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onze gasten, thomaten en augustijnen, die als 
onzc vrienden en vijanden, als strijdlustige col- 
legae en medeslachtoffers van het 0.E.S.A.- 
regiem, als het puik van uw college - naar 
lichaam of geest of gecombineerd -, met doffe 
blik in de ogen de strijd komt aanbinden, na uw 
vreedzame zondagse pak, waaronder de  heetge- 
bakerde vechtlust schuilgaat, verwisseld te heb- 
ben voor het gladiatorenkleed in de trotse 
schoolkleuren. 
Welkom zijt gij, onvermoeib're, Iiere strijders, 
voor wie weliswaar onze geliefde huismoeders 
de hedjes gespreid hehben als een eventueel zoet 
Walhalla, maar voor wie \*.ij, bloeddorstig, de 
leeuwenkuil, de arena en het mogelijke moddrr- 
had gereed maakten mét de kansel voor uw 
oratorisch vimr. 
Een eer is het voor ons. dat  ren volle dag onze 
scholen het pantheon van uw helden mogen zijn 
en dat wij. gekneusd en geknuppeld, met uitge- 
droogde en schorre kelen, de afloop van dit 
festijn en de triomfen hier mogen vieren. 
Evenwel, neem het ons niet kwalijk, dat, wan- 
iiccr het siheidsrrihterlijkr fluitje een eind ge- 
maakt hceft aan de onder gehuil van oesa-yellen 
met doodsverachting geleverde veldslag, het ons 
ook een genoegen zal zijn, na een nederlaag 
nwerzijds, de duim omlaag te drukken voor de 
uitgeputte strijders. 
Of de haarlemse zon als een onbarmhartig heet 
spotlight zal neerzien op  de  grootse tonelen of 
dat de uitermate heilzame stortbuien als nectar 
en balsem over onze gepijnigde ledematen in 
alle milddalugheid uitgegoten zal worden. weten 
wij nog niet, maar het déror mag niets aEdoen 
aan het drama waarvan de woorden uit de  eerste 
actc ongetwijfeld iets van uw geestestoestand 
zulkn weergeven: Ave, Rector, te moritnri sa- 
lutant. 
Toch, laat de strijd vnn dit toernooi U tot eer 
strekken en inoge het verblijf hier U wel he- 
komen, wenst U ío i  de redactie. 

* Ondanks het vroege begin van dit trimester 
hebben we geen gebrek aan kopij gehad. Dit 
konit o.a. doordat het aanstaande toernooi 
een groot deel van dit blad heeft opgeëist. 
Een programma en invullijst voor uitslagen 
zal apart geleverd worden. 
ZeEs hebben een staf-lid van T.L. uit Venlo 
en ren ex-trinitariër. thans redacteur van  
Primula Veris uit Eindhoven, zich gïwaar- 
digd een aandeel te leveren. Onze dank hier- 
voor. * Wegens gebrek aan vermeldenswaardige ge- 
beurtenissen of trinitiaansr uitspattingen 
(misschien ook door gebrek aan Talensinkt) 
is de Kroniek van Erik komen ti' vervallen. 

* Van H.B.S.-kant kwam een behandeling van 
twee toneelstukken binnen. Dit verdienstelijk 
werk, ook voor rultuurhatirs bedoeld, is van 
Wim Beelen (4A). D e  voorplaat van dit 
nummer tekende Jan van  Geest (IV).  * De repnrtagcs van dc festiviteiten. waaraan 
dit trimester rijk is, zullen het vullen van de 
nog volgende nummers niet moeilijk maken. 
Toch blijven wij rekenen op  de  medewerking 
van de lezers. * Tot  slot: laat op  dit toernooi geen verstek 
gaan als supporters - de redactie hoopt aUr 
trinitariërs op  het strijdtoneel terug te zien. 

J. BERNSEN 

I IE  BEArTA VITA 

Pater Kostrr A~igiistiriiis (hoe schoori. ddt ik eindelijk een aanhef heb gc- 
vonden van interscholnirc nllurr!) heeft een hele dictloog gewijd aan het 
,.geluk" ofwel ,.beats vita". Het is een. zelfs voor vijfde klos gynin:isidsieri. 
niet moeilijk leesbare dialoo;~, mrt redeneringen dic hcldcr zijn, in ziih 
door hun hcldcrhcid hijzonder goed lenen voor vlijmscherpe aanvallen en 
bezielde verdedigingen, Drzc heidr hrziglieden. niri ovïrlrq en in samen- 
werking gepleegd. scherpen de diverse grrstelijke verniogens van de mens 
bijzonder, zoals ook het schaakspel dat in zcrr heperkte niate doet, en 
zo kon liet SOIIIS gebeuren. dat mijn vrienden en ik. in ren heftige discussie 
gewikkeld, tot voov onszelf verrdssende resultaten kwamen; vcrrnssend 
niet in dic zin. dat mij iets nieuws te w-eten kwamen. maar wel dat wij veel, 
dat  we tevoren alleen maar vagelijk vnilden. nu lielder inzagen. Ik wil u 
er iets v411 r,rrtellen, omdat ik dat de moritc waard vind. Mijn vriend 
Jnzcf en ik liadden onze woordenboeken uitgestald op  tafel cn sloegen 
Augustinus open. ,.Gcliikkig is liij. die God bezit" was een conclusie. die 
Auyustinus voor onze oge11 [rok en ik voelde hicr niet het minst? hi-zw-nar 
tegen. maar ik w-ns nog niet ercl in vorm. Jozef's hersenen danrentiyen 
waren fris, en geschikt oin het een en ander ..aan te pakken". en I i i j  vr.ory: 
 naar dan wil ik eerst eens precies mcteii wat geluk is, en wat het Iie- 
zitten van God inhoudt." .,'l'jn". zei ik. ..clat zijn twee nogal abstracte 
dingen. he." Maar liier had ik hem op een grvoelige plek gera'ikt. . ,Je moet 
je niet zo gauw laten afsclirikken door het woord ..abstract." Dat is uit- 
gegroeid tot een soort sinnes oin iiirt verder te hoeven denken, oiii i ~ t s  
Iniaar een \,radcl te laten. inplaats van hct te proberen te doorzien.' ,.Daar 
zit wel iets in." zei ik, .,dat is inderdaad een typisrli niodrrne bijsmaak van 
het woord. F.aten we hrrri overboord gooien. en aan het werk gaan." En 
ik vond. dat hij grlijk hacl; er zijn natuurlijk dingen dic voor nieiisen niet 
te begrijpen zijn. inanr dip zijn veel grringer in aantal dan men plccgt te 
denken. Jozef dacht rven tin en kwam toen rnrt de eerste vrucht van zijn 
gescherpt vernuft: ..Gelijk." zci hij, ,.is te orrischriiven, zoals je een zirktc 
orrischrijfl: door de symptomen te nocmeii. I~rn i i~ id  die gelukkig is, voelt 
zich diep getrofferi. hij heeft iets ontmoet, in dr  zi-c van zijti ziel. op  een 
diepte, waar hij tot n i i  toe genieend heeft alleen te zijn; hij voclt alle diepe 
verlangens en wensen wrgvallen. orndat ze voldaan worden, of omdat hij 
ze in hun uwre proporties gaat zipn. die i11 het niet vallen, bij n a t  hij 
uwrkelijk wil: hij voelt zich onw-creldlijk sterk. door een kracht die hij in 
zichzelf heeft ontdekt. of die hij van huitiii krijgt; hij voelt ziih tegelijker- 
tijd opgetild boven de ellende van de wereld, en in staat niii dczclfde werelcl 
in te trekken. en de ellende te bevechten.'' 
,,Ja," zei ik. .,en hor kan hij zich anders opgetild voelen hoven d? rlleiide 
van d r  w ~ r ~ l d ,  dan door datgene, wat heerst over hem en over die wereld, 
en dat is dus God!" ,.Iiidcrdaed," z ~ i  Jozef, ..dus geluk is ri~lenlijk gelijk 
met: Cod." ,,Dus Augustinus' conclusie is gord." z ~ i  ik. ..want als geluk 
Cod is, is gelukkig zijn het bezitten van God." Enigc spijt was  rnci-khaar 
op  Jozefs gezicht, iri'iar liii gal toch toe dat Augustinus dit keer gclijk had. 
Maar ik Ilad de siriaak te pakken gekregen, en was nog niet klaar. ,.(;"d 
is iets voliiiaakts," zci ik, ,,dus moet tiet geluk, dat  jij daar beschreven hebt. 
het volmaakte gcluk zijn. Maar hoe kali daii toili rie rrir iiieris gelukkiger 
zijn dan de ander? W a n t  dot het voliuuaktc geliik indcl.d2iad datgene is. 
ctat men .,geluk". met een warme bijklank dan, niet het geluk van de voet- 
balpool iiatuu~.lijk. pleeg1 te noemen. dat zie ik wel in: de ,,gelukkige g l im 
lnclh" van icriiarid dic een intrrscliulaire debaling-wedsirijd wint, kun jc  
hoogstens ,,blijheid" of ..v~.eilgdi'' nocnieii. en dat is toch nog iets iriiririrr 
dan ..geluk". , ,Ja. waarin ligt liet vcrsrhil eigenlijk tiisse-i1 vriiigdc en g?. 
luk?" vroeg Jozef. en hij trok wccr zijn denk-rinipcl. ,,Nee, laten we  nou 
even bij het geluk zelf blijven; denk nou ccrst tiiaar na over iiiiin vr'iiig." 
De rimprl verdween terstond, ten teken. dat d i t  geen nioeilijkh~deri op- 
leverde. en inderdaad: ,,Dat is niet zo moeilijk. leder mens heeft toch pen 
hijwrkt mezen. en irdrr Iriens is anders. dus is de beperktheid bij icder 
verschillend van oiiivntig. Een h ~ p r r k t  i*.ezeri; reri kerker, waarin hij ge- 
kluisterd zit. ;ei Plnto. wcct je nog?'' .,JA, n;nnr daar. bedoelde liii writ 
anders mee." ..Doet er niet toe; ik hedocl er dit rncc: dnnrom heeft iedev 
mens, hier op  aarde tenminste. ot cr hicrna nog vcrsrhil is. is mr r i  een 
dridere vraag, ren bepaald. heel beperkt. vermogen om gcluk te bevatten, 
terwijl het geluk :el[ qeen grenzen kent en daarom in nllc krrkcrs tegelijk 
kan scliijiien. als 't inoet." Ik kon het volgen: ik raakte zelfs zo gefascineerd 
door zijn rcderieriiig. dat ik er op  door gi11o: .,en die kerker is niet alleen 
afliankelijk van de potenti8le vFrniogens vali de rrieiis zelf, rriiiar ook van 
dc niatc, wanriii hij di? vci-mogens grbruikt, iiaarnialr hij zich weet te ont- 
wikkelen. naarmate hij mens weet tc worden, gord iiiriis WI 'EF~  tc morden, 
%,int ixiteirideliik zijn daar zijn vermogens op  gericht.'' Jozcf schudde nir 
j>l~clitig d? hand. , .We begrijpen elkaar." zei hij, ,.trouwens. ik ben nog 
niet klaar. Ilr hch -.rei. ~ c i i  i i i r i iw~ oritdckkiri!~ ~ e d a ~ i r i .  Weet  je wat ge- 
nade is! W e  weten alleen uit de knterhis~iiiis. dat je het krijgt, naarniate 
je meer bidt, braver leeft, enzovoorts. tiinal. daaruit blijkt pigetilijk. dat 



geiiade cen ander woord is voor God zelf; .,bidden" is immers 
je verdiepen in het besef van God: en naarmate je je meer 
verdiept in het bestaan \,an God, kan God meer bezit van je 
geest iienien. kun jij Gocl meer bezitten, ben je gelukkiger. 
onidat God nieer bij je is, en dat ir Hij. onidat Hij liet nii pas 
kan - want Hij is w-el almachtig, maar met dl zij11 alrriacht 
heeft hij ons zo weten te maken. dat wij in zekere zin auto- 
nome wezens zijri: \,oor contiict met tieiii is oiize eigen 111~de- 
werking nodig. clie w r  kulinen weigeren, en dan kan Hij er 
iiiet liij. Door te hidden word je dus sterker; je krijgt meer 
genade: wat is genade dus anders dan een ander woord voor 
God; gellik, licfdc. en misschien nog wel meer woorden. die 
rlknnr in betekenis dekken, en waarvan men soms zo verrast 
constateert. dat. als men één ervan ontdekt heeft, men een 
ander ook ineens zovrel beter gaat begrijpen!'' Tcrwijl Jozcf 
Lemqzorik in zijn stoel en ik het zat te vcriverken, kwam mijn 
zus Léoniinr biniieii mrt ren kopje ~ I ~ c F ,  want in thee is zij 
bijzonder sterk. eii zij stoiid verbaasd toen ze Jozef zag hijgen 
en mij met het hoofd in de handen zag zitten. Maar toen ze 
zaq wat er hoven het papier slo~id,  dat ik, toen nog vrijwel 
rnaagrlrlijk, voet. mie had Iiggt-11, e11 ZF begrepen had dat Iirt 
wrrr Fens ren opstel vcrd ,  vroeg ze (want ze verstaat ook 
meerdere woordjes Iatijn) waarom ik in godsnaam dát buite- 
~iissigt-, abnoriiinle. vCCI te iiiocilijkr. cacei~triekc. dwaze on- 
derwerp had genomen. W a n t  in afkeurende u.oordjes kunnen 
zussen óOli bijzonder sterk zijn. Maar na enig nadenken vond 
ik het antwoord: \vat kon ik bij een Augustijnse Interschol'iire 
beter doeri, daii r e n  klein beetje proberen na t? denken over 
iets waar Augustinus. wiens naam het symbool is van de 
overeenko~iist tussen oiizr scholen, en d? sliutrl v a n  o115 COLI- 

tact. zo vriichthnar ovcrr nagcdacht hceft. ook s1 dced hij, 
een groot man. het in de stilte van een groot. afgelegen land- 
goed in de klassieke rust van de Oudheid, en w-ij. welk een 
kleine mannetjes, het boven in een stalen wolkenkrabber ge- 
zeten. mrt het uitzicht op auto's. fabrieken. mensenmassa's, 
en boven de straaljagers. zestien eeuwen later - dit alles is 
uiteindeliik iets waar alle mensen, groot en klein, van alle 
tijden, of ze willen ol riiet, op soi~iniiye niorn~nten hij terecht 
koiiien. Of ze willen of nirt: claar ligt de sleutel van een ander 
aspcct van dit oiidcriverp. Iii de technocratie, die de wereld 
toch wel zo'n beetje aan 't worden is. zijn veel mensen, die 
da;r niet over willen nadenken, Die Iiet romantisch, sentinie~i- 
~ F F I  v i n d ~ n .  ie11 V I I I C I I ~  11it d? ~v~rkel i jkhcied~ t~ rwi j l  zc nict 
zien dat dc wcrkclijkhrid dic zij mct hun techniek menen ont- 
dekt te hrhhen. en waar ze dan zelf vaak van schrikken, zo- 
dat ze gaan denken dat de wereld hard, meedogenloos en zon- 
der uitkomst is - de kern van het moderne heidendom? - 
dat dit. werkclijkhcid de wereld is van maar zo'n klein. on- 
liel,iiigr.ijk decltjr van Iiiin bectaaii. h i t  product oari de iria- 
tlirniatica. terwijl ze vergeteri dat God en zijn kunstwerk. cle 
wereld. 1 i~el  wat iiit-er is daii niatlit-r~iatira eii iii allfs daaranti 
hcnntwoordend en ondrrgcschikt. Ik grloof trouwens nict in 
dc nhsolutc tcchnocratic, zolang Jozcf en ik er nog zijn. en 
ive zijn niet zo verwaand. dat xve menen wat dit betreft alleen 
te zijn. Integendeel: uiteindelijk waren alle mensen zó, en uit- 
eindelijk zal cr wc1 wcer een tijd komen, dat de mensheid 
weer rust kent. dat de wereld de heerschappij van  de techniek 
te boven is. en dan zal men met een glimlach terugkijken op  
lipt .,rakettentijdpei.k'' - irrimers, dan zal men rakrtten qr- 
hruikeii. waarvoor ze zijii. en zoals ze zijn. - daii zal inen 
dr  brtl.ekkrlijkheid van het beliirig vrin wiskunde en techniek 
inzien - dnii zal nien i r i  een klassieke tijd zijri teruggekeerd; 
dan kan de mens zich wri-r gaan voorbcrrideii op  nietiwe gr- 
varen en gevechten: of misschien ook hrrft hij dan in zijn ge- 
heel God bereikt, want ook det zal tenslotte iiiteiiidelijk moe- 
ren gebeuren. Z o  ver waren Jozcf en ik toiti ook grkonieri, 
en hij zuchtte: ,,een tijd waarin men weer rust kent - wat 
lieerlijk ia het, d'tt er zelfs in deze tijd, nu de tcihnocratie 
z'n Iioogtep~irit iiadert. nog vdn die oasen zijii. waarin men 
zorgviildig d? lit-~.iiin~riiig a a n  die oude klassieke rust be- 
xvaart. en hijhrengt asii het nit-iiwe geslarlit. zodat ........." 
. ,Verdor i~ ,  ja," zei ik. ,.we zouderi kuiiiien eindigen iii eeii 
lofrede op 11t-t gymriasiurn." Jozef keek niij peiiizeiicl aan en 
kriiktr. ..Tja, het is nii rrriiiiaiil wizenlijk aan deze tijd dat 
er voor dingen als het gymnasium lofredenen nodig zijn. wil 
men in hun bestaansrecht blijven geloven!" Hij wcrd er drorf- 
geestig van, maar ik schoof hem zijn kopje thee onder de neus 
ril torn ver-gat I i i j  alles wrrr - want een vriri de goede men- 
selijke vermogens. die door d ~ z e  riiariier v a n  1i~iiswel.k maken. 
of ,  zo men wil. door dit spel. zo grstiiiiulrerd worden, is dat 
rnen in staat is alles met één ruk te vergeten en hccl zijn 

De huisvader 
Hij heeft het beslist zwaar! Overdag werkt hij hard, rnii'tr 
zelfs 's nachts werkt hij volgens ziin huisgenoten nog in eeii 
of andere zagerij i11 de buurt. U bent met me eens. dat is 
pas werken. 
'I1 vraagt riaar zijii brroep? Ja. dat is iiiet zo grniakkelijk te 
vertellen. Hij is eigenlijk witikeliir, maar voor d r  uitnrfrning 
vnn dit herocp hceft hij dc laatste tijd steeds minder tijd, om 
van zijn ..plichten" als voetbalenthousiast nog maar te 
zwijgen. Zijn gezin neemt hem in beslag, maar dan ook prak- 
tisch helemaal. 
Het begint al 's morgens vroeg. Orn acht uur komt zijn moede 
hoofd, nog uitqeput van het zware zaagwerk, boven de 
dekens uit. Hij komt echter pas in actie miint iper het tot hem 
is doorgcdrongrii, dat  liet al acht uur is en dat de wekker ,  
die op zeven ~ i ~ i i .  stond. het dus vertikt Iieeft (dat Iiet best 
niog~lijk is dat Pa hrni zelf !niet gehoord h ~ ~ f t .  w ~ r d t  als on- 
iiiogclijk trrzijdc geschoven). Pa, dic wcduw-naar is. slaapt 
met zijn vijf zonen op  één kamer. De andere (er zijn er maar 
twee) wordt gebruikt door de huishoudster en de jongste 
spruit, het enige meisje. Omdat het al Iaat is blijft liij ~ i u  eens 
niet op  de iaiid van zijn bed zitten om zich eens lekker iiit 
te rekken, maar staat hij op en gaat verwoede pogingen ""11- 

u~e~ide-n o171 zijn zoiien iiit bed t? troinrrirlen. Warineer deze 
zonen dn11 eindelijk in de gaten krijgen ho+- last Iict is. komen 
ze er vrij rap uit. waarna de stormloop op dc twee vaste 
wastafels begint. die meestal eindigt in het voordeel van een 
vari de oudstrri. wiirit die slapen er het dichtst bij. Vanzelf- 
sprekend staat Pa al lang a a n  6Cri ervan te spcttereri. Voor 
de andere wordt qurur grmaakt ondrr hrt  iiitd~len van 
stompen, om degene die zich staan te wassen tot spoed te 
manen. De gemaande verslikt zich natuurlijk prompt in de 
tandpasta, proest de hele spiegel vol en de herrie is aan de 
galig. O p  dit moment grijpt Pa kloek iii en reqelt de ziiak. 
Hij =pet vervolgens nog zijn jongste zoo~i  aan diens sokkeri 
t r  helpen die op  011v~rklarll.brlr~ wijze onder een kast t ~ r ~ c h t  
zijn gelromen. Een opmerkelijk stnoltjc van speurzin dus. 
Wanneer tenslotte i cd~r r en  grwos5eri. gekanid eii niet ge- 
poetste tanden aan tnfcl zit, hrtgeen door Pa nau\i.grzct 
wordt gecontroleerd. wordt er in ijltempo onthrten. Hirrnn 
krast de hele troep dan eindelijk op  naar school, tot grote 
opluchti~ig van Pu die nu rustig de post kan doorkijken. De 
b~lastirig-aalisla(lbiljetten hrwiiart hij altijd voor het laatst, 
cvenal.? de rekeningen waarvan I i i j  v~rnioedt  dat ze lioog zijn. 
Hij krijgt echter nirt ceiis de kan? zijn port riistig dooi. 
te werken, want halverwege wordt hij geroepen om even op  

(Z.O.Z.) 

persoon in te zelten voor het roeren van het gesmolten klont,? 
siiik~i. door de geurige bruine thee, en zo deden ook Jozcf en 
ik. Een spel - Iict is $)een spelwiiiir inen aan verslaafd raakt, 
het is iets woar men, als riieii Iict duet, het ontzaqqelijke br-  
lang van inziet, en waar men toch - F C I - ~ F S  don met welkc 
sport ook. op  zijn tijd om kan glimlachen. omdat meii dr  hr- 
tr~kkelijklieid ook Iiiervari inziet. Het filosoferen is een mooi 
spel - ook in zijii allerpriniitirfste airiateur-vorrri, als waarin 
Jozef en ik en mi-?r nog hrt  dorri; 11~t  zoeken naar het lioe en 
waarom, het is het meest u~nardrvollr en aniigeiiaine s p ~ l  - 
ook al, omdat iedereen het Iran heocfeneii, en her is hrt  enige 
aprl, dat soms werkclijk in staat is liet vita wat  niecr beat3 
te maken, omdat men er altijd resultaat ince bereikt, en dat 
vsultaat bestadl uit een, ook dl is dit nog zo weinig, heter be- 
grijpen vali alles en daarom ilicliter bij God korrirn. Het 
is tenslotte het spel. dat het iii~cst viiii alle spelen spel is. 
omdat factoren nis rivslitcit en hrhendighcid rr gren rol in 
spelen en hek alleen bestaat uit zuiver genoegen - voor het 
gymnasium wilde ik geen lofrede houden: voor de filosofie 
wil ik het wel -- in de breedste zin. w-aarin het .,zoeken naar 
w-ijsheid" kan worden opgevat; zoals Socrates en Augustirius 
Iiet dcden, eii zoals Jozef en ik Iict dcc lel^ en  i ~ d r r c ~ n  liet zou 
doen. zogaum hij Iiet hestaan ervan ontdekt had. 

BEN BAL 
Dominrlerkring 
Gyiiiiiasiiiili Augustininnum 
Eindhoven. 



Hij Iicp vlug door; het begon te scliemeren. 
Hij kon d? nacht niet hier doorbrengen, want in het bos 
zwi~i-ven wolven. 
Hij l ~ e p  vlug door oin. als d? nacht daar was. op  z'n veilige 
plek. onder de l-ilot~ hciiiel. te kunnen slapen. 
Hij was een zwerver. Hij liep vlug door, maar het noodlot 
achterhaalde hrm; de nacht viel. Plotseling. geruisloos viel de 
nacht. Hij was op een kerkhof, kon niet weg, want de nacht 
was grvallen. 
Een uil fladderde vlak naast hem op en zwartte weg. D r  maan 
en de sterren waren door de nacht, die zo vlug gcvnllen was, 
aangestoken. Gi t id  stond de maan boven de banken in het 
nark, bezet door ionqe paartjes. daarginds lachte hij, was hij . . .  ~ 

in zijri eleilietit. 
Dz iiisnn stond ook hier, vol leedvermaak, grijnzend tegen 
de radeloze zwerver. d r  indringer in zijn nacht. want hij was 
een indringer; I i i j  hield niet van de nacht, hij was  bang van hem. 
E r  stond nog een eiikelc verdorde boom op het kerkhof, en de 
maan <,in9 af  en toe spijtig schuil achter een grijzr tak. 
Nadat de maan .  vlak voor hij weer om de tak zou verschijnen, 
de spijt van zijn daarna weermeedogenloze snuit had geveegd, 
w ~ r d  dc tak plotseling bewogen door dc arm van Morpheus, 
die zich een weg iiiiar de zw-crvrr baande. 
Hij liep op  de tast naal. hem toe, maar de zwerver. door de 
nadering van Morphrus' armen reeds ingesluimerd. ontwaakte 
door d? in,aan, die hem door de uiibeheerste beweging van 
Morpheus' arm, weer kon pesten. 
Morpheus kreeg geen kans en droop niet hangende pootjes af, 
schuifelend door de nacht. die hrm toch zo vertrouwd was. 
maar die hij niet i ~ d e r r  dag op  een kerkhof ontmoette. 
De zwrrvt-r was hang van de nacht hier, omdat de nacht 
adenide. De nacht was hier te menselijk. Hij hield nict van 
mensen; daarom w-as hij gaan zwerven. 
Hij kende zijn eigen natuur - de nacht behoorde ook 
tot die natuur - niet trrug. Zij had. hij wist niet waarom, 
hier verraad gepleegd. 
De maan kroop verder naar het punt waar hij om twaalf uur 

D E  I IUISVADEK 
zolder te ko~rieri kijken. Hier zijn namelijk enige werklui druk 
doende rnct fen verbouwing, die de oplossiiig van het nijpende 
slaapprohleem zal betekenen. E r  blijkt een onverwachte moei- 
lijklicid te zijn gerezen in v ~ r b a n d  met de waterleiding. E r  zal 
een loodgieter bij g ~ h o a l d  moeten worden. Bovendien is de 
timmerman woest. omdat o p  zijn werktas een witte doodskop 
prijkt die daar kennelijk door een van d i  lieve zoons is op- 
gebracht. Po sust de timmerman en gaat wcer naar beneden 
oir! een loodgieter op  te bellen. DEZC belooft direct te zullen 
koinpii en is er dus n ~ i  riiilii drie kwartier. wan1 Iiet is ?en 
echtc \fenlonaar. Als Iirt euvel verholpen is. verdwijnt Pa 
weer naar de winkrl. De rest van de morgen kan hij vrijwel 
ongestoord doorwerken. 
De i~iiddag belooft echter rairipzalig te worden. Het is woens- 
diigtiiiddiig. er is dus gren school en bovendien regent Iiet. 
Hij komt die middiig dan ook werkelijk handen tekort. Is cr 
een klant in de wi t ik~l  dan breekt boven zijri hoofd hijna 
oorlog uit als grvolg van her feit dat  de één hijvoorbeeld 
rechten rrieerit tr ht-hhen op  het boek waarin een ander zit 
te Irzrri. Is p r  geen klant in de winkel dan wordt hij naar de 
ioldi-r geroepen. ornddt de jongens de werklui in de w ig  
lopen of omdat er WEFT rens een moeilijkheid is. Als I i i j  ein- 
dclijk eens rustig een kop thee zit te drinken. krijgt opeens 
iedereen het in zijn hoofd om uitgerekend her" te gaan op- 
bellen. 

U ziet dus, het leven van een huisvader, die bovendien nog 
een zaak heeft, is zwaar. want de taak van li~iisvadrr impli- 
ceert ook nog die van politie-agent (om de ordr te handha- 
veri). rt-rliercheur (om kwijtgrrdaktr sokken en aanverwante 
artikrlcn op te sporen) en dip van een soort inspecteur van 
volksgezondheid vanwege de nagel-, handen- en tandenkeu- 
ring. Zeer opmprkelijk is nog dat  ai deze ..aa~ibteii" blijkbaar 
bekleed kuiinen worden zonder diplonia of iets van  dien aard. 
Hoe is hct mogelijk in Nederla~id. vraag ik me af. 

LongfcUow, 5B Gym. 

zoii staan, vanwaar hij de oude muzikant zou wekken, onder- 
wijl de mens steeds meer beangstigend. 
O p  de dag, voorafgegaan aan  deze nacht. vibreerde de hitte 
boven de velden. In de nacht vihreerde hier de angst boven 
de hei. de bodem van de nacht. 
Hij sleurde de zwervw in zijn grillige maar toch gecoördi- 
neerde beweging mec. 
Door d? systematiek van de grillige beweging, u~anrvnn de 
engst zich meester had werd de zwerver op oleugel- 
voeten gedragen, die hem dc kans ontnamen in deze lidcilt 
nog ooit iri te slapen. Eindclijk was de maan daar; een dunne 
manestraal glwd door de spleet in de gralzerk o v f ~ .  de knie 
schedel van de muzikant. om hem te wekken, hirrmee aan- 
tonend dat rr iets te doen %,as. 
Het geraamte stond op  en greep zijn oud? viool. De xylofoon. 
voor de mensen klassiek bij de daiise mecabre had hij niet 
nodig: dat deed hij met zijn skelet. 
De oude muzikant was een vaii die lieden. de doden. die, 
verstandiger dan de doliime niensen. die zich de dag tol dag 
hadden gekoz~n.  dc nacht daarvoor had uitverkoren. 
De manestraal tilde de grafsteen voor Iierri op en de oude 
muzikant stond op. en hij, de dienaar van  de angst. bracht 
zijn oude viool aan dr  kin van zijn voor deze gelcgenhrid 
glirniriend opgepoetste schedel en liet de scliiilstr dissonanten, 
virstandigcr dan de niet-valse ionen. zich nipt de vibratie van 
de angst tot een gisnerp. de herkenningstoon van 
zijn meester, vermengen. 
W a s  er nog leven op deze plaats geweest. dan was het nu 
wel gedood door dit dóorstotendc. ondragelijk spannend tril- 
lende gehuil vnii  de dodenstradivarius, een stradivarius in de 
o i n g e k ~ ~ ~ . d e  rcden. want zo prachtig als het instrument klinkt 
in de handen van cen Yehudi Menuhiii, zo afschuwelijk klonk 
d? dodenstradivarius in de handen vali de dode muzikant, de 
diciianr van de angst. 
Maar de zwerver w-erd grdrager, oji vlcugelvoeten. en al 
w-aren het dan vleugelvoeten van angst, hij kon er Loch 17i~t 
door in de afgrond dcs doods vallen. Dal  inoclit ook nict. 
De wijze doden. moesten de doniirie. olietvaren mens een 
l e s j ~  geven; hij mocht niet dood. 
O p  dit teken gingen de griiveii vali de andere dienaren van 
de angst, de doden, operi. 
Een vrouw opende de dans nict epti pirouette van rammelende 
beenderen. vlak voor de i~iiizikant iiitgevoerd. dir dit met CCn 
langgrrekte, scheefgrtrokken toon hegeleidde. 
De grote dans begun. Zij hccldde iets uit. Het was run laiig- 
duriye, slepende ziekte en dan de dood. 
Het was een dans uit het verleden. 
De ZW-erver werd bijnö door d? angst opgevreten. Zijn bloed 
gutste in een stoot van zijn hijna barstende hart, door heel 
zijn trillende lijf. Zijn ogen puilden geheel die dans. aan  cfn 
stuk door. uit. 
Het riik d ~ r  doden werd het rijk der stilte. maar de muzikant 
bleef Zacht. gruwelijk zacht, doorspelen. Hier was de dans 
slepend. log; de grraaniteti kropen in een dreigende stilte 
rond. Er werd niet eens met geraamten of kettingen geram- 
meld, er vcr.scliriien geen spoken. Alleen die geraamten op  de 
groiid $11 de muzikant. De zwerver had ren brok in zijn keel; 
kon nirt slikken. 
Nog was de ziektc blepeiid, de dans een stilte. 
langzaam kwam de dood nndcrbij. 
E n  dan, irieens. een plotsclinge uitbarstiiig, dc dons ging over 
in ren cycluon van warrelende geraaniten. Plotscling. t6 plot- 
seling voor lcven. 
Gcliikkig voor de ZW-ervrr, adetiidc hij net uit. anders Iirid hij 
dit niet overleeld. 
Dc doodstriid was nii bwonnen, terwijl Morphe~is huiten het - -  ~~~~ 

kerkhof wachlte. 
Toen! Een vrrsclirikkrlijke eind- en afstraffirigstuoii van de 
ornuekeerde Stradivarius. die zijn nagels qreep en ze tot aan 
zijc;'sclhoiidcrs uitscheurde. 

Hct was voorbij. De dans  as voor de doden te heftig ge- 
worden. Alles d r a q t  iets i n  zich dat tot zijn verderf zal wor- 
den; de dood. Het vcrdcrf dat er voor de doden in d e  dans 
Iind grzctcn. had overw-onnen; de doden g ing~n  tijdelijk dood, 
want het werd daq: ieder ging iinar zijn rigen graf. Het ver- 
derf u"is tegelijk ook de dood van de nacht. De zon kwam 
op. Morpheus' arin snelde toe. 

P. HUYGEN (3c) 



ND;VAN~DE TO 

D e  fierheid en de  glorie van de 
natie, de waardigheid en de staat- 
sie van  het koninkrijk toont Am- 
sterdam de kleurrijke drommen 
toeristen die in deze tijd van het 
jaar o p  een stralende morgen. 
wanneer de honderden vlaggen 
o p  schepen en kaden glans geven 
aan de vroege bedrijvigheid, door 
ernstige toewijding nog mense- 
lijk dynamisch, op  dit stukje 
grond, het hart van  het Rijk 
en een groot deel van  Ne- 
derland leren kennen. Maar de  

fierheid, die hier in de stadskern, waar  de  geschiedenis van  eeuwen nog verwe- steden ook o p  Amerika - houdt het 
ven is met het dagelijkse leven, uitgedrukt is in de momumentale architectuur uit gevaar in, dat wij. als klein volk dus- 
vroegere tijden van bloei, doet vragen naar de  fierheid als uitdrukking van het danig tussen de grote buren wonend, 
heden en de  serieuze toerist zal een ons zelf weinig opvallend gebrek ontdekken: wat betreft ons geestelijk goed, of on- 
een gemis aan  de houw van nieuwe ,,paleizen op  de Dam". Immers, als een een- der de voet gelopen worden. óf verdeeld 
voudige en betrouwbare barometer van de  beschaving kan men in de gematigde (zoals Zwitserland) en verzwolgen wor- 
streken de bouwkunst, onafhankelijk als zij is, aannemen. Z o  zien wij dat  alleen den door de laatsten. Dat betekent dat 
de architectuur in deze tijd geen sporen van de geestelijke depressie van na-de- wij zuinig moeten zijn op  onze folklore, 
wereldoorlog draagt, noch van de uitzichtloosheid, onzekerheid en oorlogsdreiging de typisch-nederlandse bouwkunst, 17e 
van het grote conflict tussen Oost en Wes t  (en welk conflict van  deze omvang eeuwse huizen, molens. oude hoeven en 
is ooit vreedzaam opgelost?): ook. dat  dj nu haar tijd vooruit is in een nieuwe kerken. bruggen, op  onze grachten, op  
stijl die ik wegens gebrek aan  'n naam - om het ruimte-effect dat  zij beoogt - ons landschap in het algemeen; dat  wij 
de  vroeggothiek van het atoom- en ruimtevaarttijdperk zal noemen; een stijl, die ons eigen land met haar geschiedenis be- 
zich, nog zonder dat zij vaste kenmerken bezit, geheel onderscheidt in een rijkdom ter moe-ten kennen; dat wij moeten letten 
van  vormen. Maar terwijl de zich ontwikkelende landen hierin al naar een hoogte- op  onze eigen levensstijl. o.a. dit laatste, 
punt gaan, zoals Zuid-Amerika met ,,BrasiliaM, India met .,Chandigarh", de U.S.A., omdat hei kan voorkomen dat  Neder- 
maar ook Frankrijk. W.-Duitsland en Scandinavië, zijn in Nederland slechts land één groot openlucht-museum wordt. 
moeizame pogingen te vinden: onder de dekmantel van gebrek aan architectonische 
talenten toont zich een symptoom van stilstand in de  nationale expansie en een Van andere kleine landen. die niet op  
algemene geest van  ontplooiing ontbreekt: omdat er  toch geen ruimte voor is. zulke drukke handelsknooppunten liggen, 
Maar  waar deze ruimte voor expansie nog wel is, blijkt Nederland groot te zijn: kunnen we nog veel leren. Ik denk aan 
Delta-werken en Zuiderzeeplan zijn de trots van  ons land. Maar als de  nieuwe de volkshogeschool van Grundtvig. die 
polders klaar zijn. zal Nederland knel zitten tussen zijn grenzen. Hier ligt het van groot belang is  voor het dcense Ie. 
probleem: Ruimte - Overbevolking, ven, aan de zeevaart i.v.m. het noorse 
,.Ons kleine. volle landje". hoort men vaak smalend en tegelijk herustend zeggen. volkskarakter, aan de levende gebruiken 
Niet ten onrechte, want het land van water en wind. dijken en uitgestrekte pol- en tradities der Ieren, aan het toerisme 
ders is een moestuintje geworden. één grote tuinstad en geleidelijk ook .,geestelijk" van Zwitserland. Maar Nederland mag 
een tuinstadje. Wij ,  jongeren, heerlijk zorgeloos opgevoed te midden van sociale zichzelf niet verliezen. 
maatregelen en gemeentespeeltuinen, moeten hierin uitzien naar mogelijkheden voor O f  echter een zo dicht bebouwd land de 
arbeid. wetenschappelijk of cultureel werk, elk overeenkomstig zijn aard en aan- basis kan zijn voor een gezonde samen- 
leg. en trachten een zeker verlangen naar ontdekkingen, opbouw, vernieuwing en leving kan en mag betwijfelt worden. 
uitbreiding, eigen aan de jeugd, te bevredigen, hier of elders. W i e  er genoegen W a n t  weliswaar valt te constateren dat 
meeneemt kan zich braaf in de nauwe vaderlandse maatschappij schikken, want de stad het uitgangspunt is van nationale 
omdat de  nederlanders weinig ruimte gewend zijn, ruimen zij nog wel een plaatsje welvaart en vooruitgang: dat kleine le- 
in. W e l  zal de industrie bij nog grotere hevolkingsdichtheid het hoofdbestaans- vensgemeenschappen zelden genoeg capa- 
middel moeten worden, hoe afschrikwekkend de gevolgen ervan in andere ge- citeiten bezitten en dat verspreiding. zo- 
bieden, als bijv. het Ruhrgebied. ook zijn, terwijl de  toestand voor een rustige als bijv. hij de Indianen. steppe- en oer. 
ontwikkeling van wetenschap en cultuur gunstig kan blijven. woud volkeren, te weinig eenheid lever* 
E n  de mogelijkheden? W e l  is het nodig, dat  wij ons meer en meer o p  het buiten- de voor vooruitgang en machtsvertoon 
land richten en, nu de geestelijke integratie van  Europa in volle gang is  en Ne- naar huiten - vandaar dat zij zich tegen. 
derland tussen vele landen gelegen en met een groot toerisme toch al ,,interna- over ons niet konden handhaven. wat 
tionaal" is, kunnen wij dit zonder aarzelen doen. Z o  zal niemand ontkennen dat Chinezen en Mohammedanen wél konden 
ons land, omdat het te klein is. (zelfs ondanks Petten) o p  atoomgebied niets kan -: dat dit alleen het volk betreft, maar 
presteren, terwijl wij de ,,vreedzame" toepassing wellicht zo  goed kunnen ge- dat de nadelen van de stad (verpaupering 
bruiken. Hier is de noodzaak van een aansluiting al duidelijk, daar het ons, door en vereenzaming) de individuen raakt. 
samenwerking te verijdelen, aan de  nodige ontwikkeling o p  dit gebied zou gaan Bovendien: Iioe dichter de mensen op. 
ontbreken. Maar ook elders kunnen wij meer presteren als we ons nederig schik- eengedrongen worden. des te meer sociale 
ken in het Europees geheel en wij. als bewoners van een onderdeel van het maatregelen er nodig zijn. wetten en wet- 
Noordduitse Laagland niet al  te patriotisch de grens met W.-Duitsland omlaag je': over onbelangrijke dingen botsingen 
drukken. Daartegenover staat, dat onze nationale eenheid naar buiten, maar moeten voorkomen, zodat met de mate- 
vooral ons ,,typisch nederlander"-schap naar binnen verstevigd moet worden, riële hekken er nog eens zoveel geeste- 
eventueel met de (technische) mogelijkheden, die wij door 'n aansluiting met lijke hekken hijkomen. Dan valt aan een 
andere landen krijgen. Eigenlijk is dit het oude ideaal van  een verenigd Europa: gevoel van benauwdheid niet te ontko- 
de bloei van de  cultuur in de verdraagzaamheid van .,Lan&s wijs, land's eer", men en merken we ~rikkelbaarheid op  - 
en in een economische eenheid. Maar de gerichtheid o p  andere landen - in de hoeveel ruzie is er niet meer tussen flat- 



bewoners dan tussen eilieriaren Y ~ I I  rrijstaande Ii~iizen? Hoe 
goed is de prikkelbnarhrid nirt voelbaar wanneer men op 
zoiiierse dagen d? iiitspaniiingen en vncnntieoorden afgaat en 
irien overal stniiipvollr wrgen en verkeersopstoppingen vindt 
en er voor die dichte. riiniocrigr, drommen mensen geen ge- 
iiicten voii dc riistigc vrije natuur meer bij is. Ook 'n onguii- 
stigc factor is het Inationaall potverteren, dat in dichtbevolkte 
strcken en steden mogeliik is: ver1 luxe voor w-eitiig werk. 
Heel, heel duidelijke o n t e v ~ . ~ d e n h ~ i d  is het gevolg van de 
ilemnkkrlijkliricl w-anrniw mrii irrs verkrijgt. W i e  aan dit alles 
olitkoriieri wil moet het elders zoeken. 
De a~rar iEr ,  i i i  irdcr gcvnl. staat voor de keus of een andere 
hestaniissrctor te nemen of te emigreren. 

Een stralend sterretje aan het politieke firniament. een lich- 
tend voorbeeld van vastberadenheid. energiek optreden en 
doorzettingsvermogen is Isi-aEl, en, sociologisch gezien, een 
bar interessant rxprrii~ient. Iiitcrccsnnt is deze jonge staat. 
waarvan de t i>eko~~~s t  nog niet zo zeker is als rnen geneigd is 
op  te ~iinken uit het vertrouwen inboezrrnendp optriden van 
linar Iciders. aan n.ie dit ook nirt zal liggen: interessant, niet 
dorir dc vurigheid en taaiheid waarmee zij haar grondgebied 
vali haar grote buren qrwoiinen heeft en zij haar vrijheid be- 
waarde - -  want Iiiervali zijn ook andere voorbeelden - maar 
door de aparte wijzc waarop zij haar opbouw ter hand ge- 
nomen heeft: dc verwrrking van de massale iiriniigratic, de 
woestijrioritgintiiiig en de maatschappelijke ordening. I let  be- 
Iorigrijkstc is, wat de immigratie betekent voot. de iinmigrant 
ei, voor de vorming dit niciiwr volk. In moeilijke om- 
standigheden ierecht ~ E ~ O I I I P I I  ~ I O C S ~  Israël een grote opoffe- 
r i n < ~ s ~ l e ~ i n d h ~ i d  voor lict nationaal belang opbrengen. dat mct 
tiet saarnliorighcidsgevoel de kracht uan het volk uitinaakte. 
Gehard i l i  de strijd en deels altijd al weinig werlde gckend 
hebliind. konden de vele Israeli. die aan de strijd begonnen 
waren en nog de overwinnirig meemaakteii. een ons innemen- 
de tevredenheid en voldoening. die hiiii grluk uitmaken, aan 
de dag le<lgen. W.it nodig zal zijn voor cen geslaagde emi- 
gr,itir leert Isl-aEl hij iiitstrk ons: zich offers en nog erris offers 
grtroostrn. 

De meest praktische indeling vali ciiiigrailten zou daarom 
naar ide'ilisrrie en volliardiiig zijti w nipt nnar stand, beroep 
o[ verrrioge~i. W a n t  terwijl dr iminigratiegcbieden kansen ge- 
ven aiin a l l ~  niogrlijlrr beroepen en iedereen er met zijn 

en opvattingen terecht kan - w-at stellig zijn aan- 
~rekkin~lskracht Iieeft -, hangt het welslagen van emigratie 
rr vnii ;if hocvccl offers de mensen kunnen en berrid zijn te 
Icvcren en waarheen zij gaari De doorsnee n~de1.1aiider die 
een zekere welstarid gewend is en voov wie dr  hogere levens- 
standaard ook een factor vali helsng is, w 1  het meeste succes 
hebberi in Aiastralië i n  Canada. Tweederde van  de emigranten 
vr111 Iiet afgelopen jaar zagen er een nieuwe toekomst. Nieuw- 
Zeelaiid en Zuid-Afrika stellen hogere eisen, terwijl degene 
clir i n  Rrazilic of lihodesin geen leidende functie krijgt, of nirt 
in een nrdcrlandse kolonie terecht komt, iiog wat te w-echten 
stilat. 
De puur-idealisten, riiel die var, d? portcmonnaie of met drorne- 
rige blik. zijn de wriiiig~ti, dic zich nog in streken als Centriial- 
Afrika en Nieuw-Giiiii~ii gcl~ikkig kunnen voelen. Wan t  juist 
derc. iiog in hrt beginstadium van de ontwikkeling verkeren- 
dr Inndeii r20riiien het paradijs voor ingenieurs, technici. ori- 
dr~.wijzriid personeel en (zelfs ons teveel aan)  artsen, di?. 
zelf weinig eisend, daar hun tot.koiristdroinen kunnen ver- 
wezenlijken. Maar zij voordl. iiiocten reke~iiiig houden inct 
her qev<iiti Y ~ I I  d? irnigt.atie: de hotsing met (door andere 
opv,ittirigen. h~lnngen, denkwijzej en de verdrijving van  de 
oorspronkrlijkr bewoners. Amerika en Australië. die wij nu 
onder hlanii domcin rekanen, hebben deze tragedieën al eens 
meegcmonkt. In Afrika en Azië. en het sterkst in Zuid-Afrika. 
hct Middcnoosten en Indonesië, is de strijd noh1 in volle gang 
en her ziet er niet naar uit, dat wij ook in deze werelddelen 
terrein zullen winnen. E~rii!jratir is vaak een orir~rhtvnnrdigr 
zaiik. Met enige vertedel.itig kunnen w r  nnar d r  torstend in 
urisr rijksdelen i i i  dz Wes t  zien. Dczc gebieden hebben recht 
op mrer helangstelling en de toestand is er gunstiger dan in 
Brazilië of Rhadcsia. Maar wie hier naa r  toe gaat, zal zijn 
zelfwitardering achtcv riiorten I n t ~ n ,  al hlijkt dit dikwijls crg 
~mocilijk t? zijn. 

Drie-en-twintigduizend Nederlaridrrs emigreerden i11 1958: 
drie~en-twintigduizend rrioecliile nierisen wier kinderen dr  zor- 

" 'JHHR 
LENTE 
Een week en waterig zonnetje scheen over Iiet met nieuw 
groen overgoten \*--eiland en liet kleiiie wittc dnrtclr ding 
inanktc nu eens korte, brede. dun meer lange. smalle scha- 
duwen op het met kleine. witte puntjes versierde weiland. Ik 
keek naar hem en hij huppelde met rare sprongeljes op  rnij 
toe. doch 'n diepe beh-toon als van een fagot bracht Iie~ri van 
zijn plannelje af en ik had daardoor weer oog oor andere 
diiigen. 
De rustige s f ~ e r .  die 1111 aanwezig was. werd plotseling ver- 
stoord door een ininder aangename gebeurtenis. 
D e  lucht was vlug met wolken bedekt en spoedig was  het 
weiland door de nu vdllende w'tteiniassa v ~ r o r i d ~ r d  in een 
zeer ondiepe vijver, bedekt mrt kruos. Die vijvpr v.as tien 
minuten later alweer aan het uitdrogen. Dat is liet voorjaar! 

ZOMER 
Als een vuurbol stond hij daar, tartend en mct cen zichtbaar 
plezier liel verinogen te hczitten hele velden te Inten trillen 
en zt-lfs Iiclr wouden heen en weer te laten yam.  
Ik kon hem niet in de ogen zien. doch qolveridr korenvrlden 
getuigden door hun goudbruine kleur, dat zij ani1 drzr na- 
tuurkracht wel weersta~iii konden b i d i n  en er  zelfs van pro- 
fiteerden. hlaar vandaag wachtten w-ij allebei smachtend, 
tot de lanqe, grijze lijn. w r ,  vcr wrg. het hete monster op  
zou slurpen. 

HERFST 
Een zorlz wind ging tussen de bomen door en d r ~ d  de bruine 
bladrreii ruisen. terwijl ze de d'tuwdruppels. dir door de zon 
glinsterden als kleine dia~iiaiiten, er M n  voor één afblies. Een 
zacht gebruis werd hoorbaar, bladeren ritselden. het 1110s 
werd ingetrapt. Toen stond zc daar. door de zonnestralen, 
die sihuiri neervi~len door het geboomte. niet licht ox2cr- 
goten. r>aodstil hleet ik liggen en keek strak rioar Iirt gewei. 
Iiet iiiiddelpunt van het op dat ogenblik door de notiiiir ge- 
schapen schilderij en beeldde mij cen deel daarvan tc zijn. 
Toen een qeluid. het schilderij versrliroiiipelde. Nu lag niet 
ik, maar zij ...... dood-siil. 
Wee r  ruiste de wind. WPFI- glinsterden de dauwdruppels. doch 
schoon was liet nirt InCer. 

WINTER 
Krakend wrong zich hct ijzeren gevaarte dooi. liet ijs. overal 
schotsrri rondsiiiijtend, als een hond, die zich hct water van 
Iiet lichaam schudt, terwijl zijn voorsteven zich door het op- 
spattcndc water en de ijzige koiidc gevormd had tot een 
luchter van ijs. Deze Iiirhter, onderaan overyaand ili lict 
blauwe waler. bovenanti in dc blauwe lucht, vornidr een hoog, 
waarin Iiet zwiit.tc inionster zich langzaam vastvrat. Gcfasci- 
rtrerd hlpef ik staan kijken. af en toe door driipprls water, die 
sncl hard werden. verrast. 
Dc zon, die over dit alles blij zijn licht lict vallen. gaf aan 
deze strijd een bijzonder cacliet. Doch een wolk kw-am voor 
de zon. toen het ijzeren gevaarte vastliep in zijn zelf qegra- 
uen graf en de strijd morst opgeven. De spanning was g?- 
broken en nu. terdege voelend hoe koud hrt was. liep ik 
ocrdrr. 

PIF,l'EK MASCINI 

gen om de ruimte niet zullen kenner,. To t  offers b ~ r ~ i d ? ,  erlrr- 
gieke en volhardende nierisen konden slechts gaan: dat he- 
tekent, clat wij een weinig opvallend dcrl van hrt puik van 
ons volk YF~IOPPII. 

Met enige voorzichtiqheid ioncludererid: 

Plaats is er in ons land nog - de toekomstmogelijkheden zijn 
beperkt en de  toestarid voor een qezondr maatschappij is niet .. . 
gumtig -. een wel overwogen en goed voorbereide eiriigratie 
valt aaii t i  raden. J. BBRNSEK 



Grorge Frideric Hanclcl 
De oorzaak van het feit. dal we d? laatste tijd nogal eens 
naar muziek van Hiiridel kun~ieri liii-.tcren. is. dat het dit jaar, 
.- om preiirs te zijn 14 april - 200 jaar geleden is dat deze 
Duits-Engelse coiiiporiist gestorven is en in de Westmins t~r  
Abbey is hijg~zct. 
De hctckrnis van (3. P. Handel ligt vooral i i i  het feit dat 
zijn oevre zeer omvangrijk is. 
Samen met J. S. Bach. dir een tijdgrtioot van hcm was. is hij 
Ctn van de voornrianiste figiirpn gcwrcst van de hoogbarok. 
In de volgeride herdenking znii ik vooral Handel als drama- 
ticus willeli brlichteii. 
Naast oliera-incestcr was  hij vooral een componist van ora- 
toria en hct is in dit genre dat hij. afgezien van ziin instru- 
mentale composities. bekend is gebleven. V a n  de 67 opera's 
die hij schreef. zijn allen zo goed als vergeten. Dit ia iriisscliieli 
te begrijpen. wanneer we bedenken horzeur de opt-ra geh i i -  
den is aan het tijdelijke en diis ov~~.grlcvcrd is aan de ver- 
gankelijkheid. 
In zijn oratoria hccft Handel zich aan het tijdelijke weten te 
onttiskkeii. 
Toch is hij in zijn oratoria de dramaticus, die hij in zijn opera's 
was gebleven. meer dan op  een ander. zo rnen wil. hoger 
niveau. 
In zijn oratoria heeft hij g~brurtiriissen. dikwijls ontleend aan 
liet oud? T~s t amen t  of aan de Grieks? mythologie. opnieuw 
w-illen Inten gcheuren. 
Hct oratorium verschilt echter hierin van de opera dat de 
fantasie niet de gestalte krijgt van de werkelijkheid. Men kan 
dus het oratorium zien als ren soort vrreenvoudigdt- opera. 
Voorzover een oratoriuiii niet de kans geeft de olicrn tc zien 
schiet het tekort. IIandel schict dikwijls te kort, constateert 
Iiendrik Andriessen in eeii hcschouuzing over het oratorium. 
maai- dat dort nii-ts af van de opzet van de oratoria van 
Handcl. Hij mil dramaticus zijn. ook in zijn oratoria. 
In wezen is zijn oratoriumwerk dus niets anders geweest dan 
een voortzetting van zijn opera-arbeid. 
Door ziin kunst brrcikte Handel d r  npothcosc van het cvolu- 
tieproces der oratorisclie draniatick. schrijft Hrriiian Ruttcrs 
in zijn biograpliie vnii Handel. Een hogrre stijging was niet 
inwr i~iogt-lijk. zodat dr  jongere generaties moesten zoeken 
tiaar andere idealen. 
Z o  gezien is dus Handel. evenmin als J. S. Bach dat was. een 
wegbereider in de muziek. Hij was een afsluiter van een b i -  
paald genre. 
Het leven van Handel is evenals vali VEI? andere grote musici. 
aalivarikrlijk t i i~ t  gericht gcazccst op  de wereld der muziek. 
OL> 23 frhrunri 1685 werd hij te Halle geboren uit muzikale 
ouders. Het ligt dus min of meer voor de hmd.  dat dcze een 
andere levensstaat voor hrm gedacht haddeti. 
Zijn vader uzildr hele~iiaal niets ureten vali een rniizik,ile Ioop- 
b'tn~i, daar het leven van een niusiciis in zijti tijd dikwijls ren 
ariiizalig brstrinii was. 
Pns lang na de dood van zijn vader, die hem toch muziekles 
bij Friedrich Wilhelm Zechow gegund had, ging Handel zich 
definitief aan de muziek wijden. doch niet voordat hij zich 
als stad en^ iii de rechten a a n  de Univrrsitcit tc Halle had 
1,tten instlirijve~i, waardoor hij blijk gat de wil van zijn vader 
tc t-erhiedigen. 
Annvnnkclijk wijdde hij zich aan het orgelspel en vlak na 
zijn gymnasiumtijd reeds kreeg hij een benoeming als Dom- 
organist in zijn geboortestad. 
Wnnnccr hij zich in Hamburg gevestigd heeft, niaakt hij 
kennis met Johann Matsheton (1681-1764), met wie hij een 
reis onderneeint iidar Lubrck. waar hij opvolger probeert te 
worden vaii d? beroeindc organist aldaar Buxtehude. die ook 
zeer de aandacht trok van J. S. Bach. 
Wannrer  hem dit niet lukt. keert hij het orgel de rug loe en 
gaat zich wijden aan de opera. 
Langzamerhand ontwikkelt hij zich als operacoinponist. die 
vooral onder de invloed sta'it \Jan het operagenre. dat i i i  Italië 
beoefend wordt. riaar wplk land Iiij lirrhaaldclijk studiereizen 
madkt. 
O p  ééii vnii deze reizen leert hij de oratoria kennen van Gia- 
coma Corrissirni en onder invloed van brni schrijft Handel 
zijn eerste twee oratoria. 
Maar voordat l i i j  zich geheel op  het oratoriumu~erk gaat toe- 
leggen. schrijft hij nog langc tijd opera's. 

Het ontwikkelingsproces is dynatiiisch, het is een geleidelijke 
groei. waarbij \ierscliillzndc stadia in elkaar grijpen orndat elk 
vorig stiidiiiin rrrds de kiemen bevat van het volge-ndc. 
Z o  is het ook bij Handel met de overgang van opera naar orn- 
torium. Het eerste ~ i ~ t d i ~ i r n  vaii oratorium valt samen met het 
laatste \.dn de ope1.a. De oorzaak van deze wendin;? is eigen- 
lijk een otiaangeiiaam voorval. 
Esther a ras  oorspronkelijk een opera en heette Harn'in arid 
Mordccai. In 1732 verbood echter de toe~riiilige bissrliop van 
Londen dr. Gibson de o~voerii iq ervan. voor Handel na 
veel Legenstribbclingen i e n  gedwongen aanleiding is geworden 
oili dr  opera oin te werken tot een soort oratorium. Het decor 
en de costuums werden echter behouden. 
Het dus geen echt oraloriui~i. maar i i i  ieder geval geen 
opera en het biss~hoppelijk bezli-aar was ontzenuwd. De 
nieuwe titel was  Estlier. Dr. Gihson heeft dus onbewust de 
eerste stoot gegeven tot dc overgang naar het oratoriurri. 
Erii woiligi tijd hrak er toen voor Handel aan. waarin de 
opera steeds rnwr in verval raaktc en hrt oriiioriuni zijn 
plaats iiiliniii. 
Iii  1712 begonnen voor Handel als oraloriuiiicorripo~iist wiii '~ 
triomfen. Hij had zijn yeniaalste scheppitig grschrrven: het 
oratorium Messiah, dat dat jsoi- t r  Diihlin in premiere ging. 
Dezr Ierse trioiiif Iiiidde voor Handel zijn oratoriumtijd in en 
dis componist van dit genre is hij ook in 1759 geslorven te 
1,ondeii. 

GERARD MOOYEKIND 

Paa C'hristi~ 
Het was op een stiolendc donderdagmiddag dat 1600 trïkkrrs. 
die op  hct pliiii voor dc Kathedraal van Den Bosch bijcen- 
gekornmi waren. ren aarzelende verbroedering inz~tten.  om 
samen dezc driedaagse bedevaart te beginnen. T)? deelnemers 
en det-lneriiistcrs die verleden jaar deze voettocht grmaakt 
hadden, waren rr mild enthousiast over. 
V l o r i d ~  dit enthousiasme niet voort uil het feit dat dczr tocht 
als wdndeltocht een succes is geweest? 
Is het iriogrlijk oiii tijdens het lopen. wii,$rbij nien vcrl last 
v,iri de riigzak ondervindt, een vruihtbaar gesprck over de 
,.Kerk" te houden? 
1s d ~ z e  vorttocht ZO aantrekkelijk gewepst wegens de beleve- 
nissen hij de logeeradressen of door de vrolijke verbroede- 
riiigsfccsten met de bevolking? Om een antwoord te krijlien 
hel, ik aan deze voettocht deelgenomen. Volgens mij is drze 
bedevaart iiitstrlrend geslaagd. 
De gorde wil oni ovrr  de ,.Kerk", en de mysteries die zij voor 
een ieder nicehrengt. te spreken: de uitstrkende leiding van 
a,ilrrioizitiiri.s en gespreksleiders: en de npenheid van de trek- 
kers waarmee zij hun kenhsnr maakten en uoor 

elkaar trachtten te verklaren. hebben drze tocht tot iets o ~ i -  
v~rgt-tclijks gemaakt. De aanwezigheid van de H.  Gerst kon 
irien h i ~ r  v o ~ l e n .  
Voor ons trekkers, is het op  deze tocht duidclijk geworden. 
welke taak mij als katholirkeri hebben inregekregen. 
Wij hrbbeii het hegrepen, en zullen n i ~ t  terug schrikken voor 
de consequenties welke hieraan verbonden zijn. om de hond- 
schap die de ,,Vader" aan de ,,Zoonv en de ,,Zoon" aan ons 
heeft meegegeven. te verbreiden. J. 



Dit weekend síoiid iri hci lekrri v a n  de ..aanpassing". 1 3 ~  
ii'inpc>ssirig di? t.r is of moet zijn bij Iiet brengen van het 
cliristeriiloin onder andp!.cn volkcreti. 
W;iiinccr wij tot iciiinnd gaan om hem iets van het christen- 
dom te leren. dan komen wij niet alleen aan met een brok 
godsdienst. zomaar. zonder iris, riiaar dan brengen wij een 
Goilsdirrist. die vei-wrvrri i nipt onze beschaving. 
Maar mcl is het gemakkelijk een godsdienst van volk op volk 
over te brengen. Imriiers wil men dit. dan zal men zijn he- 
schaving op  de achtergrond moeten stellen, om dan  volkooie~i 
open te gaan staan voor dir ~iiiclerr c~iltiiiir. waarin Inen het 
christendom wil vlechten. 
Alvorens het chriaieridorii over te brengen zal iiien gocd brr 
wezeriliikc van het on~i-ezenlijke gescheiden mot-tcn hchhen. 
Eri mei liei oiiwezerilijke b ~ d o e l  ik hier opvattingen. grhrui- 
krri die i r i  de godsdienst zijn ontstaan onder invloed van je 
cigrti ciiltiiur. 
En dan is hier dus de aanpassing: dat je vanuit hun cultuur 
het christendom gaat benaderen. 
hten zal dan misschien stuiien op qrbruikrn, die op  liet eerste 
gezicht helernii,il niet bij het cliristendorn schijnen te passen, 
maar dir bii nadere besihouwi~iij. als zij maar grkrrstend 
wot.rleri. g ~ e n  wikrl I?~zwilal- V O T I I I E ~ ,  eerder het tegendeel. 
Eeri taal knti ook gcen onoverkomelijke moeilijkheid zijn. 
\ l i i j  zullen Iiet christendom zó moeten brengen. dat zij Iiet 
begrijpen: dus in hun taal. Maar Iriteri wij dan in I i i i i i  taal 
blijven spre1;rri en CI- niet riaat. s t r~ve t i  hen er  toe te brengen 
het geloof i n  onzp taal tc hclijden, de ceremonien op  onze 
niaiiiir tc verrichten. 

Wij zniorten oppassen éénheid niet met i'tnvoriniilh~id ie .. <;.- 
marren. Het gaat er om dat iulj h~ i ze l i d r  geloof Lirlijderi. 
Slechts het essentiële mor1 liij iedvr ~ , i nwc i iq  riin Dc nintiiri- 
waarop uaij dil geloof gaan  Lwlijditi dopt FI d;in inict tor. Laar 
torli ieder dit doen xolgeiis zijn cisen z~dci i  en gcwoonten. 
dan zullen dczen omgekeerd ook gunstig hcïnrloed wordeii 
door het geloof. 
D,it wij niPt o n s  geloof ook wel-krlijk grote rnocilijkhedcen 
rnwbi-erigen is ontcgenzcggclijl< waar. Bij sommige volken zal 
liet een maatschappelijke omwenteling teweeg hrenilen. Iii 
Afrika bijvoorbeeld wordt door het ::hristendorn l.ei !:rzi~i~- 
leven sterk naar voren geschoven, v.ijl de Afi-ii:anti vei.1 
meer in stam-verband lcefi. iri welk rerharid hij zich sociaal 

voelt. Ook polygainie hijv. is ccn rrnstig hczwnar. 
Dit nu. zijn wel dingen die werkclijk oiii \i<-rniidering vragen, 
madr zo dikwijls gaat I?rt ?i. sli-chts om cen christclijke tint 
a a n  iits ti- gcven. 
Nogmaals. het gaat om de ttrihrid, iiirt uni dc 66!ivor1iiighrid. 
k zou het haast willrri vrrqelijken (>><-t ~ c i i  lucifi-r-doosjc. 
Het u~ezenlijke daarvan is dat i r  Iiicifrrs inzitten die op  een 
of andcl-e tiiniiict. tot ontbranding zijn tc brengen. Niet is hrt 
belaiiilrijk dat dc enc fabrikant er een molen en de iir1dt.r.c 

er pen ZW-BIUU~ op tekent. 
Z o  ook het christendom. Van  Iiei wezrnlijl<~, dir I~icifrrs  dus, 
is het van belariy diit een i idw het bezit. Dc verpakking IS 

voor ieder atidcrs ei, cigenlijlc niet om moeilijkheden over te 
maken. God zclf zal wel uitmaken of de vr rpa lk i~ ig  goed was. 

F. KKOON (1V) 

JA Z Z - interscholaire 
Oindai er niet grtincg plaatsen in het Concertgebouw waren 
om alle j,izzlief!irlihcrs tevreden tc stellen, was er op  6 april 
s iiiiddags riog cen concert ingelast, dat echter. doordat dc 
zaal tiog niet voor de helft bezet was. wij s f ~ ~ r l o o s  was, 
hocwcl de prestaties vcrqelekeri niet vorig jaar sterk vooruit- 
gegaan waren. 
D ~ i t  dr. rrioderrir jazz srccds riircr aan populariteit wint. blijkt 
wc1 uit Iirt frit dat ongeveer 213 der rrwsici in dczr stijl 
spcrldr. 
Onze school werd vertegeriwooi-digd door het quartet van 
liob Vehrneyrr, die niet zijn swingende en fantasierijke apel 
een van dc bede pianisten w-as. Hij werd bijgestaan door qita- 
rist Paul viin Leuven. liassist Ot to  Koendcrs en drunitiier 
Pietrr Môsciiii. Hrt  v,,as oorspronkelijk de bedorliiig dat ook 
klaiiiicttist Hugo Kolstee zou meespeleri. oiaas diit ging door 
onvoorziene omstandighederi op  Iict Inatstr moment niet door. 
Hoewel zij preieiidecrdeii iiiodrrn Swing te spelen, was e r  
toch bij allp leden van dit quartet. de piariisi uitgrzoiidcrd. 
ceri scI~t .o~n~li jk grbrek nan swing en dls inen Swing met een 
Iioofdlcttcr, de stijl die rond 1930 iii zwang tiras en waarvan 
Reniiie(;oodman. Lionel Hariipton en Count Basic de belang- 
rijkste opponenten wiiren en zijn. wil sprlen, is het toch aller- 
rcr;t noodzakclijk dat rnrn swing niet ren kleine letter, d r  
intensiteit van het ritme, zoiidcr dcwclke het überhaupi ori- 
inoyelijk is jazz t? spelen. in ruime mate bezit. 
Als r i l - s t ~  iiuiiiiiier werd het door Rob zelf grconiponccrdc 
.,Lnnuntntions' gespeeld. dat vooral door hct stijlvolle werk 
van de drummer ZCW ge~oelvol  vertolkt w~crd. Het tweede 
nummer w;is .,Huw ~i igh  tlic tiiooii", dat cchter. mede door- 
d;it het 'i1 eerder gpiioenidr gebrek in dit snellere numrrirr 
des ie iiirrr o P v i ~ I i  soms een ietwat rommelige indruk wekte. 
P,iul van  Lptiven gaf hierin een zeer verdienrtrlijk~ solo (hij 
was de cnige gitarist, die hiertoe de mocd had) .  
\Vut in de moderne sector iiog opviel uras het gebrek aan  
blazers. Er was bijv. gren enkele trompettist, zodat er ook 
g ~ r n  iiiiisono te horen viel. mat toch zo'n apart iachct aan 
ccn nummer kan gPven. Er w a s  s l~c l i t s  ren hand met een 
enigszins volledige bezetting n.l. .,Th? Harlem Birdland Com- 
bo". wiiarin Toii Vingrrhocts op  originele wijze de baritoti- 

sax hespcelde. Verder waren nog d e  s f i~rvol lc  ..Moonlight 
in Vermont" van het trio vali het Coornhertlyceum en het 
stuwende druriirrieri vali Hoiis dc Bocr vermeldenswaardiil. 
Bij de oiidp jazz was  Peter van Rooyen. die als lruiriprttist 
L ~ i j  ..Tlic i-i\-crhoat jozzmen" met zijn behwrstc eri torli dyiin- 
iiiischc sprl ccn zeer goed fiiluur sloeg. de cciigc Trinitarier. 
,,'l'he riverboat jazz~rirn" d ï d ~ r i  ~ ~ i i  gcslangde poging om 
ter"<] te gaai, n a a r  d<- stijl van de twintiger jaren, toen dc 
bl'inkrn (bijv. Rix Bcidcrbecke) zich voor liet rrl-t dned- 
w~rkeli jk n~rt de jazz gingen bemoeien ilzlai-om ook wc1 ..oud 
hlank" genoemd. In die tijd werd nirt allcrn het thema maar 
ook de improvisatie clrotendcc!s collrctirf gespeeld. mat een 
van de redenen was. dat de troiiipct, die tcen p;is de C O T I I P ~  

veivdr~gen liad. riog nict zo'n triomphnlc toon hiid '(1s nu. Een 
stijl. die Peter met zijn sobere klank zeer gord ligt. 
Evenals vorig jaar vormde hrt  optreden vriii T Dixie 
Sailors" weer het sluitstuk eri tcvens Iirt hongtrpunt van deze 
jazz-dernonctratir. Rassist Erncst Fulmcr en trombonist RoIiby 
Suzolfs ani-en hierbij de wel zeer veel bclovendr uitblinkrrs. 
N a  afloop gaf de hecr Jansrma een brsrlio~iu~iiig ovcr dc 
geleverde prestaties, waartiij hij zic!i o v ~ i .  Iict nlgi-meen zeer 
tevreden toonde, ma.ir hij hacl diiii ook wc1 ccn zeer lagc 
iiiaststnf uanyeriorrieii. IIii nierkte onder ~ C C T  nog op ddt 
enige kennis van de h,irnioriifl~rr Iict spel zeer ten goede zou 
komen. Het verdiw;t i i i~nhrv~l ing  om evenals bij de ander? 
iiitersiholniri-s ook hier een voorselectie toe te posseii. Dan 
knii tenminste voorkomen wor~len dot rr ook muziek gespeeld 
wordt, die absoluui iiirts tiict jazz hccft te maken. zoals het 
,,Bird Day" i la Elvis Prcsly cn ..Dreaminy ond dreairii~ig" 
van de ,.Muonliglits", ccn ensemble ui: het ,,allr~niial iiicc- 
zingen" genre. 
Misschien is het wel nuttig op  tc merken dat deze interscho- 
Iuire v'un dit jaar de enige was waarbij Trinitariërs van hun 
kunnen hchhen blijk gegeven, hoewel onze school toch wel 
op  icder terrein waarop iiitrrsrliolaires gehouden worden. dc 
modeshow wellicht iiitgezonderd, krachten bezit. die iets 
prcs t~rcn  kunnen. 



nachtelijk 

1:eahme 
Ik weet niet, wat er nu precies aan mijn bed mankeerde, of 
het kussen te hard of te zacht was. de dekens los zaten, de 
matras scheef lag - nee, ik weet het werkelijk niet, maar 
ik meet dit wel: ik kon niet slapen. 
Je zou toch denken: kwart over twee naar bed (ja, het was 
'n erg gezellige avond, dank U)  na 'n vermoeiende dag. dan 
kon toch niets je van 'n diepe slaap weerhouden. 
E n  toch lag ik om tien over drie nog te woelen. Als ik. zon. 
der o p  mijn horloge te kijken, had moeten schatten hoe laat 
het was, dan had ik het op 'n uur of vier gehouden. maar 
heus, het was pas tien over drie. 
Het zweet gutste over mijn voorhoofd en ook de rest van 
mijn lichaam deed vermoeden, dat ik zojuist uit 'n turks had 
was gestapt. Ik wierp het gekreukte laken en de dekens. die 
nu meer dan van de winter hun wolkwaliteit ten toon spreid- 
den, met 'n ruk van me af en begaf me naar het raam, dat ik 
vanwege de warmte zo ver mogelijk had opengezet. Heerlijk 
koel stroomde de nachtelijke wind over mijn natte lichaam. 
Ik w o g  mijn longen vol en deed mijn ogen dicht, hetgeen me 
een heerlijk gevoel van binnen gaf. 
Na 'n minuut of vijf, toen ik helemaal opgefrist was, kwam de 
vermoeidheid boven: mijn oogleden werden loodzwaar en de 
opkomende slaap deed me 'n zeker gevoel voor evenwicht 
verliezen. Mijn handen grepen steviger naar het raamkozijn 
en net, toen ik meende zó staande in slaap te zullen vallen, 
stootte mijn hoofd op iets hards. waardoor ik weer zo goed 
als wakker was. Nu bemerkte ik ook. dat ik me op straat 
bevond. gehuld in een pyama en daaroverheen 'n grijze regen- 
jas, waarvan de kraag was opgeslagen. Mijn voeten waren 
gestoken in de sloffen, die ik zaterdagsmiddags. wanneer ik 
in 'n luie stoel uitrust van de achter mij liggende week van 
ploeteren. pleeg aan te trekken. 
Het harde voorwerp. waarmee mijn hoofd in aanraking was 
gekomen. bleek 'n slechts vaag zichtbare lantaarnpaal te zijn. 
Ik hetastte even de huil, die gelukkig niet zo groot was als 
de klap, die de botsing tussen mijn van leven bruisende hoofd 
en de koude, dode lantaarnpaal teweeg had gebracht. In mijn 
nog niet geheel verdwenen slaperigheid zei ik ,.sorrym tegen 
de paal en tot mijn grote verbazing antwoordde deze: ,.Och, 
het was mijn schuld." Ik maakte de spleet die zich tussen mijn 
oogleden en de onderkant van mijn oogkassen hevonden, iets 
wijder en kreeg bijna 'n  beroerte van de  schrik. Het was geen 
lantaarnpaal, doch 'n levensgroot geraamte, dat mij had toe- 
gesproken. ,.Goeienavond. Zeg maar Hein tegen me," klap- 
ten de kale kaken. 
..Ik, eh ,...... hoi, Hein," waren de woorden, die. buiten mijn 
medeweten. aan mijn lip ontvloden. 
,.Lekker weertje." ging hij verder, ,.Kom. ik loop 'n stukje met 
je op." En met oorverdovend lawaai liet hij zijn hotten ge- 
lijke tred houden met mijn vlees en hloed. Ik was werkelijk 
verstomd. Geen woord. geen letter kon ik van mijn stem- 
banden losrukken. Hein scheen niet zo schuchter te zijn, 
want hij begon te babbelen over de fraaie sterrenhemel. ,.Ga 
je mee 'n glaasje legen?''. vroeg hij vrij onverwachts. Ook nu 
nog wist ik geen enkele geordende klank uit te stoten en hij 
nam dit op als een toestemming. Hij pakte me vast bij m'n 
arm - nu nog stroomt het bloed weg uit mijn aderen en staat 
mijn hart bijna stil hij de g~dachte  aan de rilling, die door 
mijn lichaam schokte. toen die ijskoude botten mijn warm- 
bloedige arm beetpakten - en lachte angstaanjagend. 

Al gauw waren we bij 'n cafe. dat .,Neem er nog ren" ge- 
naanid was, aangekomen. Hein deed de deur voor me open 
en duwde me naar binnen. Het was pikdonker in het café. 
Slechts ergens in ren hoek wiegde zachtjes 'n lamp. die blauw 
licht uitstraalde, heen en weer. Opnieuw klonk die ijselijk 
holle lach van Hein. Daarna weerklonk die lach nog eens en 
nog eens en steeds maar weer kwam van alle kanten dat 
zelfde afgrijselijke geluid. Ik hield mijn handen op mijn oren, 
maar het geluid klonk door deze barrière heen zonder volume- 
vermindering. 
, ,Wat wilt U drinken, Sir?", riepen tientallen stemmen spot- 
tend van alle kanten naar me. Ik wilde wegrennen. maar 
struikelde over wat mij 'n uitgestoken bren leek. Languit lag 
ik op de vloer. Ik zag de blauwe lamp steeds sneller heen en 
weer wiegen. Het licht werd groter, alsmaar groter. Hij wieg- 
de in mijn richting. Ik kon zwemmen in de zee van water- 
druppeltjes, die als 'n  kolkende vloedgolf uit mijn lichaam 
stroomden. Ik trachtte mij naar de deur te slepen, maar op- 
eens hadden mijn handen geen houvast meer. Z e  tastten in 'n 
diepe afgrond. maar ik was niet bij machte mijn hersenen te 
hrvrlen er voor te zorgen dat mijn voeten ophielden met krui- 
pen. Mijn voeten bleven doorkruipen en ik werd door mezelf 
gedwongen 'n val te maken in de diepte. Ik kon ine nergens 
meer tegen verzetten en liet me  ass sief in het ravijn storten. 
Tientallen meters diep was het gat. Er kwam geen eind aan, 
hoewel ik ieder moment het einde kon verwachten, waardoor 
de val 'n nog panischcr angst bij me teweeg bracht. Seconden 
lang duurde her: ik barstte haast uit elkaar en stond (of 
liever: viel) op het punt 'n ernstige zenuwinstorting te krijgen. 
To t  'n hevige ruk aan mijn jas aan dit gemartel 'n einde 
maakte. Ik zat onwrikbaar vast aan iets dat waarschijnlijk 'n 
rotspunt of zo was. Ik zocht 'n steunpunt voor mijn voet en 
waarachtig, ik vond er een. Ik maakte mijn jas los en dit kon 
ik alleen door er 'n flinke scheur in te maken. Maar toen dit 
dan ook gebeurd was, stond ik wij van alles op de grond. 
die mijn voeten gevonden hadden en het uiteinde, maar voor.  
mij het begin, van 'n gang was. Ik bedacht me geen moment 
en begon te rennen, zoals ik nog nooit gerend had. alsof Hein 
en z'n duistere vrienden (als hij wel vrienden had) mij in mijn 
val gevolgd waren en me dicht op.de hielen zaten. Ik snelde 
met 'n vaart. die me 'n medaille bij de Olympische Spelen 
zou hebhen opgeleverd. de gang uit en de straat op. welke 
zich aan het einde van de gang bevond. Bij de hoeken ging 
ik links of rechtsaf. al naar gelang mijn benen. die schijnbaar 
de weg wisten, naar links of rechts stuurden. 
Na  'n eindeloze spurt werd ik iets kalmer, ging van de derde 
versnelling over op de eerste en vervolgde mijn weg op 'n 
sukkeldrafje. 
Het begon al licht te worden en toen ik om me heen keek. 
kon ik wat huizen onderscheiden, en ook herkennen. Gelukkig 



was ik weer i i i  de hcwooiide wereld eii nog wel vlak hij Iiiiis. 
Vijf minuten latrr stond ik mrt trillende hcnen in mijn kamer, 
na n veeleisende klim langs de regenpijp. Ik legde mijn jas 
op  'n stoel en liet rne in bed vallen. W a t  lag dat bed lelzl<er 
en de lakens waren niet eens zo gekreukeld, als ik gedacht 
had. de dekens lagen eigenlijk keurig recht en ook op  de 
matras was niets aan te merken. 
Toen viel ik in slaap. 

'sMorgens was ik. hoe kon het anders, nog wat slaperi(j en 
op  ~iandringen van mijn moeder, die zich zeer bezorgd niaaktc 
ovrr  mijn fletse gelaat. begon ik mijn iiarlit~lijk avontuur te 
vertrlleii. 
Er is liartclijk om gelacheri. T~det.et-n pi-ces mijn fatitrisir, 
hocacl  nicniand geloofde dat liet geen droo~ii was geweest, 
niaor Fclle realiteit, zoals ik z? trachtte uit te leggen. 
To t  ~ m i j r ,  niurder vroeg, waar ik rriij~i regenjds toch had en 
ik ~ F Z F  te v o o ~ ~ s i h i j ~ ~  liaalde en tot aller verbazing de grote 
schcur liet zien. Z r  hadden hier niet vccl op tc zcggiii, Inaar 
ik kon hen nog niet overtuigen. De lezer van dit authentieke 
verslacl. zal echter bij mijn familie getuigenis komen afleggen 
",in de mc,iarlirid en ik kan dileen rriaal. upnierken: Zalig zij, 
die niet zien en toch geloven! 

PETER V A N  BUEREN 

,. De roof van dc Gorclcl" 
nlijsr>rl van Rrnn Levy 

Herailes ivordt met zijn vriend Tlirsrus erop ~iitgezoriden 
orn d? goi-drl vali d? A~ii;izoiienkonii~gin Antiopr te roven. 
Uit w-os een van Heracles' 12 werken om zijn onsterfelijke 
roem te verwerven ingevolge een orakelspreuk, Volgens de 
legende betreft het hier een uiterst krijgshaftige vrouwenstaiii; 
maar wiirinrer de twee helden hij Antiope saiikomrn willen 
zij zich op een barbaarse manier v a n  de gordel Inieester ~iinkcn 
urn zicli dciri weer zo vlug inoqelijk uit de voelen te iri'tkr~i. 
7,ij worden ~ r l i t ~ r  ~ m ~ t  lilid gt-la~h ontvangen door de in 
het begin nogal ..zijig" aai~loetide Amazones. Zij staan vol- 
koiniti ~ P T ~ I ~ Y  van de h~wondrrenswaardigr manier van op- 
trcdcn der dnmcs. die de door hen gezochte gordel niet eens 
hewaren in een zwaargegrendelde kluis. 
Dr  Aninzoncs ktinnen riict vechten, riiiior ze w p t ~ n  de twee 
Grickcn op  ccn heel bijzondere iiinnicr tc hcstrijden, n.l. inct 
liefde. charme en kletspartijen. 
Heracles en 'l'heseus vergeten daardoor hun opdracht en 
telkens wanneer heiden hun taak ten uitvoer willen brengen 
komen de Amazones Antiope en Hippolyte weer in hun spel 
rri oxjerrneestert de liefde hen. 
Dit wil echter d e  godin der dames, Hera. verijdelen en oin dat  
te doen kruipt zc in de huid viiri Hippolyte en zet de dames 
aan tot ren oorlog. waardoor ze tocli krijgdiaftig schijnen te 
morden. Mnnr ook dit loopt goed af en wanneer llippolyte 
weer dc gewonr is, gaan de twee helden toch niet de gordel 
naar huis. 
Hieruit blijkt wel dat er uit dit stuk, dat grsprcld wordt door 
,.Ensemble" uit Amsterdam. dc mecst dwnzc siruatics nnt- 
spruiten. dat het geheel tot een vermakelijk en luchtig spel 
iiiiiiikt ocidt-r regie vaii Jan RetPI. 
1.0 vali Hensbergen als Herailes was letterlijk en figuurlijk 
de juiyte riioii die Iiii rriuest uilbeelden. elhocwcl hij door Hriik 
van IIlsen (a.g.) als Theseus door diens korte en humoris- 
t i s c h ~  spitse zinswendiiigen toch nog enigszins in de schaduw 
wcrd gcst~ld.  
Andrra Domhiirg s p e ~ l d ~  ?en vlotte Hippolyte en Antiope 
werd op  een charmante wijzc voor liet voetlicht gebracht door 
liie Gilhuys. ofschoon zij a f  e n  toe wrl  wat te zijig en zdnge- 
riq sprak. De goden Hera en Zcus door hlarion Gobau en 
Wim van den Brink (niet te verwarren met good old),  waren 
ZPFP gilcd op  dreef en deden zr ons als sprekende beelden 
denken aiin Mo1.s en Veri~is \,;tri onze Marianen. 
De enige werkelijke krijgshaftige Arridzorie was Riek Schagen 
(a.g.) als Hippobonieiie en Diasta (U'ieke H. Mulier), An- 

, I Mercadet" 

Mrt.cild~t toont ons de strijd viiri een uoortdurend op  de rand 
van een fnillisscnient hnlaiicerriidr financier tegen zijn schuld- 
eisers en hoe deze er op  de meest ingenicuzc tvij=? in slaagt 
nati l i i i ~ i  grrep te ontkomen. 
Aiigiiste Me~.carlet. een speculant, zit tot zijn oren in de schuld 
en de huur is in innniiden iiipt betaald. Het personeel komt 
op  de hoogte van deze toestand en rist het srliterstallir]r loori 
en dreigt met ontslag. Zijn drie schuldciscrs Goiilat.d, Pierquiii 
en Violelle weicleren noq langer op  crediet tc Ievrren mi 
willen de justitie verwittigen. Hij smeekt ze echter gcduld tc 
hrhhcn ni srlicrnit inct de ~erugkeer van Godeau. een com- 
pagnon van liciii, dic er d~s t i jds  niet de kits van door is ge- 
gaan. Alaar ook dit mist zijn uitwi-rking. Zijn speculaiiteri 
xvorden ..liet wdchten op Godeau '  beu. 
hicr . iad~t ziet er gren gat meer in en ziet een rijk huwclijk 
van zijn dochter Julie als enige uitkomst. 
De eerste vrijer is zijn eigen klerk Minard. maar drzc wordt 
afgcw-?zen oindat hij te weinig geld in het laatje brengt. Ue 
tweede vrijcr is ,.de rijke" de la Biivr. dit. hem vertelt grote 
ldnderijen met zoutmoerassen te bezitten in de ornqevirig van 
Bordeaux. Mrrcadet voelt zich al uit de niiscrc geholpen. 
inaar op  dal  inolrient komt Pierquin, een van zijn schuldciscrs. 
hciii vcrtrllen dat de la Brive een grote oplichter is en allang 
failliet is gcgoan. 
Maar, zoals in icdcr spel. komt Iit-t ook hier weer tot een goed 
einde, want de volgende dag komt d? ware Godrau rriet de 
hele kas terug en kun hij zijn schiildt-n aflossen; waarna de 
ware minnenden elkaar natuurlijk ook in de armen vallen. 
Hel is een sprankelende opvoering geworden door hrt Rottrr- 
dairis Tont.cl. Het kenmerk van de Fransen: vlot spel, kwam 
wel heel bijzoridrr tot uiting, dat vooral lt. ddriken is geweest 
aan de jonge Franse gastri-gissrur Georgcs Vitiily (directeur 
en regisseur van het thcntrr Ln RruyPrr te Parijs). Hct u ~ r d  
een zeer charmant en luchtig spel dat oiidcr een ademhrnc- 
nirrid trrripo werd gespeeld. Vooral Bob de Lange als Mer- 
cadet gaf op een overrompelende manier alle kanten van de 
figiiur die liij moest uitbeelden rri zodoende het toneel vol- 
komen beheerste. We bewonderden Iieiii wel heel bijzonder 
i n  dic scene waal. l i i j  op  peri grcstige en eleg,inte rri'inier. door 
de komst van  Gndcau. zijn dri- s r l i i i ld~is~rs  i i i  kort? tijd tor 
schuldenaars deed veranderen. 
Peter Holland, Onno Molenkamp en Wiin (;rrlii?grr wisten 
deze ichuldcisers door bijzonder lichtvoetig en kwiek spel op 
een Ii~inioristische mkiriier op  de planken te brengen. 
Rest mij noq te vermelden het smakelijke, typisch Frans in- 
gerichte dC-col. dat op  eigen iitelier was vervriardigd. Al met 
al een voorstellirig die beslist de moeite waiird is. 

W. BEELEN (+A) 

P.C. Vooral voor leerlingen. die zich nog nooit tot het toneel 
aangetrokken hebben ge\,oeld, is het toch n e l  aan te bevelen 
Eens ?en blik oiii dr  hoek vcjri de schouivburg te gaan werpen. 

~ h r a  (Marlkne Gobau) en Thalestris (Miep van den Berg) 
pasten goed in dil grzrlschap. 

Tenslotte dient nog vermeld te worden de tactische wijze van 
décoiiiiric1iiirig en verwisseling door J. Martens. \Vanneer 
iiiini~lijk Hr1.a en Zrus iriet elkaar in beeldspraak waren, 
waren dr  Gricksc helden niet Iiun liefdes al mrt ren schi~ri- 
menspel bezig achter een op  <;rickse wijze hrschildcrd plastic 
d0cor. 

W. BEELEN (+A) 



Bij het jaarlijksi paastoernooi hebben de elftallen van onze 
school enkele glansrijke overwinningen behaald, maar ook 
dik-verdiende nederlagen geleden We zullen de elftallen in 
volgorde bekijken. om kritirk vati in hlin stand gekrenkte lie- 
den t~ vermijden. 

Het EERSTE brak op verrassende wijze 'n oude traditie: het 
kon het namelijk nict verder brengen dan de eerste rondc, 
u'a~iriri het op  duidelijkc wijze inct 3-0 verslagen door 
het Lourens Costcrlyreiini, dat. en dit is dan misschien 'n 
hrrl  schrale troost, uiteindelijk glansrijk de beker in dit toer- 
nooi wegsleepte. Maar we kunnen 017s afvragen of het wel 
liet ..eers~c" nras dat als ,.ccrstr" tegen Iiet L.C.L. aantrad. 
W a t  11.1. i11 de bewuste wedstrijd in het veld stond. was  'n 
elftal tritiitarisrs clat echter enigermate verschilde mrt de 
(toch a1 door het Ini~t nieispclen van enkele eindexaminandi 
flink verzwakte) opatelling. Ei. wareti vier jongens, o~ider  wie 
twee reserves. niet opgekomen en slechts één had, dunkt ons, 
'n reileliik excuus. Reserve F. v.  Eyndhoven n.l. \vas vanwege 
' n  t-rnstige ziekte aar1 de stede gekluisterd (de arme kerel is 
eclitrr weer aan de beterende hand).  Van de overige niet- 
opgckoineneii was e r  C-én de ineniiig toegedaan, dat de  med- 
strijd niet 28 inaart. riiiiar 4 april gespeeld zou worden, 'n 
ander oerkeerdc in p r ec i~s  drzrlfdc iiirning. want de derde 
speler (meestal uitblinker van onze ploeg! die nict kwam had 
hen dit verklaard, zodat we als enig excuus kunnen geven: 
.,',i wat origelukkirle ~arneiiloop van omstandigheden". zoals 
dat dnii lipet. Enfiii. mrt de \*--Cl opgekomen reserves er bij 
kon 'n clftnl grforinrcrd worden dat tenslotte toch niet I i~ l c -  
maal oneervol ten onder ging. To t  aan dr  rust wist dr  ach- 
terhoedc de gevaarlijke L.C.L.-voorhoede (fraai spel, slechte 
schutters) voldoende te bedwingen, terwijl onze voorhoede 
maar 'n enkele maal gevaarlijk kon zijn. Na  de rust kwam het 
L.C.L. nog sterkcr opzetten. maar het wist pas te scoren met 
'$7 zorlit ~.ollrt.tje. dat Otto (,,Laat i jaa~i ' r iep- ie)  rustig na-  
keek. tnen hct ovcr oiizr dorllijci Ihi~ppelde (0-1). 
De bres die hiermee in onze verdediging was gcslngen. werd 
door de L.C.L.-mannen benut om nog twee keer Otto het na- 
kijken te geven, wdnrdoor de eindstand dus 0-3 werd en wi.i] 
voor dit jaar iiitgescliakeld waren. 

Het T W E E D E  hrgon gocd, door liet derde teani van de 
R.K.L.T.S. met 1-2 te kloooen. De St. Ieroen Ulo I11 hleek . . 
echter 'n onoverkoombaar struikelblok. Na  'n wedstrijd, waar- 
i i i  onze t~geiistariders voortdurend 'n licht overwicht hadden, 
moesten t&slottc strofschopprii hi-slissr~i voor welk van beide 
teams de 1-1 eindstand de iiicestc waard? had. De rnannin 
v,in St. Jeroen woren betere schutters dan onze joiigens, zodat 
ook Iiet tiveede vrij snel van het tapijt was verdwenen. 

H r t  DERDE t ~ a n i  heeft de naam van onze school op  'n ge- 
weldige wijze hooggehouden. Ongeslagen en met 't uitrrst 
fraaie doelgemiddelde van 57 vóór en O (iiul) tegen werd de 
beker vcroocrd. Het elftal hecft zijn overuriririirigen gebaseerd 
op tecliniscli knap spel en 'n flinke dosis enthousiasme. De 
achterhoede heeft het o.l.v. Kees van Buchem slechts zelden 
wat moeilijk gehad en krccg zrlfs dikwijls genoeg gelrgrn- 
heid mee naar voren t? trekken en de voorhoede beliulpzaarn 
te zijn De voorlinie had één grote fout: er werd te veel ge- 
pingeld. waardoor 'n nog hoger? scorc sonis oiinodig werd 
verhinderd. Waarschijnlijk is riiidvoor Kees Sclirdnia niet 
zijn 21 doelpunten wel de topscoorder van  het hele toernooi 
geweest. Maar nu de wedstrijden zelf. In de rrrste rondr 
werd het negende van dc R.K.L.T.S. met 16-0 virplettprd 
en in de volgende ronde niorrt het achtste vcin diezelfde 
scliool (dat eerder oris vijlde met 9-0 had geklopt) met de- 
zelfde smadelijke cijfers genoegen nemen. In de derde ronde 
werd het zesde van Mende1 eveneens met dubbele cijfers ver- 
slagen (10-O), horwrl nok hier 16-0 de verhouding nog 
heter liad weergegeven. Tegen de Louise de Colignyschool 111 
ying het weer iets heter: 13-0. De halve finak bracht een 
moeilijk tc overw-innen tcgenstandcr, de Krtrlnsi-srliool IV, 
docli door ' n  bciiaum-de 1-0 zegr kon de firialr bereikt mor- 
den. En in die f inde bleek ook de L.T.S. V vrij sterk. Met 
'n flinke wind in de rug konden de onzen de eerste helft het 
vijandelijke doel voortdurend oiidcr vuur zi-tten, maar slcchts 
één kcer wrrd l h~ t  zipt gitrofft-11. Nn I .IIS~ ging d? strijd gelijk 
op. (;een drr rlftallen wist in de tweede helft te scoren, hoe- 
wel WP haast in extase raakten door de wijze waarop onze 
linksbiririen de bdl van 'n drietal meters vrij voor het doel 
nog over wist t r  srhirtrn. Maar vooruit, laten w c  geen dom- 
per zetten op  liet feest, want na 2 x 30 minuten enervïrend 
voetbal was, op  hetzelfde veld als drie jaar geleden eveneens 
het derde elftal van onze school kampioen werd. is ook nu 
Trinitcits I11 oorrwinnanr in haar afdeling grmorden. (Dc 
drie van  Triiiitrits is voor ons dus wel 'n gelixksgeiiil ge- 
bleken!). Hulde aan het derde! 

Het VIERDE kan ook op 'n goed paastoernooi terugzien. 
Hoewel de eerste wedstrijd tegen de K.K.L.'I'.S. V11 met 6-4 
verloren wrrd. zag h ~ t  riftal kavis in d? verliezrrsrniide het 
vijfde van onze school niet 5-1 te kloppen en ook de St. 
Ilenriïus ZIlo I V  iriei 4-3 te brilwingrn. P,ts i11 iir kwart- 
linales werd het vierde uitgeschakeld. door 'n 3-2 nederlaag 
tegen het Karel van Manderlyceum I. dat  als tweede zou 
eindigen. 



Het VIJFDE drcd het echter minder gunstig. T w r r  keer 
s l~ch t s  hchorfden de trinitariërs op  de grasmat te verschijnen: 
heide keren liep het op  'n zware nederlaag uit. De eerst? keer 
9-0 tegen de R.K.L.T.S. V111 en d? tweede trvens laatste 
wedstrijd, ne rd  (hoe kan het eigenlijk ook andrrs) met 5-1 
van ons vierde verloren. 

Al met al hebben onze ploegcn geen slecht figuur geslageli. 
Van de in het totaal vijftien uwdstrijden werden Fr liegen ge- 
wonnen, &n gelijk gespeeld en vijf verloren. De totale doel- 
cijfers waren 76 vúór. 33 tegen. (gemiddeld per wedstrijd 
5-2). 

Meer dan twee duizend scholieren zaten, stonden. lagen of 
Iiiiigen uwensdag 28 maart hun stei~ibniiden in het Krelage- 
huis te beproeven. waar Iiet jaarlijkse volleyhaltoernooi werd 
georganiseerd. Van 6611 uur 's middags tot half elf 's avonds 
zijn, niet sleclits tiicen kwart over vijf en zes uur 'n  pauze, 
honderddrieërivijftig wrdstrijdcn gespeeld. Onze school was  
weer met twee teams vrrtegenwoordigd. welke zich wrrkelijk 
voortreffelijk Iiehhen geweerd. 

Hr t  EERSTE team derd al bij de op~nirigswedstrijd. tegen 
hct J. P.  T h y ~ s e l ~ c e u ~ r i  (waarin 'n ons niet onbekend voor- 
komende W. niecspccld~).  icdcre tocschouu.er de ogen uit- 
wrij\.cn dool. z'n verriikkrlijl<c spel. Ure  hebben adeniloos van 
bew-oridering dczr zes helden aangestaard en vroegen ons 
inct verbazing a f ,  hoe onze school plotsrliiig aan '11 zestal zó 
goed spelende volleyballers is gekomen. Zou  dit soms te dari- 
ken zijn aan de speii;ile trainingsnvonden van pater Verrier! 
Maar kun hij dar1 ook niet vlug onzc voetballers en hockeyers 
gaan trdiiirri) 
Hoe hei ook zij. Jack P. w-crd met 28--5 als n paar lagere 
srliooljoiigens in de pon gehakt. dank zij kndlharde services. 
prima overspel en onhoudbare srn>islies. 
, . l egen de St. Jeroenschool waren onze joiige~is misschien iets 
te zeker v a n  hun zaak. waardoor slrchts met 20-16 werd 
yewo~i~iin.  ninar in de dcrde wedstrijd hadden onze teyen- 
standcrs (de  Illo iiit Beverwijk) wederom geen schijn van 
kans. hocwcl ze echt zo slecht nog niet speelden. Uitslag 
20-9. 
Mrt dit al kw-amen we royaal op de eerst? plaats in onze 
poule, met zes punten uit drie wedstrijden. 
In de kwart-Iiriiile kwanten we 'savorids uit tegen dc Dn 
Costak\*reksrliool. 6Cii dcr grote favorieten. Hct werd een 
d ~ r  iiiooiste partijen van het hclc toernooi. Aan heide kanten 
otizichthnar harde hellen, slimme balleties vlak over het riet 
en magnifiek samenspel. W e  kwamen met 4-1 \-ooi- te staan, 
hetgcen de kwekelingen, die allen clubspelera waren. niet iia- 

men. Z e  liepen lanqzaam in rri toen onze p l o ~ g  'n  kleine in- 
zirikiiig kreeg, ~riiiakte de nu op z'n stcrkst spclendr kw-eek- 
scliool ddar gebruik van en liip rnel uit tot 21-12. De 
inzinking warm wc nu te hoven en onder luide aanmoedi- 
gingen van 'n enthousiaste supporterschare. waarbij we LI? 
paters Krudde en Verner en de heer Oomes bespeurden. 
liep onze ploeg punt voor punt in. De Da  Cost't's kregen in 
de rio<, resterende tijd geen enkel piirit rnccr. liiaar Iirlaas 
klonk cle bel. vóór wij hen heleniaal hadden ingelr>pen. Vnii 
de twaalf punten dir WF anderlialve niinliut voor tijd nog 
haddeii, uzaren er zes ovcr, zodat wij door 'n 24-18 neder- 
lang van  v ~ r d e r e  drrlncming waren uitgesloten. 
Dc plocg, die vcrrcwcg dc beste mas die onze school ooit 
hceft vertegenwoordigd bestond uit Pieter h.lctscirii. Otto 
Koenders, Co  Balm. Ralph van Kleef. Willeni van de Kroft 
en de Haan. die 's ;ivoiiils niet n i ~ e  kon doen en zeer ver- 
dienstelijk door H'iri Koericlrrs wird vem-angen. 

IIet T W E E D E  tram, evenrens hestaande- uit dc kwekelingen 
van patcr Vcrncr. deed het iets minder goed dan het eerste, 
maar hceft ons toch ook zeer gaaf spel laten zien. Vooral 
in dc ccrste match, tcgen de Klaas de Vriesschool 11, werd ons 
oog door bewonderenswa.irdig spel bekoord. Met 22-1 1 
werden de KlC~assen aan de karit gezet. Ook dc tweede wed- 
strijd wcrd 'n mccr dnn duidelijkc overwinning. De jongens 
van de Christclijkc Ulo uit Bloemendaal wisten maar acht 
keer 'n punt te scoren. terwijl de onzen de juffrouw hii dz 
puntenbordjes zeventie11 niaal werk gaven. De laatste poule- 
wedstrijd moest beslissen of Triiiiteits I1 ofwel de Rijliskweek- 

Dan zou ik t 
Wanneer de  mensen om mijn gral 
voor de  hen ontvreemdde aardgenoot, 

die toch helaas die vreemde dood 

aan hen niet meer hergaf 

hun geperste tranen laten stromen 

ovcr hun zwarte lange jas, 

die velen hunner nog zopas 

voor kortingsprijzen lieten stomen 

en met goedkoop gehuurde droefheid 

ze mct beroepsbegraversoren 

de laatste mop nog willen horen, 

snikkend smachtend naar 't ontbijt, 

dan is er toch één niet onder hen 

die voor al die zwarte raven 

zo  graag hun kuil zou willen graven, 

maar 't is  zo triest, dat  ik dat ben. 

Th. V. (V) 

school I1 zou overgaan naar de eindstrijden. Hclnas speelde 
onze ploeg niet zo goed als in de voorafgaande partijen. Door 
slordig spel. oiinodige foutjes (en onoplettendheden van dc 
scoordrrj werd de eindst.trid 15-12 in ons nadeel, nadat we 
voortdurend vóOr of grlijk hadden yest:id~i. In weerwil van 
deze nederlaag verdient hrt zestal toili onze coriiplirnenten 
voor hun goede syicl. Tenslotte vernielden wc nog even. dat 
de Rijks H.B.S. uit Vclsen wrdcroin d? heker veroverde en 
dat het tweede van Sancta bij de meisjes won. 

Mixed Hockey -Toernooi 
Stralend weer a a s  het 26 maart en onze hockeyers waren in 
hun iinpjrs. omdat liet Mixed-toernooi. dat de Hartenlust- 
school op  de velden aan dc Di>nk~i.el,i,i~i organiseerde. door- 
gang kon vinden. 'n Zevental trinitariërs (\\~aarvnii er steeds 
C611 reserve was),  gecompleteerd door vijf charmante rok- 
kendraagste~.~ liit Iiet grote Alli'ince-warenhuis. vormden sa- 
men het elftal dat onze school v?i.tcgeiiwoordigde. Er1 zeker 
niet slecht vertegenwoordigde! 
De eerste wedstrijd leverde 'n 2-0 ovcraiiiliing op  teyen 
IIzirterilust 11. door goals van Rudi Völker en Co  Ralm. De drie 
volgende wedstrijden brachten alle 'n 0-0 eindstand. hoewel 
twee wedstt.ijden behoorlijk gewonnen hadden kunnen wor- 
den. Dc \ ~ o o r h o r d ~  w a s  ~clitei. ~ i i i l  ~1.g schot\,drirdi(] (en dat  
lag heus niet alleen aan dc mrisjcs). terwijl diiarentpgen de 
achterhoede. met Hans Peerhoom aan het hoofd. zaak 
keurig dicht hield. Keeper 'l'heo heeft dan ook maar n enkrlc 
keer hoeven op  te treden. 
De laatste vdn  de drie ;.O-0 wedstrijden" was tegen hct 
Coorrihcrt [dat  op  liet toernooi later door n ruime overwin- 
ning op  hct Loiirens Costerlyceuni in de fiiiiile, won) 
De heide teams waren goed tegen elkaar opgewassen en ook 
in deze wedstrijd overhccrsten de verdrdigingen. 
Door deze uitslagen waren we op de tweede plaats in onzc 
poule gekomen. mrt twee punten achterstand op het Coorn- 
hert. 
In 'n  match t cg~ i i  Hartt-nliist I morst derlialve ani de derde 
plaats in de eindstand gestreden worden. 
Nu hleek onze voorhocdc plotsrling in staat =.fl doelpunten tc 



maken. W e e r  Naren liet Rudi V"lker ( l  x )  en Co  Ralm 
( 2  x)  dic cr voor zorgden dat mij met 3-0 aan het langste 
eind trokken. zodat we van de tien elftallen op de derde 
plaats w-dren gekomen. 

Wi j  kunnen tenslotte de Hartenlustschool feliciteren met het 
idee van dit toernooi. ddt alleszins geslaagd was (ook 
's avonds, bij het aan liet toernooi verbonden feest, ging het er, 
naa r  wij urriioinen Iiehhen, rrg qczrlliq toc). - " " .  
Zoii ' n  dpig~lijk toirtiooi ook niet d? hetrekkingeti tiissen de 
Drccf en de Zijlw-eg ieturnt kunnen veresteoigen? Het derde 
trimester is tamelijk lang en misschien zon er 'n middagje 
vrij kunnen worden gemaakt ............ 

PETER \ J .  BUEREN 

O.E.S.A. HOCKEY-  standen 
1948 t/m 1954 Ociidnt argwaan jrgens een nieuw blad in ons land nog geen 

onnodig wantrouwen is. vergeve men mij. dat ik de zeven 
g e s p ~ ~ l d  14 geu'. gelijk verloren Piinten doelcijfers tot nu toe verschenen nurnrrirrs v2in IIet, blad voor jonge 
1 Augixstiniiirium 8 5 1 2 1 31-10 mensen, met argusogen bekeken heb. Als blad voor joligr 
2 T I ~ o r n ~ s i o l l e ~ r  5 4 5 14 30-23 mensen riep het allereerst de vraag op: wanroiii ren hlod voor 

jonge inensen? Daar ik het zelf niet mrct en het blad er zelf 
3 Triniteitslyccum 3 1 10 7 15-43 ook geen antwoord op gccft, nrrm ik aan dat de uitgever 

Iirt n;it er van u.cl ovirwoqen heeft 

1955 t/m 1958 M?t een grote veclzijdighcid probcert dit tijdschrift werkelijk 
een blad voor alle jonge mensen te zijn, hoeu~el het gcdurld 

gespeeld l2 grW. gelijk rrcrloren ~u11ten doelcijfers is om alle groepen. van werkende jeugd tot studerende. van 
I Aiigiistiniaiiiiiii 10 2 0 22 43- 4 vaksihoollcerlicg tot student over een kaiii t? sclicreti, innnr 
2 Thoiiiascollcgr 8 l 3 17 35-11 onidat .,II?t" op  i~itrllrrtiii-rl jwil staat. klinnen wr cr moei- 
1 Mendclcollcge 8 1 9  5 lijk over oordelen of ,.Het" w-rrkelijk zo universeel is. Laat u 

4 
cchtrr door deze heschouwing niet afschrikken. mant de re- 

4 Triniteitslyreiiiii 2 O 10 8+i6 dactie. een uitgelezen staf mensen, zorgt er voor dat ..Het" 

O.E.S.A. VOETBAL-standen 

gcsprcld 12 gcxv. gelijk verloren punten doelcijfers 

1 Thurriasiolleye X 3 1 19 32-13 
2 Tri~iiteitslyceuiii 4 3 5 1 1  18-20 
3 Augustiniariuiii 2 2 8 6 12-29 

1934 t/m 1938 

gespeeld 15 gew. gelijk verloren punten doelcijfers 

I Tlioiiiascollcgr 7 5 3 19 30-17 
2 Trinitcitslycriiiii 5 6 4 16 29-22 
3 Mendclcollrgc 3 7 5 13 25-28 
i Augustinianum 5 2 b: 12 21-38 

Augustinianum won 7 x de hockeybeker en 1 x de voetbal- 
beker. 
Thorrias won 3 s de hockeybeker en  i x d r  vortbalhekcr. 
blende1 woli 1 r dc voethalheker, 
cri Triniteits won 1 en de hockeybeker en 2 x de vorthalheker. 

De laatste keer dat Aiig~stiniiitiii~ii 'n hockeywedstrijd ver- 
loor was  i i i  1949 (tien jaar geleden!) tegen het Triniteits. 
U'C zien dit jaar uit naar de tweede nederlaag (eveneens te- 
gen 'Triniteits liefst). 

De grootste ovrrwiriiiiriq bij lict vo~thallen iiirrrd hrhnsld 
door Tririitcits (7-0 tcgen Aiigiistininniim in 1950) en 'Tho- 
mas (ook 7-0, tenen Trinlit~its in 1951!). 

Dc grootst? overwinning bij het hockeyen behaalde het Au- 
gustinionurn in 1957 tegen Triniteits met 8-0. 

Vier nianl ~indigden t a r c  ploegen gelijk op  de eerste plaats 
( in  1952 en 1956 hij het hockeyen en in 1951 en 1954 bij het 
voetballen). Alle vier de keren wisten dr  Venlonaren de 
beker mee naar huis tc riernen. P. v. B. 

volkomen exclusie1 is en dan verbazend goed exclusief ook. 
Zij l a a ~  ons kennis niakeri nipt alle i~iog~li jke mensen ?n figu- 
ren uit dc wereld vati d i  sport, de kiinst. hrt  amusement; zij 
gcvcn rcportagcs in het kader van het actuele nieuws en 
behandelen muziek zonder vooroordelen. Ook film, toneel en 
hnllct hchhen een belangrijke plaats en de politieke inertie is 
onder handen genomen. Uiteraard zijn noq enige brokjes 
jeugdproblemen in de trant van de tijd lietiandr!d, iniaar dc 
neiging Lot speiuldtie op  ,.roonise stocrlieid", welkc in velc 
r.k. jeugdkrantjes vari de ecrste pagina hlikkrrt. is gelukkig 
ond~rdrukt.  Vaste riihrieken of vrrvolgverhalen ontbreken, zo- 
dat irdi-r nuinmer weer een verrassing is. Een rijke illustratie 
en fraaie druk maken dat .,Het ' een Iuat voor het oog is. 
Een groot hezwi..iar kan inen tegeti ,,Het" inbrengen. n.l. dat 
het sleilits tweeiiiaal per i~ ia i ind verschijnt. Een echt jeugdblad 
zal zeker wekelijks inopten uitkomen. D e  ondernemende re- 
dactie zal, naar ik hoop, als zij er kant toe zou krijgen, zeker 
overgaan tot vcrduhhcling van  het jaarlijks aanlal iiumiriers, 
niaoi. dc jirohlriiien om ,.Hetu dan op peil te liouden ziillen 
nict gcmnkkelijk opgelost kunnen wordeii. 

Overigeris hccft , ,Het '  nog het een en ander aan haai- I ~ z r r s  
te hicden. W a t  het meest vertrouwen \\rekt is, dat ..HetM in 
de eerste nummers rrirt liet bist? is uitgekomcn en later ,.dr 
minclere wijn gesrlioiiken hrrft". inaar dat de laatste stclliy de 
beste waren. I.aat dit ren goede reden zijn om een abonnement 
te obrri\,eyeii of w i i  proefnummer aan te vragen, want ,.Iiet" 
is deze inorite zeker waard. 
,.Het blad voor jonge inensen' is iiitgcgcven bij H. Nelissen. 
Bilthoven (jii'trctl~o~irirrnrtit f 10.-1. l. B. 

Prognose: Het is natuurlijk lied niocilijk 'n voorspelling te 
geven, mdar Locli urillen wij Iict proheren. Het lijkt oris dat 
de oigende eiriclstanclen niet ver hezijden de waarheid zullen 
liggen. 

VOETBAL: HOCKEY: 
1 Thoniiis 5 printen i Augustinianum 5 punten 
2 Triniteits 4 punten 2 Triniteits 3 punten 

3 Auilustiriiariurn 2 piinten 3 Thomas 3 punten 

i Mendel 1 punt 4 Meiidcl 1 punt 



MEOEDELINGEN liCTCOizsI<AMER 

DINSDAG 5 MEI: 
~~vr i jd ingsdng.  Geen lessen. 

DONDERDAG 7 MEI: 
Hemelvaartsdag. Geen lessen 

MAANDAG 11 MEI: 
Nieuwe lesrooster 

11, 12 E N  13 MEI: 
Schriftelijk eindexamen gymnasium 

14, 15, 21, 22, 25 E N  26 MEI: 
Schriftclijk eindexamen H.B.S. A en B. 

ZATERDAG 16 MEI; 
Bedevaart naar Heiloo. 11z zou het op prijs stellen waii- 
xnerr deze oude - misschien de oudste - traditie van 
onze school weer in hadr oud? luister - algemene deel- 
name van lerdren en le~rlingen - werd hersteld. Hoog- 
mie om 9 uur in Heiloo. Prcdikatie door Pater H.  Krudde. 
N a  de bedevaart begin van de Piriksterpaiizr. 

WOENSDAG 20 MEI: 
8.45 Hervatting van de lessen. Einde Pinksterpauze 

ZONDAG 24 MEI: 
Triniteitszondag. Om 9 uur Plechtige Hoogmis in de 
kapel. Gaarne aanwezigheid van een zo groot mogelijk 
deel van lerarencorps en leerlingen. 

DONDERDAG 28 MEI: 
Sarramentszondng. <;een lessen, indien de viering van  
Tri~ii teitszonda~ daartoe aanleiding geeft. 
A.G. Fancy-Fair, 

MAANDAG l JUNI: 
19.30 Ouderavond voor de ouders van di? I??rlitigen. dir 
een keuzr moeten doen tussen gymnasiiim of H.B.S.. tus- 
sen A of B-richting. 

VRIJDACi 5 JUNI: 
Feestdag van het H. Hart, tevens Eerste Vrijdag. 7.45 
Plechtige Hooginis, verplicht voor de Ieerlitigen iiit Hnar- 
lem en Overveen. 
Begin van de lessen oin 9.15. 

9 E N  10 JUNI: 
Mondeling cindcrainen Gymnasium alpha. 

10, 11 E N  12 JUNI: 
Mondeling eindexamen Gyrriiiasi~im Beta. 

Uw kolenhandelaar 

Groote Houtstraat 162 zakken in alle prijzen en lzleuren, lucht- en veldbedden, 
stoelen, tafcls, branders enz. enz. Vakkundige bediening 
is voor zo'n uitrusting zeer belangrijk. Kampkledirig, o.a. 
Am. spijkerbroeken met ritssluiting. shorts, overhciuden, 

Prima anthraciet  trainingspakken, basketbalschoenen etc. 

E FIJNSTE SOORTEN 
R EEN BIJZONDERE GELEGENHEID C .  REES - Schildersbedrijf 

BLOEMENDAAL 
Bloernendaalseweg 60 

.m.Z.. Co,". Schuytrtraat 38 Voor beter werk 

Giebels 1 Jzerhandel N. V. 
Ged. OudeCracht 5 ~ 7 .  HAARLEM - Tc1  31304-31355 

KAYOi\IVEItl'E<;EN\hlOOKDICEKS 
ipc' SloteiiTal>riek - G r i i ~ s o  piiruiiiutiscli cereedscliap - 
I~ilite Bo~~~vbeslag - H,&" Zuurstoflolrieken - Uelïer 
reedschapr>rri - SIie11-. Huia- ei, Propagas Mij. Oxy- 

eni~im. Scliierlam. , ~ ~ ~ h ~ i ~ ~ r ~  ,B,,,~~U THEO BONARIUS 
Soendiipleiii 3 4  - Hsurlciii Noord Telefoon 1.3783 

f l  1.95. 2.30. 3.30, 5.7 

al Uw sdioolhockcn 
Ons succes: ,,MEDIO DE LUXE" 

en doorzichtig. ~chroelriumi> vulliiig. 
NIEUW AAN '1.E SC1IATTF.N 

1 4  kar. gouilen pen. sla<:litr fl 7.- U Liint 2'i-40U!0 Lrspiircn door zoveel mogelijk gebruikte 
achooll>iiek~ii te hupeii. 

Wij lei-rrcii i l i ï  i i i  goede staat en onder garantie. 

VAN DIJK'S BOEKHUIS 


