedere klas bepaalt aan 't einde van ieder kwar- 
taal het aldus verkregen aantal onvoldoendes, dat 
de leraren behaald hebben. Zijn deze cijfers al te 
laag, dan zal verwijdering van school volgen. Wi j  
hopen dat deze maatregelen de al te losgeslagen le- 
raren eindelijk in het gareel zullen weten te brengen, 
anders zijn strengere maatregelen nodig. 

Criticus (uit L.C.) , 

Ik heb een tweedehandz zchrijfmachine gekocht. Een ding 
waar ik trotz op ben. 't W a z  heuz een koopje, dat beweerde 
tenminzte de  vorige eigenaar en ik heb hem maar nagezegd. 
E r  zit welizwaar één gebrek aan. Hij lizpelt. Nou, dat doen 
enkele menzen ook. De Z van Zimon ofwel d e  negentiende 
letter weigert bezlizt haar dienzt. Ik heb er een 'zchroeven- 
draaier bij gehaald, maar vergeefz. Alz het hier maar pij plijft 
zal het wel gaan. Oef, ik merk dat de Ze letter van onz alfa- 
pet ook neigingen vertoont om het pijltje er pij neer te leggen. 
Geen nood de P van Reter lijkt er veel op. 't Gaat er maar 
om je verztaanpaar te maken, toch hoop ik maar dat het gier 
pij plijft. O wee nee, want de G van Gendrik geeft ook niet 
tguiz. Get wordt zo langzamerhand wel wat moeilijk. Docg 
met een peetje goede wil, nietwaar? men moet wat over gep- 
pen voor dit mooie inztrument, dat zcgrijfmacgine geet, en de 
zetter zal erg in z'n zcgik zijn, wanneer gij d i e  pracgtige ge- 
dypde copie krijgd. Ged wordd er anderz nied gemakkelijker 
op, wand er plijfd alweer een ledder weg. 
Docg voel ik mij als een ecgde geer zo in ged pezid fan deze 
macgine, goewel ik me docg zorgen ga maken of ik nied 
pekocgd pen. E r  plijfen nu al neer dan zez ledderz weg. 
W a d  noed ik doen? Doorzedden, wand zolang er nog naar 
doedzen gegoor gefen aan nijn wil, dan zou ik ged onaardig 
findeu degenofer die goedwillende doedzen on de nacgine aan 
de cand de zedden. Ecgder neer en neer geprecen connen er 
foor de dag. Alz ic'goed gedeld gep, dan zijn er nu al zefen 
ledderz die nied neer neezpelen. IC ga gelofen dad ic pecogd 
pen. IC gep zelf de groodze noeide on de woorden de ond- 
cijferen. W a n  ic ferdrouw de andere ledderz ooc nied neer. 
E n  docg peweerde de coopnan dad ic een cosopje aan dad 
nacgine gad? 

J. Krielen (uit: Den Haaq en wij). 
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