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SCHOOL-ORGAAN VAN HET TRINITEITS-LYCEUM TE HAARLEM 

meer ruimte, meer diepte? 

Enkele maanden geleden betraden wij hij 
het krieken van & dag & cour en on, 
middellijk bemerkten wij heti er ,.wasw 
iets. Grote groepen knapen stonden mei 
ernstige gezichten te discussiëren, ande, 
ren liepen met een bekommerd gelaat 
heen en weer en weer anderen wezen 
opgewonden naar de grond. 
Wat  was er gebeurd? Was  de waterlei- 
ding gesprongen? Waren er onder de 
versleten tegels van dc cour de resten 
van een praihistorisch monster ontdekt? 
Had er een aardverschuiving plaats ge* 
vonden, zodat de school op in~torten 
stond? 

Met een angstig voorgevoel haastten wij 
ons naar de plek des onheils en volgden 
met ons oog de uitgestrekte vinger van 
een der opgewonden knapen. En nu za- 
gen wij het: dc tegels van de cour waren 
volgeverfd met kleine oranje driehoekjes 
alsof ze aan een hardnekkige uitslag le- 
den! Het werd ons angstig te  moede. 

Wat  had dit te betekenen? 

Wiide men een klein strafgevangenisje 
voor spijbelaars bouwen of 'n tredmolen 
voor telaatkomers? Met een angstig hart 
zijn we die ochtend de klas binnengestapt. 
Onder het vrij kwartier van die gedenk- 

waardige ochtend deed een nieuwe mare 
de ronde. Er zonden noodlokalen komen 
en toen dit bericht door een loslippige 
pater bevestigd werd, kende onze vreug- 
de geen grenzen. Eindelijk zou er aan de 
benauwde, ongezonde toestand van 24 
klassen in slechts 22 klaslokalen een eind 
de komen. Voortaan zonden we in ruime 
zonnige lokalen opgeruimd onze lessen 
leren en vrolijk onze proefwerken maken. 
De oude school zouden wij zingend plat 
branden en wij zouden het stoEfige, be- 
dompte verleden vergeten. Een zonover- 
goten toekomst strekte zich voor ons uit. 
Spoedig echter zakte ons enthousiasme, 



dierbare lezers 

Het laatste nummer v a  dit trimester en 
dit schooljaar. Nu noy eniye 
maken. en heel de grote vakantie ligt 
voor ons. Een tijd om te bekomen vaii 
de inspanningen. de teleurstellin~eri. de 
meevallers. 'Ir altakeling en o1 wat dies 
meer zij. F1et is vakantie, gr6tc veknn- 
tie. W e t  ons betreft: wij gaan er een 
Prlite vociiiitic van maken. Met een paar 
k inijpers .. hangen xvij ons aan de waslijn. 
en koiiicn er niet meer af voor septem- 
brr. W a t  U doet moet U zelf maar 
wcten. (Eventueel is er aan onze was- 
lijn nog ruimte beschikbaar: als het nodiy 
is schikken we wel wat in).  

Wij kregen meer van verschillende zij- 
den kritick op de kritiek en op de ver- 
dcdiging van de kritiek (etc.) in het 
vorige nummer, maar wij achten dit sop 
de kool van het pianoconcours-verslag 
niet waard en hebben i e  niet voor 
plaatsing in aanmerkiny genomen. Kri- 
tiek kan lezensuzaard zijn. maar wauwe- 
lend doorzagen over een paar woorden 
die in otiorlitzoai~iliiid zijn blijven stanii 
lijkt ons niet di- iniecst geschikte pagina- 
~piilling voor Tolle Lege. Schluss. 

In Iiet vorige numiner van T o l k  Lege 
hadcleri wij beloofd nu nadere gegevens 
te verschaffen omtrent de sciioolliedwed- 
strijd; er zijn evenwel gfen nieiiwi g?- 
gegevens en daarom kunnen wij z i  u dus 
ook niet verschaffen. Z i r  dus voor in- 
lichtingen hct vorige nummer. 

Dc rraktics op onze extra gedichten-in- 
lage in het vorige nummer waren w-el 
zeer uiteenlopend van aard. Wi j  hoorden 
vele sombere monden de ondergang van 
ons schoolblad voorspellen. en anderen. 
hij wie wij Iiet maar zullen houden, =-a- 
ren vol lof over de initiatieven van de 
redaktie. E r  ontbraken evenwel schrifte- 
lijke reakties. zodat wij geen bloemlezing 
van meningen hier kunnen doen drukken, 
(Dal kan natuurlijk nógj. 

Dan heel even een korte mededeling: 
de redaktie van Tolle Lege zoekt een il- 
lustrator. die bereid is tegen z t t r  
schaars loon (wat luttele sigaretten ...... ) 
tekeninyen te maken om de diwrse ar- 
tikelen in het blad te verltichten. Wij 
v ~ t . ~ ~ n c h t e n  ren enor.nic toiloop van gc- 
gadigclen bij de hoofdredakteur. 

De opperste leiding en de leden van de 
apostolaatsgemeenschap willen wij van 
harte gelukwensen met de grandioze op- 
brengst die de fancy-fair van dit jaar 
gehad heeft. (Elders in dit blad is er 
een verslag van deze laatste aktiviteiten 
van de A. C.) Wij hopen dat de A. G. 
nog een lang en ~ n r r g i r k  liestdan mag 
zijn besrhoi.en: Icvi d i  A. G.! (al was 
het alleen maar omwille van triomfen als 
dpzp) 

Tenslotte willen wii noy zeggen, dat het 
ons wel bijzonder spijt, dot de opvoering 
van Sofokles' Elektra. waarin de titelrol 
vertolkt wordt door de beroemde trage- 
dienne vaii Iiet Griekse toneel. Aspana 
Papathaniissiori. niet door de leerlingen 
van deze school in schnolvrrband ze1 
kunnen bezocht worden omdat dit niet 
uitkomt met de sportdag. ( , ,Ja.  dat is 
jammer. he." zei de aap en gooide zijn 
staart. d:e toch was losgeraakt. maar 
weg) De redaktie. 

want de oranje driehoekjes, waarvan we kelijk, op zekere dag was de grondslag 
eigenlijk nooit officieel gehoord hebben gelegd en kon men het hogerop zoeken. 
of ze ook werkelijk iets met het noodge- Met verbazingwekkende snelheid, hetgeen 
bouw te maken hcbben gehad, bleven natuurlijk te danken was aan bet feit dat 
waar ze waren en van een noodgebouw allcs in de fabriek reeds op maat gezaagd 
was voorlopig niets te merken. Enkclc was en in de grondverf gezet, werd het 
maanden lang aten wij ons twaalf-uurtje, gebouw in elkaar geschoven. In acht da- 
terwijl wij kcuvelend over de vergeten gen tijds stond alles overeind en kon men 
oranje driehoekjes wandelden en de hoop beginnen met de fijnere afwerking ervan. 
op een noodgebouw was bijna in geslui- W i j  zouden dit artikel willen besluiten 
merd. toen wij op een ochtend op school met wat bijzonderheden en wat getallen. 
kwamen en daar enkele nijver werkende Het noodgebouw bestaat uit vier klas- 
lieden ontwaarden, die met grote voort- lokalen en een halletje, waarin men 140 

meer ruimte, 

meer diepte? 

varendheid de cour aan het opbreken kapstokken zal vastschroeven. Welke 
waren. In een dag tijds was een gedeelte klassen cr in zullen komen, is op het 
van de cour in een landschap herschapen, ogenblik dat dit geschreven wordt nog 
dat een opvallende gelijkenis vertoonde Net geheel zeker, wel zeker is het dat 
met de sahara, compleet met zandstor- het toelatingsexamen er in gehouden zal 
men. De heg waar jongetjes elkaar reeds worden, waarmee het noodgebouw dus 
jaren lang induwen, werd uitgegraven, waardig gedoopt wordt met het angst- 
kaalgeknipt en een stuk naar achteren ge- zweet van toekomstige Trinitariër-tjes. 
plaatst. De lengte van elk der beide bouwsels 
Nu brak een periode aan van enorme ak- aan weerskanten van het halletje is 15,24 
tiviteit. De hele dag werd er druk ge- meter, de breedte 6.42 meter en de hoog- 
graven en gespit. vrachtwagens. bulldo- te 3 meter. De lengte van het halletje be- 
zers en draglines reden af  en aan over draagt 7.68 meter, de breedte 4.92 meter 
de cour, aanwijzingen werden ge- en de hoogte 2.50 meter. D e  oppervlakte 
schreenwd en na enige tijd werden de van het geheel bedraagt 233.47 vierkante 
omtrekken van een grote kuil zichtbaar, Over de & rector he- 
waarin de fundamenten van het toekom- laas niets loslaten, zodat daarover voor 
stige noodgebouw gestort zouden wor- eeuwig een geheiminnige waas ial han- 
den. yen. W i j  hebben getracht dit goed te 
W i j  vulden gedurende het vrije kwartier maken door bij de  werklieden navraag te 
en het vrije halfuur onze tijd met het doen naar het aantal spijkers dat erin 
hangen over de afrastering en het geven verwerkt was, doch hierover scheen hij 
van nuttige aanwijzingen aan de werk- hen een lichte onenigheid te bestaan, er 
lieden, zoals gepensioneerde mannetjes was een groep, die zeker wist dat er 
dit plegen te doen aan grondwerkers 15.651 spijkers in zaten, een andere groep 
wanneer de straat opgebroken wordt. echter beweerde met grote stelligheid, 
Na  een of twee weken was men met de dat bet er 15.658 waren. Ook deze inte- 
graafwerkzaamheden gereed en werden ressante wetenswaardigheid is dus voor 
de fundamenten gelegd. altijd voor het nageslacht verloren ge- 
Vanuit het natuurkundelokaal hcbben wij gaan. 
gezien, boe zelfs een klasjongetjc, ge- 
kleed in schoolsporttenue onder bedrei- Dit is jammer. Een ding is echter zeker. 
gingen ertoe gedwongen werd mee te hel- Door deze noodlokalen is aan een on- 
pen met het storten van fundamenten, houdbare toestand voor een deel een 
hetgeen een kleurrijk, maar toch enigs, einde gemaakt. 
zins zielig schouwspel opleverde. E n  wer- W. Stuifbergen. 
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morgen of een jaar geleden 

morgen is het 
of een jaar geleden 
dat is het luik dat viel 

om het touw te laten kraken 

vogels fluitend door de lucht 
stenen regende het 
met gebroken vleugels of 

gebroken ogen 

morgen of 

een jaar geleden 
begon het 
eindeloos in de ruimte 

die vol was 
van koude stilte 

eeuwen nog duurt het 

en daar wacht ik op  

voor  a n k e r  

Een zwart lint en duisternis 

Het anker wiegt omlaag 
De aarde bijt, 

De glimlach van het water 
glijdt langzaam uit en breekt, 

Theo K.  '61 

Dirc. 

k l e u r e n b l i n d  

Neen, jouw ogen zijn niet blauw, 
zijn niet blauw als de zee, 

7ijn niet blauw als de lucht, 
zijn niet blauw als de blauwe tram 

Neen, jouw ogen zijn niet wit, 
zijn niet wit als de sneeuw, 
r i jn  niet wit als de melkweg, 
zijn niet wit als de witte waterweg 

Breek ik mijn prismaglas aan stukken, 

dan mag het mij wel eens gelukken 
die ijle kleur er onbezorgd uit te rukken 

Maar pak ik dan dit ongeschonden blad, 
om hem bedachtzaam af te drukken, 
dan kan ik hem weer niet mijn a b c ontrukken. 

f. van eyndhoven. 



h e t  l e v e n  

De nacht lag zwaar op de ruwe bodem 
en rolde weg voor ieder licht 

dat stak haar trage leden. 

Ik was daarin een dolle kervel 
cn draaide lang in het wervelend zwart 
tot plots een wind me sleurde 

of een kind me riep zo lief uit heldere verte 

dat ik plots blind werd 
van licht en lief 

en vluchtte van dit vreemd gesch,*!i 

en schuw me dekte in het zwart 
dat koud en nat en kwaad nu 

om me kwam gevallen 
dat ik terugverlangde 
nu ben ik weer die dolle kervel 
en draai weer lang in hei wervelend zwart 

R de Jong 

g e d i c h t  over  d e  l e n t e  

De lente is 
een blonde reuzenvrouw met welige borsten 
zij is de minnares, 
die mij ontvangt in haar koninklijk lichaam, 
dat koel is, 
als de zee op een hete zomerdag, 
warm, als de brandewijn in de slokdarm. 

In de milde huid van haar armen 
in het dal van haar borsten, 
vind ik de heul 
waar wonden vergroeien tot bloemen, 
waar vlijmscherpe messen aangenaam strelen. 

Z i j  is de moeder, 

die mij opnieuw tot het leven wekt 
in een wereld, waar wapengekletter verstomt 
tot kamermuziek. 

Z i j  is de levenbrengende koning Midas, 
ademend geluk in de verdorde broedplaats 
van mijn geest. 

In de lente ben ik een pasgeboren kind 
en mijn moeder de wereld 

D e  philosophen zwijgen, terwijl ik 
voor eeuwig verdrink in 
de diepzee van haar ogen. 

B. van Dintel 



HOOGLERAAR 
Volledige leeropdracht wijsbegeerte voor Dr B. Delfgaauw 

Reeds in alle kranten is er ruchtbaarheid aan gegeven: Dr. B. 
Delfgaauw is benoemd tot hoogleraar. in de filosofie te Gro- 
ningen. Hoe groot zijn faani in de academische w-ereld ook 
moge zijn, voor vele Trinitariërs zal hij nog een onbekeiide , . 
zijn. p 

Dr Delfgaauw is van l939 tot 1952 Ieraat 'Nederlands g e -  
weest aan ons lyceum en tot op heden geeft hij hier He- . . 
hreeuws. Ofschoon hij de Nederlandse letteren met meer dan 
alleen maar liefde voor het vak onder de aandacht van de 
jongens bracht. zijn interesse ging in laatste instantie uit 
naar de  filosofie. 

Wijsbegeerte. 
Toen aan D r  Delfgaauw eens gevraagd werd wat filosofie ( cliché 
nu eigenlijk was. moest hij het antwoord schuldig blijven. 
Het is zoiets van ,,weet men het, dan weet men het ook. 
weet men het echter niet, doe dan aeen moeite. want dan zal " 
men het nooit weten ook". In een paar artikelen en het 
hoekje ,,Waarom filosofie" heeft Dr Delfgaaiiw revanche 
genomen. Omdat filosofie dus niet in drie woorden te defi- 
niëren is, zullen wij enkele suggesties uit de artikelen over- 
nemen om te proberen de omtrekken van het beeld der filo- 
sofie bij de lezer op te roepen. 
Wijsgeren en dichters, zegt Heidegger, hebben dezelfde taak, 
die zij op zeer verschillende wijzen uitvoeren. Zij moeten 
beiden de verwondering wekken over het zijn, de verwonde- 
ring dat er iets is, dat ik zelf ben. Iedere mens kim door deie 
verwondering getroffen worden, de filosoof echter denkt sys- 
tematisch na over de vragen die met zijn verwondering rijzen: 
,,Waarom is e r  eigenlijk iets en waarom niet niets." 
Dit is een van de voornaamste problemen waarmee de wijs- 
begeerte zich bezig houdt. D e  taak van de filosoof is de 
aeesten van de mensen te helnen zich over het ziin t e  ver- -- ~~ 

wonderen. Dit blijkt niet aitijd gemakkelijk te z i j n . ' ~ o m m i ~ e  
wijsgerige geschriften zijn zeer moeilijk, andere hetrekkeliik 
ee&o<idig. Ïn  zekere ~ i n ' ~ a a t  het in d= wijsbegeerte altijd om 
iets eenvoudigs, maar niet iedere wijsgeer slaagt er in het 
eenvoudig te zeggen. Vaak komt dat doordat onze alledaagse 
denkwijze en taal daarop niet is afgestemd. 

Staat van dieast. 

Een filosoof is dus geen alledaags figuur. Dat D r  Delfgaauw 
zelfs een man van ongemene begaafdheid genoemd kan 
worden, mag blijken uit eniqe gegevens omtrent zijn loop- 
Liian. 
In 1939 brhaaldc hij zijn doctoraal Nrdrrlandq ciimloude. 
hiivnkkrn gcsrhicdrni en Thorr . i t iche wiisbeqeerie. 111 dat 
:i-lfdr imr ku.,iiii  I i i i  hii ons Ncdcrlnnds dnrrrcn. 
Mei 1947 promotie op >en wijsgerig proefschrif& 
,,Spiritualistisch existentialisme van Louis Lavelle." 
1947 privaat docent in de existentie filosofie te Amsterdam. 
Sinds 1949 ,,Varia filosofia" in De Tijd. 
Sinds 1950 jaarlijks wijsgerige cursus voor Wageningen 
onder auspiciën van d e  Radboudstichting. 
1948-'52 docent wijsbegeerte N.O.I.O. Nijenrode. 
1952-'53 stipendium Z.W.O. (zuiver wetenschappelijk on- 
derzoek) ter hestudering van de ontwikkeling der Fenomeno- 
logie (Leuven, Parijs, Freihurg). 
i953 lid staf psych. inrichting Heiloo. 
1955 doctoraal wijshegeerte, bijvakken Ned. en Hebreeuws. 
1956 directeur du centre Néerlandais de bihliograpie philo- 
sophique. 
Van zijn talrijke publikaties vermelden wij slechts: 
,.Beknopte geschiedenis der wijsbegeerte"; ,.Wat is existen- 
tialisme", het driedelige ,,Geschiedenis der vooruitgang" en 
zijn artikelen o.a. in ,,Wijsgerig Perspectief" waarvan hij 
redaktielid is.. 

N.H.C.) 

Stellingen. 
Dr Delfgaauw is aanvankelijk in kontakt gekomen met het 
optimisme van de philosophie chrétienne, die zich uitsprak in 
het Blondelisme en in Louis Lavelle. In d. volgende jaren 
heeft dit optimisme een beproefder en ernstiger klank ge- 
kregen door een langdurig zich wagen in de crises van Hei- 
degger en Snrtre, om nu in de jaren die onmiddellijk vooraf- 
gaan aan deze Groningse benoeming, inet nieuwe evange- 
lische eerbied te luistrren naar Marx en Teilhard de Chardin. 
Door deze laatste vooral is hij geïnspireerd tot het schrij- 
ven van de .,Geschiedenis der vooruitgang". Hierin verde* 
digt Dr Delfgaauw de stelling dat de mensheid d e  mogelijk- 
heid gegeven is om vooruit te !aan, maar dat dit een kwestie 
is van haar eigen vrijheid. M.a.w.. Dr Delfgaauw gelooft 
niet in een noodzakelijke onafwendbare ontwikkeling der 
historie, maar hij is ervan overtuigd. dat d e  mens krachtens 
de hem ingeschapen vrijheid kan kiezen tiissen blijven voort- 
bestaan en tussen zelfvernietiging. 
Vrijheid, omschrijft D r  Delfgaauw als het vat krijgen op de 
richting der gedetermineerdheid. 

Populariteit en waardering. 
De waardering van D r  Delfgaauw door mensen die oordeel- 
bevoegd zijn. kunnen we  misschien het best illustreren aan 
de hand van de wederwaardigheid waarmee zijn benoeming 
tot stand is gekomen. Bij gelegenheid van het vrij komen 
van de leerstoel wijsbegeerte in Groningen is er een filoso- 
fisch comité gevormd. Deze bevond dat D r  Delfgaauw als 
nummer een in aanmerking kwam om deze zetel te bezetten. 
E r  waren echter redenen om juist Dr Delfgaauw niet te 
benoemen. Het comité is uitgebreid en kwam vervolgens tot 
de conclusie, dat D r  Delfgaauw de aangewezen man was. 
Maar hij is katholiek. Wederom is het comitt uitgebreid, en 
voor de derde keer kwam men tot de hevinding dat D r  
Delfgaauu. de beste was. Pas  toen heeft men wat het zwaarst 
was het zwaarst laten wegen. 
W i e  zal zeggen of de populariteit van Dr Delfgaauw te 
danken is aan de voortreffelijkheid van zijn persoon. dan 
wel aan de onbaatzuchtigheid waarmee hij zijn wijsheid 
schenkt of aan de ernst die hij maakt met zijn Christen zijn, 
een feit is dat stapels felicitaties van persoonlijke aard zijn 
huis bereiken. De meeste voldoeninci zullen hem wel schen- 
ken de brieven van vele studenten-in Amsterdam, Utrecht 
en Wageningen, die hem vragen ook in Groningen aan hen 
te denk&. - 
Persoonlijk heb ik de ongeveinsde helangstelling ervaren 
voor een beginner en de spontane bereidheid om ook deze 
wegwijs te maken in de filosofie. Moge zijn werk in Gro- 
ningen. temidden van echte filosofen, vruchtbaar zijn. 

Een leerling. 



Komt U óók 
in dienst? 

W e  moeten het tegenwoordig echt van goedmoedige kaffers 
hebben. 
En wat zegt Jan's meisje7 

Nou ja. heel lang kennen uie elkaar nog nief. Het  werd heel 
anders toen wij hoorden, dat hij in dienst moesf. maar ;o 
iiioct het toch gaan. je kunt tiicf altijd fliziis blijven. J e  moet 
er uit, en als je het fot iets hebt gebracht, kom ik ook. 
Wat  zal ik uitkijken naar zijn verlofdagen, als Iiet cenrnanl 
zouer is. Gek. ik verlang daar nu al naar. Dot konzt, denk ik, 
onidaf alles tirssen ons tieel echfer zal zijn. en dat wij veel 
dichter bij waf wij uiillen zullen zijn gekomen. 
Dan zo1 het echt zo zijn, daf het ieoen uoor ons beiden 
L- bego~inen. W e  ziillen dar1 een stuk verder zgn. dan nu. Hij 

Onlangs kreeg ik het .,twee.maandeliiks tijdschrift voor hen, za1 op zich nemen, mat elke andere man ook moet, en ik biof 
die in dienst saaii" onder ooen. Het was een hele oerust- hier en 'vacht. Het  klirikt rnsschien riiitt zijig.. . . . .?!" 
stelling voor me. te ureten dat ik jaarlijks zes exemplaren te 
zien zou krijgen. 
De voorpagina is op een fleurige illustratieve nianier opge- 
steld. W e  zien een gebronsde. gliinlacliende recruut. die in 
zijn zorgeloze slaap droomt, hoc hij als niatroos. :iiitraillist of 
als vliegenier eenmaal zijn taak zal vzriicliten. 
Waarom hij een foto van z'n (o f  een?) meisje op z'n borst 
heeft liggen, is me niet duidelijk. 
Slaan we het blad open, dan staan ure dirckt oog in oog met 
de minister van defensie. die ons op vertrouwelijke nianier 
riirrdeclt. boe belangrijk de dienst is voor je ontwikkeling en 
laterc levensloop. 
De volgcnde vier pagina's worden in beslag genomen door 
de meningen van dc meest bij Iiet in dienst gaan van de 
jongen betrokken personen. resp. de jongens zelf, ma. pa en 
meisje. Hij zegt, dat hij weet waaro:n het muet, hij weet 
wdarom het gaat! 
De vrijheid! 

Ouer de iirijliekl heb je eigenlijk nooit nagedacht. Dsf komt. 
omdat je hirr zo t o f zit mef radio en pick-up etc. Maar als 
je er noii cuen ourr riadenkf - al moet je met dat denken ook 
mooi oppassen. want je kan er lelijke koppijn van krijgen - daii 
kom je er toch wel achter, dat dat anders rif. 

Ik ben blij. dat hij er achter is gekomen zonder er koppijn 
vaii te krijgen. 
Ma vervalt in mijmerinyen; ze vindt het allemaal zo vlug 
gaan; maar toch zal het yoed voor hem zijn, hij kan nog ge- 
noeg leren. Dat is een dapper standpunt. 
Vader denkt aan zijn eigen diensttijd en vindt het prachtig: 
hij vindt het jammer dat hij het zelf iiict nog rens over kan 
doen, zeker nu, met die nieuwe uiiifori~ien. waar ze er zo 
,,kwiek en prettig" mee uitzien. Een aardige noot is Iiet citaat 
van Cicero op deze bladzijde: ,,karakter zonder kennis heeff 
tiaker tot succes geleid, dan kennis zonder karakfer". 

Het klinkt verdomd ,.zijig". Ik vraag nie af ,  w-ie er op is 
gekomen, om dit er in te zetten. Is het soms de bedoeling, dat 
de komende recruut zich ontroerd zal voelei17 Ik denk, dat hij 
er eerder van zal walgen. 
En loenst Jan's meisjes in werkelijkheid ook zo, als op de hier 
afgedrukte foto? 

Slaan we een paar bladzijden verder, dan krijgen we de eerste 
24 uur in dienst te zien. aanschouwclijk voorgesteld in een 
slecht getekend, zeer naief en dom stripverhaaltje, dat vier 
hladzijden i l i r i~~r r~ t .  
Vervolgens wordt er een verklaring gegeven van het feit. dat 
het n.el eens gebeurt, dat in dienst de chauffeur kok en de 
kok chauffeur wordt. 
Me dunkt, dat dit onder de dienstplichtigen wel bekend is. 
Hierop volgt het stripverhaal: 
.,Wiesje Wachthuis." 
O p  de volyende bladzijden zien ure de soldaat te midden van 
zijn uitzet. Lachende staat hij op de foto, omgeven door 
bretels, onderbroeken en gymschoenen. ZOU er een dergelijk 
blad voor de MAR-. MIL- en LUVA hestaan? Ook wordt 
de vraag behandeld: Hoelang dragen dienstplichtigen de 
uniform? Jammer toch, zo'n blunder. 
Een bladzijde met flauwe moppen nog, en dan de klap op de 
vuurpijl! 

De laatste bladzijde is een grote kleurenfoto. Wc zien een 
man van de luchtmacht. marine en landmacht. staande achter 
een hank. O p  die bank zitten twee dames. die o zo vrnlijk 
kijken. HorwcI deze dames vrij lange jassen aan hebben, zijn 
hun henen tot over de knieen zichtbaar1 
Welk een minderwaardige en decadente manier. om de dienst- 
plicht aanlokkelijk te maken. 
Dat men reklame maakt voor de dielist is te begrijpen. maar 
laat het dan niet op deze manier grbriiren! 

Martijn Muyser 

WAT ANDEREN ER 
Ja, daar zitte' we dan. Willen we  wat schrijven over Primi- 
tiac. het lijfblad van de Sancta-Marianen8 wij naar de redak- 
teur van Tolle Lege, die de binnengekomen schoolbladen 
onder zijn beheer heeft. Hij heeft wat voor ons: de drie 
laatste nummers. Een geel. een blauw en een somber-oranje 
exemplaar. W i j  blij naar huis, bij voorbaat reeds vervuld van 
leedvermaak. Effetjes Primitiae inmaken. Helemaal inmaken, 

en niet zo maar zo'n beetje, nee helemaal, je weet wel: sekuur 
schrijvend, met een ernstige glimlach om de lippen, heel lang- 
zaam, hecl traag, alles wat zich als ergernis aan je oog 
vóórdoet finaal af-schrijven. Bijvoorbeeld de tekeningen o p  
de voorpagina; de schalks - bemoedigend - vermanende 
Lutcrkock van de redaktie; de vele advertenties; de stoffige 

VAN ZEGGEN.. . . . 
tekeningen in het blad; de artikelen, en ga zo maar door. 
Alles stuk voor stuk kraken en in de prullebak gooien. 
W e  slaan de blaadjes open, verdiepen ons er in (voorzover 
dit mogelijk is, want het is er overal verbazend óndiep), 
ergeren ons( dat was plan) aan de reeds eerder genoemde 
tekeningen en het gewild-vlotte van de inholid, en barsten 
los in een onbeheerst wenen, heel hard wenen, met lange, 
gierende uithalen. 

W a n t  Primitiae is, dunkt ons, wel het enige blad waarover 
niemand, wie dan ook, iets zou kunnen schrijven. Nou, dan 
maar niet. 

de redaktie. 



DE RUIMTE-WEDLOOP 
Een aktuele vraag die op het ogenblik velen in het vrije 
Westen bezighoudt is die, of Amerika inderdaad zo'n grote 
achterstand op ruimtevaartgebied heeft op Rusland, als de 
kranten wel aangeven. De meest optimistische berichten ge- 
loven in een achterstand van 5 jaar, terwijl anderen spreken 
van 10 jaar. Het is in ieder geval duidelijk dat er een acbter- 
stand is. die Amerika in de eerstvolgende jaren moet zien weg 
te werken, of om het met de woorden van een Amerikaans 
senator te zeggen: ,,Alles moet 2 keer sneller. Ik zou graag 
zien, dat Amerika nu eens ergens het eerst mee was. bij- 
voorbeeld met het zenden van een mens naar de maan". 
Of Amerika er intussen in zal slagen als eerste deze prestatie 
te volbrengen is nog maar de vraag. De belofte van President 
Kennedy dat er binnen 10 jaar een Amerikaan op de maan 
landt. moet dan ook in deze zin worden opgevat, dat de 
Verenigde Staten er niet in zullen slagen deze prestatie als 
eerste te verwezenlijken. De zeer krachtige raketten die hier- 
voor nodig zijn staan binnen korte termijn immers nog niet ter 
beschikking van de Amerikanen, terwijl dit bij de Russen 
eerder het geval zal zijn. De krachtigste Russische raket. de 
T-3, kan een grotere nuttige last vervoeren dan de krachtigste 
Amerikaanse raket die operationeel is, dat is de Atlasraket. 
Alleen doet de Atlas in reikwijdte niet onder voor de T-3, 
zodat ze in dit opzicht niet voor elkaar onderdoen. Als het 
dus om ruimtevaart gaat zijn de Russen superieur. amdat zij 
aan de eisen die hier gesteld worden beter kunnen voldoen 
(b.v. om een grote nuttige last mee te kunnen nemen; om op 
grote afstand de raket te kunnen besturen etc.). Er zijn ver- 
schillende oorzaken aan te wijzen, waaraan Amerika deze 
achterstand op rakettechniek heeft te danken. De belangrijkste 
ervan zijn we1 deze: 
Van het begin af aan is de Amerikaanse rakettechniek op 
geheel andere wijze gegrondvest geweest. Men probeerde, om 
door middel van kleine en lichte raketten rechtstreeks ontwor* 
pen uit de V-2 (zoals de Viking en de Aerobee) het onder- 
zoek van de ruimte zo gedegen en zo gespecialiseerd mogelijk 
te laten verlopen. In Rusland daarentegen ging men na de 
Tweede Wereldoorlog er direct toe over zeer krachtige en 
grote raketten te ontwerpen en kwam het onderzoek van de 
ruimte pas op de tweede plaats. Nu konden de Russen, in 
1945, de ontwikkeling van dergelijke raketten ook direct ter 
hand nemen. omdat. toen de Geallieerden. waaronder ook de 
de Russen, in 1945 Peenemünde. het grote Duitse proefstation 
van de V-2's. bezetten, zij erin slaagden niet minder dan 8Wo 
van de daar aanwezige technici .,mee te slepen". De raket- 
techniek stond zowel in Rusland als in Amerika nog in de 
kinderschoenen, terwijl men in Duitsland al een zekere kennis 
en ervaring op dit gebied had verworven. Mèt die 80% 
verdween ook het geheime Duitse project A9/A10. Dit moest 
een 2-trapsraket worden, die New York zou kunnen treffen. 
De Russen hebben, nadat ze dit plan hadden gestolen, met 
behulp van de meegevoerde Duitsers deze raket gebouwd en 
verder ontwikkeld. Z o  beschikte de Sovjet-Unie dus al vrij 
snel over een lange afstandsraket die steeds verder geperfec- 
tionneerd werd en waarmee uiteindelijk de Russische ruimte- 
vaartsuccessen werden geboekt. De Amerikanen daarentegen 
hadden wel de toofiauur van Peenemünde. Werner von . 
Braun, gearresteerd. maar zagen door hun kortzichtigheid het 
nut van de ontwikkelinq van lange afstandsraketten niet in. 
hiermee volledig vertröuwend op hun oude beveiligings- 
systeem. waarvan het commando bommenwerpers het 
leeuwenaandeel opeiste en opeist. De enkele dozijnen Atlas- 
raketten die hier en daar staan opgesteld, betekenen. strate- 
gisch gezien, nog niet veel, omdat ze te gering in aantal zijn 
en bet een te grote tijd vergt om ze startklaar te maken. Z o  
is de ,missile gap' ontstaan, die opgevuld wordt met 700 
B-52 bommenwerpers. die met hun kernladingen aan boord 
een permanente tegendreiging vormen voor de Sovjet-Unie. 
Pas toen in 1950-51 de berichten over de Russische raketten 
binnendruppelden begon men in Amerika met het ontwerpen 
van grote raketten uit de reeds bestaande, kleinere, onder- 
zoekingsraketten. Zo komt het, dat Amerika n6 een achter- 
stand heeft op raketgebied. waar echter een voorsprong tegen- 

over staat van ruimteonderzoek. waar de Russen niet wveel 
aandacht aan hebben geschon!;en. daar zij eerder zijn uitge- 
weest op echte ruimtevaart en zo hun spectaculaire (pmpa- 
gandistische) successen hebben geboekt. Dit bewijzen wel hun 
zware kunstmanen tot 4% ton toe; het veilig doen terugkeren 
van dieren en dan een mens naar de aarde in dergelijke 
kunstmanen, hun treffen van de maan en het fotograferen van 
de achterzijde van de maan. Allemaal ondernemingen waar. 
vrijwel zonder uitzondering, kracririye raketten met start- 
gewichten van om en nabij de 300 ton voor nodig zijn en 
waarover, tot nog toe. alleen Rusland beschikt. 

De Atlas, de krachtigste Amerikaanse raket met 3 motoren, 
wordt hier gereed gemaakt voor de start. 

De Amerikaanse raketbouwers. waaronder Werner von 
Braun, zijn echter bezig om die achterstand snel in te lopen. 
In 1963 hoopt men de eerste Saturnusraket met een start- 
gewicht van 550 ton af te kunnen schieten. De reis naar de 
maan willen de Amerikanen verwezenlijken met de NOVA- 
raket. die bestaat uit een aantal samengebundelde raketten 
van het type Saturnus. Als alles volgens plan verloopt kan 
men in Amerika binnen 10 jaar de achterstand inlopen en die 
misschien omzetten in een voorsprong. Het onderzoek naar de 
geheimen van de ruimte, dat toch ook een zeer belangrijk 
aspect is van de ruimtevaart, hebben de Amerikanen met veel 
meer kracht aangepakt. De vele Amerikaanse kunstmanen en 
kunstplaneten zijn hier het bewijs voor. Ze brengen stromen 
van gegevens binnen over kosmische straling, meteoren- 
zwermen, kosmisch stof enz. Als Amerika binnen 10 jaar 
inderdaad kans ziet de achterstand op rakettengebied in te 
halen en voor te hlijven op het wetenschappelijke onderzoek, 
zal de ruimtebalans ongetwijfeld ten gunste van de Ameri- 
kanen doorslaan. 

N. van Os. 



Toen ik nog op de lagere school zat. welde er eens de volgen- 
de vraag in me opi Als alle mensen de erfzonde hebben, en 
er dus niet een is die volmaakt goed kan wezen, hoe kan er 
dmn onverbiddrliik schuld volsen on het kwaad dat ik doe - .  
en dat ik niet kán laten? 
Ik dacht dat het wel een domme vraag zou zijn en heb de 
onderwijzer er niet mee lastig gevallen. 
Tot mijn nauweiijks verholen trots bemerk ik nu, dat ook 
Sartre zich met deze vraag bezig heeft gehouden. 
Le Diable et Ie Bon Dieu gaat hierover. Sartre spreekt niet 
van een erfzonde. maar konstateert aan bet einde van het 
stuk ook dat niemand volmaakt goed kan wezen. In grove 
trekken is het verhaal als volgt: 

Gnetz. een oeneraal in dienst van een aartsbisschot, in het --- "---~ 
eind van de middel-eeuwen, is een rauwe bonk, een bastaard, 
maar een idealist. Hij houdt van de oorlog en de bloedbaden, 
het verraad en vals spel, maar dit alles om het kwaad zdf,  
het kwaad om het kwaad. Goetz aanvaardt God als gelijke 
tegenstander en is bereid de eeuwige verdoemenis te aan- 
vaarden. Hij laat zich er zelfs op voorstaan, daar hij meent 
dat niemand anders zo volmaakt de hel verdient. 
Heimich, een uit zelfverachting afgevallen priester, zegt aan 
Goetz dat niemand bet goede kan doen en dat hij geen uitzon- 
deringspositie in de hel zal bekleden. Dit is de eer van Goetz 
te na en hij besluit van stonde af aan bet goede te Qen. 
Over een paar jaar en een dag moet Heinrich over hem 
oordelen of het hem gelukt ia of niet. Heimich zegt dat het 
onmogelijk is, omdat .,het voldoende is dat een man een 
andere haat en na verloop van tijd zal de hele mensheid be- 
smet zijn". Goetz stelt daar tegenover: ,,Voorwaar, het is 
voldoende dat een man alle mensen bemint met een onver- 
deelde liefde, opda!, deze liefde zich gaandeweg over de hele 
mensheid uitstrekt. 
(Dit is niet de enige toespeling van Sartrc op woordenspel 
bij praten over godsdienstige zaken). 

Goetz gaat een christelijke gemeenschap stichten, waar de 
liefde zal heersen. Hii verdeelt ziin veroverde gronden onder - 
de boeren en proclameert werktijdverkorting, gratis onder- 
wijs, sociale voorzieningen en gelijkheid van allen, ook van 
hek, opdat men e l k a i  zal liefhebben. De boeren snappen 
er niets van en vinden zijn goedheid nog kwetsender dan 
zijn vroegere slechtheid. ,Jeder ziin plaats'' zegt een oude 
man. Hij slaagt er eerst in om hun vertrouwen te winnen als 
hij zichzelf de stigmata geeft en het doet voorkomen alsof 
hij een profeet is. Alles loopt nu voorspoedig, als in een heil- 
staat- 

De boeren uit naastgelegen gebieden hebben echter hiervan 
gehoord en eisen van hun baronnen ook een heilstaat. De 
baronnen kunnen de heilstaat van Guetz alleen maar dulden 
als buo boeren zouden berusten in hun slavernij. Dit bericht 
komt een knecht van het naburige kasteel aan de boeren van 
Goetz melden. Hun voorspoed is een pijnlijke markering van 
de ellende der anderen. De kasteelknecht maakt duiddiik dat 
de boeren partij moeten kiezen. Oproerige instincten breken 
nu los en als de kasteelknecht ook stigmata toont en goochel- 
kunstjes uithaalt lopen de boeren achter hem aan, mee in de 
algemene revolutie der boeren. 
Goetz wordt hierna geconfronteerd met een stervende vrouw 
Zij was zijn maitresse, maar toen hij het goede ging doen. 
liet hij haar met wat geld achter. Zij sterft, nu hij niet bij 
haar terug komt, uit schaamte over wat ze geworden is door 
hem. Biecht was niet meer mogelijk. 
Goctz is verslagen onder zijn verrichtingen en zegt: ,,Waarin 
is de eenzaamheid van het goede te onderscheiden van de 
eenzaamheid van het kwade van vroeger!" 
Hem wacht nu het oordeel van Heinrich. 
Heinrich zegt dan. na al de mislukkingen van Goetz: Het 
goede wat gij gedaan hebt, was alleen een vervulling van 
je eerzucht, je wilde de anderen de loef afsteken, in feite 

heb ie dit keer alleen verraad geplcegd aan het kwaad zelf". 
Dan denkt Goetz na en zegt: ,,Wat is toch dat boodschappen 
ten hemel opzenden, ik heb het gedaan, maar kijk naar de 
hemcl: hij is leeg. Ik heb .zelf het antwoord gegeven. Ik alleen 
heb besloten kwaad te doen, zelf heb ik het goede uitgevon- 
den. Waarom loop je weg Heinrich?' 
Heinrich: Ik ga weg, ik heb niets meer met je te maken. 

Goetz: Wacht. pastoor. ik zal je laten lachen. 
Hcinrich: Houd je mond! 
Goetz: Maar je weet niet eens wat ik je ga zeggen. 
(kijkt hem aan en dan opstuivend:) Jij wect het! 

Heinrich: (schreeuwend) Het is niet waar! Ik weet niets. ik 
wil het niet weten. 

Goetz: Heinrich, ik zal je een guitenstreek van formaat laten 
weten: God bestaat niet. 
(Heinrich werpt zich op hem en slaat hem.) 

Heinrich: Nu is het gedaan. Waar W je kracht Goetz, welke 
kans op leven: je zult stikken in wanhoop, 
Goetz: Laat me, verdomd, als een van ons moet sterven, dan 
jij, 

Sartre komt dus tot de conclusie van drie punten: 

Niemand zonder smetten kan het goede volbrengen. 
De kerk heeft dus geen recht wezenlijk onderscheid te 
maken tussen heiligen en zondaars. 

Al het goddelijke komt tot ons door mensen. Als men 
zegt: God wil dat de mens het goede doet, bedriegt 
men zichzelf, want het goede in al zijn consequenties 
is onmogelijk. 
God zegt dat dus niet. Maar als God dat niet zegt is 
het begrip god overbodig. 
Zoals God dus wordt voorgesteld bestaat hij niet. 

Heinrich is in de laatste scène de allegorische voorstel, 
l i g  van de kerk, die, om niet in wanhoop te stikken, 
dit godsidee niet wil prijsgeven. Goetz is liever eerlijk 
ten opzichte van zichzelf dan dat hij zich ten onrechte 
geruststdt. Hij doodt Heinrich. hij verwerpt de Kerk. 

Sartre is van buis uit katholiek. Als bewust denker heeft hij 
dus gekozen voor de naakte existentie en heeft de zekerheden 
die de kerk biedt niet willen nemen. Hij beschrijft zijn pcr- 
sonen consequent tot in het uiterste; typen tot in het absurde; 
en bewijst daarmee dat ze zo niet zijn. Misschien zo ook met 
zijn optreden, jede Konsekwenz fuhrt rum Tenfel. 

Hoe het ook zij, wie zijn werk gezien, gelezen en bestudeerd 
heeft en wie onder de indruk gekomen is van zijn doordachte 
stof en volkomen compositie (het gestelde is niet de vol- 
ledige intrige), weet dat niet de eerste de beste hem een 
wederwoord za1 geven. 

Richard Hendrickx 



Leraren voetbalden tegen 

Onder enorme belangstelling. ik hoorde zoiets van 1000 toe- 
schouwers. werd o p  5 mei de wedstrijd tussen een leraren- 
team en 5 8  gespeeld. 
De aftrap werd genomen door pater Kuipers. O p  auausti- . . 

niaanse wijze, de handen tussen de riem van het habijt gesto- 
ken. gaf pater Kuipers de bal een enorme trap en verloor 
hierbij bijna zijn evenwicht, wat catrstrofaal had kunnen 
zijn; doch gelukkig hield hij zich o p  de been. 
Meteen nam 5B het initiatief, doch de achterhoede van de 
leraren gaf aanvankelijk geen krimp. Aanvankelijk, want 
na 10 minuten wisten de 5B-ers twee maal het net te vinden. 
Doch na een omschakeling bij de leraren, waarbij pater Ver- 
ner ging ,.spillen", werd het spel verplaatst. Maar  eerst 
mocht 5 8  een penalty nemen, die echter door de uitstekend 
keepende mr Fens gestopt werd. Steeds meer werden de 
aanvallen van 5B afgeslagen, terwijl de leraren in de voorhoe- 
de hoe langer hoe gevaarlijker werden. Mr Helwig stichtte 
met prima rushes paniek in de 5B-defensie. zijn pingelen was 
uitstekend, doch zijn schot liet vaak te wensen over. Het 
werd tenslotte 2-1, toen na een prima pass van mr Bosman 
een ,,gehuurde" pater van het Mendelcollege inschoot. 
De rust redde '58 voor verdere moeilijkheden. 
In  de tweede helft wist 58 al spoedig 3-1 te maken. maar de 
lerarerwaren hierdoor allerminst aangeslagen. 
Steeds feller werden hun aanvallen. Mr  Coremans rende van 
man tot man om de hal te bemachtigen, maar deze bleek 
sneller te zijn dan hijzelf. Toch dient er respekt te zijn voor 
de enorme hoeveelheid energie, die hij o p  wist te brengen. 
Mr  van Noort liet zijn technisch kunnen vaak blijken. doch 
had helaas geen adem genoeg om de hele wedstrijd o p  volle 
toeren te draaien. wat echter niet wegneemt. dat hij. op de 
binnenplaats vooral, zeer verdienstelijk speelde. 
Maar plotseling, midden in dit geweldige offensief, zakte mr 
Bosman, die tot dan toe zeer goed had gespeeld, in elkaar. 
Naderhand werd mij verteld, dat hij kramp had. Een enorm 
aantal toeschouwers spoedde zich naar de plaats des onheils, 
om hun medeleven te uiten. Met veel moeite hinkte mr Bos- 
man de rest van de tijd nog mee, doch feitelijk speelden de 
leraren met 10 man. Nadat 5B van de verwarring had gepm- 
fiteerd om er 4-1 van te maken, kwamen d e  leraren toch weer 
terug. N a  een prachtige aanval maakte pater van Beurden 
een heel mooi doelpunt. 4-2. 
Pater van Beurden speelde vooral in de tweede helft zeer 
goed. Vaak waren zijn doorbraken zeer gevaarlijk, doch het 
zat hem weinig mee. 

N u  ging ook het uithoudingsvermogen meespreken en 5E 
trok dan ook fel ten aanval, doch in het doel groeide mr 
Fens naar een grootse vorm. terwijl vooral pater Verner 
voortreffelijk speelde. Letterlijk en figuurlijk was hij de rots 
in de branding. Talrijke aanvallen brak hij af. 

De rechtsback, mr Rutgers. speelde taktisch eén goede partij, 
alleen de snelheid ontbrak. doch dat was. zoals bij vele 
andere leraren. ook wel te verwachten. 
5B slaagde er in nog tweemaal te scoren en zo de stand o p  
6-2 te brengen. doch dit was slechts een formaliteit, want de 
leraren waren nu duidelijk moe. 
Het linker defensieblok was even ,,safe" als het rechtse. Mr 
van' Wees wist met twee linker benen alles te zuiveren. Dat 
zegt toch wel wat. Mr Wijkamp, wiens conditie niet zo best 
was. wist door zijn lengte en door zijn lange benen toch veel 
te redden. 
N a  het laatste fluitsignaal van mr Hokkeling. die soms dui- 
delijk medelijden had met zijn collega's, werd mr Fens op de 
schouders genomen en triomfantelijk van het veld gedragen. 
Heel begrijpelijk. want pater Verner is voor zo'n ceremonie 
ietwat aan de zware kant. Een enorme catastrofe was het 
.,koortjeM van mr Posthuma. In het begin meende ik iets 
vaags te horen, doch toen het 2-0 was, was het gerucht ver- 
dwenen. 
I? ieder geval was deze wedstrijd een geweldig siikses, dat 
om herhaling vraagt. 

K. Schrama. 



C;eloof niet, 

dat de doden dood zijn; 

zolang er levenden zullen zijn, 

zullen de doden I 

Zo voel ik dat ~ ~ 1 1 ,  

droeviger dan dit is het niet. 

Z o  schrijft Vincent van Gogh in eén van zijn honderden 
brieven aan zijn broer, die 4 jaar jonger is, zijn grote en enige 
toeverlaat. 
Vincent van Gogh stierf in 1890. In déze eeuw pas wordt bij 
bewonderd, drie kwart eeuw na zijn dood terwijl hij in zijn 
leven zo miskend geweest is. Moeilijk, haast ondoenlijk is het 
in een paar regels Van Gogh ten voete uit te tekenen en 
met enige specimina zijn rond 800 schilderijen en tekeningen 
omvattend werk te ontsluieren. Terecht schreef Maurice 
Beaubnnrg: J1 ne faut pas voir un nnique tableau de Vincent 
van Gogh, i1 faut les voir tnus pour comprendre". 

Wat  is het toch, dat ons boeit, dat ons diep aangrijpt in de 
werken van deze beeldende kunstenaar? Het tragische, sensa- 
tionele karakter van zijn leven draagt zeker tot de enorme 
belangstelling in zijn kunst hij, maar het is vooral het wezen 
van die kunst in haar aangrijpende uitdrukkingskracht, inner- 
lijke bewogenheid en veelzijdigheid. Van Gogh streefde naar 
de verwezenlijking van zijn bedoelingen op een vaak volkomen 
nieuwe wijze. 

Vincent 
Wat  Is nu het bijzondere van de taak, die hij zich als 
tekenaar en xhilder gesteld ziet, waardoor deze afwijkt van 
alles wat vóór hem getekend en geschilderd werd? 
Hij wilde een gedachte tot uitdrukking brengen en niet vol- 
staan met een weergave van het motief. Telkens weer schrijft 
hij in zijn brieven aan Theo, dat bij een figuurschilder is, en 
dat de mens in het middelpunt van zijn belangstelling staat. 
Nooit zocht hij naar schoonheid van vormen, maar naar de 
waarheid van uitdrukking. Bonkig en bestiaal beeldt hij de 
zwoegende arbeiders uit. Meer dan zijn voorgangers heeft 
Vincent van Gogh de bittere waarheid gezien en zelf mee- 
gemaakt, meer dan hun is ze hem tot een obsessie geworden. 
Jozef Israël was een schilder, die een eenvoudige boeren- 
woning vaak omvormde tot een geweldige ruimte - denken 
wij ons daarnaast het sombere donkere kamertje in, waarin 
de aardappel-eters ,,samenhokken", van welk schilderij 
Vincent zelf zegt, dat hij met die aardkleuren heeft willen uit- 
drukken, dat die boerenfiguren, die bij hun lampjes hun aard- 
appels eten, met die handen, die zij zo in de schotel steken, 
zelf de aarde hebben omgespit en dat het dus van handen, 
arbeid spreekt en van dat zij hun eten zo eerlijk verdiend 
hrhhrn -- -- - -.-. 
Vincent is een mens. Een mens in geestelijke en materiële 
ellende verzonken. Door zich te uiten, door te schilderen, 
bevrijdt hij zijn geest en komt hij zijn rampzalige toestand te 
boven. 
Met Van Gogh neemt het expressionisme een aanvang. Het 
is vooral in zijn latere werken van 1885-1890, met de gloeien- 
de cypressen, gewrongen olijfbomen, golvingen van het 
gebergte, te zien. dat Van Gogh zich heeft losgemaakt van 
de objectieve impressionisten als Mnnet, Pisarro en Guillau- 
min, die bij aanvankelijk bewonderde en tijdelijk navolgde. 
Typerend voor de expressionist Van Gogh zijn de golvende 
en zich ontplooiende lijnen, die niet alleen de compositie tot 
een actieve rvthmische eenheid verbinden. maar ook oo -~ 

schitterende w4ze de heftigheid en passie uitdrukken, die zich 
in de geest van de kunstenaar bewogen. 
Om Van Gogh te begrijpen, om de schoonheid van zijn 
werken te ervaren, moeten wij rechtstreeks zijn meeslepende 
kracht, zijn heroïsche bezieling in ons laten doordringen. Het 
heeft ons daarom veel moeite gekost enkele (helaas) zwart- 



lan Gogh 
wit reproducties te vinden, die geschikt zijn om Vincent van 
Gogh enigszins te benaderen. 
Het afgebeelde zelfportret vinden wij persoonlijk één van 
de mooiste, die Vincent gemaakt heeft, al gaat in deze zwart. 
wit reproductie veel verloren, omdat vooral de kleuren dit 
werk bepalen. 
Vincent van Gngh had geen geld voor modellen. 't Geld, 
dat hij iedere maand van Theo kreeg opgestuurd, besteedde 
hij bijna geheel aan linnen en verf met verwaarlozing van 
voedsel en kleding. Dientengevolge was hij evenals Rembrandt 
voornamelijk aangewezen op landschappen èn zelfportretten. 
Het is de treffende wijze, waarop hij erin geslaagd is zijn 
eigen innerlijk psychologisch te ontleden en tot uitdrukking te 
brengen in de stille, peinzende blik. Dit is lijdend mens, dit is 
Vincent van Gogh. 
De ,,vegende boerin" is een kenmerkend voorbeeld van de 
vele schetsen, die van Gogh in zijn beginperiode (zo wij van 
,,beginm mogen spreken in 'n tijdsbestek van tien jaar) maakte 
van werkende boeren en boerinnen, arme arbeiders met wie 
hij leefde en met wie hij zich innerlijk verbonden voelde Hij 
wilde één zijn met deze arme mensen en gaf alles wat hij had 
weg, ging zelf gekleed in een kolenzak en verpleegde hen zo 
goed als hij kon. ,,'t Liefst", schreef hij, ,,zou ik deze werken- 

. de fiauren met een timmermansnotlood willen schetsen om 
aan mijn gevoel uitdrukking te geven". 
,,Man met korenbloem". Dit is een minder bekend werk, 
maar dat niettemin om meerdere redenen interessant is. Dit 
doek behoort tot één van zijn laatste werken, is in 1890 in 
juni geschilderd, een paar weken voor zijn tragische zelf- 
moord. Hij is hier in een grillige bui en in een waas van 
krankzinnigheid schildert hij met al zijn hartstocht deze in 
felle kleuren aangrijpende jongenskop. 
,,De Barmhartige Samaritaan" is één van de talrijke taferden 
uit het Evangeíie, die de diepgelovige Vincent uitbeeldde. 
Omdat Van Gogh zich nog niet bekwaam vodde zelf de 
vormgeving te scheppen van wat hij in zijn werken ver- 
kondigen wil, het Evengelie, neemt hij de uiterlijke vormen 
aan van door hem bewonderde meesters als MiUet (de 
Zaaiers) en hier Delaccoix, zij het dan dat hij toch iets 
persoonlijks in zijn doeken legt. , 

ENIGE DATA UIT HET LEVEN VAN 
VINCENT VAN GOGH 

Van Gogh. arm te midden van armen, heeft de nood gekend 
en geduren& zijn leven is het lot van de gekwelden hem zeer 
ter harte gegaan. 

Aad Smit 
Peter van Bueren. 

I853 30 maart geboren fe Zundert. Vader 
predikant. 

1869 Employé kunsfhandel in Den Haag. 
Lafer overplaatsingen. Sfudie theologie. 
Hulppredikant in de Borinage. 

I880 Beginf te tekenen in Brussel. Volkse 
types, mijnwerkers en dergelijke. 

1883 Verblijf: in Drenfe, dan in Nuenen bij 
zijn otiders. Somber realisme. 

1885 Antwerpen. Zelfporfretfen. Japanse in- 
vloed. 

1886 Parijs. Confact met Impressionisme. 

1888 Arles, Drama met Gaiigirin. Evolutie 
naar Expressionisme. 

1889 Sf. Rémy, in asiel. Vlagen van waanzin. 

1890 Auvers sur O i se  bij Dr Gachef. Zelf- 
moordpoging en op 29 juli overlijden. 



De festiviteiten ter gelegenheid van het 12%-jarig bestaan van dr  A.G. mochten zich verheugen in een steeds grotere belangstclling. 
Terwijl de A.G.-mis, die op woensdag 3 mei werd opgedragen. niet overmatig bezet was, was het aantal aanwezigen bij de in 
de avonduren gchoud~ii lezing alleszins hevredigend. 
D. Swarte kon. na zelf de vergadering met de christelijke groet geoprnd te hebben, op de eerste plaats het woord geven aan pater 
Kruddc. Dczr gaf een beknopt overzicht van de A.G.-historie, waariri hij vooral dank hctiiigde aan p. Matjens. die de A.G. op 
zo'n hcwotidererisu~aardig gezonde wijze gegrondvest had. Verder is mij van zijn inleiding vooral een opm~rking over het A.G.- 
lidmaatschap bijgebleven, nl.: .,Door het A.G.-lidmaatschap stelt men nadrukkelijk een christelijke daad", Iiier~nee er op wijzende. 
dat, hoewel men zonder A.G.-lidmaatschap natuurlijk ook christen is, men dit in de schoolgemeenschap door het A.G.-lidmaatschap 
benadrukt. 

lezing 
dr Deysselbloem 

D i  hoofdschotel uen deze avorid wcrd 
opgediend door Dr.  Drysseibloem met 
zijn leziiig ooi-r .,ill~osíolaaf en Missie". 
Uitgaande aan de gemeenschappelijke 
betekenis van aposfolaat en niissie, nl. 
/?i-f ,.gezonden zijn", !egde D r .  Deysscl- 
bloem de nadruk op de opdracht die oris 
,grgrven is door de woorderz: ,,Gaat en 
onrlrrm~sf allc uoikereri". Zijn uit- 
irreidingcti hierover laten zich in tirreeën 
spiifscn. O p  de eerste plaats orider- 
streepte hij de  noodzaak, dat riiij. voor- 
dat 2~>ij ons mogelijk aar, Een rt.ëIr ren- 
dingstaak ~uljden, rersf ze/[ de Bood- 
schap, die wij willen vi~erbrengen, ons 
moeten eigen niakrn. Dit gebeurt door de 
beleuing van de Kerkgemeenschap. D c  
K ~ r k  is de zichtbare manifcsfatir van het 
God~i>olk. Daarom ligt deze bcieuing 
nirf riroom-passief in het bijruonen van 
een heilige mis, maar iicfirj iri onze ye- 
dragingen als een echte chrisíen. overal 
en altljd in alles. 
Andersdenkend~n moeten. zoals ook iii 
het begiri van het christendonz loharines 
lief beschreef, rian christeneti kiiriiien 
zeggen; ,.Zie hoe zlj elkaar li~fhebben". 
Iriisf dit is de  manifestatie van h ~ f  Rijk 
Gods. 
O p  de fmeede plaats uieiclde Dr. Deys- 
selbloem uit over d? missionering. in de 
oude betekenis van ,,zieltjes u-innen". 
D e  foiifen, die hierblj getnaakf werden, 
u.orden nu algemeen ondcr ogen yezieri 
en erkend, maar teurr~s groeif hieruit een 
nieuwe missiologie. De kunst van deze 
nieuwe missiologie legde Dr. Deysscl- 
bloem uoorfref[elijk vast in de uitspraak 
..Missie is niet leiden, maar dienen; wij 
moeten ons zelf overbodig maken". 

D e  lering was in zijn g ~ h e e i  besiist niet 
spectaculair. Hij boeide ons evenu~el, 
omdat een ocrdegeiijke en ruime chris- 
telijke wereldhesrhouiuing op cen oparíe 
mij:? onder woorden gebraclif zoerd. 
Hetgeen D. Suiarfe in zijn dankuloord 
ook opmerkte. 

de film 
De film. die op woensdag 10 niei ge- 
draaid werd, was dr  hanioristische speel- 
filni .,O.K. Mr. Dreds". Voor degeneil. 
die hem gczieci hebben. betekcnde dil een 
paar uur Iiirhtige ontspanning. 

de fancy-fair 

Hoewel aanvankelijk de directe voorbe- 
reiding voor de Fancy-Fair maar hijzon- 
der langzaam op gancl kwamen. heeft het 
icii l taat tenslotte alle verwachtingen 
ovcrtroff~ii .  De opbrengst van f 2670,- 
is het streefbedrag. dat vorig jaar bijna 
heriikt werd. nl. f 2000.-, zoals blijkt 
ver gepasseerd. Het tekort. dat er iiog 
was in de A.G.-kas om ren compleet 
radio zend- en ontvangtoestel ie kiinnen 
geven aan de missie i r i  Nieuw-Guinea, is 
dan ook ruimschoots gedekt. Nadere bij- 
zonderheden hierover volgen waarschijn- 
lijk pas in hi t  volgende schooljaar. 
Voor de laatste Fancy-Fair heeft zich i i i  

het A.G.-bestuur een tijdelijke niiitatie 
voorgedaan. Pater Verner nani iiniiielijk 
de taak van pater Kruddc over. een taak 
die hij onmiddellijk na de Fancy-Fair 
weer neerlegde tijdens een hestuursver- 
gadering. waarbij D. Swarte hem harte- 
lijk bedankte voor de gegeven moeite. 
Middels dit schooihlad worden ook al:? 
andere inedewerkers van de Fancy-Faii 

bedankt voor hun medewerking. degenen 
die pr i jz~n hebben opgehaald. de stand- 
houders, kellners. lotenverkopers en 
-verkoopsters van het Rad van Avon- 
tuur en de opruimers. In het bijzonder 
ook de amanuensis. mijnheer B o ~ s t  en 
Ben Bollcrmnii. die als technici oni~iisbaar 
waren. 
Tenslotte is ook de stand hekend ge- 

die dit jaar de hestr hevonden 
werd. Het is de ,.koppciigooistand", 

l 
waarvan de standhouders diis de uitge- 
loofde premie krijgen. 

Aan alle Trinitariërs wordt overgelateti 
voor zich zelf te beoordelen of de jubi- 
le&viering al of niet geslaagd is. Het 
A.G.-bestuur heeft zijn best gedaan en 
gaat plaats rnnkcn voor vwse krachten. 
Nu ook uw scheidende secretaris. 

A. Schaper. 

attentie 
Mgnlircr Bursf liad mef het opzet- 
fen var, de Fancy-Fair een zaag 
uitgeleend, rti Iieejt na hef oprui- 
nien vnn de storids een verkeerde 
zaag f~rrig~ekrcgrri .  Hij zou graag 
zijn eigen mag, die een aandenken 
is, roeer icriigorifvarigen. 
Het is een rood-hnzin~ riigzaag. 
mrf op het handvat de iriifialeri 
A. d. V. 
Wie helpt mijnheer Borsf aan zijn 
eigen zaag? 

het bal 
Zaterdag, de  dertiende mei, was er een 
festiviteit. geheel belangeloos door de 
Apostolaats-Gemeenschap, georganiseerd. 
Het was bijzonder druk om 9 uur en het 
was dan ook jammer dat om half 12 de 



moderator, pater Krudde, door twee maal 
op een verkemersfluit te blazen, een eind 
aan deze avond maakte. Niet o p  de boog, 
te zijnde met bals, die niet door de A. G. 
georganiseerd worden, kan ik geen w r -  
deel geven over de graad van intimiteit 
perversiteit o p  deze avond. Naar mijn ge- 
voel was de band niet meer aan dit soort 
dingen gewend. In een café war, hun mu, 
ziek beter tot zijn recht gekomen. waar, 
mee ik helemaal niet wil zeggen, dat de 
cantine niet op een café leek. Een be- 
paalde rangschikking d e  tafels, alleen in 
restaurants en o p  terrasjes dienstbaar, gaf 
ons een betere kijk op het A. G.-bestuur, 
wanneer het geen A. G.-bestuur is, waar- 
mee ik natuurlijk helemaal niet wil zeg- 
gen dat het A. G.-bestuur deze avond 
niet als bestuur naar voren trad. 
De heer Bollerman. naast plaatsvervan- 
gend voorzitter van de bond voor min, 
deriarige stucadoors ook zeer goed op 
de hoogte met de conventie's van bal- 
avonden. gaf & band zijn fiat en zorgde 
ervoor, dat wij wisten wat zij heus wel 
wisten wat zij speelden. De leden van de 
band bespeelden zeer veel instrumenten, 
te veel om op te noemen, hetgeen de heer 

en localiteit, of eventueel banaliteit en 
Bollerman dan ook achterwege liet. 
Omstreeks 22.05 uur werd een kring ge- 
formeerd met daarom een andere kring: 
dit alles op de dansvloer. Weldra raad- 
den wij de  bedoeling en snelden in wilde 
galop langs elkaar heen, trokken elkaar 
aan de haren en kwamen steeds weer te 
laat in aktie bij de ontknoping en merkten 
dat het alweer later was geworden. O m  
elf uur precies ging de band van ons 
scheiden. Woorden van dank begeleiden 
hem. 
Pater Krndde zette spontaan en eigen- 
handig een voortreffelijke ,,Alice in 
Wonderland" van Dave Brubeck zelf op 
en liet ons kalm uitdraaien. 
Zoals reeds gezegd, werden om half 
twaalf alle vormen van festiviteit afge- 
sneden en spoedden wij ons naar huis, de 

lanen o p  en de paden af en zongen dat 
het een lust was en hadden spijt dat bet 
maar eens per jaar bal is, want overal 
waar het bal is, zijn er vrolijke noten die 
gekraakt moeten worden per paar. wat 
te veel is voor gewone walnoten, die 
toch nooit okkernoten worden. 

Al met al een leuke avond Ping! 

lezen 
(passage uit een brief aan een vriend) 

......... en, zoals je weet. heeft iedere schrijver of beter 

iedere kunstenaar zijn eigen stijl om gedichten te suggereren. 

Ik. voor mij. begrijp niet. beste B.. waarom jij van der Graft 

zo geweldig vindt. Zijn taal is klaar en boeiend. maar hij 

geeft mij steeds de indruk van een preek, wat waarschijnlijk 

onbewust gestimuleerd wordt doordat ik weet dat hij predi- 
l kant is. E n  ik weet dat jij mij niet norniaal vindt omdat ik 
L 

Andreus bewonder. Maar B., het is goed dat wij in onze 

smaak als het ware twee kleine landen vormen, die hun on- 

afhankelijkheid onder geen enkele voorwaarde w-illeii prijs- 

geven. Vooral. omdat wij waar het algemene problemen be- 

treft, een meestal gelijke opvatting hebben. Onze vriendschap 

wordt hierdoor gekenmerkt. Door een eigen smaak en het 

gemeenschappelijke tegenover algeinene begrippen. 

O p  het ogenblik lees ik een bundel sonnetten van Andreus 

en deze sonnetten beschrijven op werkelijk prachtige wijze 

de gevoelens die in hem, de dichter, onigaari. Ik zfg niet 

Andrcus. inaar de dichter omdat. zoals je weet. dat een kun- 

stenaar (gewaardeerd of niet) een twee-eenheid is. nl.: de 

dichter en H. Andreus. De dichter komt hier aan het woord. 

als er gesproken w-ordt over liefde. Een tedere liefde. die 

hoofdzakelijk gesuggereeerd wordt door korte zinnen en het 

zomaar konstateren van dingen. En,  volgens mij, het belang- 

rijkste tijdens het lezen van gedichten (van wie dan ook) is 

je los te inaken van het alledaagse en je te concentreren op de 

dichter ,om wie het. op dit inoinent. gaat. 

Later bij analyse der yedichten kun je zijn karakter en zijn 

leven er hij gebruiken als factoren om tot een konklusie te 

komen. U'aaroni hij dit geschreven heeft. Maar dit is moei- 

lijk, B. Er zijn versiliilleiide facett~ii .  die wij onvoldoe~ide 

kennen en die wij niet kunnen doorschouwen en die belangrijk 

zijn voor hem. op dit moment dat zii (de gedichten) in hem 

ontstonden en dut hij ze uitdreef. zoals de medicijnman een 

duivel bezweert. 

Ik prijs het in je, dat jij met mij weer bewust tot een zelfde 

gedachte bent gekomen. Zijn gedichten zijn soms een crypto- 

gram eii een andere keer lees je ze het hest wanneer je bijna 

in slaap valt. zodat de woorden gonzen door je hoofd en 

rechtstreeks een beeld vormen in je bewustzijn dat nog wak- 

ker is. terwijl je armen. je benen en je lichaam al slapen. 

En sonis als de dag helder is als glas en jij achter het glas zit. 

zijn gedichten leest. Dan zijn de woorden: woorden aan el- 

kaar geregen als een kralensnoer, waarvan alleen een kind de 

waarde ziet. en nog wel een klein kind: de gróte 

iniensen zeggen: ,;zeg n i m r  dat het leuk is, het doet zo haar 

best ......" 
v. Heems. 



Ik word student 
Als je, na je eindexarnen, je zes-, reuen- o f  achtjarige gyni- 
nasiun~tijd nog eens overziet, dan zeg je bij jezelf: ,,Hcf niag 
een leuke tijd gewee.?f zijri, een gezellige tijd, maar hef was 
toch manr M.O.'' 
Precies zoals je zei, maar op ren beetje kinderlijke manier, 
faen je van L.O. naar M.O. g ir ig :  ,,Ik u.ord studerit", zeg je 
met een genadig knikje fegen de ortderuiijzer van de  lagere 
school. die je "oor het toelatings~esarnen heeft klaargestoomd, 
,,ik ya ps.qchologie sfuderen iii Leiden". Je  zeuf het hcel toe- 
geeflijk en heel gemoon en k g f  de  nadruk op hef iuoord ,,psy* 
choiogir" - je weef hoe geleerd dat klink/ en hoe geheim- 
zinnig. 
.,Ik word sfridenf", zeg je tegen de Iecaar van jc orde ggm- 
nasium. die je door het examen gesleept heeft, ,,ik zal de 
colleges volgen uari professor meet ik wie". Leuk hé, dat die 
leraar die naanz niet kent. ,,Ik r~iord sfudent." Ie barr<irit h ~ t  
overal rond. Ie  verteld h i t  de  slager, de bakker. de kruidenier. 
de tuinman en de  gemeenfeu,erkrr. J e  iioelt je verrukt, je 
gniiift, als je hun eerbiedige, veru>onderde blikken ziet: 
,,Sfzident, zo zo. dat is niet inis". 
,.Neen neen, psychologie. uveet je." 
Ze s lmn  bijr~ir,a acliferover (denk je) van pure oerhazing 
over joriw g~leerdheid. 
..Ik word student ......" D u s  ga je de  stad iri op  zurk naar 
kamers. Allcen. ,,Neen, moecler. blilft u maar thuis. Dat zaakje 
knap ik zelf upel op. Ik ben geen kleine jongen mier". 
Ncrn, inderdaad, maar liet is toch je ..mammie", die je - nis 
je drie dagen vruchteloos hebt rondye:tr~orven - aan een 
paar kamers helpt met een geschikte hospita. 
hárricrs. liospita? Kom nou: ,.Ha die Kees. Tjonge zeg, ik 
heb een pracht kast in dt- Breesfraat en  een ploertbi oni te 
sniirlle-n. Ik word student zie j?." 
Ondanks al je branie en  stoerheid zie je toch wel eens op 
tegen de ontgrorning die je te w a c h t ~ n  staat. Ie zet je er 
nogal makkelijk overheen: ..Het zal cricl meevallen. W a t  r e  
er ouer vertellen, is riafnrrrlijk sterk auerdreven. Troriruens, 
wie mij in de  boot wil nemen. komt van een koniue kermis 
thuis". 
Orn nog eens eventjes te onderstrepen, dat je student tvordt, 
ga je je als .,student" gedragen. Je laaf je bij je coiffeur - 
gern kapper. alstublieft - je baard uan drie meken ornulerken 
tot zo'n fijn ringbaardje en  zo'n fijn dun snorretje. 

IDIOTERIE 
Ik zit achter mijn tiepmachine. Ik tiep. Ik ben gek, en bet 
gekletter van de stalen hamertjes op de rol doet me genoegen. 
Ik ben waanzinnig. Maar ik wil het niet weten. Het sjeesen 
van de wagen, het geratel van de vliegende hamertjes zoemt 
en rikkelt in mijn arm hoofd. Maar dat vind ik fijn, ik ben 
gek zeggen ze. Wel  het is zo. Is het zo gek, gek te zijn? Alle 
mensen zijn immers gek? 
Ik heb eens een gewoon mens gezien. De  mensen zeiden dat 
hij gek was. Ik liep met hem over straat. Ik bad hem een 
arm gegeven, dat vond-ie fijn, zei hij, en ik trok mijn arm 
niet terug, omdat ik ook gek was. AI was ik anders gek dan 
hij. Hij zei, dat bij de bloemen zo mooi vond, dat hij op de 
stralen van de zon die door de wolken scheen zou willen 
staan, maar dat bij er niet bij kon. Hij mocht trouwens ook 
niet van zijn moeder. Dat vond hij niet aardig van d'r; maar 

Terloops vertel je de  kapper. daf  je in je nieuwe business - 
ik ga psychologie studereri - zo'n baard wel nodig hebt. O ,  
tentpora- o mores, coat een genot die man met zijn ogen ie 
zien knipperen bij de klank uari dat magische woord. ..Och 
zo", zal hij zeggen. Maar ondertussen. Door zijn mond zal 
/ c  roem oueral "ermeerderf morden. De kapper weef het. dus 
hef help dorp ineet het. zelfs  Klaartje Knoester, die doof is: 
.,Zo, is de zoon van de ouwe Willeni profrssor in de  psy- 
sionomie? W a a r  blijft de tijd. zeg ik W E /  eens". 
O m  jezelf nog een beetje meer air te gewen, begin je met 
een sigaartje te roken, met een meisje naar de  bioscoop t e  
gaan, en  een hoed t e  dragen. Trots rul je met hoed, sigaar en 
meisjes door de stad wanclelen. terwijl je de  eerbiedige blikken 
van de kleine Leidenaartjes cip je gericht voelt. ,,Wiierom 
zoijden ;e ook geen eerbied hebbe-n. uoor iemand. die binrien- 
kort tot de intellectuele elife van de- stacl zal behoren?' 
Eerbied ivoor de u2efenschap is hef clei>ies. Z o  zureef je iii 
hogere sfcren en Mikt meer op het volk beneden je (Odi  
profarzuni uiilgurn. e i  arces. zegt een groot Romein) maar 
ronder het t e  u~rten zweef je naar een antic1ima.x. W a n t  de 
dag der ontgroeriing breekt aan. Kaltn, hrheersf en  met ge- 
pasfe ruaardiglicid roek je een plaats in de  hiis en zet je neer. 
Kompleet met ringbaard. sigaar. snor en hoed. royaal geef 
je de conducteur een fooi iian een he!e stuiver. W i e  kan je 
kwaad doen? Sta jg niet boven die ontgroenende kerels, clie 
fen onrechte de naam uan ,,sfitrlenf" dragen? 
Ie komt bedrogen uit: ontdaan ven je uieelderige haardos, 
zonder snor, zonder sigaar, zonder ringbaard, maar mrt je 
hoed stevig op je hoofd duik je uieg in de bus. geeft schii~ii  
je kaartje aan de conducterir - ,,lacht die me uit?' - en 
ouerpeinsf dan je schandelijke gang door Leiden. 
Ie hoort weer. zoals ook wijlen de  profeet Eliseiis, hoe de  
jeugd je "nor ,,kaalkop" uitmaakf en j? ordinaire ..scheer je 
tveg. Leidse glibbers", maakt geen indruk. De jeugd is wreed, 
je hebt het aan den lijue ondrruonden. 

Als  je zunclags in de  mis ven  half elf - waarom was er nu 
alleen maar op de  u o o r s t ~  bank een plaats vrij? - jiiffrouizi 
lanssen tegen juffrouw van den Berg hoort praten ouer die 
,.kale stirdenf daar", dan wens je je toch manr lieuer gqm- 
nnsiast. 

K. de Iong. 

dat was dan ook het enige, wat bij niet aardig aan haar vond. 
Z e  kon hem zo lekker rond de schouders pakken, hem zeggen 
dat hij niet gek was, dat hij lief was, dat de mensen het niet 
zo kwaad met hem meenden. Hij hield niet van de mensen, 
zei hij; want als hij bedroefd was, lachten ze om hem. Z e  
lachten trouwens altijd om hem. Hij was dikwijls bedroefd, 
en dan lachten de mensen. Weet  jij waarom ze Lachen? Ja, 
ik ken dat, ze denken dan dat je gek bent. Dat denken ze 
van mij ook. Hoe komen ze er bij, hè? Ze zijn zelf gek; maar 
ze willen het niet in de gaten hebben. Een echte gek wil niet 
weten dat hij gek is; daarom ia-ie gek. Jij bent niet gek. Jij 
lacht niet om me. Ben jij ook bedroefd? Nee, maar ik geloof 
dat ik gek ben; ik heb met je te doen. 
Z o  liep ik met hem over straat. W a t  is het opeens stil? 0, ik 
tiep niet meer. Maar ik móet ticpen. Ik ben gek. Misschien 
tieot een aek niet? Nee? Nou. ik tien wel! 
E; weer sghieten de stalen hamertjes be t  korte strakke ploffen 
tenen de rol. Ik tiep. Ik vermaak me kostelijk. 



S P O R T  
SCHOOLZWEMWEDSTRIJDEN 
Hierover deelde de heer H. ]onckcrgo~~ur ons het volgende 
iiiede: 
De junioren zijn er dit jaar weer niet in geslaagd de beker 
te biinochtigen. Door een betere selectie evenwel moet dit 
v o l g ~ n d  jaar absoluut mogelijk zijn. Het was opmerkelijk dat 

, . er hij de junioren-estafette zeven man inplaats van zes ge- 
zu.ominen hebben. zodat zij bij dit nummer de vierde plaats 
kregen tocgewez~n. 

Uitslagen junioren: 
Schoolslag: Bakker Ie in 21.7 sec. 

de Graaf 2e in 23.5 sec. 
Rugslag: Brenner 2r in 22.8 sec. 

Gerren 3e in 23,4 sec. 
Borstslag: Terstegen 2e in 17.3 sec. 

de Graaf 3e in 20,O sec. 

Triniteitslyceum 

superieur bij 

zwemwedstrijden 

en prima bij 

atletiekwedstrijden 

De senioren hebben weer de beker veroverd. Vooral de over- 
winning o p  de vrije slag van Frank Dellenbag in 14.2 sec. 
riep onze bewondering op. 

Uitslagen senioren: 
Schoolslag: Geukers 2e in 20.3 sec. 

Nooy (P.) 4e in 23.2 sec. 
Rugslag: Albracht Ie in 19.3 sec. 

Jonckergouw Ze in 20.3 sec. 
Borstslag: Dellenbag Ie in 14.2 sec. 

Kolstee 2e in 15.7 sec. 

DE senioren-estafetteploeg. bestaande uit Albracht, Terstegen. 
Nooy (H.),  Jonckergouw. Kolstee en Dellenhag werd eerste 
met een haan ( ! )  voorsprong. 
De heer Jonckergouw besluit zijn verslag als volgt: 
De organisatie was uitstekend. Er zat goed vaart in d i  wed- 
strijden. zodat ze. bpgonnen zijnde om twee uur. recds om 
half vier waren afgelopen. 

A. SCHAPER LOOPT 800 METER 
BINNEN 2 MINUTEN 
Tijdens wedstrijden te Leiden, waaraan junioren uit het hele 
land deelnamen, bereikte A. Schaper op de 800 meter een 
prachtige Ze plaats. Hij Liep deze afstand in 1.58,4 sec., het- 
geen een nieuw persoonlijk en clubrecord (,,Haarlemg') voor 
juniores betekende. 
Deze prestatie kan niet als schoolrecord erkend worden, 
omdat het niet o p  schoolwedstrijden gemaakt is. 
Het schoolrecord staat nog op naam van J. Kiewiet met 
2.06,; sec,, doch dat zal niet lang meer stand houden. 

Met deze geweldige prestatie, het bereiken van de Z min.- 
grens, feliciteer ik Adri Schaper van harte en  wens hem 
tevens veel succes in zijn verdere carrière. 

ATLETIEK 
O p  zaterdag 3 juni togen tvij naar de Kleverlaan, om daar 
gctuigr te zijn van de jaarlijkse interscholaire utletiekwed- 
strijden. Eerlijk gezegd gingen wij er  niet met zo'n gerust 
hart naar toe. omdat onze ,.Grote" atleten niet mee mochten 
doen, omdat zij te oud waren. Maar ondanks deze handicap 
slaagden we er toch in prima resultaten te behalen. W e  ein- 



digden na een uitstekende Ze plaats met maar een half piitifje 
achterstand op het Cliristelijk Lyceum. De uitslag was 55- 
5 4 t p  punt! 
Deze prestatie hadden nve niet voor iiioyelijk gehouden. 

Bij dc C-1linioren Idie overigens een apart klassemerit had- 
den. cvrnnls d? ,.B-ers") kwamen zeer mntigc prestaties voor 
de dag. Hier wfrd gcen enkele noemenswaardige prestatie g?- 
leverd, .wat toch wel t? deriken geeft. Een laatste plaats was 
dan ook het resultaat. 

BG de B-Jiitiiorcri ging hr t  veel beter. Een dcrdr plaats in de 
eindrangschikking was dan ook een zrer eervol resultaat. 
Ben van Dijk ei, Frrd Roiigenaar toonden bij de 800 meter 
hun kunnen. Beiden lienen ooed. doch net niet aoed Qenoeq . " " - 
om in de finale te korncii. 
Bij het hoogspringen I<u.niii v.d. Weijden. n.b. met een ,,rech- 
tc" soronu. tot 1.40 meter en hrrrikte Iiierinee een 5e olaats. . " 
Ook Ben van Dijk haalde 1.40 ini., doch had meer fout- 
sprongen daii v.d. Weijden. 

Een verrassing was voorts de iiitstekendr 3e plaats van 
Wim Pommerel hij het liogrlstoteii mrt een stoot van 10.10 
nieter. Met meer training kan hij iiog veel verder komen. 
Dc A-lzinioran hebben mrl zeer verrassende resultaten hc- 
Iia,+ld. Op de 80 m. moest Ton  vari der Voort. de Vries vali 
hrt Mcridelcollegr weliswaar 1atcn gaan, doch een uitsteken- 
dc plaats was voor hem weggelegd. In precies l 0  sec. raffelde 
Ton dc 80 (nieter af. 11etqren een evenaring vaii l i ~ t  rchool- 
record betekent. Dit stond op naam van P. van Burren en M. 
'Neijers met 10 sec. in r i ~ i  heeft ook T o n  van der Voort d ~ z e  
prestatie behaald. En rr zit Fen nog snellere tijd in; dit is nog 
maar een kwestie vnii tijd. 

Tirn van Loenen wist dc %e plaats ie behalen op de 80 Iiietir 
wi voor hem werd de ook prima tijd v ~ l n  10.1 sec. afgedrukt. 
Ook riict speerwerpen mist Tin, ren 4e plaats te hemachtigen 
mrt een worp van 41.80 meter. 
Adri Sciiaper won de 600 m. zoals I i i j  wildr. In een geweldig 
tempo "ani hij 300 meter voor dc cindstrrip de kop om dezc 
niet meer af te staan. Er werd een vz~.hluffende tijd afge- 
drukt. n.l. 1.24.9 SF'. Groot was de telcurstcllinij toen bekend 
gemaakt werd, dat er 20 nieter te weinig gelopeii war. Als je 
voor die 20 meter, 3 seconden hij de oorspronl<elijl<e tijd tclt. 
kom je ongeveer op 1.28,- sec. Het sctiwlrrcord van  J. Kiewirt 
staat op 1.30.1 sec., hetgeen hi-trkrnt ddt Adri zekct. cen 
nictiw- schoolrecord gelopen zou hchheri. 1It.t is jammer, maar 
een volg~ride keer lukt het hem zeker. 
Bij het kngelstuten was Hun Koeiiders verrassend goed. 
Zonder hchoorlijke training kwam hij tot een prima 2e plaats, 
nadat hij lange tijd a,in de kop had gi,ti!oti. 
Zijn stoten ~ V I ~ P I I  ook zeer regelmatig. Mct Frri koqcl van 
4 kg. kwaiu hij vier kzer Loven 12.50 ixetcr, nipt als  top^ 
wori, 13.18 meter. DP eslafrtte tenslotte wo6 ook ;i1 ver- 
rassend goed. Ti~ii van Loenen startte zeci- r ~ o e ~ l  en het 
\bissel met Paul van Riieren was welisu'anr voorzichtig. doch 
g<ied. Paui liep ook iiit op de oudere lopers en torn Han  
Koenders. na een goed wissel, het stokje had, liepen wij  zien^ 
derogen uit. Het u~issel tussen FIari Koenders en Ton  van der 
Voort was hrel goed. en Ton liep ontaard snel di- laatste 
80 m. &o kwam het. dat dit oiigetrainde viertal de C P I . S ~ P  

plaats behaalde. voor het veel sterker grachle Mendelcollcge. 
De tijd was ook zrer gord. n.l. 38.1 sec..  slechts 1.2 sec. 
boven het riitirst scherp staande schoolreiord. Het was een 
prachtige atletiekmiddag, waarvan veel mier Trinitariërs 
getuige hadden moeten zijn, dan de hoopop 10 (!) dic nu 
hun school aanmoedigden. Kees Schram2 

aaljournaaljournaaljournaaljour 
Nog na-sudderend van de  hitte op een leraren tegen een 5e klasse. De leraren z.g. Pinkster-pauze geschonken. Maar: 
wn7.e .tropen-dag' schrijf ik nu. dierb're wonnen. (Bijna) beter een lialf ... 
Iczcri, de. iiietiiginaal bevlekte. moor- 6 en 7 mei, Nóg. riaar mij heeft verteld, 21. mei: W e e r  aan het w ~ r k .  deden wij. 
den op een. vócir mij op geblakerd hout is het ,Las Veaas van L i ~ n b ~ ~ r a '  de slaa of er niets oebeurd was. 
liggerid. \vit (-heet) papier en tracht mijn 
i r i  de war  1iilgende en slapende gedachten 
enigszins te ordenen tut een redelijk func- 
tioiicrcnd geheel. W a t  een dag! In juni. 

Hrt scliooljaar is reeds bijna afgelo- 
pen en de allerlaatste loodjes wegen t 
zuraa~.st. De vakantie-plannen zijn of 
morden alweer gemaakt en de totaal-uit- 
slag van een trimester-of-drie zwicyen 
:al binnenkort bekend zijn. Maar voor- 
dat wc de vakantie-zee induiken. gaan 
de Iicrinri~ririgen nog even terug naar 
cnlcelc friten, dir ik voor u eniszins heb 
bij-gelioiideri. Voilà. 
30 april: H. M. Koningiti Juliana vierde 
op grootse wijze Haar  verjaardag. 
Schrijver dezrs begaf zich pcrsooiilijk 
naar  Soestdiik. maar kwam helaas tr  laat 
rri werd nirt toegeiaten tot de officiilc 
~ r~c ip t i e .  Totaal geknakt fietste I i i j  weer 
terlig. 
1 mei: Zoals het hoorde, kregen wij een 
vrije werkdag naar aanleiding van 's 
vorstins feestdag. 
3 mei: Dc ~postolants-gemeenschap, voor 
i~di . r :  A.(;. vierde haar 12)j-jarig be- -. 
st;.~. l e. gelegenheid hiervan werd een 
rriis opgedragen en hcgon de school om 
9. i 5. 
4 mei: De vlaggen gingen Ii,ilfslok voor 
de Dodenherdenking 1940/'45. 
5 mei: Nationale feestdag, werd dit jaar 
weer gevierd met. voor ons, een gehele 
dag vrij. E n  grfecstdagt datte me hebbe ... 
Vandaag speelden het voetbal-team der 

niet te boven gekormen, die aidaar heeft 
gewoed. 
8 mei: De  nieuwe rooster ging in. Lekker 
nieuw niet? Het was echter Cven %-en- 
nen. Eveneens op dezc dag werden de 
eindcsnininandi Gymnasium schriftelijk 
beproefd. De eerste 2 iiiir werden de 
deelnemers van het Venlo-feest onthou- 
den. 
9 m& De  elektrische bel was eindelijk 
kapot. Dientengevolge sloop de heer 
Tarries des morgens met ccii onvervalste 
alpt-n-bel door de gangen. eenieder met 
vaste hand narir dc klas klitigelend. Fr& 
werk ! 
11 mei: Hemelvaartsdag. Geen lessen op 
deze dag. 
13 mei. Allerlei waarderende woorden 
over het A-G-hal (letje). Goed zo. 
15 mei: Een geweldige vrachtwagen 
voerde vier leslokalen aan. 
16 mei: Met het onlangs aangevoerde. 
.doe het zelf' pakket begonnen handige 
jongens de vier houten klassen vakkundig 
in clkaar te timmeren. O p  de cour. wel te 
verstaan. Helaas ging nu een iiieriu. stuk 
recreatie-gebied van onze school ver- 
loren. Jammer ! 
20 mei: D e  bedevaart naar Heiloo werd 
weer door hedroevrnd weinig mensen 
meegemaakt. Toch lag de overgang in 
't verschiet. als inen begrijpi. wat ik 
bedoel. 
20 mci: Met ruirn gebaar ne rd  ons een 

25 mei: Hoera ! De plannen. tekeningen, 
rekmingen en zo meer zijn er op slimme 
wijze .doorqedrukt' In grot? bliidschap 
vergaf de rector ons de laatste 2 uren. 
Wij ook hlij. natuurlijk. 
25-27 mei: Schriftelijk eindcrninen H.B.S. 
28 mei: Trinitcits-zondag. Om 9 uur was 
er ren plechtige Iioogrnis in de kapcl. 
30 mei; Eéii en ander daverde ovcr de 
cour: A.G.-prijzeri-opliad-dienst. 

1 juni: Sairanientsdag. Geen lcsseti. Des 
avonds wederom het Grote Frstijii van 
de A.G. H f t  Tvas soms abnorinaal druk 
en ook de opbrengst was zeer hoog: 
= f 2650 !. O p  die avond brhoefden we 
geen hiii6werk te maken. Het kón niet 
,.-l up:  

2 juni: Eerste vrijdag: 9.15 aanvang der 
lessen. Grote getalen lccrlirigen bleven 
thuis. Potverdorie ! 
E n  dat was dan het einde van de laatste 
kroniek van dit schooljaar. lezers. De 
verrukkelijke zomei-vakantie breekt aan. 
Nog even spanning voor .bevorderd' of 
,niet-bevorderd', maar. vriendin, iils u 
onverhoopt mocht struikelen. bedenk 
clan. dat bij wijze van spreken zelfs 
het paard van de Sint, als ik dat er nu 
even in mag betrekken. al tweemaal 
gestruikeld is. Aan icdw een allerharte- 
lijkstc groet en aan alle eindexaminalidi 
veel geluk gewenst (al  ko~iit die wens 
wat ( te)  laat misschien) van uw, door 
de  zon bruinende. Kronikus. 



sehnsucht 

W a i  is die zee toch diep, 
En ik, ik kan niet zwemmen, 

Maar zie steeds hei kolkende getij, 
En aan de overkant staat zij. 

Wat is die zee toch breed: 
Ik zie alleen maar horizon, 

De golven in een lange rij, 
En aan de overkant staat zij 

Wat is die zee toch grauw: 
Als de muren van mijn beton, 

Gevestigd in de vette klei, 
En aan de overkant staat zij. 

Wat  is die zee toch koud: 
Koud als haar afwezigheid, 
Zoals de witte nevel voor mij, 
En aan de overkant staat zij. 

Wat is die zee oneindig: 
Oneindig als de tijd, 
Hard is hij en wreed, 
En aan de overkant staat zij. 

Ik zoek een stevig schip, 
Dat mij vermag te dragen. 
Stevig, want de last is zwaar, 
Die het schip vervoert naar haar. 

Opgedragen aan Lucy. 
Gerard W. M. Douwes. 



nu i s  de  t i jd 

De wereld zwelgt in blauw verradersbloed 

de dronken jachtvogel steekt zijn snavel 
uit de geopende monden 
de hemel is paars op de pleinen 
de bonte zon lacht in de lanen. 
N u  is de tijd om: 

De evenwichtsbalk feestelijk te verbranden 

de as hiervan in een urn op de schoorsteen te 
zetten 

De dagelijkse paradijsvogel glimlachend te 
doden 

hem, opgezet, onder een glazen stolp te zetten. 

Het onkruid te wieden en de praehisiorische pit 
te laten ontkiemen tot een boom in de buik 
met vertakkingen in alle bloedvaten en 
sappige vruchten uit ogen en oren. 
Deze (de vruchten) gul weg te schenken, 
zonder aanzien des persoons. 

Nu is de tijd, 
De bolster is gebroken. 

B. v. Dintel. 

non, non l i c e t  bov i  

Als Zeus, als oppergod nog levend, 
van de olyrnpusberg rijdt 
en met zijn bliksemslingerende hand 

zijn godverlaten kracht belijdt, 

als hij zich aldus onbesuisd laai gaan, 

ziet hij U w  ogen aan de einder staan. 

f .  van eyndhoven. 

morgent je  

de huizen zakken uit de mist 

de glimgloeilampen springen helder uit 

domme wanhoopogen 

die kapotgaan als ze zichtbaar worden 

joden in een mensenoorlog 

domme uiloogramen door de mist 

heel oude 

domme 

koeiknipogen ramen 

en eigenlijk verder niets 

~ i m  de vroomen 



HET BESTE BEEN 
Het wordt enigszins eentonig, maar ook ditmaal moeten we, 
helaas, opmerken, dat de activiteit van de eerste klassers in- 
zake het schoolblad het nulpunt bedroevend dicht nadert. 
W a t  scheelt er aan, als je het vertikt om op een feestelijke 
achtermiddag, wanneer de zoo voor het venster buldert van 
het lachen, een pennetje te pakken en enkele waardevolle 
gedachten in woorden om te zetten? W a t  scheclt er dan aan? 
W i j  kunnen het nog niet bevroeden. 
W a t  we gelukkig wel zeker weten is, dat dit de laatste T.L. 
van dit schoolseizoen is, dat dit het laatste B.B. is en dat we  
in 6én oogopslag kunnen zien, dat we eigenlije met de rubriek 
het Beste Been geen poot aan de grond konden kriigen. 
Volgend jaar wordt dat misschien anders. In het begin zijn 
eerste klasaers erg kneedbaar en wie weet wat er nog uit deze 
schone en nieuwe pennetjes voortvloeit. 

I Voor deze laatste keer hebben wij ruimte gereserveerd voor 
een korte mededeling van L. Janssen, die dit jaar zijn tijd 
sleet in ZB. Het woord zij aan hem. 

Redactie. 

Mijne Heren. 
Oin u een goede indruk van het gebeurde te kunnen geven. 
moet ik dit verhaal bij het begin beginnen. 
Ik bemerkte zaterdagmiddag jl., toen ik allt-en op uw houw- 
bedrijf was. dat boven aan de nieuwe flat rnigc stenen los 
geraakt waren. 

Ik ging naar boven om de srlindr op te nemen. Omdat deze 
gering was, besloot ik ze terstond te herstellen. Ik ging nnar 
beneden en deed enige stenen en bvat cement in de ton. di? 
als handlift dienst doct. NU deze naar boven g~l i rsen te 
hebber]. kloiii ik zelf weer alle trappen op en Iiersteldr dc 
schade. 
Ik deed iiieteeii ook wat puin in de ton en liep w-crr nnar 
berieden oni het touw los te maken. Ik berrirrkte. helaas toen 
het te laat was, dat door het er hii gegooide puin. de ton 
zwaarder was dan ik en zo zag ik de hiisbalk ir i  sncltrcin- 
vaart op me afkomen. Ik kon niets anders d o m  dan vast- 
I>oiid~ii. Enige seconden later merkte ik, dat mijn hoofd tegen 
de hijshnlk honkte en dat mijn vingers tussen het touw en 
de katrol bekneld raakten. 
Door de klap n.as echter de bodem uit de ton gebarsten en 
doordat de ton nu veel lichter a i r d ,  zeulde ik als een zoutzak 
nnar moeder aarde. 
Gelukkig werd mijn val gebroken dooi- cnkclc zakken cement. 
Nu verloor ik toch eindelijk niijn tegenwoordigheid van geest 
en liet het touw los. Het laatste wat ik me herinner is. dat e r  
een zwaar voorwerp op mijn hoofd neerviel. 
Nu vraag ik LI vanuit het ziekenhuis beleefd niaar dringend 
om nie te exciiscren als ik maandag niet op mijn post zou 
kunnen verschijnrn. Hoogachtend. 

L. Janssen. 

CASSICIACU M 

O p  vrijdag I Y  mei opende de plaafsi,rrvangend unoriiffer, 
A. wan Agfmarl. de  veryadcrirzg rmf de christelijke groet en 
deed ueri>olgrns erik~le h~sf~iirrsr~iedrdelinge:~. 
Hierin rlrrldr hij mede, dst R Ilendiickr en C. Vogelen- 
ren". resp. i>oorzifter en vice-uoorzitter, waren afgetreden, 
triegeris een meiiingsoersclzil over de carididast, die geschikt 
zou zijn onze school iri Venlo q> de debnfiiigrecdsfrijd te ver- 
fcgenwoordigen. 

Vervolgens ooerhandigde hij de iioorzitfershamer aan A. 
Hairerkamp, die op zijn bertrf A. van Agfniael iiifriodigde zijn 
lezing, grfifeld: ,,Telroisir als czilfni~nnrdiam" te hoiiden. 
A. van Agfniael begon met te bewijzen, dat televisie een 
ondcrdfel i,an d r  materiële crilhiizr is en wel, omdat het een 
voorfhrcrisel is uari de techniek e n  de  techniek is juist de 
e e r s f ~  c~~lfz~urdrlad van de mens. 
Televisie verspreidt verder de  geestelijke ciiltuur maar is geen 
autoriome kuiisf. 

De f e l ~ ~ i . ~ i e  h e ~ f t  naast de  representatieve taak ook een sfi- 
mulerende faek, umiit door de representatie wan bepaalde 
culfuurniedin, unrdt een bezoek aan deze cnltrrrirmediii bij 
de kijkers gestimuleerd. 
Llot de  televisie de  caltuurmedia nief ueriiangf. doch alleen 
sfimuleerf, bewees hij iierciolyens in enkele punten. 

Hierna besteedde Iiij e-riigc aôndiichf aan de representatie 
van brpaal~le rnltiiiirnierliii op de feleuisie. 
Als eerife normdc hij Totieel eri Telei*isie. 
De tor~eelvoorsfdliiigen op de televisie zijn de pro.aramma's 
ujelke, behalve het journaal, hef meesf bij de kijkers in /rek 

Men is echter hij dit T.V.-spel erg op de  dialoog aangeruezrn. 
dasr  massactries zich nioeilijk lenen, om op het sclierm fr 
u~orden uifgezorlden. 
Verder misf men hij hpt T.V.-spel hef directe contact frissen 
speler en kijker. 
De rrgisetrr kar, ecliter kiezen uit de opnamen van dric ver- 
schiilendr catncra's, waaruit hij de  beste kan kiezen. 
Verder bestaat er bij de ieletiisie. in frg~ristrll i~ig tof de 
schouirrburg, de  mogelijklieid om een close-iip fe  tonen. 
Hierna besprak hij de rierhoudirig: Filrn en Televisie. 
Hierin rei hg, dat de T.V. ten ol>zichfe van de film een dub- 
bele faak heeft. n.l.: 
l .  Het brengén van films op de T.V. 
2. Hef sfimnlrren van Iiet bioscoopbezoek door bespreking 

iian niennie filr»s. 
Hiermee brsloot hij de  bespreking van de taak die de T.1'. 
iicpjt f.o.0. de  geestelijke cultuur. 
D r  T.V. ntoet de  materiële cultuur [>erspreiden door Iiet 
brengen aari programma's als: interi>irziis, politieke nuerzich- 
fen, documentaires. efc. 
Deze programma's imrmen echter geen grote bedreiging 
voor krant en boek. daar T.V.-iiifzrndingen aan fijd gebonden 
zijn en het lezen van krant en boek niet. 
E n  hiermee besloof A. var, Agtazsd zijn lezing. 
In  het debat dat liierop volgdqdr, kwam er nief oeel aan hef 
lichf. 

Na de pauze hield A. Ziirclier ren improvisatie. uraar A. van 
Agtmael het rioiyende over zegt: 
In zijn improvisatie rriaaktc de heer Zurcher zijn audiloriuni 
duidelijk, maf .,edel zc-ilen" precies was. Ook gaf hij een korfe 
uiteenzetting van de ,geschiedetiis van hef zeilen, oiaarmee riicf 
iedereen zich, zoals in het debat bleek. kon i~rreni,qrn. Maar 
de improuisator wist hen met zijn bekende uielspreketidheid, 
bijria ailpn fc nveitiiig,?rr. 
Hierrin sloof A. vaii Agtmael deze inferessanfe ouotid met 
de cliristelgke groet. . - 



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

Gevestigd sinds 1892 

Algemene Gespecialiseerd in 

en katholieke 

Wetenschappelijke literatuur 

Boekhandel , Antiquariaat 

Uw kolenhandelaar FRANS PERQUIN 
Groote Houtstraat 162 

+( 

Prima anthraciet 
9ií.e vis voor maalfiíd of koffietafel 

DE FIJNSTE SOORTEN 
EEN BIJZONDERE GELEGENHEID 

BALM 
BLOEMENDAAL 
Oloemendeal*e."eg b0 

F,I.: Arn.terdarn.Z.. Co.n. S ~ h u y t s t r a a t  38 

Giebels IJzerhandel N. V. 
~ e d . ~ m d e ~ ~ a c h t  3 ~ 7 .  HAARLEM. TCI. 17438 ( 3  lijoen) 

KAYONVERTEGENM'OOKDIGERS 
Lips' Slutei i la l>r iel i  - Cirirhru pi ieu i i io t i rc l i  gcrecdscl iup - 
k'bi l i ic B o u w l ~ e s l a g  - H w k ' s  Zours to f fobr ic l i cn  - liielzcr 
pcrec<lscli i ippeti - S l i c l I ~ .  l i iutu- en Propogos M i j .  O x y ~  
geniurn. Sc l i iedam.  

larnpl~cht dat door het bovenruitje de wanden bctasttc met een 
niet af  nauwel~jks te beschrilven minachting haalde hl) uit en 
plantte het aardsppemes w e l u s t g  tussen de derde en v e r d e  r ih 
- geen echt slaand op het reutelende geluld, veegde hil het ,nes 
zorgvuldig schoon aan de rsvcis van r i jn colbert dan ontstak 
hij hst reeds van te voren gerolde shagje hij keek nog eens 
nauwkeurig n a a i  de heie toestand en ie rdween daarna . ienuw. 
echtig bladeide h11 in zijn not i t~ebaekle - de gloeiende aepunt 
van zijn sigare! verdween in het duister - de w ~ n d  h ~ l ~ l d e  een 
wreed en angstaanjagend l e d  en laeg de wolken met grote vaart 
i d r l g ~  het zwerk - zou der^ de wolken weet hebben ven d t  alles 

Firiiia A. J. VAN DER PIGGE 
Hei Lekeiide adres voor 

Clieniicaliën en Drogerijen 

MON'L'Y-COA'TS 
TRUIEN er, VESTEN 
SPORTARTIKELEN 

V~or~cschrerien sportkleding mat 10°,!O reductie. 
l ; i~gezondcrd scliocncn 

Sportmagazijn GRETHA DE BRUYN 
Twijnderslaan 7, Haarlem, Tel. 15116 - 100% service 

C .  REES m Schildersbedrijf 
KORTE ZIJISTR. i0  en JACOUS'TK. 7 

(werkplaats) 

Voor beter werk 
HAARLEM - TELEFOON 12073 

Voor Gas 
W a t e r  

f? Electriciteit 

Technisch Biireou THEO BON AIZIUS 
Snendnple in  3 4  - Haa r l e i i i  Noord  - 'SelefLoii t 3 7 8 3  

#et is beslist niet nodig 
al Uw schoolhoeken 

NIEUW AAN TE SCHAFFEN 
U k u i i t  25-40 " jo  besparen Juur ruvrel i i iugc l i j k  gc l>ru ik l r  
schoolhoeken t e  Lopen. 

W i j  leveren d i e  in goede staat e n  onder ~ o r a ~ i i i e .  

VAN DIJK'S BOEKHUIS 
O l I D E S T R A 4 T  26 ICAMPEN 


