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en d e  duisternis 
nam het  niet a a n .  . . 

in de vlammende nacht van 

de dood 

kwam een hart, opvallend, 

hoe rood 

van liefde en van medelijden! 

hoe kwam dat hart. dat hart 

zo rood 

in die vlammende nacht van 

de dood? 

het werd gestuurd door liefde. 

juichende kwam het, dat hart 

zo rood 

in die duistere nacht, maar het vol 

de dood. 

Maar op de derde dag, toen had 

de dood 

geen macht meer over dat hart 
zo rood. 
en het verrees in grote glorie. 

Nu heerst het over het leven en 

de dood, 

dat hart van kristus, dat hart 

zo rood 

van liefde en van medelijden! 



Heil den l,er;er! 
* De rcaities op ons gezamenlijke num- 

mer met ,,Primitiae" zijn bijzonder 
gunstig geweest en we kunnen wel 
zeggen, dat het experiment geslaagd is. 

* De recentie van het schooltoniel heeft 
op onze school over het algemeen 
goedkeurend geknik veroorzaakt. maar 
bracht op Sancta een lichte paniek te- 
weeg. Vele fijne snaren van tere meis- 
jesharten zijn geraakt, blijkens een 
bikkelharde kritiek in het zojuist vrr- 
schenen nieuwe nummer van ,,Primi- 
tiae". O p  pagina 15 kunt u hierover 
meer lezen. 

* De kleine polemiek in het vorige num- 
mer is mrt een sisser afgelopen. 
Schriftelijke reacties hebben wij niet 
ontvangen, zodat dit korte maar he- 
vige dispuut als verleden tijd mag 
worden beschouwd. 

* Een overvloed aan kopij heeft ons 
doen hesluiten weer een dikker dan 
normaal nummer uit te brengen. Twee 
ingezonden anonieme gedichtjes zijn 
wegens plaatsgebrek niet opgenomen, 
maar zullen de volgende keer worden 
afgedrukt. 

* Het op de voorpagina komt 
van de hand van Pim de Vroomen, 
terwijl de illustratie cen afbeelding is 
van een houten beeld op het voorma- 
l i g ~  hoofdaltaar in de parochiekerk te 
Miinnerstad, vervaardigd door een 
leerling van Tilman Kiemenachneider 
en daierend van i 1490. 

* W i j  wensen al onze lezers een Zalig 
Pasen mrt blijde gezichten, ook ná 
aankomst van de rapporten. 

* Voor degenen die in de Paasvakantie 
helemaal niets te doen hebben, heve- 
len wij de twee sporttoernooien (vol- 
leybal en voetbal) ten zeerste aan. 
Andere scholen nemen altijd hele Ie, 
gioenen mee. Waarom ataan er hij ons 
meestal slechts enkele vaste figuren 
langs het lijntje? Vooral hij de  wed- 
strijden van het eerste rlfial staat de 
naam van de hele school o p  het spel! 

* Vergeten we  ook de a.s. interscholaire 
niet. Zouden er geen enthousiaste peri 
sonen te vinden zijn, die een school- 
lied zouden kunnen fabriceren voor 
deze gelegenheid? Onze yell is welis- 
waar niet te overtreffen, maar waarom 
zouden we het spit moeten bijten tc- 
gen Eindhoven en Venlo, die ons tot 
nog toe de baas waren in het zingen 
van feestliederen? 

P. v. B. 

Ban tante &?>os 
Onder dit kopje zullen mij van nu af aan enkele door ons ontvangen schoolbladen 
bespreken en eveniueel e~iige opvallende stukjes citeren. Allicht zullen wij ons 
zeer moeten beperken. Inaar het lijkt ons minstens beleefd zo riu en dan eens 
aandacht te schenken aan naar ons qestuurdr orqanen. 
Primitiae, van  oiis geliefd? Soiirtn. zond h ~ t  iiiiiiinwr dat zij in srinirnwerking mct 
een of ander raar lcrnntjc, l'ollr Lege of zoiets genaamd. heeft iiitgcgeven. Wr 
hebben niets dan lof voor dit prachtige nummer. Voortreffelijk, dreefzusjes, zulk 
een editie van jullie orgaan hebben wij nimmer nog gelezen. In &n woord: af! 
Gadt zo door! 
Ronrl de koepel (Seminarie Hageveldl wensen wij geluk met zijn ?O-jarig bestaan. 
In de kroniek lazen wij hel volgende: 

... 9 Februari: Onze teleurstelling ouer hct uiegblijnen rian de kapper 
ii>erd enigszins goedgemaakt door de zo mensclijkc en romantische film: 
,,Sisi, dc  jonge keizerin". lirrlanyenrl zien ir:c uil naar tiet i>olqenr/e deel ... 

Tot  onze grote vreugde kunnen we onze broeders van Hageveld melden. dat Roiuy 
ons i i i  een l i ~ f  h r i~ f j c  gesilireven heeft. dat rr rrioirieriteel liiird word1 gewerkt 
aai, dr verfilming vaii ..De laatst? i i rm van Sisi". Anderniaal in prachtige. ~ i ~ i t u u r -  
lijkr kleuren! 
Iii De IJshrekcr (christelijk lycclirn, Doi-drcclit). dat  precies 1 2 j  jaar bestaat 
(van harte!), viel oiis oog op het volgende stukjr: 

V i i cg~n  
Wanneer je met een tiliegtuig in dc  luciif bent, is alles in orde of het is 
niet iri orde. Als alles in orde is, tioef je niet te lobben. Als niet alles in 
orde is, kizriiieri er 2 dirigwz grliri>r~ri. O[ je tiai( of je i i i i l t  riicf. Als je nief 
vult, is er geen reden iini f r  tobben. Als jc wc1 valf. kirririrri cr 2 dirigrri 
gebeuren. Ot ie raakt geivond, of je raakt niet gcrvond. Als je nirt Beuzond 
raakt, is er geen reden oni fe tobben. Als jc u~el  U ~ u ~ o r i d  rankt. kiiniieti cr 
2 dingen gebeuren. Of  je geneest ot  je geneest niet. Als jc genccst, is er 
geen reden om tc tobben. Als je niet geneest, kut, je nict meer ti>bbcn. 

Overigens moer de lezer volstrekt niet denken dat ..U? IJshrrlicr' allcen niôar vol 
met zulke heerlijke leuterkoek zou staan. Oh  neen! Het hlad bevat liefst 36 blad- 
zijden. waarvdn er ,  silirik niet, 13 met advertenties gevuld zijn. Wij telden 95 
aiinonccs. i n ~ t  als fijn grapje op de ladiste pacliria de uitnodiging: ..Hier is nog 
plaats voor uw ndvrrtentie." 
Overigens mag Ahoi vali Iiet St. Aloysiusiollegr uit Den IIaaq er ook wezen 
met zijn 42 advertentics Wij vragen ons echter wel af. wat rnen precies onder 
schoolh1;id mort verstaan, vooral als wc nog even de irilioud van een urillekeurig 
nummer bekijken: l 'wee  pagina's inleiding. 2 hlz. kroniek. 242' blz. over eeii teti- 
toonstelling, l!- ..missieflitsen" die wij reeds in ..Sursiiiii Cordo" en andere der- 
gelijke periodieken lazen. cen rcisvrrslag van ene Ahnunnh Boutr.os (sclioli~r!) 
(4% pagina), een prijsvraag ( 2  blz.). een open brief, cen vcrvolgvei.li;ial. een 
interview vdn 3 j -  pagina over het woonwagenwezen. een verslag van een alin- 
deniie-avond. nogiriaals een open brief ( 2  pagiria's) en tenslotte twee rnede- 
deliiigeii. die PVCIIFFIIS niets met eeii sclioolblad hebben uit te staan. Een kunst om 
z6 eens in d? veertien dagen iiit te komen! 
V a n  de vele andcre hladen die wij ontvingen. noemen wij alleen nog .,De  har^ 
poen" van Iiet St. Igriatiiiscollcge uit Aliisterdam, die ons streds weer verrast met 
uitstekende iiu~iiiiie~.~, zowcl van vorm als van inlioild. Peter van Burre~i 

Goede Week Pleleehlighedcia in de kapel 
Witte  Donderdag 8 uur Donkcre Metten 

18 uiir Plechtige I Iooy~riis en Processie 
Goede Vrijdag 8 uur Donkcrc Mcttrii 

l5  uur Plechtige Viering van dc Dood vati Christus. 
Gelegenheid tot communiceren. 

Stille Zaterdag 8 uur Donkere Metten. 
23 liui- Paaswake en Plechtige Paasmis. 

Paaizoridag 10 uur Plechtige Hoogmis. 

Vaiantie 
De Paasvacaritie begint na de proefwerken van woensdag 13 april en eindigt 
op inaandag 2 niei des niorgeris te 8.45 uur.  

Interscholaire Auguctijnse Scholen 
O p  za t~ rdag  7 en zoiidag 8 rnei ivordt te Eindhoven de jaarlijkse Interscholaire 
gehouden tiissen de Augustijiiencoll~ges i i i  N ~ d ~ r l a n d .  Regelingen worden 
door de gymnasticklrrnren. het hestiiiii. vnn Cassiciaciim en niij bekend 
gemaakt. 



, ,Zie j i j  nog niets?" vroeg de eerste der zestien roeiers. 
,.Nog steeds geen land", als aiitwoord. 
De eerste tastte ovcr zijn ogen, ogen die vrrtroehcld werden. 
ogen met grijze vliezen. 
,,Zie je nu nog niets?" vroeg hij even daarna smekend als 
een kind. 
,,Houd je toch stil, nog steeds niets, roei door!" 
Stil --as het o p  zee; slechts liet geplons der riernen was hoor- 
haar; w-iiidstil, onlieilsprlleiid stil; krijsende z e ~ v o ~ e l s .  
,,Vogels, ik hoor vogels", zei de halfhlinde roeier. ..de hoden 
van het land, van ons beloofde land": en hij zong een oiid 
zeemanslied op d? beweging van de spaan. 
Maar de vogels vlogen weg. nieenemend hun gekrijs en alles 
werd weer stil: sinistere hemel, druipende zweetlichamen. 
..Roei dan Loch, roeien. ure moeten het land halen!" 
De eerste haalde zijn schouders op en trok aan de riernen: 
gepiep in de dollen, angstaanjagend gepi~p.  
,,Zingen. kerels zingt dan toch, zingt!" 
Geen lust tot zingen. ieder trok onverschillig aan zijn roei- 
spaan, telkens opnieiiw zestien plonsen. zestien rukken naar 
Iiet heloofde land. 
De eerste roeier zuchtte, keek met zijn matglazen ogen om en 
smeekte de ander nog eens te kijken. 
,,Nee. nog niets: ik zal je wel zegyen wanneer het land in 
richt is." 
,,\Vaar zijn de vogels dan? Is onze hoop weg?' 
,,Ach man. praat niet zo dom roei lipver!" 
Verstard bleef de  eerste zitten, totdat een schreeuw van 
achteren hem er toe aanzette, om de roeiriemen te grijpen. 
,,Zingen kerels, zingt dan toch! Waarom zingen jullie niet!" 
E n  de achtste der zestien roeiers begon een lied, een lied van 
ile jonkvrouw. ver~iioard op de zee. 
..Toen ging ze staan op de wallekant 
DP jonkvrouw van over de zee.'' 
Lenig bewegen de lichamen. o p  de ritniiek van het lird. 
,,Hé, trekt toch mee, naar de jonkvroiiw, van over de zee. 
.,Hé, trekt toch mee, we varen midden op zee." 
Plotseling hield de zdriger op; geen grrorp, zing door. 
. ,We gaan niet goed, we gaan niet goed; ik voel het. ure gaan 
niet goed", jammerde de halfblinde. ,,Ach kijk nog eens. Zie 
je land? Zeg me, dat  je lalid ziet, zeg Iiet me. of zeg. dat er 
vogels vliegen, toe. zeg het me  toch!" 
,.Zeur toch tiiet zo. roei, zeq ik ie, roei!" 
,Neeii", kreunde hii, ..neen, ik moet weten, of we goed gaan." 
,,Je, stil maar, uv gaan gwd,  roeien!" 
Hij nam de roeispaan o p  en roeide. traag, loom, verder. 
Zweet liep over zijn geplooide  borst^ zijn gezicht was nat, 
glimmend, en daartussen twee doffe plrkken, half gesloten 
ogen. bedekt mrt gelooide oogleden. 
,.Hoe lang v~irrii we nu al!' 
,,Zolang als we oiid ziin!' 
,,Hoe oiid hen ik? Ik weet het niet meer: oud." 
De zanger ging door met ziin lied. schreeiiwend, totdat het 
uit was. 
Gejuich, geroep, ziny verder! 
Dof lobberden de golven tegen de wand van de boot, dof 
klonk het geklots van de slaande roeiriemen. begeleid door 
zielsamenknijpend gesnerp. 
..Maak de dollen nat. spuw er op!" 
Minder gepiep. 
,.Geen land. gren vogels, geen land. vogels; maar ik heh z? 
toch gchoord. vogels, gekrijs. ja. vogels. echte vogels. O f  was 
het grluid het piepen van. . .  Neen! Necn; het waren vogels. 
of toch geen vogels, vogels. Nog geen laiid? Kijk nog eens. je 
moet kijken." 
,.Niets." 
..Heb jij vogels gezien? Echte vogels?'' 
.,Bazel toch niet zo. ik Iieh niits gehoord. alleen wat gepiep 

~ ~ 

van joixw droge pin.'' 
..Geen laiid, p e n  vogels, geen vogels, land ... Ik moet er uit, 
stopt dan. Inat iiic ?i. uit; ik wil naar het beloofde land, het 
land en de vogels. ja de vogels en het land. Neen. niet naar 
die jonkvrouw. neen!" Jammerend had hij zich hdlf opgericht. 
..Blijf zitten stommerd, we zitten op zee.'' 

..Onder d r  zee land, vogrls, alles; ik moet er uit, er iiit!" 
Wankelend liep hij een paar stappen. Als ccn waaiiziniiigi- 
riep hij om land, het land. hrt beloofde land: hij strekte zijn 
armen uit om zijn land. waarvoor hij zo lang had gevaren. te 
omarmen. 
Toen viel hij. niet ren plons; boven. onder, nog eenmaal 
boven. twee waasogen hreken in het half niets. 
Een klagende sten,, een hunkerend hart. Vijf samenknijpende 
vingers. eiltig. staken cven boven het water; toen nirls. 
Rinipt-Is water dreven weg, en de zee werd weer elfen en de 
vijftien iroriers roeiden voort. 

Agyrtos Vla 

Nacht 
Tminkelend in het blauw der l~iclite~i 
is de straling van de sterreribaan; 
over het bos heen zinkt 
het glanzen van de maan. 

In hct spicgclherld der zee 
kijkt iirer een slapend woud; 
eri duisternis ligt iiitgrsprrid 
over het zwijgend kreupelhout 

F.en lochrn. bijna spreken 
is lioorhaar in de natuur: 
zengeiid hrandt voor de maaiers 
r e n  open laaiend vuur. 

Door het hoogopstaande gras 
aan de poten zijn kluister, 
zmcrft een spierwitte hengst 
alleen door het duister. 

E n  hoor, een lofzang groeit ~ P E ~ S  aan 
tot een liedverzameling; 
en uit de kring der zangers  reedt 
een jeugdig jongeliny. 

Hij zwaait zijn muts naar omhoog. 
vangt die op en kijkt Ceninanl 
riaar niets; l i i j  danst, zit even neer. 
steeds fluitend als een riachtegnal. 

De kwartelkoning uit de weiden zinyt 
een antwoord aan het lied, 
tcrwijl ver over de velden 
de klank ontvliedt. 
Spiegelend en glimmend als de meren 
en de akkers in een goud verschiet. 

helder als d? boezem van de zee, 
wijdsheid waar geen grens om viel, 

grlijk de sterren boven het land 
de struiken en het riet: 
zo ook klinken zclf omhoog 
de sternrrien in de ziel. 

Iwan S. Nikitin 
Kussisch dichter. 1824-1861 
Vertaling: T. Vierhout (VI )  



Hoe hoog men ook niet zelden de  beschrijvingskunst en de  
fijnzinnige karakteranalyse in met name de franse romans 
sedert het begin van deze eeuw. kan roemen, toch ontheft 
zijn creatief meesterschap een literator niet aan  waarde- 
normen. De roman. die ons vertrouwd maakt met de gemoeds- 
ervaring van een schrijver schept een andere werkelijkheid 
dan die van de  feiten, doch stelt deze geenszins buiten de  
zfdelijke orde. 
Met zijn werk zal d e  romancier onvermoede facetten van  het 
leven binnen de lezerskring kunnen trekken. Zijn roman moet 
dan ook een groots uitzicht geven op heel de  mensheid en de 
universaliteit van de enge wereld. waar wij geboren zijn en 
bemind en geleden hebben, duidelijk maken. Een onmisbaar 
vermwen tot taalbeheersina is daartoe een machtig, ook ge- 
vaarlijk hulpmiddel. 

- " 

lean-Paul Sartre. Aldous Huxley en wveel geestverwanten 
lichten hun filosofieën en moraal toe met romans. Hun roman- 
figuren wijken in onze geest langzaam voor de  ideeën, die 
in hen belichaamd werden en maken daardoor een des te 
sterker indruk De levensvisie van een kunstenaar kan van  
een dusdanige negatieve of nihilistische mentaliteit zijn, dat  
zijn roman een argument wordt, niet alleen tegen de schrijver, 
maar ook tegen de  waarheidswereld. het leven zelf. die hij 
vertegenwoordigt. 
Niet geheel ontdaan van waarheid is dan inderdaad de ge- 
durig naar voren gebrachte waarschuwing, dat sommige, 
overigens juist zo diep menselijk geschreven werken, bijna tot 
de  pornografie behoren. In het maart-nummer van Maatstaf 
publiceerde een zekere Antal Sivirsky een studie over de  
'post humanistische romanfiguur, waarin hij d e  roman- 
schrijvers te lijf gaat, die de mens weergeven in de afbraak 
der traditionele levenswetten en moraal. Terecht beweert hij 
hier, dat de levenswijze van deze post humanistische personen 
twijfel doet ontstaan aan de  mogelijkheid van een goed leven 
zonder de sancties op de  zonde in het hiernamaals. Voor een 
katholiek is dit ondenkbaar. een godloochenaar kan het on- 
aannemelijk vinden. 
Het in november van het vorig jaar voor het eerst te Parijs 
opgevoerde toneelspel ,,les srquestrés d'AlthonaW van Jean 
Paul Sartre getuigde echter wederom van de  zinledigheid die 
Sartre aan het menselijk bestaan verbindt. Zoals in bijna al 
zijn werken legt deze filosoof en romancier in dit stuk de  
ideeën neer van zijn wijsgerig stelsel. die waarlijk verre van 
hoopgevend of troostvol zijn, bekleed met de wroeging van 
een wereld, die, rampzalig en somber, geen uitzicht meer biedt. 
Voor Sartre moet zich ook haast wel een levensvisie voor- 
doen. waarin geen straal van hoop kan doordringen, omdat 
zijn ideeën o p  geen bovennatuur gefundeerd blijken. 
Als katholieken echter houden wij vast aan het denkbeeld, 
dat een wereld, een mensheid nooit zinloos kan bestaan, juist 
door het feit dat zij bestaat, dat haar leven en zijn gegeven 
is. Dit voorrecht aan hen die geloven. is geen reden tot hoog- 
moed. Maar het is de eniae hoost in de  evidente uitzicht- 
loosheid van een vergankelijk leven. 
Wanneer Sartre en zovelen met hem. hun bestaan en levens- 
situatie overzien, hun nihilistisch wijsgerig stelsel om louter 
menselijke. daarom tijdelijke en nooit volmaakte mogelijk- 
heden en levenskansen opzetten, hoe zouden zij dan, zónder 
de hoop en de relatieve levenswaarden, die wij heschoumen, 
tot een optimistische of zelfs maar hoopvolle opvatting over 
ons bestaan kunnen komen? 
Nooit getuigt het menselijke zijn van een onverhroken en 
gestadig groter wordende harmonie. en de kennisname van de 
tegenpool van het standpunt. dat  wii als christenen in mogen 
nemen. zal dan ook de  kijk o p  de realiteit die wij beleven, 
hoe gruwelijk en gehavend voor hen, die na dit leven niets 
meer verwachten. ruimer en diepgaander maken. Een eerlijke 
uitroep van een wanhopig schrijver, die in zijn radeloosheid 
en cynisme het leven geeft aan  deerniswekkende mensheid 
in zijn romans, kan nooit verachting of afkeer teweegbrengen. 
zeker niet onder 'n menslievendheid propagerende christenheid 
Dat  de romans van een Mauriac. zelf katholiek, bij zovele 
gelovige broeders walging oogsten, is vaak t e  danken aan het 
feit, dat de auteur de bijna reëel geworden romanwerkelijk- 
heid op hen aan doet stormen, hen soms gelijkenissen voor 

ogen stelt met hun eigen huichelachtig leven en hun ver- 
meende beelden van rechtvaardigheid en waarheid in puin 
slaat. 
Maar zijn we dan doordrongen van die noodotswending van 
ons bestaan. welke zij die ons geloof niet kennen zo  aruweliik 
scherper ervaren, ho i  verlangend beginnen we dan niet uit te 
zien naar een positief gerichte levensvorm in de  literatuur. 
Naar een opbouwende visie, die uitzicht geven zal op wat 
nog aan geluk bestaat o p  deze wereld, aan vrede en liefde. 
Als een kunstenaar dit zou weergeven. in zijn werkverwezen- 
lijkend wat hij als de zin en vormgeving van het leven heeft 
herkend, activeert dit ook onze gewekte krachten en ge- 
voelens tot een sterker gespannen en bewuster leven. Dan zal 
de  schrijver of filosoof meer dan ooit in dienst staan van een 
maatschappelijk ideaal. 
Voor Sartre bleek bet onmogelijk evenals welhaast voor een 
ander wijsgerig romancier, Albert Camus. Maar de laatste is, 
nog kort geleden. gestorven, de wereld achterlatend met een 

stukgeslagen vertrouwen o p  de bijna wortelschietende. posi- 
tieve en eindelijk vertrouwen schenkende denkbeelden van 
een huidig schrijver. 
In de  zo abrupt afgebroken periode van zijn auteurschap 
bleef Camus' bezinning op het menselijk bestaan steeds on- 
bevredigd. Het was het tasten en zoeken van de mens. die 
God niet kende, en zich niet wilde laten verstikken door die 
verlammende gedachte van de nutteloosheid van te leven. De 
strijd. die vele christenen wel moeten doorstaan als ze twij- 
felen gaan aan de waarheid van hun geloof, heeft Camus zijn 
gehele leven gestreden. Alleen vocht hij voor een.zekerheid, 
die bij tevoren nog niet gekend had. 
Hoc moeilijk, voor katholieken haast onbegrijpelijk moeilijk, 
dit zoeken hem gevallen moet zijn. daarvan getuigen de ro- 
mans van deze grote denker. 
Vooral tekent ziin onzekerheid ..le mvthe de  Sisvnhe". dcar ,. . 
de naam reeds een bepaalde doeiiooshéid onthullend. waar het 
werk van spreekt. Hoewel echter Sisvphus de  zware steen 
eindeloos weer tegen de berghelling opdbwt, rijst in hem geen 



overgave en ontmoediging, maar een groeiend verzet, dat 
toch steeds binnen de menselijke grenzen blijft en nooit boven 
de bergtop uitstijgt naar een hoger Docl. 
Ook in ,.La peste" sluimert geen doffe berusting in die vresr- 
lijkr ramp. die een mensheid treffen kan, maar groeit Camus 
boven vele zijner tijdgenoten uit door zijn verlangen naar een, 
nog aards. geluk, dat hij in deugd en offervaardigheid. als 
naasteriliefdr tracht te verwezenlijken. 
Tvlaar liet blijven offers. waarvan de rook niet omhoog krin- 
gelt. doch liet iiitziclit tot deze wereld beperkt houdt. Het 
boek is zijn mecstcrwerk genoenid. Ondanks d i  voor een 
katholiek onaanvaardbare. doch zo begrijpelijke, humenis- 
tischr geest. die het ademt, neemt het boek de menselijke 
waarden op in ruim verband en neemt het positief stelling- 
nairie in de keuze tussen naastenliefde o f  egoïsme. Hoe langer 
hoe nader konit Ca~rius het christelijk standpunt, maar hoe- 
vrel tiieer inspanning heeft hein dat gekost. Temidden van de 
chaos van de iiiodei-rie wereld vertegenwoordigde hij de recht- 
vaardigheid en de hoop, die hij ondanks de verwarringen, die 
hij te zien krrcg in zijn gehoorteland Aigerij? en na de twiede 
wereldoorlog in Berlijn en Hirosjima. behouden heeft. 
O p  het moment van zijn dood bevond hij zich tenslotte bij de 
laatste beslissende onzekerheid, die zijn geest heeft gekweld, 

te kiezen tussen het louter menselijke en het hoger leven. 
To t  dan toe had hij reeds zovele malen gekozen in zijn strijd 
oni het v~rtroiiweri in de ~riensheid en het leven. waarin hij 
zelf wankel geplaatst =.as. doch zijn keuze bleef steeds tot het 
menselijke hcperkt: 'Je ii'irai pas si Iniii', is zijn verweer dan. 
Maar het onbevredigd vrrlnngen vlamde in hrm nnvrrzmakt. 
Over alles wat hij schreef ligt de weemoed. ingehouden en 
soms zo voelbaar ook, die hem het leven onzeghaar onvol- 
daan gemaakt heeft. Als enige beloning voor zijn tastend 
denken heeft hij de liefde gevonden en het geluk, die de mens 
losmaken van zijn haat en egoïsme en hem tenminste brengen 
i i i  een to~starid van begrip en ontvankelijkheid. 
Deze waarden missen echter steeds de hoop en het geloof 
aan een toekomst in dr  Eeuwigheid, en daardonr in cen tor- 
komst van dc wereld, want ze zijn verstoken van die boven- 
zinnelijke rust, die ook dit aardse gevoel van onvoldaanheid 
relativeert. 
Daarom blijft Camus een weemoedig mens. maar een mens 
die groot is geweest in zijn denken en daarvoor vele offers 
moest brengen. Daarorn zal hij nu en voor altijd weten, wat 
wij door Christus steeds geweten hebben. en kan Iiet offer 
van zijn leven nict tevergeefs geweest zijn. 

Ted Vierhout (VI )  

g e  ware kunstenaar. 
Vol verwachting ging ik op ren regenachtige middag naar 
Oudewater. Een vriend had irie op de hoogte gebracht vali 

de daar pas gevestigd? ..Oiidewaterse school". Hij bestond 
uit één artist, de kunstschilder Piet Peer. Ik, als bekend lief- 
hrhhcr van alles wat ,.modern" heet. ging dus naar Oudc- 
urnter. 't Kosttr mij in dit heroemde plaatsje hepnald nict veel 
moeite het atelier van de man te vinden. Midden in de voor- 
naamste straat hing op een oud. vervallen huisje, in dc felste 
kleuren geschilderd. een groot bord. waarop 't gloedvolle 
woord ,.Oudewaterse school" stond. 
Toen ik voor de deur van dit gammele huis stond. werd ik 
plots stil. Ik hcsefte ineens de grootheid van de daar wonende 
kutistenaar ... er was namelijk geen bel te bekennen! Ik hoor 
nu al: ohh ... zeggen, maar onderschat dit si~ripel lijkende 
feitje niet! Het is wel degelijk, ja. van zeer groot belang. 
Hierdoor viel me namelijk meteen dl op. dat deze kunst- 
schilder tot de allermodernste stroiniiiy behoorde. En wel tot 
de stroming van die kunstenaars. die niet alleen meer primi- 
tief schilderen. niaar dit doorvoeren en ook in het dagelijks 
leven al tot de oerstaat der mens teruggaan. 

Ik gaf een trap tegen d i  deur, oili me maar goed in te gaan 
leven in de sfeer van deze kunstenaar, Ik stond gelijk al in 
een kanier en struikelde pnrdors over een paar houtblokken 
en Iiet s c l i ~ i l d ~  Fen haartje of ik had in een houtvuur ge- 
ziteii. dat iiiidden in de kamer aangelegd was  en waarboven 
asii ren driepoot een grote pot hing. Dit was het ware prinii- 
tieve! In de hoek lag wat stro, waarop de schilder kennelijk 
sliep. Een klein foutje viel nie e i l i t ~ r  op in deze radicale 
schilder. er stond namrlijk een jenrvcrflcs. die de primitieve 
mens vast niet gikend Iiecft. Maar deze kleinigheid vergat ik 
terstond. toen ik de schilder eens nader bekeek. Daar stond 
Iii j  voor zijn schildersezel en smeerde in heftige emotie alle 
kit-iireti vrrf tegelijk op het doek. 

Plotselincl kori hij hct nirt meer uithouden en smeet onder een 
knetterend? vloek een halve pot groene verf naar het kunst- 
stuk: het was schitterend. magnifiek, verbijsterend!! Tegen 
cen dieprood een helgeel en tegenover een rose een raven- 
zwarte veeg. Tegen een sombere acliti~.groiid, een lichte vro- 
lijke voorgrond. Een waar klciirenspel, Fen lust voor mijn 
geoefend oog. Dit alles was gebeurd in twee minuten. N u  
was het af en met grote letters ondertekende hij en zette in 
een hoek Opus 1075. Ik stond verstomd. W a t  een oeuvre! 
En ik greep naar mijn portemonnee en wilde er alles uit- 
scliiidden voor dat ene schilderij, hoewel ik wist dat dit arni- 
zalig hretje slechts ren schijntje was tegenover de enorme 
waarde van het doek. Hij scheen het echter niet te zien, deed 
het raam open en gooide het werk in de neergutsende regen. 
Ik stond hem wanhopig aan te staren, maar hij zei nuchter: 
.,Dat deed Cézanne ook." 

Ik had het begrepen. ik voelde mij eigenlijk gerust. Dit was 
een w-aar kunstenaar. hier moest de wereld op bouwen! E r  
was ren diept- stilte gevallen en oni d e z ~  te verbreken vroug 
ik de hcroenide ninn tot wat voor richting hij eigenlijk be- 
hoorde ,.HuM. zei hij, ,.een week geleden hen ik hegonnen 
met deze Oudewaterse school, heb zo alles eens doorgewerkt 
en heb nu mijn eigen richting bepaald. 
De eerste dag van deze week was ik naturalist, de tweede 
impressionist, de derde expressionist, de vierde kubist. de 
vijfde surrealist. de zesde nihilist (toen schilderde ik doeken 
zonder iets erop) en i i ~ i  ben ik Aorqiiist (ik slinger en smijt 
ciiit V F T ~ . "  

Verbaasd had ik dit aangehoord. W a t  cen variatie; wat een 
genie was deze man. Ik vroeg of hij er al lang van afgestapt 
was met de kwast te schilderen - ik had hem geen kwast 
zien aanraken. Hij antwoordde: ,,Ik heb het eigenlijk af-  
geleerd in mijn nihilistische periode. dus die was gisteren. 
Maar het gaat zo veel vlugger en spontaner, alleen kost het 
wat meer vr r f ,  snapt U?" 
Ik snapte het ?n wilde nog veel meer vragen. ik wilde alles te 
\veten koi~ien OVPT deze unieke figiiiir. 
Hij draaide om en hrgnn aan een nieuw kunststuk. Ik voelde 
me overbodig en ging in een droom weg. 
Ik had de deur nog niet dichtgedaan of uit een grote glan- 
zende auto sprongen enige mannen die het huisje van de 
kunstenaar omsingelden en twee klommen er binnen. O p  de 
glanzende auto zat een klein bordje .,inrichting voor geestes- 
gestoorderis' en een van de mannen zei: ..Het heeft een week 
geduurd inaar nou hebben we hem toch." En een aridit.. 
. .We zullen hein stevig op moeten sluiten, want hij is he- 
linorlijk gevaarlijk." 
Ik strompelde weg. 

R de Jong 1V 

Zoals de schaduw van een boom 
IJlings verdwijnt .... als in een droom, 
Dic plotseling ontwaakt .... zo springt 
M'n hart open. Ik hoor: ze zingt ... 

Haar bch  klonk ,715 ren i~iorgenstond 
Vol friwe dauw. haar zang verstond 
De cchoonhe~d van haar urezen. Toch 
W a s  dc narde grauw en ijlde nog. 

En als het zorinerood al rouwt. 
Treedt ze uit h ~ t  donkcri 
Vol kronkelpaden. En ik weet ... 
Mijn God, vergeef, vcrgcct Vergeet. 

Hans IJsing (5al  



Al enkele dagen was het duidelijk dat  
dit komen moest; de eetlust nam af. de  
slapeloosheid toe. tot we  opeens wisten 
wat er aan schortte. W i j  haden Kronyck 
38" Kronyck. weliswaar chronisch, maar 
het was toch raak. E n  voorwaar. het was  
logisch, want bergen aantekeningen sta- 
 eld den zich op in de  apart daartoe be- 
stemde hutkoffers. W e  nemen slechts 
een greep uit het grote nieuws, dat  weer 
veel stof op deed waaien. wa l s  de  atoom. 
bom in de Sahara. Dan hadden we nog 
een groot staatsman die verkouden werd, 
hetwelk niemand verwonderde, gezien het 
klimaat waarin deze man leeft. Tenslotte 
waren daar de  bouwvakkers. die o p  een 
prille, koele lente-morgen de  tmffels e r  
bij neerlegden; ook al  niet verwonderlijk. 
Dan is nu het moment gekomen om met 
een kloeke duik in onze hutkoffer t e  ver- 
dwijnen, alwaar wij met intense vreugde 
gaan rondmllen in het overvloedige 
oieuws. 

Zaterdag 30 januari 
Prinses Beatrix vierde haar verjaardag 
en liet ons via vele instanties meedelen 
in haar feestvreugde. 
Maandag 1 februari 
Begin van de jaarlijkse retraite. die 
achteraf bezien volgens schema verlopen 
is. Hier en daar stak een saboteurtje het 
hoofd op. maar dat werd spoedig in- 
gedrukt. 

Zaterdag 6 februari 
De heer Holleboom was  in ijltempo naar 
het Zwitserse Davos gereden en zag nog 
hoe Jan Pesman daar in vloeiende stijl 
de 10.000 meter in zeer weinig tijd o p  
zijn naam bracht. Het moet voor de  heer 
Holleboom wel een harde n w t  zijn van 
het internationale niveau weer af te dalen 
naar ons koude gymnastiekzaaltje. Maar 
misschien kunnen we aan de  gym-lessen 
ook een internationaal tintje geven. iets 
zingen voor de les of zo. 

Woensdag 10 februari 
In de grote pauze vernamen wij met ge- 
voelens enerzijds van smart, anderzijds 
van blijdschap, dat  in september van het 
jaar 1960 p. Van Straaten de bestiering 
van onze school zal toevertrouwen aan 
p. Kuipers. 
Na deze officiële bekendmaking mochten 
we naar huis om de emotie te verwerken. 

Zaterdag 13 februari 
nam de  heer Wilshaus afscheid van onze 
school. W i j  wensen hem nog het aller- 
beste toe. 
Maandag 15 februari 
Uur muziek V.e.v.z.e. 

Woensdag 24 febtuaci 

's Morgens werd een H. Mis gelezen ter 
gelegenheid van de sluiting der jaarlijkse 
retraites. 
's Middags zagen wij Schillers toneplstuk 
,,Wall.ensteins Tod". Dit stuk was niet 
bepaald geschikt voor het aanwezige pu- 
bliek. Z o  klonk, toen een der acteurs, vol 
woede. zijn stem tot een schor gefluister 
liet dalen, in de zaal een hartelijk gelach 
op. O f  het geschikt was voor de acteurs 
zelf willen we  buiten beschouwing laten. 
maar wel lag het spelpeil ernstig lager 
dan verleden jaar. 

Donderdag 25 februari 
Een vriendelijk lachende heer, Bert 
Schierbeek genaamd. vertelde ons over 
zijn visie op ,,taal" en over zijn eigen 
werken. Voor een uitgebreid en welover- 
wogen verslag heeft de  redactie in dit 
nummer plaats ingemimd. 

Vrijdag 2 februari en daarvoor 
Dringende drommen, wapperende span- 
doeken, trompetgeschal. gillende stemmen, 
vliegend hout. gedrukte leugens, bergen 
van goud. dit alles diende om de  candi- 
daten voor het nieuwe A.G.-bestuur in 
oen gunstig daglicht te stellen. Frans v. 
Meerwijk kwam de koer op, zag vanaf 
het dak op ons neer, en overwon nog net. 
En toch moeten ze hem opsluiten want 
demagogen blijven gevaarlijk. 

Maandag 29 februari 
Helemaal vrij. ' 

Dinsdag 1 maart 
Nog steeds vrij. 

Maandag 7 maart 
Een fotograaf nam in het Rectorskamer- 
tje onze hoofden peinzend op, gebaarde 
vervolgens wat met zijn eigen hoofd en 
drukte o p  een knopje. 
Sommigen meenden dat het een en ander 
in verband stond met het politieblad. 
anderen dat het voor het schoolarchief 
was, weer anderen hadden er helemaal 
gcen mening over. 

Zaterdag 19 maart 
Stille Omgang. 
Lopers: ,,Het lijkt wel of er  een vent o p  
mijn hoofd zit." 
..Alleen mijn linkerbeen zit een beetje 
los." 
Fietsers: ,,Ik wou, dat  ik een echte fiets 
had." 
Bussers: ................................ ach, ja. 
E n  daar is dan het einde reeds in zicht. 
W a t  ook in zicht is. is d e  lente. Het ont- 
luikende pinksterblommeke knipoogt al  
weer tegen een loeiende koe, het vee is 
weer dartel, de merel niet moe. 
Een nieuwe lente en een nieuw geluid. 
ik wilde dit klonk als een fris gefluit, 
het klonk slechts als een knarsende rem. 
waarmede ik stilstond voor drensende 
brem. 

Brem toch is lijk een proefwerkweek. 
Het bottelt dra uit langs de  sappige kreek, 
van nietsdoend luieren in een boek, 
tot ik daar vond. in die schem'rige hoek, 
een waardig slot, mij nog nooit gegund. 
ik zag het. ik greep het, het was  een 

Eric 



Het orakel van Delphi en de Voetbalpool 
Elet was de laatst? dag van de vacantie. Ik verveelde me 
gruwelijk ei1 was hlij dat mijn vader me riep en zei: .,Doe me 
rens ren lol en gil hoven op zolder dat ene kamertie eens 
uprilii~ien: de roniinel puilt dc deur uit.'' 
Ik naar boven, en ik begon met frisse moed op te ruimen. 
Stapels dozen oude kranten van jaren geleden lagen op ei1 

door elkaar. 
Toen ik een strloel dozen van de iniirir meqhaaldc, nntdekte 
ik een deur. Ik was niet nieuw-gierig, inanr wildr toch graag 
weten wat ditdi. dchter was in schoof de grendcl weg. 
Een hele verzanieliiig oude hloernpotten en gebarsten vazen 
stonden netjes op plankeii naast elkaar. 
Opriiinien. Iiod rii i j i i  vader gezegd, nu dat zou gebeuren. 
Hupsee, daar ging de rcrstr vaas! Kledder!! een bloempot 
vnlgdr dczclfdc n r g ,  het vuilnisvat in. Ik kreeg er plezier in. 
i\iitoniatisch grecp en gooide ik. 
Achter een van de vazen zag ik ren klein hccldjc staan, ik 
pakte het en liet het oiet si?l.iijk? zwaai in het vuilnisvat 
belanden. 
Ik had alweer ven bloriiipot te pakken oni te gooien toen ik 
hoorde roepen: ..lii. kan dat riiet kalmer." V~rschr ik t  k ~ e k  ik 
rond rri,i,<r zag riieniaiid. 7 ,~ker  v~i .b~eiding.  diirlit ik en 
wilde w-cel. doorgaan, maai. nlwccr riep een strm: ..lk vind 
ht-t ZFFT o n e ~ r h i ~ d i ~  dat je mr weggooit." Het a a s  dus geen 
vcrhcclding. Het geluid kwam uit de richting van het vuilnis- 
vat. Ik lieo er naar toe en keek erin. Toen sebeurde het. IIr t  
beeldje knipoogde. 
Ik haalde hft eruit. Met de stofdoek veende ik de laan stof 
weg. ,.Dank ie wel. nu kunnen we zien wat we zeggen, m l  r g ik iriii even voorstellen? Mijri ridiirn is het orakel van Delphi." 
..Acrngeiiaci~n". zei ik. .,Hoe komt LI hier vïrzeild?" ..Dat 
verliaal is veel te lang orii te vertellen. maar ik ben blij dat ik 
wrer eens licht z i ~ ,  het was puur v~rvelend in clie kast." I l r t  
hccldjr krrk inc met een plrchtigc blik aan. 

,.Jongmens omdat jij me uit het donker verlost hebt mag je 
me ieis vragen. Als je op school goed opgelet hebt. is het je 
bekend, dat ik altijd het goede antwoord weet." 
Ik dacht diep na. Zou ik de uitkomst van de meelkuniIr- 
iornirieri vragen? of de vrager, vdn een ander proefwerk7 o f  . . .  
Nii mist ik het . . .  DF 11itslag van de voethnlpool. 
Nct hceldjc grijnsdr. .,LMnkkelijk". zei hij, ,.schriji maar op. 
l. 2.  3, 1. 2. 3, l ,  2. 3." ..Dat is iniizirkles". zei ik. Maar 
ik schreef hi.t toch maar op. 
Toen zette ik het heeldje weer weg. ruimde verder op en ging 
naar beneden. 
Zondagmiddag 4 uur. 
Voetbaluitslagen. 
Ik lachte in mijn vuistje. Nu zou het komen. Nog 5 minuten 
en ik was winnaar van de pool. 
Daar kwarri liet. 
Ajax-M.V.V. O-l. .,fout", brulde ik. Sparta-D.O.S. 0-0. 
.,alureer iout". lucide ik. N.A.C.-A.D.O. 3 1. Z o  ging het 
door. Er klopte geen bal van. 
Ik holde naar boven, rukte d? kastdrur open en pakte het 
beeldje. . ,Er cle~igde niks vali, j+- bent geen orakel. maar een 
mirakel." 
Het beeldje grijnsde en zei: .,Kustig aan jongmens. wat ik 
z ~ i  is ZO. N.A.C. Ajnx 2-0. D.0.S.-A.D.O. &l .  
M.V.V. Sparta 3-3." 
Hij wilde doorgaan. ,,Stop", riep ik, .,dat zijn de iiitslagen 
van de vorige week." 
,,Nou ja". zei het orakel, ,,zo nauw moet je hct niet nemen. 
Als jij zo oud was als ik, zou je ook niet op een wrck eerder 
of later kijken. Ik loop zeker achter." 

Het bccldje rust nu op de bodem van het Spaarne. 

J. Kochorst, klaaae l i  

Hageveld-toneel 
Zondag 28 en maandag 29 fehruari is o p  Hageveld Shakc- 
spearcs , .Gesar"  opgevoerd. Beide opvoeringen gaven 
een kleurrijk en boeiend spel te zien onder een goede regie en 
met een schilterende omlijsting en achtergrond door het han- 
dig te verwisselen sfeerriike dekor. 
Toch verschilden de twee opvoeringen vrij sterk van elkaar. 
Tet.wijl we het sppl van zondag niet alleen nogal traag. maar 
ook vrij onv~rstaonhorir vonden, genoten w? maandag van 
ceii vlotte iiitvoei-ing. die, als we rckeniq  houden niet de niet 
al te hrstr accoustirk zeker wel gord verstaanbaar was. 
Als uitblinkende spelers wilden we  J. Beljaars en L. v. d. 
Vliet resp. Cassius en Marcus Antonius noemen; terwijl ook 
E. Bucter in zijn verschillende rollen. vooral als schoenlapper, 
genoemd rnaq worden. 
Portia en Cirina vielen ons nogal tcgen en bij de opt-niiig van 
liet stuk waren de volkstriliiiiien naiiwelijks te volgeri. 
De verwarring na  de stijlvolle moord op Caesar werd raak 
uitgrhrcld. en de scenes. waarin de woedende bevolking 
rondticrdr. uwden  enthousiast gebracht. 
Tot  slot w-as de ruzic-scene tussen Brutus en Cassius werke- 
lijk w-el één van de mooiste scenes. zoals in het programma 
al voorzegd werd. 

G. v. S. V b  

De Jaarbeurs 1960 
En zo togen wij de eerste dinsdag in rndart voor dag en dauw 
naar de stad waar zich eens St. Willibrord mrttrr.wnon vcs- 
t i g d ~ .  oni oris daar. grhr~iikniakend van de lentepauze, in de 
nienseninnssn tc mengen die de jaarbeurs afstroomde. 

Reeds dra brnierkten wij. dat , ,Tolk  Lcgc" ook in Utrecht 
a l  is d o ~ r ~ ~ d r o n g e n .  want niet deze woorden wisten wij ons 

perskaarten te verschaffen. die ons naast een dikke stapel 
officiële bescheiden, een gids en toegangskaart hrznrgden 
lalles gratis). Wi j  hebben deze dag eens goed kunnen mer- 
ken, hoe er in de wereld sonis niet geld gesnieten wordt. Het 
moordje ..Persw deed alles en iedereen trad ons als het ware 
al tegemoet om vooral de nieuwste snufjes te kunnen laten 
zien ,,Die onze firma hier voor de eerste keer ... enz." Gratis 
koffie, sigaretten, foto's. mappen, toverplaatjes, prospcctiissen: 
de gekste dingen werden ons in de hand gestopt. Het viel 
waarachtig riiet nicc om alle (1402) stands af te draven. 
maar we deden ons best en sjokten uren achtrrecn gang in 
gang iiit, tmp op trap af. en hier en daar hrspeurden we 
inderdaad voor ons aantrekkelijke waren. Z o  brengt I t n  van 
de firnin's een cigarettenpijpje niet filter op de markt dat 
u n i ~ k  is. Wetenschappelijk is nl. aangetoond, dat. wanneer 
cen gewone cigaret in zij11 gchrrl als filterpatroon wordt gr- 
bruikt. de nicotine ?n Iict teer voor bijna de helft wordt 
achtergelaten. Met één cigaret kunnen er twintig worden 
gefiltc.ccrd. Het aroma wordt ondanks dc filtrrring niet 
aangetast. Kosten: f 1.95. W e  hebben proefondervindelijk 
kunnen ervaren. dat Iict echt iets bijzonders is. Enfin. na een 
klcine vijf uur geslofd, gedronken, geproefd, folders mede- 
genomen en praatjes geniaakt te hebben, waren wc dermate 
moe geworden, dat wij oiis middels de dienstlift naar heneden 
stortten om weir w e n  lucht te kunrien Iiiippen. We sor- 
teercten zorgvuldig de uit onze jas-, broek- en rugzakken. 
u ~ ~ ~ k e ~ i d t a s s e n  en koffers puilende folders, kozen er een 
kleine driehonderd uit en riio~sten de overige helaas ac l i t~r-  
laten. Hierna ,,pikten" we Utrccht nog even in een riiiniiut 
of twintig en konden ons nog juist met de trein laten incc- 
voeren. waarin we pater Kruddc (in burger en hevig zwnni- 
end) ontdekten. 
Thuisgekomen wierpen wij ons op hete soep en doken met 
ogen dicht in het warin? ricst, waar we de volgende ochtend 
door bekornnierd~ moeders slechts met de allergrootstp niocitc 
iiit gesleurd konden worden. Na een felle racc tcgen het 
uurwerk bereikten wij om 14 aiinuten voor 9 het lyceum, 
maar ons het verblijdericle nieiiws tcr ore kwam. dat de 
school een hali uur later hegoii ... Peter van Biieren 



Tweedracht maakt macht 
Br zijn ook op onze school verschijnselen waar te iicriien. die 
er o p  wijzen. dat het probleem van de vrijetijdshrsteding 
s t ~ e d s   nijpender wordt. Een van die verschijnselen is bijv. de 
gretigheid. waarmee werd iiigegaan op het in een der vorige 
'l'olle Lege's gedane voorstcl om cen Katy Smithfanclub o p  
te richten. Biririrri kort? tijd heeft zich een bloeiend faiicliih- 
leven ontwikkeld. Dc leden zijn te herkennen aan  de i-ode 
blom in liet knoopsgat en een intelligerite gelaatsiiitdrukking. 
Naar  Tiny A. Frccling meedeelde, is ook de fancliih voor de 
vrede ~ i n  succes Het is nipt onmogelijk dat de 
"red? over enige tijd op het Triniteitslyccum zal intreden, bij 
welk? gelegenheid de meest vredelievende fan haar een ruiker 
madelieven zal moqen aanbieden. 
Her enthousiasrrie, waarmee een docent klassieken zich o p  liet 
verzamelen van trlaatkomershriefjes heeft geworpeii. wijst cr 
op diit ook aan deze kringen de vraag naar  een inccr ver- 
aritwoorde vrijrtijdshesteding niet vreenid is. 
IIet is dan ook niet te verworideren dat  enkele lieden uit Va, 
die d? ernst van de situatie inzagen, onlangs besloten hebben 
een krnchtige.poging te doen oiii genoemd probleem op te 
lossen en zo de mensheid te redden van een poel v'iri ledig- 
heid en verveliiig. N a  enige weken ingespannen denkarbeid. 
waren zij rrlitrr nog niet tot de oplossing gckomen. Ge- 
lukkig viil toen het oog van een Ii~inner op het volgende 
kr,iriteiibei-icht: 
..naar. ook in Amerika het probieeni van de vrijetijdsbeste- 
ding steeds nijpender wordt e n  het. wanneer binnen afzien- 
bare  tijd ieder z'n eigen klein? atoomreactortje in huis heeft. 
zclfs van urgenl belang zal zijn dat er een oplossing voor dit 
vraagstuk qevonclrn is. is er ongeveer een jaar g~lrdeii  een 
congres bar1 een aantal vooraanstaande geleerd?" over dit 
ondrrwerp gehouden. De oplossirig. die op dit congres ge- 
voriclen werd was: de mensheid n i o ~ t  verzamelen. O p  een 
t w e r d ~  congres waarop de vraag werd behandeld: 
, .Wat  moet de mensheid verzamelen", kwam een der ge- 
leerden met het brilliante idee om meningsverschillen te gaan 
verzamelen. Al gauw b l ~ c k  dit een interessante hobby en 
momenteel schiiarl i ~ d e ~ w  huisvader in Amerika zich elkc 

dag met het hele grzin rond de tafel om minstens een half 
uurtje ni~riin~sverschillen te gaan vcrzninclen." 
Toen hovengenoemdc lieden uit V a  dit gelczen hadden. hehhen 
zij zich onmiddellijk de vraag gesteld: ,.Is het mogelijk om 
ook in katholiek verband meningsverschillen te gaan ver- 
zamelen." Nd het bekende ,,Hoe word ik diepzinnig" 
in ijltempo doorgenomen te hebben en vervolgens een inten- 
sieve studie van dit probleem gemaakt te hi-hbcn. luidde hun 
antwoord: ,,Ja, het is mogelijk orn in katholiek verband 
meninysvrrscliillen te verzamelen." (Het behoeft verder geen 
betoog. dat door deze scherpzinnige en tegelijk verheugende 
coiicliisii. alle nog bestaande geringschatting van Iiet alpha- 
v~r s t and  definitief uit d? weg is geruimd.) Hierna werd on- 
middellijk overgegaan tot oprichting van de Rooms-katho- 
lieke vereniging van meningsverschilleiivcrzamelaars (kort- 
weg R.K.V.V.M.V.): ..Discordid". 
Ook te Klazinaveen, Gulpen en Snerk schijnt reeds een der- 
gelijke vereniging in oprichting te zijn. zodat we de oprichting 
van een landelijke vereniging van meningsverschillenverzame- 

laars tegemoet kunnen zien. Het v e r u 8 e ~ ~ ~ e n  van het praedi- 
caat K IKoriinkiijkl wordt daarna natuurlijk het doel u8aar- 
riaar gestreefd iiioct worden. 
De doelstillingen van onze vereniging zijn: 
l e  h ~ t  stimuleren van het menings\~ersiIiilleri vrrzanielen; 
2e het grven van gelegenheid orn rrie~iirigsverschillen te ruilen 

en te verkopen; 

?c het organiseren van bileenkorristen. waarop getracht zal 
worden door eendrachtig samenwerken tot een vcrschil 
van niening te komen. 

F,vcntiielt- ndspirantverzumelaars wil ik enkele tips gcven. 
Het bijeengaren van menirigsverschillen lijkt hij een ccrste 
beschouwing een \,rij eenvoudige zaak. doch men vergisse 
zich hier niet in. Ben ?n helder verschil van mening is 
zeldzaam. In de politiek hijv is het uiterst moeilijk een br- 
hoorlijk exemplaar op de kop te tikken. De meeste zijn af -  
gezaagd eii rwds  jaren in gebruik, terwijl hier tevens het z.g. 
gcorgaiiisiirde meningsverschil een grote rol speelt. iets uwai- 
kenrit-rs wcinig waarde aan hechten. 

De m ~ ~ s t  vrrsc en originele meningsverschill~n zal nien otidrr 
het gewone volk aantrcifen. De beste imianit-r om hinnen korte 
tijd een behoorlijke collcrtie op tr houwen, is dan ook om 
zich enige tijd op onopviillendr mijzc onder de mensenmassa 
r>p de markt te riiciigen. O p  die manier zal men een bonte 
\ersclieiilenheid van ineningsverschillen te horen krijgen. tw- 
mijl daarbij de inogclijkheden om zelf een rrirriiiigsverscliil t? 
i.erw-ekker~ lrgio zijn. 
[Iet is goed de hcginnende verzamelaar te waiirscli~iu~en, niet 
op eigen houtje rnen~n~sverschillen te gaan ruilen of kopen. 
iiianr zich door een kenner (een kenner is iemand, die de 
verschillen tussen de verschillende nieningsverschillen kent) 
te laten vergezellen. Er zijn inl. snode lieden. die ook uit ileze 
nieuwe hobby weer hun slaatje trachten te sladn. W a t  doen 
zij? Zij verhandclen geen meningsverschilleri, maar niisv~r- 
,landen. Nu mort toegegeven worden in een inisverstand 
kan vaak iets aardigs zitten, maar een goed verschil van 
niening overtreft alles. 
De meest nicninqsverschillen zijn die in clialoog- 
iorrri. \.Vil nien cchtcr cen meningsverschil van enige waarde 
t? pakken krijgen. dan zal dit tussen liieer dan 2 personen 
moeten plaatsvinden, liefst 5 b 6. Roven de 10 personen gaan 
gaan de fijne kneepjes meestal wcer verloren. Er zijn ook ze- 
kere iigureii. di? hewcren een meningsverschil lussen een per- 
soon te bezitten: hct z.g. innerlijke cu~iflict. Wantrouwen is 
hier het devies, meestal zijn 't prutsers. 
Biritietikort zal een eerste bijrenkonist worden gchouden, 
waarop allen, die zich door dit gcsrhrijf voor deze nieuwe 
hobby zijn gaan iriter~ssiren. worden verwacht. Het rnee- 
brengen van een sigarenkistje vol meningsverschillin strekt 
tot aaiihevcling. 

Het prograiniiia luidt: 
a.  Aan degene, die het beste rneriiiigsversihil heeft mecge- 

hrncht. wordt een prijs iri de vorrn vali een alhum in fraaie 
lederen band uitqereikt. 

h. Een der initiatiefnemers toont enige exemplaren uit zijn 
collectie. 

c. De heer D. Biervliet, dit- nog onlangs een koninklijke 
onderscl~eidiri~ ontvangen heeft voor de sta~idvastiglieid, 
waarliiei hij zich ten allen tijde leqen de mening van 
and~ren  verzet heeft, houdt ren lezing r n ~ t  lichtheclden 
over .,Het meningsverschil als ciiltiiiiruiting". 

Over tijd en plaats van samenkomst heerst nog verschil van 
niening (dit om de beginnende verzamelaar enigszins op weg 
te helpen). 
Deze opu~ckking wil ik niet besluiten zonder op een tweetal 
borken te wijzen die voor de menirigsversihillenverza~ne1aar 
van onschatbare waarde kunnen zijn. 
Het eerste is van drs. Hoogrnhooin en getiteld: ..Inleiding lot 
de wijsbegeerte van Iiet ineiiiiigsverschil". Een hoek voor de 
dieperds. Van meer praktische aard is het boekje dat  onlangs 
van de hand van ir. Krabbendijk is verschenen getiteld: ,,Zelf 
tweedracht zaaien". Het is in zakformaat ~iitgevoerd. zodat 
iedcr hrt  mee kan dragen en op elk gewenst iiioiiient kan 



raadplcgeii. kortom, een .,Handig ende profijtclijk boekskcn' . 
M. W. ( V )  

MENEER M. W., V 
Onmiddel~jk na uw propaganda-artikel gelezen te hebben, 
liep ik warm voor dat prachtige en verheven .,meningsver- 
schillen verzamelen". Ik ben rrieteen aan Iiet verzamelen ge- 
slayen. Wat was de upbrengst? 
5 iiieest~i-lijke ~iieningsverschillen, die hijna in vechtpartijen 
ontaardden. 
3 die met lijken zijn beëindigd en een, 'n juw-eel; het verschil 
uzas zo groot dat de meningen. al uit elkaar lopend. o p  de 
andere kant van de aarde samenkwiirnen. Niet gek IiP. 
Ik heb ook de boekwerkjes van Drs. Hoogenhooiii en van 
men. Krabbendijk doorgenonieri. Dat n.as me wat, zeg! 
Vooral Hoogenbooni, die kan pas goed van mening ver- 
schillen en dan nog wel op wijsgerige basis. En Krabbendijk 
veriihilt ook be!ioorlijk. maar dan in het practische vlak. 
Koii, ik geef IrlE op als lid bij de R.K.V.V.M.V.: ,.Discordia". 
Maar toch heb ik ook een nieninasverschil met u, meneer 
M. W. [ V ) .  
Het is een klein. maar zeer fijn verschil. Hct gaat nni een 
klein onderdeel vaii ,iw theorie: het mechrengen van dc ver- 
schillen in een hoiiten sigarendoos. Ik stel nl. voor i e  in 
ijzireii tromiiieltjrs mee te nemen. want dat is veiliger ... 
Is dat gren mooi ineningsverschilletje? 

J. Verschil, V 
AAN D E  HEEK J. VEKSCHIL. V 
Hct door u voorgesteldc verschil van mening is zeker niet 
onaardig om mee te beginnen. Ga zo door. U heeft er slag 
van. M. U'., V 

. . .  Mijn betere ik 
En op de zesde dag schiep God de mens. E n  Hij gaf hem 
dc heerschappij over de vissen der zee. de vogels in de lucht 
en over alle levende wezens, die zich o p  de aarde bewegen. 
En God zag dat wat Hij gemaakt had, zeer goed was. 

Iri den bcginnc zag ik God en God zag mij. Soms keken wij 
urenlang riaar elkaar door de spleten van het rieten dak 
boven mijn hoofd. E n  dan knikte Hij dat het goed was. 

Toen ging het regenen en ik werd doornat, En ik besloot een 
grote stenen muur om mij heen te bouwen en een uraterdiciit 
dak boven mijn hoofd. Maar ik zag &d en God zag mij. 
E n  Hij knikte dat het niet goed was. 

Toen kwarn er een verzerigende hitte en mijn huid ver- 
schroeide. En ik bpsloot de iniiur en het dak van mijn huis 
dikker te mdken. Maar ik zag God en God zag mij. E n  Hij 
verbood het mij. 

Toen kwam cr een felle kou en mijn lichaam v~r s t e~ r ide .  En 
zoridt-r iinar God te kijken, begon ik mijn huis te bouwen. 
De rniiiir werd metersdik en nog kraakte hij onder liet ge- 
wicht van hct dak. En mijn lichaam versteende noch ver- 
schroeid~ en mijn huid werd niet nat. Maar ik kiek naar 
boven en God m.os cr niet meer. 

Toen begonnen helse vlaninien inij te pijnigen. Ik trachtte ze 
te blussen. Maar steeds als ik ze Iiicr had gedoofd, kwamen 
ze elders in mijn huis weer op. In panieksteniming rende ik 
van de ene naar de andere kant. Bijna liep ik iiiijn hoofd 
t ~ g e n  d? imiuur tc pletter. Tenslotte gaf ik het op en viel dood- 
vermoeid op dc vloer neer. 

Plotseling realis~erde ik me dat ik de vlammen niet rnrir 
voelde. Het was enkel maar hchnnglijk ararm. En ik braadde 
enige vogels boven de vlariiilien en at ze smakelijk op. Z o  
zat ik daar jaren achtereen en ik at de vruchten der bomen, 
die God de mens gegeven had orn zich te voeden. Soms ook 
stoofde ik wat vis o f  braadde vogels en ander gedierte, 
waarover ik de heerschappij had gekregen. To t  op een dag 
ren hevig gerommel van buiten iriij m ~ t  vrees vrmulde en 
plotsrling het dak van mijn stevige instortte. En ik keek naar 

boven en zag. dat  God iiiij  uzenkte. Eri ik keerde inr tot Hem. 

Toen kwamen echter weer de regen. de hiite en de felle kou 
over mij. E n  ik besloot om een nieuw dak op mijn huis te 
zetten. Maar in dc muur maakte ik een groot vierkant gat. 
En dool. dat venster keek ik naar God en God naar mij. En 
IIii knikte dat Iiet heter was. 

Rob Vehniryer 5a 

Haal. o godin, mij de gal uit de mond. die ik spuw iianr 

Honieros! 

Zorg. dat ik hem. zo gord als ik kan in zijn hemd zet! 
Maak, dat hij. krpunend van schrik en met rollende oogjeu 
van angsten. 

Vlucht riaar de IIades waar Charooii hem wacht met zijn 
gammele schuitje! 
O. gij Godin, sta mij bij in dit lied: ik dank U bij boorbaat! 
Eerst dan van al. o gij Kluns. is dat Ritme van U eeii 
gestotter, 
Als van reii kind. dat valt in de sloot en niet druipende haren 
Hiiilt en wat brahbilt van Schrik - en het glinstrende water 
Loopt cr langs af op de grond en vormt er cen heel klein 
meertje. 
W a s  er nog in de hel, o. iuiet spocd bad ik Zeus en de 

andre 
Goden, Heroën en al  dat yrspuis, om rnet vliegende vaart te 
Komen. LI stevig te grijpen, te smijten U d a n  in Iirt eeiiwgc 
Helse gevlam - en Uw bloed zal er  koken als magere 
zeepsop! 
Allr de honden der hel zullen knauwen en bijten en groinnieii; 
Mootjps. gchakt zal men maken van U. en Uw botten ver- 
~niileii Lot 
Kalk. Eri zoals inen een kip, die te oud wordt. van ' t  kale 
kopje ontdoet, en hem dan in een p,an stopt, om soep van te 
koken - het hete 
Water  dringt in hem door en 't iminakt hem gans gaar binnen- 
in - 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  z o  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  etc. 

pim de vronnien 

Grjangd door de eerste lentestralen 
Is reeds de sneeuur van alle bergen in het rond 
Iii beekjes troebel naar beneden komen dalen 
To t  heel de weide onder ' L  water stond. 

Ontwakend nu begroette de natuur 
Mrt  heldere lach de ochtend van het jaar. 
De hemel schittert als azuur. 
Doorzichtig nog krijgen de bossen daar 

Hun groene kleur; 't lijkt dons als men het ziet. 
Nadat de bil haar cel van was verlaten heeft 
VCTZBIIIEI~ zij 31 wat het veld haar ge i f t .  

Wanneer het del opdroogt en vol kleuren schiet 
Gonzen de kudden en zingt reeds 
DP nachtegaal in de stille nacht als s t~eds .  

Vertaling. W. van Gzssrl 



MUZIEK 
Herman Schey en Joan Patist 
Het heeft ons een genoegen gedaan t e  kunnen luisteren naar 
een tweetal musici op het tweede schoolconcert. waarvan het 
programma liederen van Schubert, Schumann, Kar1 Loewe 
en Poulene vermeldde. 
Herman Schey, een Nederlands zanger en componist van 
Duitse afkomst (hij is in 1897 in Bunzlau (Silezië) gehoren 
en woont sinds 1938 in Nederland) kenden wij reeds als een 
voortreffelijk zanger, door zijn optreden in verschillende ora- 
toria, o.a. in het Weinachtsoratorium van  J. S. Bach, waaraan 
hij als solist (bas) in Haarlem en Amsterdam zijn mede- 
werking verleent. 
De inleidingen o p  die liederen door Joan Patist waren aan de 
ietwat oppervlakkige kant wat erg storend was, temeer daar 
de  uitgevoerde liederen bijna niet met groot succes aan een 
schoolpubliek gebracht kunnen worden. 
Dat  het duo er toch in geslaagd is een redelijk succes te be- 
halen en sommigen althans in hoge mate te boeien, is vooral 
te danken aan Hennan Schey. 
Hij wist de liederen die bekoorlijk zijn door de  muziek hoe 
onnozel hun tekst soms ook is (Schubert), ons zo goed voor 
te dragen, daarbij - vooral bij Poulene - uitstekend begeleid 
door Joan Patist. dat  wij stil na afloop de zaal verlieten, niet 
wetende waarvan wij nu het meest yenoten hadden. 
Herman Schey verstaat de kunst geheel in overeenstemming 
met de muziek en de tekst ons alles te hrenrien wat er van 
de voordracht te maken is. 
Hoe heeft ons Schubert geboeid in de afwisseling van stem- 
minaen in ziin liederen uit de  cvclus: Die schöne Muhlerin! 
Met hoeveel vreugde denken wij nog terug aan Poulene, van 
welke componist verschillende liederen uit .,Les Animaux 
Modèles" ten gehoren werden gebracht. 
Tenslotte mogen wij zeker niet onvermeld laten de  ballade 
van Karl Loewe o p  tekst van Goethe, waarin de componist 
zich van zijn humoristische kant laat zien. 
Het enige wat wij vervelend vonden, was  de gymnastiekzaal, 
waarin wij met onze benen in de  nek of bij elkaar o p  schoot 
zaten te luisteren. 

G o o t  aantal deelnemers. 
Groot aantal belan~stellenden. 
Voor velen geen goede plaats. 
W e  hebben in ieder geval geen spijt gehad dat we  e r  geweest 
zijn. want wat ons geboden werd. was  een heel enkele keer 
vervelend, dikwijls hoeiend, vaak verrassend en schokkend 
tegelijk. Maar toen was  de avond om. 
Tussen het laatste nummer en het naar huis gaan, heeft de  
jury in het voorbijgaan de  uitslag gegeven. 
Deze viel dan als volgt uit: 
Groep I (beginnelingen) 
In deze groep. die aanvankelijk uit acht deelnemers bestond, 
schaarde zich Kees Boot ( l a )  met zijn Divertimento van 
J. Haydn, als tweede in de  rij van uitvoerende kunstenaars. 
Zijn verplicht nummer en zijn vrij gekozen divertimento, 
speelde hij zo  verrassend heter dan zijn voorganger Herman 
ten Berge ( l a )  en dan v e k n  van zijn collegae, dat hij daar- 
door de eerste prijs behaalde. 
Na  hem toonde Peter Samson ( l d )  zich de  beste in deze groep 
vooral met de twee dansen voor piano van  J. Andriessen. 
Een ontwikkeling in merkbaar stijgende lijn hebben we ge- 
constateerd bij Rick van der Linden ( IC) .  
Vorig jaar behaalde hij naar verdienste de eerste prijs in 
groep I. 
Hij zal zijn reeks promoties voortzetten en volgend jaar zich 
voegen hij de virtuozen. 
O p  de culturele dag onderscheidde hij zich al met de uit- 
voering van Impromptu op. 90 no 4 van Franz Schubert. De 
uitvoering op deze avond van hetzelfde werk was al van 
betere kwaliteit. 
Maar eigenlijk tegelijk met hem moet Joop Albracht (IIa) 
genoemd worden, die ook een eerste prijs behaalde, die hij 

speciaal te danken had aan zijn vertolking van een gedeelte 
van de  Sonate no 21 in F gr. T. van J. Haydn. 
Martien de Brouwer (2a) eindigde als derde op de tweede 
plaats. 
Hij speelde behalve zijn verplicht nummer (J. S. Bach) Noc- 
turne op. 9 no 2 van Fréderic Chopin. 
Met de Fruhlings-Sonatine van J. Handroch sloeg Jos Frene 
ken ( I b )  een goed figuur. 
Hii kreeg een eervolle vermelding. waannee wij hem karig 
beloond vonden. 

In deze groep I1 viel Ben van Cranenburgh (IIIa) cen beetje 
tegen. W e  weten dat hij heter kan spelen. terwijl wij vonden 
dat Wim de  Bruyn (4b I) zich beter als beginneling had 
kunnen opgeven. 
W e  hebben ook nog gewalst o p  muziek van Durand uit- 
gevoerd door Han ten Berge (IVa)! 
Het programma vermeldde na de  pauze het optreden van de  
virtuozen, onder wie zich één virtuoosje bevond, want Lou- 
rens Stuifhergen (IIh) vonden we nu bepaald geen virtuoos. 
De manier, waarop Henk ten Berge (VIb) het Adagio en 
de menuetten I en iI uit de  Sonate no 9 in es gr. T. van 
W. A. Mozart uitvoerde, vormde al  een contrast met de  uit- 
voeting van Lourens, doch haalde nog niet de hoogte van 
Han de Vries, de  favoriet-virtuoos. 
Het was frappant om te horen hoe het peil van de  uit- 
voeringrn van M a a r t  zich in stijgende lijn bewoog om bij 
Han de  Vries zijn hoogtepunt te bereiken. 
Toch mogen wij Henk ook niet vergeten. Da t  hij slechts de  
tweede prijs behaalde, komt natuurlijk omdat Han d e  Vries 
heter was. maar ook omdat zijn spel wat fragiel was en iets 
moeizaems had. W i j  hebben altijd de  neiging wanneer we  
Henk horen spelen ons hart vast te bonden. 
O p  het eind van de avond mochten we hem feliciteren met 
zijn welverdiende tweede prijs. 
Verschillende malen hadden w e  Han de  Vries de Etude de 
Concert van Gabriel Pierré horen spelen o.a. op de inter- 
scholaire. 
De uitvoering van  vanavond had weer iets fascinerends en 
kon ons in hoge mate pakken. 
Maar wat zouden we meer genoten hebben. als de akmstiek 
ook nog aan de normale eisen had voldaan. 



Vele bewondering moeten we tenslotte behalve voor vele 
pianisten voor de jury hebben. die zich altijd voor een zeer 
moeilijke en ondankhare taak geplaatst ziet. Zij brstond uit: 
Drs. N.  C. Andriessen, Mevr. Ans Bouter en de heer 
A. c. M. Nelissen * j .  
Nu wc het tocli over muz i~k  lieblien: Dit jaar 1960 staat bij- 
zonder in hct teken van Chopin. 
Naar uanlciding van het vorige schoolconcert hehheu we  
reeds het een en ander over Chopin verteld. 
Het mag u niet verwonderen dat ik hier thans op terugkom, 
daar het zeer de moeite waard is te luisteren naar uit- 
voeringen vooral van zijn pianowerken, die tegenwoordig aan 
sir o r d ~  van de dag zijn. 
Uni maar ééri vmrhecld t? iioemen: O p  20 januari is in hct 
Conccrtgchouw te Amsterdam dc Poolse pianist Adam Hará- 
schewitz voor dc eerste maal in Nederland opgetreden. Hij 
voerde urerken van Chopin uit. 

Het succrs was overrompelend: Zijn voordracht was zo ex- 
pressief en boeide zo van het begin tot het einde, dnt men 
zich moeilijk een betere uitvoering kan voorstellen. 
We vermelden dit recital met opzet omdat hiervan ook op- 
naiiieri zijn gemaakt die zeker wel in de loop van het jaar 
vonr d? radio ten gehore zullen worden gebracht. 
Vnornl voor niensen die zelf Cliopin op de  pianu spelen zal 
het luisteren naar deze pianist zeer boeiend en ook zeer 
leerzaani zijn. Gerard Mooijekind 

+)  Nootje: Zou  het volgend jaar toch niet beter zijn een 
voorselectie toe te passen. waardoor en de kwaliteit v,iri liet 
concours wordt verhoogd en wordt voorkoiiien, dat  de aan- 
wezigen, die reeds om half acht met keurig gekamde haren 
in spanning op hun stoeltjes zaten te wachten op wat konien 
ging, pas tegen het middernachtelijke uur met s t i j v ~  ledematen 
en uit de plooi geraakte zondagse pakken huiswaarts konden 
strompelen? Red. 

Mijn beter ik 
Lang, heel lang staar ik ernaar. 
Het nachtpitje werpt grillige schaduwen. 
Nauwelijks kan ik mijn gelaatstrekken in de spiegel onder- 
scheiden: mijn ogen als duistere schelpen in het toverstrand 
van mijn gezicht en de ileus yrof. wat scheef. 
Mijn iiiotid kriilt in de Iiocken iets oinhoog. iniaar nu is die 
mond moe en trilt cen hectjc. 
Buiten zoeven de banden van een late auto een gonzende 
melodie over het natte asfalt. 
Birineri in de kamer is het te warm .en stil. Alleen de klok 
boven de spiegel tikt zonder ophoi~den tijden op liet behang. 
Een tijdentahcl o p  hehang. Een tikkend ademhalen - tw-ee 
uur veertien niinuten en twintig seconden, twee uur veertien 
minuten en één en twintig seconden - alsmaar door. 
Bij iedere tik gaan er mensen dood en komen er nieuwe bij. 
Mensen doen elkaar pijn en de klok heeft er geen weet van. 
E n  als de klok niet opgewunden wordt. staat hij o p  een goede 
dag stil, en hij tikt nipt iuieer, net als mijn hart, als alle 
harten ... en dan gaan er geen inensen meer dood, en er komen 
ook g e n  nieuwe meer bij. 
Mijn voeten zijn versteend. mijn pyama hangt koud oni me 
heen. Ben ik dat? 
Nee, ik ben dat niet. dat  is een ander in mij. 
Ik laat me op de rand van mijn bed zakken. 
De wind giert nat langs mijn raam. 
,,IK" is .,ik" niet meer... 
Ik kijk naar Iirt graiiwgroen linoleum, naar de schaduwen 
van hct nachtpitje. 
Eigenaardig. zo'n schaduw. zo'n schaduw van een stoel ... 
zo'n schaduw van een s t e l ? ?  
De schaduw beweegt. vloeit uit. glijdt weer samen: een af- 
schuwelijk grimas doemt er uit op. 
De ogen bloeddoorlopen, de tanden scheef, de  kaken hoekig 
en breed. de smalle lippen gemeen, wreed grijnzend. 
Ik ril van afgrijzen. 
Een liteni als uit een andere wereld. vlak naast inijti oor lis- 
pelt: ,.Leugenaar, léugenaar, léugenaar". 
De klok grift een code in mijn geweten: ,.Tik tak tak. tik 
tak tak." Het weergalmt in mijn hoofd, steeds weer die 
hamerende daclylrn. Dat  resoneert maar, niet hard, maar op- 
dringerig: tik tak tak. 
De verschrikkelijke kop grijnst nog wreder. dan vervaagt het 
rnoIist?r. de schaduwen vloeien uit ... 
Mijn handen heven, wringen zich; ik kijk ernaar. 
Leugenaar. léugenaar, léugenaar ... 
Ik luister. 
Niets meer. De klok blijft zijn getik uitzenden. 
1.angzaam dwalen mijn ogen af van tiiijn handen, die een 
~iuttcloos spel met elkaar spekn. 
Een schadiiwplas. ren hand, knokig. pezig. glijdt over d? 
vloer. 
Verstijfd van schrik sper ik mijn ogen wijd open; het suist 
in iiiijn oren ... 
Duidelijk zie ik nu d r  magere, langgerekte vingers, met de 
afgebrokkelde, zwart-omrande nagels, graaiend, grijpend, 
liebzuchtig strelend. 
Mijn a d ~ n i  stokt 

Met ren rsuure kreet werp ik niij in het kussen. .,Ik wil het 
niet. ik wil Iict niet!!!!" 
L~ugenaar.  dief. jij! 
Een drogc snik, gesmoord in liet kusseri ... 
Weer  rijst een kop voor inc op. een radeloze kop, radeloze 
ogen, wilde radeloze ogen. 
De mo~id. krampachtig. beweegt zich: .,Heb jij het g~daan?"  
Ik hoor het hrrn mij nog vragen. vertrouuzelijk. als ren vriend. 
Ik loog: ,,Nee". 
B e  ogen. nog redelozer. keren zich van mij af. vervagen. 
De wind huilt, fluit om d i  hoeken van liet huis. 
Ik hoor het. 
Ik h w r  nog meer; ik hoor geschuifel, over het zeil. 
Ik durf niet kijken, ik ben bang, hang voor n ~ z e l f ,  voor ~nijn 
geweten. 
Een zware hand drukt op mijn hoofd. in mijn hoofd. 
Langzaam. Iiecl voorzichtig licht ik mijn hoofd op: ik kijk. 
Ik zie ... ik zie niemand: Lngs de miiiir glijdt een schim weg. 
..Geef het temq. iii  hebt het wc1 oedaan. mP1 wPI -,PI wel ..." - .. 
Ik zie niets inrer. 
Bloed en mater stroomt langs mijn voorhoofd. 
Alles duister, volkomen duister. 
Gele paarse donkere vlekken bollen strepen draaien voor 
mijn ogen. 
Ik laat me vallen. 
Bilitin wervplt de wind altijd maar door, dwarrelen de 
bladeren altijd innar neer... 
Hijgend. trillend richt ik nie op. 
Ik zie schaduwen. de schaduw van de stoel. 

~~ . 
Ik zie het nachtpitje. 
Ik zie de spiegel, mijn gezicht in de spiegel, mijn haren nat. 
mijn ogen rood, mijn neus yrof, wat scheef. 
Het nachtpitje werpt grillige schaduwen over mijn gezicht. 
Ik tast naar mijn kussen, onder mijn kussen. 
Daar. ja, dat is hct!! 
Mijn vingers glijden cr strelend langs. 
Nee, nu, - nu - niet later. want misschien is er loter geen 
tijd meer voor. 
De herinneringen aan de lange eenzame avonden, bitter en 
vol voornemens, gaan aan mijn geest voorbij. Avonden, 
m.aarin ik het denken aan hem. zijn radeloze ogen, zijn wan- 
Iiopigr Iiad proberen te wurgen en te haten. Avon- 
den. waarin d~ radio te hard speelde. en de hond zacht-jan- 
kend uaii de deur krabbelde omdat hij eruit moest. E n  dat ik 
dat  allemaal niet hoorde, of er slechts een vaag besef van 
had, omdat ik te dronken was, en de misselijkheid zich wal- 
gelijk etaleerde in mijn keel en hersenen met prijskaartjes en 
verzuurde alcohol. 
Dat ik 11it-t kon horen d i  radio-jazztrompetten. de regen op 
d~ trap, de mieren op de  zoldering, de vogelpotenmars, en 
het janken van de hond. 
Omdat ik bezig was  iiirt wurgen. verstikken en haten. 
Dan sta ik op, resoluut. nog een beetje wankel. 
Even later valt de voordeur achter me in het slot. 
Ik ril. het is fris, de wind is gaan liggen. 
DP koud? zon reeds tast met voorziciitige vinger langs de 
gcvcl, in iiiijn hart. 

Paul dc Koning 5a 
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Schaken Bij de bovenbouw zorgden F. de Vis en G. Rooymans in de 
voorronden bijna voor een verrassing door o p  het nippertje 

op ,,,.ijdag 5 febr. had de eerste interscholaire schaakont- van de favorieten M. Pöttker. resp. H. Koenders te verliezen. 
rnoeting plaats: Mendel-Triniteits. Hoe spannend de strijd hier was, toont wel de uitslag 
De eerste beslissing viel aan het 6de bord waar S. Goossens 26-28 van de l e  game van H. Koenden-G. Rooymans. 
verloor. doordat hij iets over het hoofd zag. Toen kort daarop De uitslagen van de kwartfinales waren: M. Pöttker verslaat 
ook R. Hendrix en D. de Haas was de H. Versteege 21-6, 21-11; H. Koenders verslaat F. Boon 

3 4  in het voordeel van het Mendel. Daarna wisten echter (F. Boon niet opgekomen); 0. v. Gorselen verslaat W. Juf- 
zowel F. Hoek als K. Nederkoorn hun tegenstander in sen- fermans 21-16, 21-14; Chr. Vogelsang verslaat J. v. Klei 
sationele partijen te overwinnen en toen ook W. Krijnen dit 21-10, 21-1 1. 
presteerde, stond het weer gelijk. Uitslag 3-3. In de halve finale moest 0. v. Gorselen na felle strijd zijn 
Intussen had het Pius X-college met 3%-2% gewonnen van meerdere in 19-21. 21-9. 
het Mendel. zodat alleen noa de wedstriid Triniteits-Pius X 21-14); en wo O van M. Pött+ 
restte. ~ e z k  wedstrijd werd met glan; door de onzen ge- 
wonnen. D. de Haas, S. Goossens, F. Hoek en Wim Krijnen 
wisten allen hun partijen te winnen (laatstgenoemde zelfs 
reeds bij de 6de zet). K Nederkoorn behaalde remise en 
alleen H. Tremonti verloor. Uitslag 4%-1%. 
De grote schaakbeker is dus wederom in bezit van het Trini- 
teits. Rest nog het Mendel-college te bedanken voor de pret- 
tige organisatie van de  wedstrijden. 

Het Tafeltennistoernooi 
Voor het jaarlijkse tafeltennistoemooi. dat georganiseerd werd 
door pater Verner, hadden zich zowel voor de onder- als 
bovenbouw 24 spelers opgegeven. De spelers werden in- 
gedeeld in 8 groepen, waarvan de winnaars zich in de kwart- 
finale plaatsten. 

Bij de onderbouw waren de uitdagen van de kwartfinales: 
J. Stammeyer verslaat P. v. Spanje 14-21, 21-19, 21-18; 
F. Krabbendam verslaat J. v. Liemt 12-21, 23-21. 21-19: 
J. Huybens verslaat H. v. Spanje 21-19. 21-14. 
In de halve finale won J. Huybens met 21-18, 21-13 ge- 

. makkelijk van F. v. Soest, terwijl F. Krabhendam iets meer 
moeite had met J. Stammeyer (21-14. 2 k 2 2 ,  21-11). 
In de finale ging de strijd in de eerste game gelijk o p  
(11)-10). maar Krabhendam wist niet vol te houden en 
verloor (14-21). In de tweede game kreeg Krabbendam wat 
meer zelfvertrouwen, maar moest desondanks na spannende 
strijd met 20-22 in F. Huybens zijn meerdere erkennen, zo- 
dat laatstgenoemde kampioen werd bij de onderboiiw. 
Voor het dubbelspel hadden negen paren ingeschreven. In de 
halve finale wonnen J. Huybens en F. Krahbendam volgens 
de verwachting van H. Schrage en G. Kranendonk (21-16, 
21-14) en zegevierden Han en Paul v. Spanje over de twee- 
ling Bemard en Jan Haag. 
In de finale wonnen J. Huybens en F. Krabbendam de eerste 
game (21-181, maar verloren daarna met dezelfde cijfers de 
tweede game. In de laatste game konden de gebroeders van 
Spanje het echter niet bolwerken en verloren met 11-21, 
zodat de finalisten van het enkelspel J. Huybens en F. Krab- 
bendarn tevens de eerste prijs bij het dubbelspel wegsleepten. 

ker. 

rlsang erl. 
s met 21- 

De finale tilssei1 Vogclsang en Koendcrs was zo spannend 
als 'n finale maar kan zijn. Na de stand 10-10 in de eerste 
game lier, Han plotwling uit en won met 21-16. In de tweede 
game ging Han wat voorzichtiger spelen. maar hier maakte 
Chris dankbaar gebruik van en won met 9-21. In de zeer 
spannende derde en laatste game ging Han weer aanvallen en 
toen hij de stand op 15-12 had gebracht, leek het erop dat 
het kampioenschap voor hem was, maar d o a  sterk ver- 
dedigend spel wist Chris de stand weer op 17-17 te brengen 
en toen was het met Han gedaan. Zijn voorzichtige spel 



daarna betekende voor Chris de overwinning en daarmee het 
kampioenschap van de school. IIet tafeltennissen zit de fami- 
lie Vogrlzaiig overigens wel in het hloed. Chris' vader was 
al kanipioen van Nederland in d e z ~  sport. 
Bij het diihhelspel wonnen in de halve finales M. Pöttker en 
Ko Balm van J. v. Dam en O. v. Gorselen met 21-18, 
21-8; en versloegen H. Koenders en J. v. d. Veer na moei- 
zame strijd W. Pommcrel-F. de Vos (21-19, l b 2 1 .  
22-20). 
In de finale wonnen M. Pöttker en Ko Balin zonder veel 
moeite van H. Koiiiders en J. v. d. Veer. 
Gaarne \vil ik mij aansluiten hij de woorden van dank, die 
pater Rector en Chris Vogelsang hij de prijsuitreiking aan het 
adres van pater Verner richtten. W e  mogen wel dankbaar 
zijn dat pater Verner een groot deel van zijn vrije tijd he- 
schikhaar stelt om ons een gezonde ontspanning te hezorqen. 
Iedereen zal het wel met mij eens zijn dat, indien de hasket- 
en volleybalploegen de laatste jaren op de  interscholaire tour- 
nooien hehoorliike resultaten hebben h~liaald.  dit voornanielijk 
aan zijn enthousiasme en deskundige leiding t? danken is. 

Oqfenauedstr$jderc 
Zowel het hockey- als Iiet voetbalelftal hehhen nefenwed- 
strijden voor de komende toiirnooien gespeeld. Het hockey- 
elftal trok naar Beverwijk en hehaalde daar door een doel- 
punt van Pastoors in de 2e helft een verdiend? 1-0 over- 
wirining o p  het Piiis X-college. 
Het voethalclftal won zonder veel moeite van het Jac. P. 
Thijsse. Uitslag 6-1. M. W e i j ~ r s  

P. van der Voort hield in een onlangs geholiden vergadering 
een interessante inleiding over het hegrip ,,Nozem". De op- 
komst was niet best. Vanwege het vervclendc sensatienieuws 
over nozeiiis in dc hinden waar inen voor dit soort nieuws 
rnoit wrzen? Heeft dat soms een vooroordeel gekweekt 0111- 

trenr de behandeling van dit onderwerp? De inleiding beant- 
woordde in iedcr geval niet aan evt. ongunstige verwachtin- 
gen. 
Het n.as bijzonder aardig en als eerste ,.tiieiiureling" heeft 
P. van dcr Voort een uitstekende lezing geho~iden. Hij heeft 
natuurlijk uzel in het nieuws en in bepaalde hoeken gesnuffeld. 
maar dat is niet erq. 
IIij heeft ren eerlijk pleidooi gehouden voor de .,nozem", ge- 
zegd dat h i t  alleiiisiil zo e r g  niet was en deze hewering gc- 
staafd rnct feitenmateriaal, Hij heeft een verzachte definitie 
van een nozem gegeven en de begrippen ,.puber" en ,.nozem" 
tegen elkaar afgeurogen. Dat ging nogal zelfverzekerd toe en 
om de psychologische analyse van beide typen werd in het 
debat o.a. de vraag gesteld hoe oud de inleider wel was. Een 
dergelijke vraag wordt alleen maar gesteld als liet axitu~oord 
natuurlijker\*-ijs ..jong" moet luiden, de voorzitter zei dat de  
vraag te persoonlijk was en een antwoord werd niet gegeven. 
W ~ l k e  hroiinen de inleider ook gebruikt hceft, hij hceft ze in 
iedcr geval zelf uitgewerkt en dat  op een voortreffelijke 
manier. 
Het meest verheugend was nog het dcbat. Goede lezingen zijn 
er deze cursus meermalen geweest. maar de debatten waren 
over het algemeen niet erg sterk. 
Het debat van deze avond was echter onverwacht goed. Er 
waren genoeg piinten van gesprek; het debat was dan ook 
geanimeerd en liep rnct al het entlioiisiasirie van de deelnemers 
niet vast. D r  ,,grote lijnen" werden goed gevolgd. Het was 
Cass.-waardig. 
Guus Tweehriysen gaf een aardig afsluitertje van deze ge- 
slaagde avond met een improvisatie over het onderwerp ,.De 
Iiiry in de Rechtspraak". 
Een voortreffeliike avond. Degenen. die niet gekomen zijn. 
Iiehbeii werkelijk iets gemist: zo'n .!vond heb je wat. 

P. Huygen 

«moderne literatuur)) 
De voordracht vali dhr. Fens werd gehouden voor eeIi groot 
aantal hoogsteklassers. Gczien het niaxirnum aantal liad Iiet 

echter nog veel drukker kunnen zijn (dr. Ket heeft eens in 
verband niet cultuur uitgerekend dat er  ruim 200 hoogste- 
klassers zijn!). 
Een .,aanmerking.' zou ik op die voordracht niet durven 
leveren. Ten eerste zou het verwaand zijn en ten twpede ziii- 
loos. Ik kan alleen maar zeggeti dat we van de spri-ckwijzc 
hebben zitten genieten, dat d? voordracht meer inzicht in de 
moderne litteratiiur heeft verschaft dan in een les mogelijk 
kan zijn. dat de aanwezigen blij zijn het gehoord te hebben. 
Ik mcen dat de  uitspraken van dhr. Fens niet in de kring van 
Cassiciacuin moeten blijven, maar ook ddarbuitrn gehoord 
moeten uaorden. 
Dhr. Fens begon met de heste horken van de laatste jaren te 
bespreken. om uit de verschillende hcsprekingen punten van 
overeenkonist te destilleren en daaruit zijn conclusies te trek- 
ken. Ik zal rnij heperken tot zijn besp;eking van het hoek 
..Wandel nirt in Water" van de katholieke schrijver Jos 
Panhuysen. 
,,Het boek is i t n  lange dialoog van eer1 man, Maan Hout- 
haler, en zijn zuster, die het klooster is ingegaan. De nian 
vertelt zijn leveri aan de non e11 hij spcclt dat Icven trgen haar 
uit. Hij 11ppft zijcl hele Icven een spel gespeeld, u-ant het is 
Ieeg voor hciii. Nu, als hij op middelbare leeftijd gekomen is. 
heeft hij de smaak in dat spel verloren. Zijn komst iidar hct 
klooster is een uitdaging. Hij vraagt de non. of zij werkplijk 
uit roeping het klooster is ingegaan en liij vraagt dit. oiiidat 
hij w-eet. dat zich voórdat ze het klooster inging, een liefdes- 
affaire heeft afgespeeld. 
De non gaat aan haar roeping twijfelen en Maan Houthaler 
verdrinkt zich in het water, maar Panhuysen weet te sugge- 
rcren, dat het doopwater, waarmee Iiij tenslotte ook overgoten 
is samen met het lijden van zijn zus toch nog zijn uitwerking 
zal hebben. Het Christendom is het enige redmiddel." 
Dhr. Fens trok uit de bespreking van dit boek. en de be- 
spreking van de andere boeken de volyende conclusies: 
a. De moderne litteratuur wil de schoonheid uitbannen: zij 

wil het wezerilijke aanvaarden. 
h. Honio hoinini lupus est. 
i. De klcirir mens is vreenid in de grote wereld. De niodcr~ie 

niens voelt zich veiurant aan de puber: hij wil, hij kan de 
u.erkelijkheid niet aanvaarden en vlucht in dc droom. 

d. Men wil de zinloosheid van alles verklaren. 
e. E r  is geen mogelijkheid tot liefhebben. omdat dc liefde 

perspectief veronderstelt. 
Tenslotte stelde dhr. Fens de belangrijkste vraag. 
.,Is dit alles ook voor ons geschreven, geldt dezr wereld ook 
voor oris? Ik geloof dat, wanneer je deze wereld op je last 
inmrrkeri en kijkt in de afgrond. je smeekt om de afgrond 
Christils. Het Christenclom voelt zich nu klein, Christus blijft 
in doodstrijd. Wij nioeteii als Christenen deze ellende veel 
meer ervaren. omdat we het kwaad kennen, dat erachter staat. 
Door deze litteratuur kunnen we weten wat voor worm \*,ij 
zijn zonder Christus. Het is mogelijk wat wij met dit begrip 
meer inogelijkheid tot eenheid scheppen." 
Een oude leraar zei eens. dat litteratuur een raar vak is, dat 
nipt gFgeven kan u-orden. Op deze avond heb ik meer dan 
ooit hcscft: niets is minder waar. P. Huygeli 

Leesuur Bert Schierbeeli 
Een schrijver kan zijn werk op twee manieren henaderen; 
er zijn schrijvers, die ondcr de indruk zijn van hun eigen 
werk of van hun uitverkiezing, Zijn ze geestig, dan lachen zc 
op een leesuur het eerst of alleen, zijn ze tragisch. dan staan 
ze er gewoon hij te huilen. De andere manier van benadering 
is die der ironie. Het is bekend, dat schrijvers als Lucebert en 
Bcrt Schierhcek alleen ironisch en ogenschijnlijk Iiichtliartig 
over hun werk kunnen sprekeii. Hieraan is het voor een deel 
te wijten, dat de litteratiiur w-aaririee Bert Schierbeek ons con- 
fronteerde. door velen als oplichterij werd gezien. 
Ik kan dc manier van uitleg van Rcrt Schi~rbeek ook nirt erg 
bew-onderen en voorlezen is niet de gunstigste presintatie van 
dit soort litteratuur. 
Hij gaf zelf aan. dat hij in zijn merk een .,doorsnede door het 
Ieveii" w-i1 geven, dat hij in ieder stuk iets wil zetten. dat 
iemand persoonlijk aaiisprerkt. Er is meer kans, dat  bepaalde 
aspecten van dit wrrk aaiisprt-ken, als je het rustig kunt 
doorlezen. dan wanneer dit wcrk- waar een hele levensover- 
tuiging achter schuilt - in één uur wordt voorgelezen. 



M e t  d e  pri l le l e n t e  

kwam nieuw j o n g  l even  
in o n s  gezin .  I 

Gaarne willen wij U doen delen in  cnze 

grote d a n k  en vreugde. bij de geboort. van 

0". tweeds kindje. een zoon, die r i j  noemen 

! Paultje 

i Bij he, H. Doopiel ontving hij d e  n a m e n ;  

i Paulus Jozef 

WIM 

H a a r l e m .  23 maar t  1960 
Eendracht , t raa t  54  L- 1 

Dat dit leesuur - dooi de gebrekkige uitleg - over het 
geheel niel geslangd is. wil echter niet zeggen. dat er  gFen 
mooie dingen gezegd zijn. Z o  begon Bert Schierbeek met uit 
te leggen. welke grote betekenis het woord voor hen1 en 
aiidrrr rchrijvcrs hceft en daarbij gaf hij heel treffend het 
vonrhccld vali een bank (waar in de gymnastiekles altijd 
~iiocilijk niec gedaan wordt). Hij kon niet genoeg de nadruk 
op het woord leggen. Het erie woord roipt hij hern associaties 
op met het volgende en hij schrijft het neer. zonder dat  het 
merkbaar logisch v~rhnnd  hceft met het vorige. Dat brengt 
met zich mee dat die associatie erg ,.persoonlijk" kan zijn, 
rrianr d r  ..persoonlijkheid" maakt tegelijk de algemeenheid 
crvan uit. De schrijver zoekt in zichzelf iedereen. Iemand. die 
de t.isiiltnten van zijn onderzoek - het werk van de schrijver 

Iccst, moet zichzelf dan ook iedereen weten. Hij moet zijn 
eigen persoon proberen te keiinen en als hij die kent. zal hij 
wcten dat die de algemene natuur van de niens is. Dan za1 hij 
uitscheiden met van zichzelf te denken, dat hij anders is dan 
de anderen, zal hij dit werk, dat immers voor de ,,algemeen 
menselijke natitiir" hedocld is, begrijpen. 
Zijn ,.uitleg" ontaardde in grapjes, wat uit zijn boeken niet 
te verwachten is. Maar als hij voorlas. was  hij volkomen 
ernstiq en wat hij voorlas u2as p e d .  Begrip is zijn merk zeker 
waard. Naar mijn gevoel is hij geslaagd in zijn poging een 
,.doorsnede door het leven" te grven. Zijn proza hreft het 
rhythme van het leven. Dat rhythme wordt in dc ,,oudeu litte- 
ratuur bezonyen of vervloekt, deze ,,nieuuze" litteratuur hreft 
het alleen maar. Zij gccft geen commentaar. slechts het fcit 
spreekt, liet woord. P. Hiiygen 

Zaterdag 27 februari heeft IVa zich ingespannen oiri een 
klein een volle avond te vermaken. En zij is daar 
ten valIr in geslaagd. Het was meen ik de ~ e r s t e  klasse- 
avond in dit schooljaar, maar we hopen dat er  nog veel meer 
van zulke avonden zullen komen. 

Na een openingswoordje van Jos Westenburger, die de  ver- 
scliillende nummers aan elkaar praatte. speelde Han Swarte 
vol gevoel de contradans no 1 van L. van Beethoven. Ar- 
nold Fransen gaf blijk van declaniatorische talenten met een 
geestige .,Adder in het gras" van Godfried Bomans. waarna 
Han ten Berge een vlotte wals van Durand uit I i ~ t  klavier 
toverclr. Tussen deze nummers door werden de aanwezigen 
getrakteerd op de fleurige tonen van het ,.Trio Eddy 
D'haenc". bestaande uit de leider (piano), Sim011 v a n  (;d- 
dorp (gitaar) en Peter Diederich (t~kelele). W i m  Terstegen 
wierp daarbij in o.a. ,.DianahM al zijn vocale passies de zaal 
in. 

Het laatste iiiinimcr voor d? pauze was  dc grote quiz onder 
Ieiditig van Wim Terstegen en 'l'hco Duinhoven. Zij ver- 
wekte groot plezier. maar diwrde wat te lang. Na  spannende 
strijd legde Mickc Tel-stegen beslag o p  de gouden plak, ter- 
wijl ondergetekende door de jury (bestaande uit Herik te 
Beek, Paul Krijnen en Hnn ten Berge) een eervolle zesde en 
laatste plaats kreeg toegewezen, ondanks hrt fcit dat hij b.v. 
zes vrouwen van Hugo de Groot wist op te sommen, Iiocwrl 
volgeris de jury IIugo slechts t'én maal in dc echt verbonden 
is geweest * ) .  
Iri de pauze liet mijnheer Terstegen ons zien wat hij 's aoonds 
na het corrigeren van proefwerken doet nl.: koflie scheriken. 
En werkelijk, hij Brinkiliazin kil~ir~en ze het niel beter. 
hTa de pauze wiwp men zich vurig op het zenuwslopende 
kienspel, hetgeen dc in grote getale opg~komen familie Tcr- 
stegen vele (en mooie) prijzen opleverde. Vóór het klapstuk 
van de avond zongen Simon van Geldorp en Pctcr Diede- 
rich op amusante wijze ,.Wij zijn twee eenzame cowboys" 
mi legde W i m  Terstegen met .,Torn Dooley" de zaal aan 
zijn v o ~ t e n .  Dat klapstuk was dan een gedeelte uit het tranen- 
~ e r ~ ~ e k k c i i d e  drama ..Bloed en liefde" van Godfried Bomans: 
uitgevocrd door Theo Duinhoven (Karel V ) ,  Simon van Gel- 
dorp (Jacoba van Beieren). Eddy D'haene (Amalia) en 
Adri Schaper (Joachim). Van alle kanten overvielen ons uit 
de luidsprekers piepende deuren, gierende winden, kletterende 
wapens, krijsende geesten en verder konden w c  maar één 
ding ~loen: lachen. Vermelden we nog de souffleur, die hoor- 
haar puik m ~ r k  verrichtte; een vakman! 
Na afloop bleken enkele aanwezigen te zijti flauw q iva l l~n ,  
dric mensen door de  vloer gczakt en de ovcvigen hleveii nog 
een volle twee en een half uur na-gieren. 
Om kuzart over twaalf misten enkele te hulp geroepen agen- 
ten de bezoekers (van wie sommigen reeds door het raam 
naar buiten rolden) de trap a f  te werken en oin even over 
hali éPn was de aula ontruimd. 
We kunnen IVa (dlsmede pater Verhagen, die de supervisie 
liad) sleclits sliiekeri nog eens wat te vertonen, maar dan 
voor groter piihliek. 
Bedankt voor de jolijt di? gij ons schonk! 

Peter van Bueren 

* )  Men 1ae :  ,.Hutig Grotius ende syne Wyfen"  vaii een 
zekere Willciii-Jan (I 1680). 

A. Vraagt iJw ouders dan zich nog voor het 

X eindexamen vrijblijvend te laten voor- 
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inlegfolder. 



Mendel-College speelt goed toneel! 
Ook dit jaar opvoering een succes 

Traditiegetrouw heeft het Mrridel-College dit jaar meer een 
toneelstuk opye\,oerd. De keuze w'is gevalleri op , .ThCätr~  
d'Arnour" van de vlaai~ise srl ir i jv~r Jari Naaykrns en was, 
arlitrraf door onze ogen gezien, bijzonder gocd gcvnllen. Dit 
. .Théa t r~  d'Amour" is een amusant. poëtisch-suggestief stuk. 
dat voor dilettanten vele mogelijkheden biedt. daar de opzet 
van het stuk nogal doorzichtig is. terwijl het stuk zelf zich 
verheft boven een welhaast afyezaagd gemiddelde. w a r t o e  
men dan meeital zijn toevluih~ neeml. 
Een kermisgroep. het ,.Thédtre Artistiqu~" wordt cloor de 
dood beroofd v a n  Pierrot, de ziil vaii het t l ieat~r.  Et-n atide1.c 
Pierrot. de zoon v n i i  een doodgraver. verschijnt iii zijn 
Hij W E F ~  nick van aciohatick of grwichtheffen, maar heeft de 
gave om ieder met zich mee te slepen in de warmte van de 
liefde. dic hij in sprankelende vïrzen brzi~igt. Ilij stelt voor 
om met het kermis-yrorpje klkissieke liefdes te gaan iiitbeelden 
- die van Odysseus eii Penelope, vaii Rorrieo en Jiilia. van 
Rox'inc en Cvraiio - en de direrteiir stemt ermee in en ver- 
trouwt lieni zelfs de hcle leiding toe. De geuzichtlicffer Her- 
rule zien we veranderen in ren aarzelend? Odyssriis cn Pahlo. 
ren acl.ohiint. voorheen in wclhanst prrmnnent beschonken 
tncstnnd, toont zich een gewillig dienstknecht. 
Z o  hecft ieder zijn rol in het theater. dat nu het ,,Théäire 
d'Amour" hect. en het gaat goed. totd'it Pierrot hwi $laat ver- 
i,iieri. Pierrol is voorbesteind om de doden te begraven en laat 
al de anderen in eer, bloeiend, iiiccesvol leven achter. Het 
laatst? w-at we van hem zien. is een bos rozen voor zijn 
Piel-i-ertc De liefde kwam in Pirrrot tot hen, gaf kleur aan 
hiin dorre lcven en verdwrcn. 
I le hoofdrol van Pierrot w-erd gespeeld door Hans Franke, 
die dit uiterst fijn en genuanceerd deed. gevoelvol in het zeg- 

ger, van zijn vederliclite teksteti. Van zijn mond, zoals Home- 
rus  ze!lt, vloeidr cen taal zoctri dan honing. 
Pierwtte (Aagje Castricutn) paste zich geheel aan bij de voor 
haar onbereikbare Pierrot. Zij stonden siimen up ren apart 
niveau, dat  door geen der anderen bereikt is. 
Benito (Brrt  Snijders) werd Langzaam niaar zeker een goede 
vdn zichzelf niet zekere tlieatrr-directeiir. 
Maryot (Sylvia Loeffcn) was een cassiere en vervulde dit 
arribt niet vinnige nn~iwgrzethcid. 
Herrnan ((;rrnl-d Forkcmn) liet ons bijzonder genieten van 
zijn zeniiufachtig gejaag waarmee hij met zijn lanye lichaam 
icdrr voor zich uitdreef. 
Herculc (Frits Hendriks) paste mrt zijn opmerkelijk vol~iirie 
beter in het yestrerpte b'tadje dan in liet y~dmpeevdc over- 
kleed v,iri een met de heaariirtrrs iiiinkkclendc Odyssclis. 
A u q ~ ~ s t  (John de Meiirs) bevonden we als clown bijzonder 
gevat. later te geforcecrd. 
Pablo (Hans Macliirls) ninal<te ons jaloers door zijn perfecte 
gelal uzaarniedr hij telkens hrt woord ,.koninklijk" er uit 
stootte ,?n dooi- zijn dcslrundige hoofdstand. 
Tohnv-bov (Kees Nieuwenhuis) was een cowboy-sl~iriuel er1 

hield' dit tot' aan het eind toe k l .  
Papillon (Marijke Thyssen), Bertlie [Mienrke Va~idaloii) en 
Blanche iTherPse Lirinrniani deden vroliik en oiiopvnllend 
aan  aller' niee. en vooral de laatste decd' ons als julia ye- 
nieten v a n  haar praclitigc stem. 
We l a z ~ n  tenslotte nog in een veelgelezen dagblad: 
..Alle lof dus voor het h4endel-College, dat ook dit jaar meer 
zijn succes niet gezocht heeft in een goedkoop .,thrillertje". 
..lachertje" of ,,piel-paf-poefertje". Dit noodt tot stille ovir-  
peinzing. F. v. Eyndhoven Va 

Vlak voor het ter perse gaan van deze Tollc Lege ontvingen 

wij de nieuwe ,,Primitiae", waarin een zeer felle reactie staat 

tegen de toneelrecensie in bet vorige, gezamenlijke nummer. 

Om de volgende redenen zullen wij deze, kennelijk uit vrou- 

welijke einoties ontsproten tegenkritiek niet overnemen, hoe, 

wel dat ons van verschillende kanten gevraagd is: 

a. Zij is voor ren groot deel rechtstreeks tegen Heleen Weer-  
denhurg gericht en wij willen (en mogen) ons niet be- 
moeien met zuiver binnenlandse aangelegenheden van ons 
dierb're Sancta. 

b. Als zij (zoals bet hicr en daar schijnt) niet op de inhoud 
van de recensie, maar op de recensisten betrekking heeft 
(.... , ,wat hebben jullie een verbeelding". . . .), voelen 
wij er evenmin iets voor haar over te nemen in ons blad. 

c. Als zij (en dat is de enige andere mogelijkheid) gericht 
is tegen de inhoud en wel om de toneelspelmb een klopje 
op de schouders te geven en hen te verdedigen tegen af -  
brekende (of ,,krakende9') kritiek, zit gezegd, dat alle 
spelers het mrt de recensie eens zijn, zodat een reactie als 
dcze (en derhalve de opname er  van) weinig of geen 
zin (meer) heeft. 

Tenslotte moeten we cc wel met nadruk op wijzen. dat het 
antwoord van Hdeen Weerdenburg (overigens even flauw, 
naar ze zelf stelt) niet in samenwerking met Tomy Schmitt 
(haar inedc-recensent) is geschreven. 

Zii die eventueel toch het ondanks alles interessante debat 

(een versnapering voor kenners van de psychologie van met 

elkaar twistende vrouwen) willen lezen, geven wij de raad 

eens bij 'n vriendinnetje aan te wippen, of desnoods bij de 

hoofdredactrur van Tolle Lege. 

Toen wij onze toneel-medewerker de heftige Siiricta-acttival 

lirten lezen, glimldchtr hij schalks: Toniy or not Toiriy, lhat's 

the question. Zijn weigering zich van Saricla's bijtende woor- 

den iets aan te trekken. verdedigde hij met een: ..Quod licet 

Toniy. non licet hnvi". 

waarmee we  maar zeggen willen: ,,verba valent usu", (woor- 
den hehhen de waarde die het gebruik er aan  geeft). 

Peter van Bueren. 

Op een vraag. tijdens de Stille Omgang, hoe dat nu 
volgend jadr moet, als hij in Culemborg ziL. aniwoorclde 
pater Rektur: ,.Dan k a  ik schriftelijk ter Stille Oiri- 
gaiiq 
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