


s i e r b a r e  lezers 
De voor redactie te stellen heeft het paasnummer. het genoegen Wij aan ho- U aal journaal journaal j  
pen, dat u in dit met bloed en tranen hij N o g  even maar en Iiei schooljaar zit er- - gegrepen om erien op  bezoek te gaan bij 
elkaar geharkt en aan elkaar gebrfid .p Vóórdef  d e  slagbomen achter ons rriijn ooni's kippen. E t n  wan die kippen 
nummer niet zult struikclen over druk- diclifvallrn eii een geheiniziiir~ig kijken- hzd ceri kuikentje gekiegeri. 
fouten: zolang er kopij binnen komt drup- d ,  r p r f ~ r  op  de voor hrrn hestemde zetel 
pelen die nauwelijks leesbaar is kan een i,, de f,i rechtsiiliil onigebo,iwdr doceri- W O E N S D A G  21 ATAART : T w e e  ye- 
drievoudige correctie de fouten zelfs niet tenknmer neemt woor het tiellen rweldige gebeurfeizissen Izielden ons in een 
opsporen, van het, door zeer zenuu~achtig ziende, ban. De eerste usus de  kalender-achtige 

eindelijk beroriiiiiiolie en heftig sigaretten iirranclering van de uiinter in de lente. 
Het wordt nu werkelijk hoog tiid om een iecriingen verbeide i~onnis. zilllen H r f  weer verantlerdr niet maar de  natuur 
ieder a aan te herinneren, dat er een ö l ~ e r ~ e i  en zinare !olirljes gelild I T I O P I P T I  u~el .  OP ons bi~tiinzan's dak had zich ai 
interscholaire op til is. Bii een vorige .ij,,, wnarniee ik eigenlijk u>;/ iegyeri, enige fijd ren geziri gevestigd aan. be- 
gelegenheid zijn er zangers, componislen lezer, dat  nieri iri de Poasriakantie de  staande uit po. mn en andere voi /~ l f jes .  
en tekstschrijvers (rijmelaars) opgerou- bccidsl,r.ink utat doorvoerend, zich f r  Her enorme drukke verkeer uari en  naar 
pen: er is geen kik teruggegeven. Moeten oefeneii i,, hef tillen raa,, loodies, ook al het huis ivas hartrwrlentenend. 
we weer: ,,Hé! tegen een lome kudde? denkt u dat u heel erat loden ai kunt 
schreeuwen. W i j  zouden u willen toeroe- tillen. dan is dat een goede reden de  con- Het tioeede geiial. dat onze aandacht 
pen: ,,Komt, gij trage Triniteitskuddc. sla ditie t i l a f  o p  ie hoiiden en daarbij trok was een z ~ ~ a f  uit de foon wallende 
op hol! Verpletter alle tegenzin en tegen- komt <fat oiifspiiiiriirrg clra fe  fijiipr hard wrrkeiidr glirzt-riwasser. die hct pa- 
stand onder uw enthousiaste hoeven!" En snifiakt sieuiiir viljoen en de  Iioofdgeboriwrii grondig 
om de eerste klassers volop gelegenheid De voorn[geganiide t in heb ik dooi. een onder het schoonmaak-uuur m m .  
te geven deel te hebben aan de feebt- bulIrmeisje iaten ontleden, taal- en rede- Ze l f s  onzc werkgewers rr2aren onder in- 
vreugde drukken wij voor de zoveelste kundig. Hei arme kind is nog steeds erg i>!oed pkornen van de grote-schoonm~ak- 
keer de ontsterfeliike strijdkreet der Tri- stt.eek. evenals mijn kleine zusje, dat rage, die de rcrlgke student eik seizoen 
nitariërs af (langzaam) 00, p u t ,  Er, ik ile zin achter naar uoren uit het hci Iiiiis ciiljaagf. 
punt, E, punt Aa. (staccato) - 9  oesa. Iioofd liel lafen Ieren. Z e  hati ioch nirfs  De g/arenilrasser vertelde mij sfiekum. 
oesasa. (strijdlustig) Tinus, knokkc, bol- ie dorn. Hirr dor, werr enige opnicrkrlijk- dat I i i j  en-passant aardig uiaf had op- 
lebollebolle, hoihoihoi, maat vijfenveer- licder, : gestokeii. ,.Werkelijk.?', vroeg ik ver- 
tig, hahaha, eentweedrie, (korte adem- bausd. 
pauze), hóúy (dit met 'n lange uithaal: ZATERDAG 3 MAART WOENS- 
het volgende is van recenter datum en dus DAG 7 MAART om de talrijke t o f f e  D O N D E R D A G  22 M A A R T  : Onder 
nog niet helemaal ingeburgcd:), voor- jor iyPnS onze scliuol fr donderend gejuich I I P P T I ~ ~  ule <!e nieuiiie 
zanger) conditione (volk) up! ! Dit i,, l i e f  zi,idrn te i,erniaken en Westelijke Randujeg, de overheid zoals 
laatste u.oord ,,up!" dient zeer kort oi,daf de tijd ZO,, /,ebhe,, O,r, ZiCl, OP ge~~oon l i j k  weer cen slag unoritit z$ide. 
uitgeschreeuwd te worden. dus zeer syn- d, ,iaderende voor te hcre;den, De bestorming van lief Water-grhoiru, 
chrooni het is dus zaak hierop te oefe- ulerden a ~ / e l i  huis gezoriden. liep niet mee. De gedaciife aan de  gezin- 
nen, jongïliii. Degenen, die deze lijfspreuk smoesjes, hef  grlien nen van de beambten ureerhield ons uni? 
na de paasvakantie niet kennen worden ,i, lengte het triniester mogen b m f e  krachf. Een dom mannetje aan de 
onverwijld geschorst - we kunnen hier h.lir,kFn, maar ,,jet aannemelijk ingaiig werd ~ c h f r r  i>anielfsprrkend ver- 
geen slome donders gebruiken. B). ,,,ort hier trad,tiegefranw Fe,, wuderd en  een speelbai itan de  foekijken- 

girits adclerfje onder het gras grsrhblen de 
Nu iets over de inhoud van dit blad. hchbrn. Enfin.  zand daarover. De politic sfoiid iiifernard maclifeloos. 
Voor fiinproevers, die de lekkerc graan, Moeten ze niijii  hnl rnaar ,lief afpakken. 
ties eerst willen hebben. De notenkrakers D ~ A ' , ~ D A G  6 ,VAART : De avond va,i 
vindt u in het midden en wat het inhoudt het vlces.nfsrlirjd iI,ordt ,,beneje.. Eik V R I I D A G  23 MAART: Wegens  dc nii 
ziet u wel. Dan enige reacties op het iaar herrieachtig geuiFrd, 'le beschaaf, vfficikle en min o f  meer feestelijke inge- 
schrijven van Joos Kat, die vindt u ergens ,ie .treken "jeren  u,c u.aardig hrriikrieminy iian het i>oornoemde stuk 
anders. Met uw dwaalogen heeft u iivel. a,,or,d rond de djs, luisfcrcnd .n straef, srlionk rlr rei./iir ons  de laatsfe 
Licht het pianoconcours-verslag gezien - stemmig dat begeleid drie rlren vrij. Tja, we Iruen in een fijd 
wel, dat spreekt voor zichzelf en de te- door ,e ges/lirp i,an de omzittenden, L~~~~ van hoogconjuiict~iur waarin een snipper- 
kening op de voorpagina - van ons re- .p deze aiiond ben ik de binnenstad inge- uurfje niet schaadt. O f  toch ? 
dactielid E. Verpaalen, pas werkzaam als slopen,, en k w s m  ik ' n  froosfeio=e h-iina,, Zo, dit bijiin het laatste kroniekje illustrator - de waarschijnliik niet, tegen met een troosteloos masker op  een het jaar. voor de dndewuminandj deze is niinuscuul, dat een loep bij het bleek gezicht. Hij belde hier en daar aan ,",, dit hef  laatste, hopeiijk het opsporen geen luxe is. en begon d m  een liedje f r  ziriyen. Ik ben a/lerlaaisfe i,an hlin ~ ~ i ~ j - i ~ ~ , ~ ~ ,  ze ="i- 

rnaar door gelopen. nadat ik f e n  diibbrlt!r j e n  o,igetruijfcld wccnrord aait de 12is- verandering de gedichtenpagina in zijn papieren trompetje gestopt had. forische gebouwen terligdenken de weer Het goed zijn van de Een tranri biggelde over rijn bolle u~niig soms uren die ze hier beie. gedichten er niet toe, het gele blad en ik hoorde hein mompelen : ..'f wil hier mochten. anderen gaan nog een ,,breektw weer eens. Overigens niets dan maar ,,iet lrLkken-, 
lof voor de ijver van onze dichters. De maand of anderhalf fegemoef iuaurin ge- 
redactietafel en -prulkmand was over- iuerkf moet morden, daar komen ze niet 
stelpt. V R I I D A G  9 M A A R T :  zoncler dut ook ondrrtzit. Maar eerst nog even een ua- 

maar iemand het getnerki Iieeff. heb ik kanfie rirrnrn orri niet frisse moed <Ir laaf- 
~~t ,,formulier" op de van vandaag alle achter lan~~~jes  wan de fiet- ste stap f r  De eieren iiygen f e  
de middenpagina hadden wij graag na de sen geheaki. schoongemaokt en  rr weer wachten, de  pnshiias wenkt, ik ga klrti- 
Paasvakantie ingevuld en wel zien over. OpQf=ef. Iedereen heeft wel eens een rare ren. E n  aan de examenka~ididaten ,,ni.lri- 
handigen aan de heer Grobbe, en wel zo bui. nen succes!". 
gauw mogelijk, dan kunnen we de uitslag Kronikus. 
van de enquéte in het eerstvolgende num- D I N S D A G  20 M A A R T  : Onze  onuer- 
mer publiceren. vanghere pafer conrector, kioosterlingen 

kennen Iieni ook als .,prior". vierde in de 
En wie iets meer wil weten over het heni passende stilte zijn verjaardag. Mr t  
Jeugdfestival in Arnhem, hij vervoege één grandioos gebaar ueigde I i i  de Iirlr 
zich terstond bij Joost Breuker. Rest de middag van hef lesrooster, een ucrjanrs- 
redactie nog u, Trinitariërs een hopelijk sclienking clie alom met sympathie en in- 
weldiende Paasvakantie en aan iedereen stemming orifuangen werd. 
een recht zalig Pasen te wenstn. red. Ik hcb deze bijzondrre gelegenheid aan- 
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mer ontvingen wij het bericht dat 
aan de heer Fens, de P. C. Hooft- 
prijs is toegekend. Wij willen hem 
van harte met deze bijzondere on- 



dode 1 (de egoïst) 
er waren duizend dode dingen om mij heen 
en leven slechts deed ik - dacht ik 
de dagen waren troebele droesem 
mijn leven was een duizendschoon 
van aarde vuur en water 
de aarde - was verderf en dolle duisternis 
het vuur - een ziedende verrotting 
het water stonk, want vloeide niet 

dode 2 (de twijfelaar) 
het glas van de zon is gebarsten 
de rand van de maan is gescheurd 
de aarde is naar de bliksem 
(de bliksem is naar de hel 
de hel is een hemel sindskort en 
de hemel een vuilnisbelt) 
de vis is een graat in de zon 
maar die zon is aan splinters 
en de rand van de maan is gescheurd 
- dat kan natuurlijk niet waar zijn 

dode 3 (de domoor) 
ik roep over straat om mijn koffie of thee 
een vreemde heer zonder hoed neemt mij mee 
en vertelt een verhaaltje: een lijk in de zon 
won de pool doch gooide al wat het won 
over de balken van zijn onecht leven 
dat was natuurlijk vreemd - om het even 
of dat lijk het nu deed of de gek daarna die 
niet lopen wou en toen zei: 't ga nie 

moraal (te verwaarlozen) 
de zon tegenover de 
maand en de nacht 
in hun duldende 
discordantie 
is meer dan een 
vloek en een zucht 
of een ziekelijk paard 
met vakantie 

Pim de Vroomen 

C. 
i 

1 
onrust 
Rusteloos tikt de klok, 
hetzelfde geluid 
in dezelfde kadans 
zit in mijn kop 
en dat moet er uit! 

R .  de Jong 



peinture d'amour 
Het dwaze gegil van het leven 

Staat een ogenblik stil, 
Als jij langs komt n een zachte nevel 

Een geur van groene lente komt mij tegen 

Met rose bloemen langs een helblauw meer, 
Waarboven gouden wolken rond een rode zon zweven. 

Mi jn vingers strelen dit heuvelland, even 
En de rode zon wordt groot en mooi. 
Haar zoete warmte brengt nieuw leven 

Jouw hand heeft in de mijne gelegen 
En een onuitwisbare indruk achtergelaten, 
Als jij weer heengaat in een zachte nevel. 

J. A. P. J .  B. 

opgedragen aan esther 
Ik lig hier 

en ik zweet, 
omdat ik niet weet, 
wie of wat ik ben. 
Ik l ig hier maar te liggen, 
ik lig hier maar te zweten, 
omdat ik lang ben vergeten, 
wie of jij was, 
maar nu ben je slechts as. 
Eens zag ik ie gezicht weer terug, 
het klonk als een gerucht 
van heel veel krekels 
in een heel groot veld. 

En je hebt me bewogen en verteld.. 
Je sprak van je ,,Zijnu 
Je sprak van je ,,Blijvenu 
Je lichaam was groen als olijven, 
maar je ogen waren helder als water. 
Ze  deden me denken aan ,,Lateru. 

dichten is scheikunde van woorden 

broos leven vangen in glas 
duizend mensen tegelijk zijn 

de wereld ondersteboven kunnen zien 
de dichter is een veelkleurige vogel 
die op vogelzwermen schiet 

met de sissende pijl der poëzie 
die nooit dadelijk kan treffen. 

R. de Jong 

E. D'haene 



IN DE BOUWPUT 
- Hoe verheugd waren wij toch, toen m'n vijf maanden geleden 

de eerste echte heipaal met kracht de grond in werd gehengst. 
Jaja, het is al weer vijf maanden. En al die tijd heeft men geen 
enkel nieuws vernomen omtrent de vorderinoen en wordt de ~ ~ ~~~ ~ 

voorstelkg van d e  gang van zaken overgela& aan de fits- 
sie enlof nieuwsuierioheid der Trinitariërs. Schánde. 
Vijf lange maan& deden de wildste geruchten hierover de 
ronde, reden waarom wij ons ertoe genoodzaakt voelen het een 
en ander over het ontstaan van het nieuwe stuk school te ver- 
tellen. Ondanks het feit dat we weten, dat we een aantal 
open deuren intrappen - niemand heeft zijn nieuwgierigheid 
volledig kunnen beteugelen; de toegang tot het sportveld ' 
dan ook finaal versleten menen we e r  goed aan te doen hi6 
over wat te gaan zeuren, omdat er nog enige misverstand 
betsaan. die door de nieuwsuieriue fantasie of de faotastisc 
nieuwsgierigheid van het p&liek"gerezen zijn. 
Het meest slaat men de plank mis als er over het bouwtempo 
aeoraat wordt. De termen ..vorstverlet" en .sneeuwverlet" .. . 
worden nogal vaak ten onrrrhtc \.erwirwld met ,zon,of-mooi- 
weer-verlet" en andere. blet anderr woorden: het gaat op zijn 
elfendertigst. Soms lijkt het er ook werkelijk op: maar dan 
vergeet de clandestien doorgedrongen Trinitariër dat hij net 
op het schaftuur komt kijken. Ja, dan is het een zoekplaatje. 
O p  de vraag, hoe 't nou eigenlijk wél zat, antwoordde ianand, 
die het kon weten, heel laconiek: ,,Drie weken achterstand. 
,,Zow, zuilen de strijdvaardige lezers denken: ,,dus we had- 

O 
den toch gelijk". Een weinig, beste strijdvaardige lezers. 
Kijk, die vertraging zat 'm niet in het te langzaam werken van 
de brave werknemers - ze werken zich wel niet dood, maar 
wat doen wij? - maar werkelijk in het vorstverlet. Maar het is 
heel onverstandig om nu visioenen van een halfafgebouwde 
school bij de opening in '63 te krijgen. W e  hebben nog tijd zat. 
Commigen hebben nog het idee, dat deze arbeiders de ganse 

fl dag op hun luie achterwerk zitten en doorlopend kaarten in 
één van de lelijk-weer-keten. Allicht, ze leggen wel eens een 

/ kaartje, maar dan altijd in het timmerhok. ,,En daar heeft 
7 niemand wat van te zeggen, want dat ia opgenomen in de 

CAO van bouwvakkers!" voegt er iemand verontwaardigd 
aan toe. 

i Tja, je moet nu eenmaal nooit in discassie treden met arbei- 
ders. Ten eerste verpakken ze hun hogere-lonen-meer-pen- 
sioen-s lus-t.v.-verlanuens zo listiu en wetteliik verantwoord 

h in hun schaarse m a ~ ' k i r n a c h t i q e ~ b ~ o o g ,  dal h., in zulke ann- 
ueleaenhoden leek zijnde, binnen viif minuten met je niond vol . - 

tanden staat. Bovendien is het eon onplezierig gevoel, dat 

Foto Theo van Goor. 

staan tussen die lome, maar ai en toe van zich afklauwende 
beren van kerels. Maar het zijn interessante lui, m sommige 
dingen zo vergevorderd dat ze niet eens meer weten dat ze zo 
zijn. Neem nou bijvoorbeeld hun levensopvattingen. Eén van 
hun grondbeginselen is het v o l ~ n d e :  héél erg langzaam na- 
denken voor iets (met zuchten en kreunen) te beginnen. 
Vandaar toch die beroemde spreekwoorden: ,,Haastige spoed 
is zelden goed" en ,,Bezint eer ge begint". 
Het is dan ook verdraaid interessant twee opzichters, M j s  en 
bezadigd, samen te zien filosoferen over een plank. Eerst komt 
opzichter A op. Hij wordt zich het bestaan van de plank 
bewust, houdt de eerbiedige afstand van twee meter zestig in 
acht en neemt de ,,denker van RodinW-houding aan. Na enige 
tijd komt dan toevallig oprichter B aanzetten.die van opzich, 
ter A 'n sigaret tegoed heeft. Opzichter B klopt dan zijn colle- 
ga timide op de schouder en mompelt iets onverstaanbaars. 
Maar opzichter A ook niet mis. mompelt iets onverstaanbaars 
terug en wijst naar de plank opzichter B zwijgt en kijkt be- 
langstellend. Dan begint opzichter A 'n onverstaanbaar college 
te geven, dit met bliksemsnelle arm- en beenbewegingen ver, 
luchtend. Intussen neemt B 'n sigaret ,,van zijn eigen" en steekt 
hem met overleg aan, A aanmoedigend met goedkeurend ge- 
mompel. Dit gratis college wordt immer voortgezet, tenzij 'n 
arbeider langs komt, ,.hoi8' zegt en de plank wegneemt. Dan 
moeten ze wel aan de slag. 
Onder ben is een kunstenaar. - ~ ~ ~ ~ . .  ~ ~ ~ 

Bezichtigt hct timmmhok en wordt overtuigd. Wii voeldm 
on!, qotdijks aangetrokken tot een klein maar fijn plankje. 
waarin kunstio aeora\.ccrd: ..Kust zacht" Al~irhlieft! Maaf til " "  - 
bij intrede wél uw voeten op en trek uw hoofd in: luttele 
electriciteitskabels zijp wat vreemd gespannen - er is hier dui, 
deiijk een guit in het spel. Oppassen dus geboden. Veel succes. 

E.V. 
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WILDE AARDBEIEN 
Dat clr AG dit jaar een bijzonder toe te juichen vernieuwing 
heeft onderga,iri, bleek ons weer uit de door haar georgani- 
seerde filmvoorstelling van ..Wilde Aardbeien" van Iiigmar 
Bergman. 
Dezp 3~ film was deste inter~santer oiiidat wij hier Berg- 
man's vcrtcllingen van het problccm en de opgave van het 
leven konden vergelijken met die. welke hij ons bracht tegen 
het middeleeuws decor van .,Het Zevende Zegel". 
Bergman toont ons hier de terugblik van de grijsaard Izak 
Borg op zijn leven, staande op de drempel van de  dood. 
Het thema van de film. die zich in de tijdsruimte van ren dag 
afsoeelt is heel onoecoinoliceerd. De oude dokter Izak Bora. ... 
die zich reeds lang uit de inedische praktijk heeft teruggetrok- 
ken oni zirli aan wetenschappcliik onderzoek te wilden. gaat .. . 
naar Siind nni ren ere-dnctornat in ontvangst te nemen. 
In tegenstelling tot zijn oorspronkelijke plan met het vliegtuig 
te reizen. gaat hij verontrust door een huiveringwekkende 
angstdroom. met z'n oude auto. vergezeld door z'n schoon- 
dochter Marianne. 
Nadenkend over zijn leven bezoekt hij de plaatsen en personen 
van zijn verleden en arrivet-rt na e n k ~ l e  belangrijke ontnioe- 
tingen tegen de avond in Siitid, waar hij zich te riiste begeeft. 
Maar in deze én? dag vindt er ren geweldige oiiiwenteling 
in hem plaats. In z'n angstdroom heeft hij de eenzaamheid 
ontdekt van z'n egoïsme en hierdoor diep getroffen en be- 
vreesd gaat hij naar zijn toegewijde huishoudster, maar vindt 
in haar woorden slrchts de bevestiging van zijn ik-zucht. 
Eeriiriaal up reis toont ook zijn eerst zwijgende schoondochter 
liem ditz~lfde wannepr ze zegt ,,U bent een oude egoïst, vader. 
i i  geeft niets oni d? anderen en denkt alleen aan LI zelf. Maar 
dit verb~vgt i1 netjes achtei- eeii masker vaii wellevendheid en 
vriendeliike charme" 
Indrrdsad vcrschuilt hij zich achter zijn levensopvating en z'n 
principes: vrouwen roken niet. moeilijkheden horen opgelost . . 
ie woLden door kwak-zalvers of priesters. 
hlaar d w r  deze droom en beschuldigingen van Marianne en 
de  huishoudster. komt hij er toe stap voor stap z'n leven in 
z'n gedachten terug te gaar,. Hierbij verweeft Brrgman a.h.w. 
in wdken en dromen de terugblik van de oiide man. 
Brhnd  bij het huis van z'n jeugd zoekt hij eerst vaii al de 
plek inet de wilde aardbeien waaraan voor hem zoveel herin- 
rieriiigeri van geluk vrrboriden zijn. Hier ontmoet hij ook Sara, 

z'n jeugdliefde tegenover wie hij te kort gesclioten is door zich 
nooit in z'n echte gcvoelens aan haar te tonen. 
Daar treft hij ook een twccde Sara, een iiioderii inieisje, liftend 
met twee aanbidders. een student in de theologie eii een atlie- 
'ist. o p  w-eg naar Italië. een meisje dat. zoals zijn vrrlonfde 
van vroeger vol enthousiaste levensoenvachting is. 
Maar kort daarna wordt hij herinnerd aan zijn eigen 
huw-elijksleven door ren twistend echtpaar, dat hij na een 
lichte autobotsing inieenani. 

Als hem echter. hij een tankstation g~ko~i i en ,  verzocht wordt 
door een jnng echtpaar peter te worden van hun kind dat op 
komst is, wordt hij voor het eerst ontroerd, en dan opent hij 
ook zijn hart bij een gesprek. dat ze mct vieren later op een 
terras voeren, en dat z'n hoogtepunt herft in zijn treffende 
samenspraak met Marianne en de theologie-student. 
Hij gaat met Maridnne nog even z'n oude moeder opzoeken en 
dan lezen we in liet prachtige expressieve gelaat van Marianne 
haar afschuw van de oude i n  rgoïsriie verstarde, vrouw. 
Later wordt hij in een tweede dtooin oiiderwzorpen aan een 
merkurasrdig examen. w-aarbij vast komt te staan dat hij vol- 
ledig gefaald heeft, gefaald als mens in confro~itatie niet het 
leven. omdat hii verzaakt heeft aan dr  lirfdi.. 
Als hij dit ~ a r i a n n e  bekent. verteld :ij hem van hct problceni 
tussen haar man Evald en haar. van het kind dat ze verwacht 
en dat hij niet wil hebben omdat het ,,absurd is te leven in 
deze wereld, absurder nog het ieven door te geven, en het 
aller absurdst? te geloven dat onze iiakoiiieli~igen het beter 
zullen hebben dan wij". 
Dan verdwijnt hrt rgoïsme v a n  de oiide dokter in dit eerlijk 
u,ederzijds openstellen van het hart en zegt ook : ..Steek 
gerust een sigaret op als jc zin hrht". Na de plechtigheid in 
Sund is hij ontroerd hij het teder-blije afscheid van 
Sara en haar aanbidders. 

Laat op de avond, bij het gesprek met z'n zoon, krijgen we de 
indruk dat door de gebeurtenissen van de afgelopen dag 
het leven voor Marianne, haar inau en het verwachte kind, 
torli een kans krijgen. Dan slaapt hij in na de zoete herinne- 
ringen van z'n jeugd nog eens opgehaald te hebben en in het 
oiide gezicht weerspiegeld z'n vei.w.orven innerlijke vrede. 

Maarten Verberk. 

O p  6 m'iart werd er door het Remscheidt-theater speciaal 
voor scholieren het toneelstuk ,.Gotles Utopia'' van de duit- 
se schrijver Stefan Andrrs opgevoerd. 
Dit stuk. gemaakt naar het boek , ,Wir  sind Utopia ' speelt in 
de spannse burgeroorlog. Paco, een ex-monnik komt als krijgs- 
gevangene in het klooster terecht, w-aar hij vroeger heeft 
gelccfd. Dit hlijft niet onhekend aan Don Pedro. dc officier 
dir iiict dc hcwaking hclast is. Dczc wil hiechten omdat hij 
 niet een hezwaard geweten rondloopt. Paci stemt toe dat d? 
comniandaiit bij hem biecht. cchter niet de heimelijke bedoeling 
Iirni te veroioorden. waardool. d? bieilit geldig is en liij zirli- 
zelf en zijn medegevangenen kan bevrijden. 
Toch doodt hij hem niet. neemt hem de biecht af en wordt 
geëxecuteerd, want dadelijk na de biecht krijgt de comman- 
dant bevel hen neer te schieten. 
De moeilijkheid van het opvoeren van een Duits stuk, namelijk 
dat het al te gauw moeilijk verstaanbaar is, werd vrijwel 

overbrugd doordat de spelers meestal duidelijk spraken. niaar 
door een technische fout was de scene met de slem van Pater 
Damiano niet te volqen. 
Het spel was redelijk, echter niet excellent terwijl m.i. de bij- 
rollen van de soldaat en dr  sergeant beter bezet waren dan de 
hoofdrollen. Rest nog te zeggen dat het een welbestede middag 
was voor degenen die het stuk bijgemoond hebben, A.A. 

AGENDA 
iitaniidng 7 mei : 

<)ni 8.45 hervatting van de lessen voor alle klassen, 
Schriftelijk eind-examen gyi~inasiiiin. 

Znferdng i 2  en zoridng 13 mei : 
Interscholaire. 

Maandag 14 mei ; 
Schrifteliik eind-examen H.B.S. 



(Cliché Haarlems Dagblad) 

De  Randweg geopend! 
Terwijl ijverige arbeiders nog bezig waren d e  kruising tussen 
Randweg en Zijlweg met een enorme hoeveelheid overbodige 
borden onoverzichtelijk te maken, stond een schare Trinita- 
riërs donderdag 22 maari met de fiets in de hand opgesteld 
achter een strakgespannen lint om uiting te geven aan  hun 
welgemotiveerde vreugd. Reeds een jaar lang hadden fel-op- 
trekkende vracht- en personenwagens getracht over hoeken 
gebogen leerlingen af te leiden en lichtgeprikkelde leraren 
overspannen naar huis te sturen. 

..De rust in onze school is weergekeerd", schreeuwde een met 
een schaar gewapende Wim, die daarmee de  reputatie van  ons 
aller Ben als eerste demagoog der school ernstig in gevaar 
bracht. Het lint werd doorgeknipt, de weg werd onder luid 
geschreeuw en gejoel bestormd en de fotograaf van hier afge- 
drukte foto kon zich nauwelijks uit te voeten maken. 

Het werd een ereronde, die gelukkig. zonder incidenten 
verliepen en alleen werd ontsierd door een zwarte volkswagen 
van de  politie, die zich met enorme snelheid door de massa 
boorde in een volkomen nutteloze en mislukte poging om in- 
druk te maken. Een groep, die ook nog het nieuwe gebouw 
van de  Provinciale Waterstaat wilde openen, moest onver- 
richterzake huiswaarts keren wegens het plotselinge zwk- 
raken van het lint en het handige opstellen van een bevreesde 
Waterstaatman voor de  draaideur van het gebouw. 
De officiële opening van vrijdag 23 maart was in zoverre 

officiëel, da t  het gebeuren bijna een uur later plaatsvond dan 
was afgesproken. 
Zag men de dag tevoren een enthousiaste schare achter het 
lint staan, nu was er van een lint geen sprake en vond men 
slechts een tamme menigte, dit ongeïnteresseerd toekeek. hoe 
wel twintig Haarlemse politieagenten om de k u r t  het toch niet 
geheel nieuwe verschijnsel .,stoplicht" probeerden. 

De oorzaak van  de  vertraging was  eenvoudig te vinden. 

Minister Luns wilde de weg niet openen. omdat hij tegen de 
overdracht van de weg aan het openbare snelverkeer was en 
de rest van de ministerraad hield zich bezig met het debat in 
Kamer over d e  Mammoetwet om ons, nu we  bevrijd van hin- 
derlijk snelverkeer rond onze school, weer een nieuwe obsessie 
te bezorgen. 

D e  commissaris van  de  koningin in Noord-Holland. dr. Prin- 
sen, werd tenslotte bereid gevonden de  plechtigheid te ver- 
richten. Als ment het tenminste een plechtigheid kon noemen. 
dat drie N.Z.H. bussen de  Randweg over reden, met politie 
ervóór en ambtenaren erin, die meer verlangend uitkeken naar 
het ontnuchterende glaasje. dat ze bij onze buren van de  
Waterstaat zouden krijgen, dan naar het onder hun voeten 
wegglijdende grintdek van de  weg, die door hen werd ge- 
opend. Al met al was het een weinig grootse vertoning. 
Hoewel we donderdag geen vrij kregen en vrijdag wel, hlijft 
voor ons omze opening als officiëel gelden: J.B. 



Het feit. dat de Mammoetwet de laatste weken weer dc ge- 
moederen heeft bezig gehouden van 's lands vroede vaderen 
en van velen, dit bij het M.O. en V.H.O. betrokken zijn, heeft 
ons ertoe verleid om, zij het uit het beperkte gezichtsveld van 
de bèta-zijde, een critische blik tc werpen over de tegenwoor- 
dige structuur van het gymnasium, waarvoor de huidige vorm 
van het MammoetwetsvoorateI weinig diepgaande en clemen- 
taire mutaties beoogt. 

De bijzonder waardevolle en aangename herinneringen, welke 
minister Cals, naar hij zei, gehad had aan zijn gymnasiumop- 
leidmg en welke velen met hem deelden hebben voor ons de- 
zelfde overtuigende waarde als welke vaag glimlachende kleu- 
terschool jaren nu voor ons hebben, de opleiding hedt zijn 
waarde bewezen, maar daarmee is nog niet gezegd dat zij 
ideaal is. 

De scholier echter, die midden in dit systeem opgroeit en 
diens zeseninsen aan den liive ondervindt, zal er misschien 
geen ob6ctiever beeld, omdát hij de zwarte zij& maar al te 
te duideiijk ziet, maar wel een reëeler beeld van kunnen geven. 
Het feest van de klassieke vorming is maar zeer povertjes en 
vooral taai, met slechts hier en daar een zoete, voldoening- 
schenkende dronk, die u beslist niet in een roes achterlaat, in- 
tegendeel, de kater is meestal veel treffender. 

In hoeverre, dit ook voor anderen geldt, scheen ons bijzonder 
interessant: een interesse. dat ook deze enquête rechtvaardigt. 
Deze enquête is niet bedoeld om critiek te kunnen leveren, 
maar om te zien in hoeverre de gymnasiale vorming beleefd 
wordt en beleefbaar is. 

Want  deze vraag dringt steeds meer op: W a t  is de zin van 
het ovmnasium in een wereld. die nu nos gebukt saat onder " - de &geningen van westerse denkbeelden, maar w&in shaks 
waarsc-hijnliik heel andere inzichten en denkwijzen de koers 
zullen bepalen; Een wereld. waarin Grieks en Latijn nog meer 
rudimental zullen zijn, dan ze al zijn en zelfs de waarde van 
de inzichten, die ze vertegenwoordigen en die nu nog hijzon- 
der bruikbaar zijn in een westerse maatschappij, die haar 
handhaving voor het merendeel dankt aan een economische 
voorsprong, minder wordt. Of  denkt u soms, dat bet Indo- 
Europese ras in de een of ander opzicht qua intellect supe, 
cieur ia aan elk ander ? Nu is het de vraag, of wij in een barre 
wanhoop. westers-georiënteerden intellectuelen moeten gaan 
kweken om de komende revoluties het hoofd te kunnen bieden 
of dat wij de westerse cultuur rijp moeten maken voor de in- 
vloeden uit andere ideënwerelden ? Ook de Kerk kan tegen dit 
laatste geen bezwaar maken, want zij is geen westerse instel- ling, doch velen geven Haar wèl een westers aanzien en 

schreeuwen ketterij indien iemand hier een andere, meer uni- 
versele vorm aan tracht te geven. 

Dit over de zin van de gymnasiale vorming. 

Doch wij zien zelfs dat bij het nastreven van zijn huidige 
doelstelling van de klassieke vorming nog vele hiaten. 

In uitgcbriede mate wordt aandacht geschonken aan stamtij- 
den, het ,,rode gevaar" en andere, naargeestige en geestdo- 
dende zaken. Deze dienen om ons rijp te maken en in staat 
te stellen om de verworvenheden der Ouden tot de onze te 
maken. Doch wij worden pas ná het eindexamen hier voor 
rijp (geacht), want b,v. de griekse filosofie, waarvan het he* 
Lang door geen mens te onderkennen valt, blijft op school 
een practisch gesloten boek, waarvan ons alleen de titels der 
hoofdstukken worden geopenbaard. maar waarvan ten aan- 
zien van de inhoud. zin en betekenis biina niets anders tot 
ons duordringt dan 'n ongï<ir<lrnd sarnenrnopscl van losai op. 
mcrkincion. Een gccoördinsrr<l ay~tz..m tussen dc gesihiedenis- 
Izisen en d'. qriekselcssfn ~ L ' I J ~ I  hicrt~e niet. Een (leerlhock, 
dat dit zou k;nnen behandelen is ons eveneens onbekend, dus 
bestaat waarschijnlijk niet eens de behoefte, dat dit duidelijk l 



gemaakt wordt. Een aanfluiting voor het trotse gymnasium, 
dat pronkt met zijn wijsgeren. 

Ten aanzien van een meer gedegen onderricht in kunstgeschie- 
denis zouden wij hetzelfde kunnen zeggen. De moeilijkheden, 
die zich voordoen bij het, al  dan niet facultatief, gcven van 
deze Ies~en, lijken ons geenszins onoverkomelijk. 

Theoretisch zou er aan belangstelling voor deze zaken geen 
gebrek kunnen zijn van de kant van hen, die het gymnasium 
als studierichting hebhen gekozen. W i e  hiervoor geen helang- 
stelling kan opbrengen. past eenvoudig niet in het systeem 
van de klassieke vorming. 

Dit laatste is ook een waarschuwende vinger naar hen. die 
dikwijls lichtzinnig en met weinig gewetensbezwaren hun keu- 
ze bepalen. hetzij zijzelf, hetzij hun opvoeders. In de praktijk 
blijkt deze belangstelling niet altijd zo groot. 

Niet alleen leerlingen, maar ook leraren klagen, dat het pro- 
gramma bijzonder overbelast is. De hoeveelheid stof, die elke 
leraar wil verwerken is altijd meer, dan het aantal lesuren 
toestaat. Doch ook van een coördinatie tussen b.v. de  lera- 
ren Nederlands, moderne talen en geschiedenis, zodat wij niet 
viermaal het begrip Romatiek voorgeschoteld krijgen en ook 
andere belangwekkende zaken aan bod kunnen komen, is geen 
sprake. W i j  krijgen vakjes en hokjes. waaruit we  zelf maar de 
grote lijn moet zoeken, die dikwijls diep verborgen ligt. 

Het instellen van een verplichte boekenlijst voor het eind- 
examen gymnasium zou ook geen overbodige luxe zijn. Het is 
bekend, da  de  gemiddelde gymnasiast, hoewel er toch duide 
lijk een morele verplichting bestaat, minder boeken leest dan 
de gemiddelde H.B.S.'er. W i j  willen hier echter niet spreken 
over de kwaliteit der gelezen boeken. 

Dit zijn slechts enkele punten, die aangestipt zijn om enig hou- 
vast te geven, hij het antwoorden van de hiernaast afge- 
drukte vragen. 

W i j  zijn er ons echter volkomen van bewust, dat deze ziens- 
wijze volkomen subiectief is en wij in bovenstaande de  plank 
ook misgeslagen kunnen hebben en dat de  praktijk het tegen- 
deel l&. Doch dan vragen wij een ieder dit aan te tonen. 

Joost Breuker 

S.V.P. langs de Illn afknippen 

+ Dit formulier in te leveren bij: 
1 congierge. 
2 redactie. 
3 brievenbus van de school. 

Gaarne ontvingen wij dit zo spoedig mogelijk 
na de Paasvakantie, zodat de resultaten in het 
volgende nummer gepubliceerd kunnen wor- 
den. 

+ Alleen klas invullen: geen naam 

Vragen: 

1 Waarom hebt u het gymnasium als studie- 
richting gekozen? 

2 Indien u bij de vorige vraag de reden bij uw 
ouders hebt moeten zoeken, kunt u hen dan 
vragen wat hun motieven hiertoe waren? 

3 Wat verwacht u van een opleiding? 

4 Heeft het gymnasium tot nu toe aan deze ver- 
wachtingen kunnen beantwoorden of denkt u 
de resultaten ervan pas op rijpere leeftijd te 
kunnen zien? 

5 I s  het volgens u wenselijk om naast de gewone 
geschiedenislessen, die u ontvangt, ook lessen 
in kunstgeschiedenis te kunnen volgen. 

6 Hoeveel boeken, die men werkelijk literatuur 
zou kunnen noemen, heeft u gelezen. 
a) in het Nederlands; b) in het Frans; c) in 
het Engels; d) in het Duits; e) in nog een 
andere taal? 

7 Eventuele opmerkingen, aanmerkingen en 
nieuwe gezichtspunten kunt u hieronder lozen. 



Enkele vragen aan Joos Kat 
Naar aanlriding van zijn s b k  ,.de mis in ccn nieuwe kleedje'' 
wilde ik hem de volgende vragen stellen : 

l Zou  hij hij het ,.niet te onderschatteri aantal'' dat  tegen 
Iiet gebruik van de volkstdit1 in de eredienst is. nader n i l -  
len precisiëren 7 

2 ,.l,iiistert" hij altijd naar zijn misaaal aangezien hij daar- 
niee de ion)verstaanbaarhrid vaii het ..raffelen" van de 
prirsters wil compenseren ' 

3 Hoe stelt liij zich het ,,houwen' (een specifieke construc- 
tieve bezigli~id) aan een ineenstorting voor 1 

4 Is zijn verzekering d.il een gvote algriiienr verdeeldheid 
uit de ,,taalvrrdeeldheid" voort zal vloeien niet een grote 
oversihattiiig' en vrrgeet hij daarbij niet dat uzij alles 
ook nog vit-eriigd zijn in het mystieke lichaam van Chris- 
tus' kcrk' 

5 Zou hij de door lieili aanbevolen houding tegenover onze 
moedertaal - waarschijnlijk een oneerbiedige - willen uit- 
eenzetten ? 

6 Zou het causa2il verband tussen : 
a het zijn var, de heilige iniis voor eenvoudige mensen en 

e11 liet siiet goed hrgrijpen daar van en 
b lipt weinig naar dc kerk gaan en het niet kunnen heb- 

hen van een eigen oordeel. willen verduidelijken ? 

7 Waarnaar rnert hij het ,,vcrhcven zijn" van een taal a f ?  
E n  waaruit hlijkt dan dat het gebruik van de volkstaal 
ieii  achteruitgang is t.o.v. dat van het latijn? (Iedereen 
zal hem kunnen wijzen op de prachtige dingen die in de 
volkstaal. met name het nederlands. vorm gekregen 
hebben. 

R Waarom veronderstelt hij bij z'n medekerkgangers 
kwade trouw om hen als argument Le willen laten zeggen 
dat hijna niemand een rnissaal meebrengt 7 

9 Welke gevoelstechnirk zal hij toepassen ,.om de luiheid 
te verdrijven en de eenheid te herstellen?" 

10 Zou  hij het bewijs van de waarde van de ,.oude dracht" 
iets urillen uitw~rkeii. vooral omdat daar het vervolg op 
steunt 7 

E n  één vraag aan de redactie : 
Waarin schuilt de tegenstelling tussen het gymnasiast zijn en 
het niet overal eens zijn met de coiiventionle strekkiiig van het 
stuk van loos Kat 7 
(Gaat ze hierbij niet uit vali dc (foutieve) gedachte dat gym- 
nasiasten coiiventioii~rl ~ i i  van ren hepanldc zienswijze zou- 
den zijn?) Maarten Verberk Vb  

Antwoord van de redactie aan de  heer Verberk. 

Zeer zeker was het onze bedoeling niet de  gymnasiast als con- 
ventioneler en beperkter van inzicht willen stellen dan zijn 
leeftijdgenoten. 
Integendeel. Doch het feit, dat het artikel van Joos Kat voor 
menig gymnasiast vanwege de  ,,verheffing" van het latijn in 
de kerk als natuurlijk en v a m ï l f ~ ~ r e k e n d  had kunnen voor 
komen, heeft ons ertoe verleid het woord ,,hoewel" te gebrui- 
ken, waar, uitgaande van het standpunt van de ruime vorming 
en een rri t ixhe onderzockingsdrift, die bij de gymnasiast ver- 
ondersteld wordt, evengoed, waarsxhijnlijk zelfs beter ,,omdatv 
had kunnen staan. W i j  hebben echter slechts, met opzet, wil- 
len inhaken op bepaalde vooroordelen over de gymnasiast van 
niet-gymnasium zijde, niet om deze meer bestaansrechts te 
geven, doch om deze met eigen wapenen uit te roeien. 
Het heeft echter meen zin om hier n w  een ~svcho lo~ i sche  - - . 
verhandeling ter verduidelijking aan vast te knopen. 
Hopende dat dit een bevredigend antwoord is, danken wij de  
beer Verberk voor zijn reactie. red. 

D e  heilige mis in 'n nieuw kleedje 
In zijn artikel brengt Joos Kat bezwaren naar voren tegen: 
volkstaal in de heilige mis. avond mi^. en afschaffing vali de 
misyewaden. 

W a t  betreft de uolksfanl : 
l De schrijver wil geen volkstaal. maar ure1 de gelovigen de 

heilige mis volgen met hun nederlandse tekst. Dus de pries- 
ter bidt de heilige mis in het latijn. de gelo\~il;cn volgen in 
de volkstaal. 
Dit is incoiiseqcrent, want waarom zoii de priester de Iiei- 
lige rnis in het latijn celebreren. als d? qrlovigeii toch i i i  de 
volkstaal volgen 
Dit is. als cr gceii sterke argumenten vdór zijn. een mis- 
tocstand. Bovendien werkt men zo een - nooit bedoelde - 
scheiding tussen priester en gelovigen in de hand. 

Andere argumenten van de schrijver zijn : 

2 De verstaanbaarheid wordt er niet groter op. Is dit nu  wc1 
waar: m.i. niet1 W a n t  bi, volkstaiti is de niogelijkheid iiirt 
apriori uilqeslulrn ddt cle Iieilige niis vrrstaaiihaat. is. tel.- 
wijl dil bij latijn wel zo is. want slechts zeer n.enigei1 zijn 
in staat de li~ilige rnis in Iiet letijn te volgen. 
Diis: De volkstaal niaakt het in principe gemakkelijker 
de heilige mis tc beleven. 
Ook lijkt het mij onwaarschijnlijk. dat hrt toch weer ge- 
brabbel zal worden ,want worden bijvoorbeeld liet evaii- 
gelie en epistel up zondag .,brabbelend" voorgelezen ? 
Wanneer is r r  nl. ..gt-brabbel?". Wanneer het hidden een 
sleur wordt (daaroni moet men i11.i. de vaste gebeden zo- 
VEII mogelijk beperken). 

3 He! lafijii syniholiseer! de eenheid uan de  Kerk 
Inderdaad: sginholiseert, maar dan ook alleen dit. immers 
de teal is nu wel overal hetzelfde. maar (bijna) niemand 
verstaat hem, hem zodat deze eenheid een schijneenhri~l 
is. bovendien : wordt de eenheid niet vuldoende uitgedrukt 
in de  uniformiteit van de handeling7 

4 Het mgsferische latijn doet de heilige mis ortderscheiden 
run het alledangse ! 
Is dit nu wel zo fijn ? Waarom als de heilige iiiis op zich 
als een mysterie is. nog een maas van niystrrie. 
Ook is het laiijn slechts mysterieus voor hen, die de taal 
niet kennen (dit zijn de ineesten) en voor hen heeft het 
Iatijn dan ook geen zin. 
Het latijn was dan ook oorspronkelijk bedoeld voor men- 
sen die het wel verstonden. 

j BG pen verheven gebeuren behoort een verhewen faal. 
Ik zou willen zeggen ,het gebeuren is op zich al verheveri 
genoeg. het heeft daarbij geen verheven taal nodig. neen. 
dit is slechts schadelijk. omdat zd de uzizenlijkc verheveri- 
heid op de achtergrond raakt. 

6 Taali>erdeeldheid. 
Deze zou er don al moeten zijri. want de inisgeheden zijn 
al vertaald [ i -Cri  Iielft van het latijiis-nederlands missaal). 
bovendien: Waarom dan wel een bijbelvertaling? 

Ik wil hier nog enige positieve zijden van de volkstaal. die de 
schrijver - hewust of onbewust - niet vermeld heeft, naar 
voren halen: 

a De lieilige niis wordt niet alleen door de priesters. maar 
ook door de gelovigen opgedragen. het is een grmeen- 
schepsofFer. De leken zijn niet slechts aanweziy Lij iets dat 
de priester v e r  en onverstaanbaar d o ~ t .  maar  zij dragen 
de heilige mis inede op. Hiervan k311 geen sprake zijn. 
wanneer nien zich opsluit met z'n missaal. 

b DE heilige mis is voor alle gelovigen bedoeld en daarom 
niort men het $niet nodeloos moeilijk maken. door de heilige 
iiiis op te dragen met een voor praktisch iedereen totaal 
vt.ccnide taal. 

Na dit alles l i o ~ f  ik niet riiccr op te incrken dat ik een grote 
vóórstander hen van volkstaal in de heilige mis. 

A. W .  van Agtmael ( V a )  



MONDRIAAN 
e n  zijn be teken i s  v o o r  o n s  

Waar het Mondriaans wcrk betreft, is het aantal misvattingen 
legio. Men ziet zijn kunst veel te veel als I'art pout I'art. Zijn 
werk kan echter pas begrepen worden, als het gezien wordt 
als de uiting van zijn levensbeschouwing. Bij Mondriaan heeft 
de kunst een tot dan toe ongekende taak gekregen, een funktie 
die vroeger slechts aan filosofie of religie was voorhehouden. 
De kunst is het middel geworden om zijn Utopie uit te beelden. 
Zelf d r i j f t  hij: .,De Kunst - hoewel doel op zichzelf - is, 
evenzeer als religie, weer het m~ddel waardoor het universele 
gekend, d.i. in de heelding, aanschouwd wordt" (,,De Stijl" 
l .  52). 
Om deze funktie van de kunst te begrijpen is het noodzakelijk 
de inhoud van zijn werken te doorgronden. Er  wordt welis- 
waar vaak beweerd dat deze geen inhoud hebben, doch niets 
is minder waar. De harmonie van ons heelal en de wetten die 
het heelal beheersen vormen de inhoud ervan. Deze wetten. 
deze harmonie, komen in de natuur slechts ten dele tot uiting 
aangezien ze overwegend abstract zijn. Om ze tot hun recht 
te laten komen is de intuïtie van de kunstenaar noodzakelijk. 
De kunstenaar kan tot het uitbeelden van deze abstracte 
onderwerpen ook abstracte middelen aanwenden. Z o  schrijft 
Mondriaan dan ook: ,,Kunst is nooit een copie der natuur ge- 
weest, want zulk een copie zou niet sterk genoeg zijn geweest 
om menselijke emotie te wekken. De levende schoonheid der 
natuur kan niet gecopieerd worden - zij laat zich alleen heel- 
den" (Essays, pg. 12). 
Mondriaans werk wordt gekenmerkt door een universele visie. 
Deze is uiteraard abstract en dit houdt in dat de expressie 
ervan, zoals reeds gezegd, ook ahstract is. ,,Als in de juiste 
verwerking der heeldingsmiddelen e n d e  toepassing daarvan, 
de compositie, de enige zuivere uitdrukking van kunst gelegen 
is. moeten de heeldingsmiddelen volkomen in overeenstemming 
zijn met hetgeen zij te heelden hebben. Moeten zij recht- 
streekse uitdrukking van het universele ziin, zo zullen zii niet 
anders dan universele. d.i. abstract, kunnen wezen" (,.De 
Stijl" l ,  5).  
Piet Mondriaan streefde ernaar de werkelijkheid zo algemeen 
mogelijk uit te beelden. Hij trachtte te bereiken wat Franz 
Mark als volgt onder woorden bracht: ,,Wat wij onder ah- 
stracte kunst verstaan is de poging de eigen taal van het 
heelal voort te brengen, in plaats van de taal van onze ziel, 
die door het heeld van het heelal is bewogen." 
Hiertoe bedient Mondriaan zich uitsluitend van de elemen- 
tairste middelen, te weten: de rechte lijn, in rechthoekige 
tegenstelling (dus de horizontale en de verticale) en de 3 
primaire kleuren (rood. geel en blauw) en de primaire niet- 
kleuren (wit, grijs, zwart). 
De grote verdienste van Mondriaan is dat hij bewust de 
universele visie tot inhoud van zijn werk heeft gemaakt. Door 
de achtergrond van het ,,beeldend denken" heeft de kunst hij 
hem voor het eerst het evenwicht der verhoudingen beeldend 
zichtbaar gemaakt. Hij heeft zich ten volle gewijd aan de 
opvoeding der mensheid tot een universele visie. Zijn visie op 
deze triomftocht der universele harmonie is een Utopie. ,,Het 
zuiver beeldend zien moet een nieuwe maatschappij op- 
bouwen, zoals het in de kunst een nieuwe heelding opgebouwd 
heeft - een maatschappij van gelijkwaardige tweeheid van het 

materiële en geestelijke, een niaatschappij van evenwichtige 
verhoudingen" (,.De Stijl" 2, 137). 
Is de taak, die Mondnaan zich heeft opgelegd, vervuld, dan 
heeft de kunst geen zin meer: ,,De kunst zal beelding en 
middel blijven, tot deze evenwichtigheid (betrekkelijkheid) 
bereikt is. Dan heeft zij haar werk gedaan en realiseert zich 
de harmonie in de uiterlijkheid rond-om-ons zowel als in het 
uiterlijk leven. Het domineren der levenstragiek is ten einde" 
(.,De Stijl" 5, 53). 
Vlak voor zijn dood in 1944. heeft hij zijn ideeën nog eens 
proberen samen te vatten in zijn meesterwerk ,,Victory Boogie 
Woogie". Dit werk, dat hij helaar niet geheel en al heeft 
kunnen voltooien, voorspelt de overwinning op tirannen en 
onderdrukking. Het is de laatste expressie van zijn Utopie, 
die, getuige zijn sombere werken na zijn vertrek uit Parijs in 
1938, een stevige knauw had gekregen door het uitbreken van 
de tweede wereldoorlog. Doch de strikt rechtlijnig denkende 
Mondriaan, een gevolg van het feit dat hij een zeer puriteinse 
cabinist was, bleef er rotsvast van overtuigd dat tenslotte zijn 
ideaal bereikt zou worden, al stond de mensheid pas aan het 
begin van de lange weg, die er naar toe leidt: .,Zeer lang zal 
het echter nog duren, eer zelfs de nieuwe beelding in haar 
gehele omvang door de mensheid verwerkt is - deze kunst 
houdt wel het einde der kunst in zich vervat, maar is een 
begin" (,,De Stijl"). 
Wij dienen Piet Mondriaan te beschouwen als één van de 
grote figuren uit onze tijd. Hij was de grondlegger en meester 
van de zuiver abstracte kunst. 
Door de taak, die hij de kunst gaf, is deze aktief een rol gaan 
spelen in de vorming der geschiedenis. Het is hoofdzakeliik 
aan hem te danken dat de kunstenaar niet langer een figuran- 
tenrol speelt. 

G. Hunfeld. 

vctory boogie woogie 
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FANCY-FAIR 
Als inleiding op de feestelijkheden van het veertigjarig jubi- Er zullen machtigingen verkrijgbaar zijn bij Frans v. Soest en 
bileuni van onze school za1 de A.G. dit jaar op donderdag 21 Guido Rooyiiians. De opgehaalde prijzen zijn op elk tijdstip in 
juni de grootstr fancy-fair organiseren die er ooit geweest is. te leveren op school bij Simoii van Geldorp en Jacques Ver- 
Oiii dit te bereiken is het A.G.-bestuur dit jaar zeer vroeg steege. Inlichtingen zijn altijd verkrijgbaar bij boven-genoein- 
begonnen met de voorbereidingen en heeft al een aantal den. Nadere gegevens over de fancy-fair zullen in de volgende 
nieuwe stands ontworpen. waarvan jullie er hier naast eeh ziet Tolle-Lege verschijnen. 

de rnkctstand - terwijl tevens de beste stands van vorige 
jaren gehandhaafd zijn, waartoe o.a. behoren: het rad van Zonder prijzen, geen fancy-fair. 
avontuur en de enveloppenstand. Naast de twee oude schiet- het A.G.-bestuur 
stands, hebben we er een derde bij gemaak, waarin jullie kun- 
nen schieten o p  pakjes sigaretten e.d.. die hangend aan pijpjes 
ronddraaien np een bewegend rad. Enkele nieuwe stands zijn 
de visjesstand en een ballonnenstand, en nog andere. die jiillie 
zelf in ogenschouw zullen kunnen nemen op de  avond zelf. 

De amerikaanse verkoop hebben we noodgedwongen moeten 
laten vallen. vanwege de verwarringen die er d o e n d e  in het 
restaurant ontstonden, en zo het restaurant belctte een behoor- 
lijke winst te niaken. O m  dit verlies van de amerikaanse ver- 
koop te dekken zullen we het restaurant op een veel hoger 
peil hrengen, het peil van een echt restaurant. Dit zullen we 
tot stand proberen te brengen door, naast, de bestaande bar, 
waarachter alleen omgewassen zal worden. één lange har 
langs de witte muur aan te brengen, waar jullie dus van alles 
kunnen bestellen en gebruiken. 

Het systeem van de danszaal van vorige jaren zal niet gehand- 
haafd worden. daar dit in velerlei opzichten nog al aanleiding 
tot verwarring gaf, vooral met het ontruimen van de zaal. i 
Oin dit probleem tot een voldoeninggevende oplossing te 
hrengen. heeft het A.G.-beslaur besloten otii voor de gehele ' 
avond gcldige toegangskaarten te verkopen, zodat rnen vrij in 
en uit kan lopen. 

Met het restaurant en de danszaal inbergepen zuilen we het 
aantal stands op 30 trachten te brengen; 30 stands, d.w.z. dat 
dit jaar niet alleen het achterst? gedrrlte van de cour in beslag 
genomen zal worden. maar de gehele cour zal gebruikt wor- 
den. Zodoend? zal de gezelligheid ook over de gehele cour 
verspreid worden. Ook wordt hierdoor de iuirnte waarop iiien 

iiu rond kan lopen groter en kan men dus ook g~niakkelijkrr 
schieten. gooien of iets anders. zonder daarbij gestoord te 
worden. 

O m  al deze stands echter van een behmrlijk aantal prijzen te 
voorzien. zullen we een enorm aantal hiertoe geschikte artike- 
len nodig hebben. Dit aantal zullen we  nooit bijeen krijgen 
zonder jiillip hulp. de hulp van heel de school. om zo deze 
grootsopgezctte fancy-fair zeker te doen slagen. Wii rekenen 
er dan ook op, dit enorm aantal prijzen binnen te krijgen. 
Dr geiden, die er dit jaar als winst geboekt ziillen uqrden. 
zullen op de eerste plaats gebruikt worden oni het programma 
van het volgend schooljaar nog bt-tt-r en interessanter te ma- 
ken: overigens menen wij dat het programma van dit jaar wel 
geslaagd mag genoemd worden. Op de tweede plaats zal van 
de winst van deze fancy-fair de studie van een Boliviaan br- 
kostigd worden. 

Wij. het gehele A.G.-bestuur, hopen dat jiillie ook dit jaar 
weer helpen de fancy-fair te doen slagen. door jullie volledige 
medewerking wat betreft de prijzenverzameling. De prijzen 
moeten er zijn en als jullie daar voor zorgen. dan zijn de losse 
schroeven van de fancy-fair goed vastgedraaid. Dus met jullie 
medewerking staat het A.G.-bestuur er borg voor. dat het 
een bijzonder gpslaagde fancy-fair zal worden, maar nogmaals 
en wij willen er zeer de nadruk op leggen. dit is alleen mo- 
gelijk met jullie medewerking. Zonder prijzen kan geen enkele 
fancy-fair draaien, dus ook deze niet. Direkt na de paas- 
vakantie zal de grootscheepse prijzenaktie beginnen. 



kind en volwassen 
Ik was een kind en ik keek 

met glanzende ogen door het heldere glas 

van mijn leven. En ik zag de 

hemelkoepel die zich blauw welfde 

boven mijn stad. En ik zag de zon 

die haar weldadig licht goot in mijn straat 

En ik zag mijn boom, getooid met 

malse bladeren, waarin de wind ruiste. 

Toen kwamen leliewitte gedaanten 

en trokken zachte plooien in mijn gelaat. 

Ik was volwassen en ik keek 

met matte ogen door het met grijze 

strepen bevlekte glas van mijn leven. 

En ik zag de hemelkoepel die zich 

dreigend samenpakte boven mijn verwoeste 

stad. En ik zag de zon 

die verbleekte in mijn straat. 

En k zag mijn boom, met verdorde 

blad'ren en dode takken waar de wind door 

floot. Toen kwamen roetzwarte furiën 

en kerfden met bloedige hand 

harde trekken in mijn gelaat. 

imbeciel in bus 
Zi j  baande moeizaam zich, geholpen door 

haar stuitend imbeciel verschijnen, een 

weg vlak langs de staande mensen heen. 

Het zwijgend grijnzen van de medewolven 

- een onbewuste angst voor. dit geteisterd leven - 
ontging aan haiar begrijpen, maar deed mij beven. 

Haar handen evenwel, zich van de afschuw niet bewust, 

lagen daarna als vlammen in haar schoot, in rust, 

en vormden zo een wezen dat op  zich bestond. 

Zij wreef haar ivoren handen; gebogen werden ze 

rondom elkaar en deden, zo benomen, 

haar hele menszijn juister voor mij uitkomen 

dan welgevormde ogen, een gelaat vol kracht, 

een juistgeschapen houding, menselijke pracht 

dat ooit in hun vermogen ronden hebben. 

Pim de Vroomen. 



D e  mensen ergeren mij 

met hun blokkendozen van fantasie 

die geen aanraking dulden 

zonder verpletterd te worden 

Zij bouwen het gebouw van de hoogmoed 

de eerste toren van Babel 

die zodra hij is ingestort 

nog hoger wordt opgebouwd. 

ik bouw een bunker van liefde 

een veel dimensionele 

die de mensen samen moet houden 

maar zij verkiezen een één-persoons kamer. 

E. D'haene. 

zoekt en gij zult vinden ... 
O p e e n  dag zonder zon 

- net als andere dagen 

stond een dikke baron 9 

zich eens uren af te vragen 

hoe de wolk aan de horizon 

wél kon zweven als hij het echt niet kon 

Dus voor op zijn balcon 

kocht de rijke stinkerd 

'n telescoopje van een ton 

maar vreemd bleef hei voor de linkerd 

dat de wolk aan de horizon 

wél kon zweven als hij 't echt niet kon 

Maar de dikke baron 

stopte zijn bagage 

in een grote luchtballon 

- want dat was toen erg de rage 

zette koers naar de horizon 

- wel voor eeuwig, daar hij 'm niet vinden kon 

Ziet gij nu een ballon 

met een groot vraagteken, 

gedenk dan even de baron 

die inmiddels is bezweken 

op zijn tocht naar de horizon 

nu ten einde, nu hij hem vinden kon . .  . . . 



PIANOCONCOUR S 
O n  maandao 12 maart is wederom hel traditionele oianocon- ~. ~~ 

cours gehouden. In zijn openingswoord vroeg pater rector zich 
af hoc het kwa,m dat het deelneiners-aantal in verqelijkinq inet 
vorige jaren sterk gedaald was; er waren s l c c h t s t u ~ ~ a l f ~ a a i i -  
meldingen binnengekomen. 
Hij weet dit aan het feit dat de verplichte nummrrs tamelijk 
laat bekend waren gemaakt en ook zou. volgens hem. de selec- 
tie van het vorig jaar een kwade invloed gehad kunnen heh- 
ben. 
Als eerste uit de  rij der pianisten kwam Arthur de Roy van 
Zuydewijn naar voren. De zenuwen speelden hern duidelijk 
parten wat blcck uit tal van slordigheden in het vrrplichte 
nummer en in mindere mate in zijn vrije nummer. Zijn broer 
Eugene kon de moeilijkheden bij het verplichte stuk, Mennet 
en Marselein van Joh. Seb. Bach, evenmin de baas. Van 
Bartok maakte hij iets meer. De groep der beginnelingen werd 
gecompleteerd door Joost Ides. die Bach vlot speelde. Zijn 
vrije nurnrner. een Rondo van Cleinenti, weid gekenm~rkt door 
slordigheden en door het ontbreken van liet lichtvoetige. 
Floris van Mens opende de rij der gevorderdeti met een Pre- 
lude van Chopin die droog, zonder nuancering gespeeld werd. 
Hij zou er wellicht verstandiger aan gedaan hebben om te 
debuteren in de  schare der beginnelingen. Na  hem was de  
beurt aan Herman Haverkamp. In het verplichte nummer, een 
Phaiitasietan van Schuniann, misten we de  vloeiende lijn. 
In Bach ontbrak de  nuancering. er was geen contras1 tussen 
forte en piano. als derde van deze groep vroeg Carl van de  
Heyden de aandacht. Door zijn overmatig pedaalgchruik. uvas 
zourel zijn verplichte als zijn vrije stuk één klankmassa waarin 
de verschillende tonen nauwelijks onderscheiden konden war* 

den. 

De volgende deelnemer, Ad van Arneroiigen. ontdeed zich 
overtuigend van zijn concurrenten door Schiiinanri gord te 
spelen. Zijn vrije nuiiinier: Moiiveinents perpetiiels van F. 
Poulenc kwam in het eerste drcl goed tot zijn recht. Iii het 
tweede deel speelde hij iets onzeker en in het derde deel opeii- 
baarden zich moeilijkheden met de maat. De aparte sfeer van 
Poulenc was goed getroffen. Dick van de Vlught nam een 
veel te hoog tempo bij Schumann. wat af en toe o p  jagen 
uitliep. De voordracht van een Nocturne van Chopin was 
veel beter, hoewel we in het begin de zekerheid misten. 
De tegenstelling tussen de stille ingetogenheid van het eerste 
en h ~ t  laatste deel en de passie in het tweede deel kon sclier- 
per. Het hoogtepuilt vaii deze nvoiid was het optreden dt-r 
virtuozen. Zij hadden in nogal kortr tijd, tmcr fantastische 
dansen van Shostakovich moeten instuderen. 
loop Albracht speelde het verplichte nummer bijna foutloos, 
alleen zijn notenbeeld was niet helemaal zuiver. Zijn uitvoe- 
ring van de Toccata van T. Gargiulo op zeer hoog peil. Het 
tempo was razendsnt-l. zonder dat er sprake kon zijn vaii 
jagen. D e  voordracht was uitstekend, l i i j  liet op een heel 
gocdr wijze het tempo wegchhen oiii den opeens =-eer mct 
presto door te gaan. 
Martien de Brouurer speelde Shostakovich iets markanter, zijn 
vrije nummer, een nocturne van F. Chopin werd prima ge- 
bracht, smekend. broos dan plotseling vurig, vol passie en 
ivederoin wegkwijiiend. Een prestati? van zeer goed gphalte. 

D e  laatste virtuoos er1 Levens de laatste pianist vati het con- 
cours was Rik van der 1,iriden. Zijn uitvoering van Shosta- 
kovich's eerste daiis was nict zo scherp als die van Martien 
de Rr.ouwer. I11 de tw-rede dans was hij echter onyenaakbadr. 
Het toeval wilde. dat Rik van der Linden hetzelfde vrije stuk 
had gekozen als Joop Albracht. Rik speelde Gargiuio tecli- 
nisch hijzonder gaaf. zijn voordracht deed echter onder voor 
dir van Joop Albracht. 
Nadat de jury de irioeilijkhedeti had nvcru80nnen 
kwam zij tot deze Lieslissing: 
Bij de begiii~ielirigen wrrd gceii prijs toegekend. Een bekroning 
wil narnelijk zFggen. dat de prestatie van een speciale klasse 
is. Zo'n piestatir kon niet worden genoteerd hij de beginne- 
lingen. 
In dc groep der gevorderden ging de eerste prijs riaar Ad van 
Amerongen, terwijl Dick van de Vlught de tweede prijs in de 
wacht sleepte. 
Bij de virtuozen w a s  het verschil zeer grritig. W d n u  Joop 
Albracht won de eerste prijs met ~neiislengtc voorsprong op 
Rik van der Linden die d? twredi. prijs ontving. 
De zePr prijzinswaardigc prestatie van Martin de Brouwer 
werd bekroond inct een, voor deze gelegenheid speciaal inge- 
stelde dcrdr prijs. 
Ondanks hel zeer behoorlijke spel bij de vir.tiinzeri lag het peil 
deze avond lager dan dat van vorige jaren. toen er ook bijv. 
bij de qevorderden nirpr dan tien dccinemers waren. Van  deze 

brengen = z i j  de  organisatoren. dc jury en alle drenemers 
dank voor i i i i t i  enthousiasme dat, niet alleen voor dil eveiie- 
ment, in onze schoolgemeenschap zowel bij rir leraren als hij 
leerlingen bijna geheel ontbreekt. 

Eddy D'haene. 

HET BESTE BEEN 
Foei, Foei. P.K., wat heb je ons nu geleverd. Dit kon echt 
niet hoor. Werkelijk, de  censor heeft hier motten ingrijpen. 
Zelfs schrappen van enkele realistishce zinnetjes hielp niet. 
Schrijf rui volgend kecx maar wat over de tuin van je tante, 
je autoped of Koninginnedag. red. 
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BALLET - BEWE(;INGSKUNST - FOXTH<>T - C H . 4 - C H  - JIVE cte. 

SPECIALE CLUBS VOOR R.-K. MIDDELBARE SCHOLIEREN - 



BOEKHANDEL H. COEBERGH 
Gedempte Oude Gracht 74 - Haarlem - Telefoon 17517 

Gevestigd sinds 1892 

Algemene 

en 

Wetenschappelijke 

Boekhandel 

Gespecialiseerd in 

katholieke 

literatuur 

Antiquariaat 

Uw kolenhandelaar IJKANS PEIQUII 
Groote Houtstraat 162 

Prima anthraciet 

MONTY-COATS 
'TRUIEN en VESTEN 
SPORTARTIKELEN 

Voorgesclirerieri sporl kleding met 10 'l/(] redrictie. 
U i i g e z o r ~ d e r d  sol ioenen 

Sportrnasa:ijn GRETHA DE BRUYN 
Triinderslaan 7, Haarlem, Tel. 15116 - 100% service 

aijne vis voor maaltijd of koffietafel 
DE FIJNSTE SOORTEN C .  KEES - Schilclersbedrijf 

WESTERHOUTS'L'K. 34 en JACOBSTR. 7 
BLOEMENDAAL ( W ~ ~ L ~ I W X ~ B )  

.m-Z., Corn. Schuytstrait 38 Voor beter werk 
HAARLEM - TELEFOON i 2073 

Voor Gas 
KAYONVEJ('1 EUENM'0ORl) lCERS -'ater 

Lip; Slutenli i l i r ick - <;riiaso pneumatiarli - 

f3 Electriciteit 
Slicl l - .  Biii;i- eri Propngas Vlij. Oxg- 

Tecliniach ~ i i r c o n  I-HEO BONARIUS 
Socndnplein 3 4  - Haarlem Noord - ' l e le fooi i  l 3 7 8 3  

&et is beslist niet nodig 
zcrnauld w ~ j s t  duideiijk naar de 25 - whaops denkt onze rneeslerspeur- 
der - doch z J n  reactie is reeds te laat - hei apparaat springt met een al U w  schoolhockcn 
doffe klap u t e e n  - combinatie is nu onmogelijk geworden - deducetie 
zal nu tot de oplossny moeten leiden - hi) schraapt een weinig roest van 
een nabi'staond smeed, reren tuinhek - anal seeit dit met r ~ j n  chemisch 

NIEUW AAN 'fl2 SCHAFFEN 
nu voor eenleder U k r ~ r ~ t  25-40 "/o besparen door zoveel iiiiigelijl. geliriiikte 

sclioull>iieken te  kopen. 

M'ii leveren die in aocde siaai eii oiid-r garantie. 

V A N  DIJK'S BOEKHUIS 
Chemical iën  e n  Drogerijen OUDESTRAA'I' 26 KAMPEN 


