
- JULI 1962 t0 LLe E -:AARGANG 1961-1962 

S C H O O L - O R G A A N  V A N  H E T  T R I N I T E I T S - L Y C E U M  TE H A A R L E M  



'EZ~EI :~a~uwnu~ootala~ * wapuoza6 
-20) sem assaadra =ad suo iaq [amaoq 'uapiom is)eelda6 la!ii 

.(uaa~~a~o lsod) ya~qa6p[!~ SU~G~M uoq oluaA iaao pT)ie iaq mem 'lena6 )aq 
wal~ee~ '661. B~MI!!z :a!ae~)s!u!wpe ua a!pepaa * PM JJ,YJJ sem )!p !sarnunu ane1oqmm)ul ruo iooh uapuoza6u! 

'ualnauiiah u!mq 'uasKnr(aa~1 snn3 'uapu!~ Jap peq atdoy uw6 opaA Jep am uaJ)qJ!.wq munnnu ais)eeI asq 
"e* daoy 'ualana UEA ~ned 'ualed~a~ y!q :a!)aepaa * u! :oluaA u! affi110~s~moq~ ~aq uee SasnJxa azuo uapa!q sM 

uewslalleg daoy ua Jaqnalg asooy :a!pepalpu!g , mazal lunq a3aw 60u pelq ,!p q u rahomem '!oou~no?~q 
-~aoasced ~aq u! Jayaq ap aam [e)na az iaq na iay~qa~!eloq~~ 

Z961 1ltldV - 9 'ON -ia+u~ JP Jam yn1aö S~XOOA SM uaswm U~T@IJP~~~~JOA JZUO 
.a)de)so! iaasooly iaq uapap3 uamf 05 'sn!d upaoJq 'spuau 

296 1- 196 L f)NVf)tlVVr a 7uame.pno ua a!yueqpua,s ~aq do mqmm a~~!is ~ZUO ~OOSI* 

uina>AlS~!a~!LI!~l aaq ueA uee6~olooy3g )ssa3~a)sa!rd ô!~e[ SZ U[!Z Jam '100qx ~ZUO UeA JOIJ~JUOJ-pno 

3331 31101 
'aGan03ppua~ zaq uw* sua!inH iaied a.* uaaai!J![aj y!!p?xq 

'Isuloxaoi 

.par wasuam a) a09 qqueqeh a6!))axd uaa eu~eep 
ua yJamyia.njaoxd anoasaJ3ns uaa %alle n 6ou suo ?sax 

.uapu!a iammnu )!p u! siapla n iuny iaao 
-ra3 uaôu!lapapam 'pa!nooqx mna!u uaa looh piaas!ueôioa6 
Geexhs!!id uaa raay )!p s! ua~ua1e)-leeu-)qse! ap o! 'do )a!u 
paom ap ua~afi am ~eem 'u!!z ô!zafiue* suo !!q patqaii ?!p do 
sieeua)suny u236 y!!~ann)eu jeed6o)oj ua6!a azuo uapq 'Ja ?ep 
uaureq a!snlJuoJ ap 30) Jm JoopJeem 'uapuoza6u! pram oioj 
u?? uaa6 'pao6 iaq iiooq n 'e! 'u?? uaaf) .p!!i)SpaMO3Oj ap uee 
sraruanlaap [eime iaq 60u joa)za.%o leiuee )!p reem 'nallnh a) 
u! a!)ra!gnul~oj iaq a)!aour np uameu ua)se!seuruS6 aam) srqials 
'uapaomafi a!sn[[!sap uaa s! iiin!seuiudfi )aq ~3.~0 aijnbua azug 

ap u! a01 sasans laaa caeeld 3zap lenen unq uasu3.n a.n ua eur . . 
-01dp yg~ WO mn!seumS~ oaa iam ua6ez puwiy~q inn!?su! 
>!p do uam! uny qp 'uauaôap uea uamau aM ua)aom p!aq~sj~ 

-uoz aô!zarnuee y!!ladoq ap u! uanialy nare[ 
u!nq jo pooi meeqq suo na ua!oo6 yaoq ap U! uayaoq ua 
se, uauunq a.* ua (uaqqaq uaôaiya6 6ep)snr uaa ~siaa )~q iooh 
nu am upeem 'yaamr(iamjaoid uaa ynisdely sle iaq '6u!uueds 
ay!!la6eapuo ua p!aqm uauuedsa6u! uea uayam slayua 60N 

.xee![ooq.x )!p uea 
a)s)eel )aq suana) 'ia)sam!ii ip u! iammnu ajs)eel ?aq s! )!a 

.J~SI~~IUO.~X <lil1 

ii ~suam alpnjs ayfi~sa~~ni uaa ua ajiaq 
?Jl/ l'&?" JJSJY jJi/ 'SJ5257 ..IJ00 ii JU& 

lJk?/l 'JdUIiUOJq ml, U.3 IiJPillf <,?,l jSJJOd 

.dos afiici J, s~!y y! 'jr/~ojji? ap sPe/q 
y1 uayajs a! iua!~ ap iapiio j~wrl i-.p,m 
]o uaa ~~a]Joqut-,m ap ua uadao~ ai ao: 
/acriJemi uaa uapK~ojsaK ap iiu ja!" Jnew 
wad ap ueii p!ay~sJe juiaau ~anfi~y~s <nn 
:Sl-'JZJl 'CO! lip U"" J2SJFL'/ SC02 ?Cu 

'JJ!U UJJI/JOUL 

JUBUI '/00yJS IBL>21 /Am Udp/!m JA 'Krip 
-s~2esn~1itJ~u 'IBMT IE t>vümaivoa 

.jYJJlJf )J'" SU" S/.X?t,202X 
S!>lO7 JOOii JJS.ld.3 dp Ild pillilldn 
r! wdojs .?p 'u!]ug .sa!s!aw aya!i{pdwAs 
iaaz ]au ua,eir> uaje~d al aaw wo YOO 

. , -jan ana!ss~~<lr~ ~IL'I'L/ fi7 yuep 'n!zpy 
npz'es ~p/w,/24 '/dpualq U! alii!ual~ 
-"JmJJiiJl aiJ fis '1Z.W OL 3VaS.hi30M 
yinp '~uwp 'yuo~ 'isaajfiisa!~d K!JP!-R 
8i.z  al>^+ 'suaijn~ .'q"d '1~$ooy~una~h'/ 
-JJI'~~J~ ""O 'IBW 9z CIY~~BLYZ 

.ua?e/aF~e~p sJsja!yx$!n apuesjss!w 
yueld ap alayug .UJW~OII yfilapa~ lam 
y~o? ',,s~!?iayuap" swos /anmorl 'iiaiii iioy 
u~iizfirla .>u 'S-B~I SUJUI~Y~~U!~ ayfijai 
-J!J["s tieo y!/% .!aiu p[ 3va~vy&q 

.uanoz* 
-pu!g Joon uauinq 7, uur. /i. iiti ufi~ s126y 
-3oy 'y00 Jcfi~szr~n~ysi~~nil~~g II! iiii 

uarrr ?mm uom my.qjeq?aan al> .i??,ril~? 
?!a?!t,!JJ rPu '~2~jed-vSgO U.? UJUOZ/JS 

asiiippa!y.is piu 'u!)saJ ,,?sedan.' uaa 
pn?i aJ!ejoyJs.mJul aJsIJaoo: a0 '13~ 
>I CIY~NOZ N? z1 ~Y~X~JYZ 

.u! fiq sealay JJ uaioyx uassa~ Ja 
.awwoy a]]s ualailoyx allo ua~s~olu 'j~o~s 
S~~~/YU!UOY JpUIyyJJJpLI0.I Jp 10Ci/1 ll~fifiiy 
a4 ya!lqnd do ua j~rdflclo sjooitl Jayyai 
Jacl UJppVlI 'M UJ 'g -wa/JwWH jl/JOZJq 
J'niz~iflsP"'/ '/ZW 6 3YaSN30M 

.ii!~ .uafip ap do y~!: 
fiy fiaojs pua~a!d ua ',,fiju!attl oz je i/~o? 
~Rfiiy a!p- 'suuq ayfilo ap !az ,,,piioy 
~p ~oo~" .ro?!a.n ii,iu i,! !ooz~o~ a/q a? 
LiJg 3Jd0js JVE~J~ PJJilq 1IJJ JJjy 'UJpldM 
ua~oy~sJf3 IIJ~L'L[JS ila ua)!~B ~pllaz~lfi 
-deel> JR!UJ ~ewinjv 'yfip-jsaos qi >#nu 

y! u2 su!.zd >p uand~q <,~dri/" uaa 
UN .ia!.~iiw.ia<i;i/]o~ a,) UPII sa!yaoy uat7lial 
aayj-joy ap fig ~~S!JEJSOWJ~ SJSWW! ufiz 
a~ 'sol uauaoyss u,w ajds~R ~UJJ~ UJ 

SF! U,W s!aled ?, d0 paap XiJJBJg SJSU!Jd 
.uajyscm J? do aly~~/ JJZ/ fiq spai 2111 

uapuojr sri!id ap iia u!flii!iio~ Ja .J~P!S 
-JA yfipjr~os s!J/ed JVRU fiepaiiu!firi!uoX 
?.>i~i y! u~q 'jmm !r F~OZ 'tTu!yuap~ay 
-ual1o~ jaru ug ,R~j?sRu!pfi~naq jaw ua 

.yfi/'>'n?cu 
U!ZUO .uaw ?Ba: 'JyJa.naR sa!?awiuoqyoo~ 
Jaw ua2t'Jal fiq 12 S! U~?~JJI~I/JOJ~ dplla) 
-~~JSJJA FN 'uajap~ooaq J? SIIJ!.IJS yiam 
jay ,?!n de28 afiuc~m ~p ii~pjei?i{ iiariia.2 
-op qayug .uap;Jiui/Jsmon uao~Kdo ap 
-nramn ?SJJIU JP UJKJOUZK yJqUii?eS Jeei12 
JJW silo ua np/aifl~azi fi~!Bodsfiu!ddour 
-po "y/" uajuaop apuaRodruyaq JBL'Y/J 

'~uayauu!~B paalq JFL>O? 'UJ/H~U;-~JOJ~ 

sp JFBU aflil ii~d01~ PUJIJUIIUWJ 'ylsdT$ 
81 CIYaSN3OM - f 1 t>V~f/8A 

'j!llJOOn zii17pC!y>S 
JpuaoJoqlaq JPP~ d~a!<n yaa~i~y.~am~~o~d 
aa .Ja)nq /"a,> $s!<n uaayla JEEW 'uappeil 
lilil am ]O JaU yaJI JJH '~&Jp/~y~~~fl)fi<ny 
Rnpp!'u ap suo p~am sz~fi.rK 2Iailo!r!p 
-e11 JP J~W '71tldhr zi 3vama1vou 

'jfim.!j p]flOH 
suo uana .~a~y~a u~mm JA .ual{~I?ju!jB 
J&vIll~ .S~~JC~]C>OH '3'd a;> SU22 SaaX 
pjooy ~jr.~~j!/ sim fiu!iijuo :ol«ap!nm 
J"!!$ i. <]O '718dV P 3YaSN30M 
'Jnos ap do LioomdzJ 'iiio.7 ap dn UJ:EPJ?S 

ur?~ ~ajed apf3ilaJn salie jol uaai/~mn 
nep azap do leew 'ua>auii!iatl .IJJU' TIJ!' 

1, l"= PUeWJ!N '7ISdY t C)\/USNIQ 
...... YSy ']OC>Z/JS 

piact jay "en q+ uen smajrwe ~p sfim 
-~apualads alp 'Gaold-ep ap/!~p~n j.?~]iiad 
ap us.2 jadsuawc.~ asuCD!J!ZL'-'g a!?~~!/!Jq 
j5y yJ!Z JIJUii!.'Jt/ JJpajUJJ '/"M '.'*'Y 
-IJ ua8.q qp iia &?p UV~I uaI]nj;/aIs?q)ao.? 
JP UJPIJJ~~ L~YV.W of CIvairan do 

.SOOP JPS~~JKJ~A ?=.n 113a 

]!>l uafii,!~~riii!~ar, nlayua jsfee] J, loozl 
rianJ Boii Jm uadfi~li ufii Janoz ain JGC.,~ 

'J~J!LIIJB JDUqllJy 
-s~i<lliO ,,P', S! 'uapua!J'i '??p u3 uap.lo,n 
-afi ufiz mpno JFF! uaa UJ//~ JM iz!ir?iJiti 

,JajyJa JFPI uag .uayy!lqiiaBo aii!yy~i:aii 
~spulu, Jaw y00 JBUW uzjuawoui J:O!P 
-un~U jazi, m#! "dg '1/JI?j sl1nB uaa laiu 
yoo JUBUI uemj awaya!?s uaa ?mi .?WP! 

uag .riayajs uanfilq laay ap u! yo.iq iiaa 
s/# ai iialysepa.5 aB!paowa~m ~p j~p ,r! 
piiiaqafi laanoz u!.'ec~ii 'JL'L'! cid~ 'fi<11017~2 

mi?! uaa J~J,II s! '?]aay r~!ir rali 10 )$.,a1/ 
ss~wold!p ap iraw s/- iia s! fiqdoozi ssli? 
uap sic UB .J!~WLXI 6!11/ jay UEI~ RIIJ ap 
~mo d.~mz ap uaHfisl nspno ab'!doi/ii~.m 
u3 ufi? J? Jpoy ,,uaiiaJy~sa8]L"' &?!li Kou 
~tialj ]o azap pp uado~i uaofi/q ua/jrl= 
uajyJwyJaa1 aq~s!~s!w!jdo .I-?Z 'apufi: 
fiqeii /aaiuoo Jay ')i-'a,n-n7/ B!ua ayew 
iiaiu ,t?{ ,uayaoq ap rio I/J!~ arllaili Iiaw 
:x+o<ia!pnjs J, u! uapuq aijnz uaw 
:iiaiuotn al iy~da8uet. tiu .,lia!p JJ ~uezit 
uqqo~ ai .ianoiewp u~/iaKaK pfi? sp ~a!u 
~p.tom uny mepy .,~)jao~duse'' pru5JJn 

-YJ!J U~QH a? a!pn)r ap $02 ~A,~!lfi y~!z 
uaioynq waqqay LIJZ~J~/.IJ'? sap uarioq 
pfi~ afi~a ap -202 Boii 101 a!p wapn a(1 
jy!n~qaB d!jjnii ud p/>1"~~1'7R uapJo.71 ia? f, 
j!,, U2yJoqJipriJS ~puayfi, ~r~na!upao!R Ao~i 
ap JFp UJIUO~,J~~ S! P/!$ SQ 'JSUJJ JpJO(il 
1. 'uaJs!,n] zj Jaon qen JJ '.z~il~ze[ 



MIJNHEER FENS ONTVING 
LITERAIRE KRITIEK-PRIJS 

Het heeft mij een meer dan groot genoegen gedaan, dat de redactie 

van ,,Tolle Lege" mij bij het ter perse gaan van het vorige nummer 

de P. C. Hooftprijs heeft waardig geacht. Vermoedelijk heeft het Muider- 

slot en grondige kennis van de literatuurgeschiedenis de redacteuren 

te ver laten denken. Mi j  i s  echter slechts de prijs van de literaire- 

kritiek toegekend. Eveneens vermoedelijk zijn zowel vergissing als 

hartelijkheid er oorzaak van, dat mij een gigantisch bloemstuk werd 

thuis gestuurd. Ik dank de redaktie van dit blad en het bestuur van 

Cassisiacum, die als gelukwensende afzenders stonden vermeld, voor 

hun royale geste. Z e  heeft mij ontroerd, welhaast diep getroffen. 

K. Fens 



EINDEXAMEN 19X 
Opstal 
1 Hct sneuken van de groel 

Breng dit in verband met de tekst van vanmorgen 
(oezems dreuten) en geef je mening over het standpunt 
van dr K. Baarshuizen. 

2 Perry Como en de slag bij de Trasumeensemeren. 
3 Is het onderwijs in het Grieks voor de vorming van d i  

thita, luxe of noodzaak ? 
4 Jong zijn door de eeuwen heen. 
5 Lesbos eiland van mijn dromen. 

6 Ik 
mij 
mij 
ik 
mij 
ik 
ik 
mij 
ik 
mij Schrijf n a r  aanleiding van dit 
ik sonnet een opstel onder de titel : 
mij Iii ~nwi leggen alle vogeltjes een ei. 
ik 
mij 

7 Schilders en kwasten 

B W a a r  een wil is, is een weg. 
9 Harem op de tandem. 
10 Mater mea mala sus est. 

Zet uiteen hoe je zelf over je moedcr denkt. en of ze al 
sus-lokn heeft gekocht. 

Wiskunde 
I Bewijs de stellitig van Pythagoras. 

I1 Van een viervlak ABcD is E het midden vaii AR. F het 
midden van BC. G het midden van AD, K het niidden van 
AC en L hct midden van BD. Gegeven is dat de punten 
B. F. G.  H. K i n  L op een hol liggen. 
Vrrder is nog gt-grven dat AB = Bc = 6V3. A C  = 8 en 
BD = 12. 
n )  Constmeer het snijpunt S van HG en EF .  

b )  Trek de lijn door S,%C en herrkend in welke ver- 
houding hij AC snijdt. 

cl  Bereken BC 

111 Geef de functie ( x  j = / x2 - 4 i + Ì r2 - 9 / 
n)  Teken de yrafiek van deze kromme voor - 4  ( en 

l 4. 
b) Vrrklaar de nanin van deze z.g. ,.culotte-kromme". 

c )  Snijd de figuur met 4 = 19. Bereken liet oppervlak 
van de figuur begrensd door f ( 2 )  en 4 = 19. 

d )  Gegeven is de doorsnede van dc hccr Tilanus vanaf 
de  knie tot de middel O Taliniis = 0,471 1 in2. 
Neem de eenheid voor x = 1 decimeter. 
Bcrcken of de figuur ter dekking van O is te brengen. 

r )  Ontwcrp zelf naar analogie met hct voorgaandc een 
kromme van de heer Jansen ( O y  = 2,3456 m2) 
(Zijn houten hcen is t? ve r~ . i l a r lo~en) .  

Frans 
LA VIE E N  FLELIR 
J'Ctais tres inalhpur~iix aii collPge d'iin? facon à peu pres 
rotistaritc, ct je (mie proniettaic uiie grande joie de Ie quitter. 
Quand jen sortis puiir n'y plus rentrer, je fus d é ~ u .  Ma joir 
n'ctait iii aiissi grande iii aussi franche qiie je rnc I'6tais pro- 

mis. C'ctnit la faiite d'un naturel faible et timide; c'ctait I'effzt 
de  cette odieuse discipline qui, s'exergant sur toutrs les pen- 
sées et tous les molivements des é1Eves depuis I'enfance jus- 
qu'a la jeunesse, les rend incapables de jouir de la liberte et 
impropres a vivre dans Ie monde. Je ie sentais, moi qui 
tchappais tous les soirs i la contrainte des surveillants. 
Qu'était-ce donc pour les pensionnaires qui nr quittaient pas 
leur prison! L'educatioii en commiin, telle qu'elle est donnée 
encore aujourd'hiii. nu11 seuleiiient ne prépare pas I'éIPve à la 
vie pour laquelle i1 est fait mias I'y rrrid iiiapte si prti qu'il 
ait 1 '~sprit  obéissant et dorile. La iiiërric discipline qu'on inipose 
aux petils grimauds d'i.cole devient périible et humiliante 
quand des jeunes yens de dix-sept a dix-huit ans y sont sou- 
mis. L'uniformité des exercices les rend insipides. L'esprit en 
est nhêti. I1 cst fsussé par Ie systeme des punitions et des 
récomperise-s qiii ne repond pas ,i ce qu'oii va trouver dans 
la vie ok nos actions portent en elles lrurs coriséquences bon- 
nes ou mauvaises. Ausi. en quittant Ie college, Kprouve-t-on 
nu cmbarras d'agir et unc peur de la liberté. C'est tout cela 
que je sentais confusément; ct man bonheur en était troublé. 

Tekstinterpretatie Kederlandn 
O E Z E M S  DREUTEN 

In onze serie uzetenschappelijke artikelen menen wij deze keer 
enige aandacht te moeten besteden aan het oezsms dreuten. 
Waarom geschreven over zo'n alledaagse en schijnbaar on- 
belangrijke zaak als het oezenis dreuten. zult LI vragen. 

Het antwoord hierop is, dat wij een crisis bespeiird hchhen. 
Een kleintje weliswaar. maar toch onmiskenbaar een crisis. 
Alvorens nader op deze crsis in te gaan moeten wij ons 
natuurlijk eerst? de vrnag stellen: u,at is eigenlijk oezems dreu- 
ten. U hebt ongetwijfeld allemaal een of ander vang hegrip 
van oezems dreuten. doch in de wetenschap gaat het erom 
een vaststaande en scherp omlijnde definitie van de dingen 
te geven. 

Een beproefd middel hiertoe is de ethymologie. W e  zullen 
ons maar niet bezig houden met allerlei wortels en aflii- 
dingen. inaar meteen teruggaan tot dc w-ortcl in de oertaal. 
Voor het woord oezem vinden we hier de stem psfg. Als we 
nu het wortelboekje van prof. dr. P. T .  K. Sriijf bij de wor- 
til psfg opslaan. dan vinden we daar 2 punten met een 
verticaal sti-e~pje (2  punten mct cen verticaal streepje be- 
tekent bi, prof. P. T. K. Snijf: nien zoekt nog). Kijken wc 
nu bij dr. K. Baarshuizen dan vinden we daar een Ihorizon- 
taal streepje met een rondje (een horizontaal streepje rnet 
een rondje wil bij dr. K. Baarshuizen zeggen: de betekenis is 
nog onbekend). 

N~inen WE tenslotte onze toevlucht tot het zakw-ortelboekje 
dan vinden we daar bij de wortel psfg een stcrrctje. wat 
volgens de verklaring achterin wil zeggen: de geleerden zijn 
het hierover nog niet eens. 

Daar ook de wortel ktpm van het woord dreuten niet an- 
d ~ r s  opleverde dan enkele kruisjes en puntjes. lijkt het ons 
maar het beste om 117pt e n k ~ l e  eenvoudige en duidelijke 
woorden te zeggen, wat oezems dreuten t i i i  prccirs inhoudt. 
Welnu: een oezem is dat deel van de gnark, dat overblijft 
na het hct snirken. het vleipen met de bobah en het snokken. 
En dreiiteri is het hewerken van de orzem met dc kulk wat 
plaatsvindt na het snokken. 

E n  nu de crisis: iedereen vaeet dat onze tijd zen ovrrgaiigs- 
rijden en dus een tijd van spanninyen en conflicten is. Kortom. 
wij staan op een keerpunt in de wereldhistorie. Door dit 
ales weet de moderne mens niet meer a s a r  hij aan tor is. 
Speciaal de moderne jeugd is in een crisisperiode: zij gaat uit. 
zij feest. zij gaat naar de bioscoop en rijdt op bromfietsen. 
maar zij vindt niet meer de innerlijke rust. die nodig 
is om zich het oezems dreuten cigen te niakeii. Dit is niet 
verontrustend: het is rerds in alle tijden voorgekonien. ( W i j  
denken hierbij aan de verminderde belangstelliny voor het 
oezems dreuten tijdens o.a.: de Hoekse en Kabeljauwse twis- 
ten. de 80-jarige oorlog en de staking drr Arnsterdatiisi 



tramconducte~irs). en  zal altijd wel blijven voorbcstnan zolang 
er oezems en zolang er mensen zijn. Maar toch is het jammer, 
dat nog slechts zulk rcn gering percentage v a n  de heden- 
daagse jeugd zich met dit edele handwerk bezig houdt. terwijl 
bovendien het grootste deel var] dit percentage alleen nog o m  
het geldelijk gewin dreut, wat weer een voorbeeld is van de 
verderfelijke materiële instelling v a n  de moderne jetigil. 
Des te spijtiger is dit. omdat het oezems dreuten door de 
i i~nerl i jk~ rust en evenwichtigheid die ' t  geeft ,  een goed teyen- 
wicht zou vormen voor de spanningen en conflicten van de 
iiioderne tijd. Het oczems dreuten is een van  de oudste ont- 
spanningen en staat wat geestelijke waarde hetreft hijo. ver 
boven het kievitseieren zoeken. het beukennootjes zoeken in 
het bos en zelfs,  hoewel dit door de aanhangers van deze 
..sport" fel hrstrrden wordt. boven het dauultrappen. 
W e l k  een genot is het i i i ~ t  om, wanneer dc zon ,dc beemden 
met hun dartelende veulens doet blinken. wannccr het koren 
zachtkens wu i f t  onder de lichte bries en de oppelbloeseiii 
geurt in de wingerd, oni dan O F Z C I I I  na oczem te dreuren 
en aan niets anders te denken dan aan oezenis dreuten. En 
hoe heerlijk smaken na de arbeid de boterhammen niet jaii- 
hagel, die w e  in ren vetvrij papiertje van  huis hebben mee- 
genomen. Beter dan wij deze genoegens kunnen ureergeoen 
doet dat onderstadnd gedicht: 

O oezein, o dierhare oezem, 
ik druk u aan mijne boezem. 
Al zou ik honderd jaar leven. 
nooit zal iets mij meer vreugde yeven, 
dan LI met zwaaiende kulk te heuten 
en alzo eigenhandig te dreiiten. 
O oezem, o dierbare oezem. 
ik druk u aan mijne boezem. 

Lange tijd is men van  mening geweest, dat dit gedicht, ont- 
roerend in zijn eenvoud, regelrecht aan de volksziel ont- 
sproten zou zijn en ~ e r s t  ontliings heeft  drs. Karnpot in zijn 
standaardwerk ,.De mens en de oezini" ( o p  enkele rxem- 
plaren na uitverkocht, haast u ! )  de mogelijkheid geopperd 
dat bovenstaand gedicht gemaakt zou zijn door een zekere 
Hendrik. V a n  deze Hendrik is niets anders bekend dat dat 
hij een eenvoudige volksman was. (Hier w-ijst trouwens ook 
al de  in de vij fde regel v a n  het gedicht gebruikte term heuten. 
wat slaan betekent. o p )  en reeds zeer lang geleden leefde. 
W e 1  worden er i11 gezinnen waar het oezems dreuten een 
traditie is nog steeds verhalen verteld over een sinds lang 
gestorven Hendrik. die een fabuleuze vaardigheid in het 
oezems dreuten gehad moet hebben. O f  deze Hendrik en 
de dichter een en dezelfde persoon zijn, valt echter niet met 
zekerheid te zeggen. 

Na een Haarlems haltzicirtje oponfliotrd uf - riaai i>erkieririg 
- riifstel opperde T o i n ~  van Agtniaal, die drze keer helnsf was 
n c f  hrt volgens het tijd.rclierna en binnen de perken leiden 
Chri.ife1ijke groet f e  beanieii. Hetgeen eenieder deed. Deze 
interacaderriinle - aldris Toinc - was  anders dan andere jaren. 
van hef debnf en de  declomatic, kortom: vooriifter iuas, het 
voorste! aan het veelkoppige publiek om f e  gaan staan en de 
en  wel hierom, omdat voor het eerst een niet-Haarlems college 
deelnam én omdat er - o m  de traditie te breken - een uiissel- 
prijs urerd uitgeloofd voor de school die de hesfe indruk 
maakte in <Ir Iieirle onderdelen; i>oordrarlif rn irripiovisati~ 
(plns debiif) .  De ,.riieizu~komers'' van het sctnirinrie Hage- 
veld werden welkom gehefen, eveneens de iioor deze avond 
uitgenodigde jury, bestaande uit de dames Mcilder-Boosman 
en Neelissen-Laurey en de  heer Rnygrok. Toine bedarikte 
pater Hutjens uoor het i~ielmillend ter tieschikking stellen 
van de Mendel-sizla en nodigde als spitsafbijter Louis Krozr- 
CUPIS uit om e ~ n  siuk uif  ,,r)? Val" van A .  (larniis "nor te 
d r ~ p n .  Hncwcl hij - daciit ik - ' n  beetjeiciirr~~~achtig was, 

urist hij de sfeer goed weer te geven o f  t e  siiggercren. zoals 
de  heer Ruyyrok in zijn jiidiciirni later zei. Daarna werd K. 
Verhayen uan Hageveld ter ii,iprovisatic geroepen. Hij had 
het onderriicrl~: ,,wat uerwncht ik wan het Concilie?" gekozen 
?n wist er aardig wat van f e  maken: urerkfe de tiraag iiit, 
keerde hem om en was soms iioor dit publiek, dat een bcrtje 
meilg en  traag van begrip tvas, Ie spits. I l c f  debat stcldc 
teleur: men sprak volkomen langs elkaar heen van een uer- 
schillen<l sfaridprrnt, voor zover er hier uuii  een standpunt 
sprake kon zijn. Hierna droeg de jonge afgetiaardigde iian 
het Mendelcollege .,Holland" uoor. 
Hij zei hef  netjes op, dat is waar, maar begrijpen of woelen? 
Gcrn snars. &t is misschien hard en sneu. maar het is ri>aar. 
Maar ucrder gingt 't. Gerritsma van Sancta praaffe yezeilig 
ouer de vraag ,,Welk van de drie schone kzinsferi hct mooist 
u>asW. Zij stelde, omclaf het antwoord "oor iedereen anders 
was.  tereclit. dat ..mooisf" vervangen zou kunnen rvorden 
rloor ,,belangrijkst" en behandelde dit verder. In het debat 
u~rrd  haar keus, riarn~lijk literatriur, criistig betwist. maar daar 
men met halve feiten kwam nnndragen kon rij met niet ai te 
ure! moeite haar stelliiio verdedioen. Toine leidde hier coel ~~ ~~~ u " 
rens ,,te zwnn i ' .  N a  het afbreken van hef  drbaf declanreerdi 
T .  van Drunen. een Hagelielder. .,Ellia" van G. Kotruiennar, 
heel overfuigend, geholp& door een flinke klap van een deur 
achter het itioord .,aloombom". Dát sloeg in. reg. Minder 
deed dat A. ijar, Heiningeri, de Henddspneker die tot i-er- 
i i e l~ns  toe ee-n hoera-sfi-rnming bij een verenigd Europa op- 
kweekte en  uerniefigde en dit alles alleen op het rconumisci~e 
vlak. Vaii Agfmaal redde hef debat van de onrleryiirig duor 
binnen de economische   erken te blijven. Z e l f s  de schroot- 
fraude werd er met de haren bijgesleept. Men was zoulaar blij, 
toen het afgelopen was en men kor! luistrren naar M .  Arents 
wan Söncfa.  die van Michel v .  d.  Plas lang niet onaardig 
,.La Pensioizniiire" voordroeg, maar de titel: ..La Prisonniairr" 
was beter geweest. Gulis Ta>eeMiysen sloot de rij. 

Tja. 

W a t  moet je daar nii vôri zeggen? Een zeer betro~iurbare 
bron vertelde dat er extra ~3eel Snntcta Marianen zoirden 
opkomen - inderdaad, hef u'ns behoorlijk rwel - om zijn one- 
man-show alleen al. Dit geeft  t e  denken (overigens is er al 
een pogirig toe gedaan in bovenstaande lege rrtimte). W e  
hebben ons in ieder geval rot kunnen lachen, hoetz.rl dit 6rj 
Iiem nafuurlijk weinig met improwiseren en del~rifleren tr 
ninken heeft ,  meer met een huifennalzinrlijke aarilrg fot  het 
imiteren en zelfs overtreffen vari erze Boninris en dergelijke 
figuren. 
,Waar iiie moelen Guizs 1 1 2 ~ 1  meegeven, dat hij bijzonder fhuis 
is in zijn g~schiedcriis. Dat nndervoiid K. Hulkenberg die bij 
hij liet debat in zijn betoog werd onderbroken met de moorden: 
.,Dat hoek heb ik ook gelezen, meneer!" Finaal in je infrr- 
lockje. Remedie? 

Het beste lijkt me: gea>ooi~ lachen. Lachen is yeroiid. Zulke  
en andere overmegirigrri waren tijdens de daaropiiolgende 
pairze overal fe  horen, inani- behalve in het debat urerd er ook 
tijdens de  parize aardig in de  ruimte geruiamd. 

N a  een lang werpozen (,.De jury heeft ' f  uieer moeilijk ge- 
hadr')  begaiien de reachte foetioorders zich u,*eer riaar hiiniie 
stoelen om de nitslay iian de  jiiry te uernemen. De spanning 
u~errl i>olgens het oude beproefde systeem eerst ten fop  ge- 
voerd, rnen kéék als het uare  de heer Ruygrok de lefter- 
grepen uit de mond, deze liet achtereenuolgens los dat m i n  
een o p  hef eerste gezicht vreemde beslissing had genomen: de  
school met één eerste prijs werd geprefereerd hoven een 
andere instelling, die twee ftaleede prijzen iri de kiist niocht 
zetten. Da f  Louis Kroziwels uoor zijn voordracht de  eerste 
prijs had. dat T .  iian Driirien voor de  zijne de  tweede prgs 
tierdiende, dat Gerrifsms daiir haar nafciurlijke causerie en  
liaar goede dehaf de eersfc prij_. kreeg en tevens de missel- 
prijs, cen langwecpig rin.ir boven uitlopend grafzuiltje op een 
voetstukje. Origirieel. Afgezaagd maren echter de sigaren en 
bonbons die de  dames en heer jrrryleden aarigehoden kregen 
van de voorzifter. die a f  en tor als scheidsrechter en  reclas- 
seerder feyelijk is opgetreden. V,oorwaar, een niet ongezellige 
avond u~asrbij het aan ureiigde niet ontbrak. Wetend.  dat dit 
iueisliig bij lange ria nog niet volledig is, dat alleen de  grote 
hoofdlijnen zijn aangegeven, houdt de gelegenlieidskronikus 
er niee op omdat bij nog verder schrijiien de animo irolirdii~ 
zoek is. 



afschrikwekkend beeld 

toneel uit frigidaire 

desûwctief begin 

snob-attractie 
harteloos stuk 

exhihitionisme van leed 

anti-toneel en 
modestuk 

zegt de prra van : 

Maar ook is the Connection één van de, op dit moment, meest 
oorspronkelijk toneelstukken: thé most original piece in a long, 
long tinie, zegt een n- gunstig kerende stemming bij de pers 
reedb. In geheel de  westerse toneel-wereld heeft dit stuk ont- 
steltenis, maar ook bewondering uitgelokt, vooral door haar 
oorspronkelijkheid in vormgeving, die geheel uit het histo- 
risch gcsmcedde toned-harnas harst. 
Ontsteltenis vooral omdat het een onderweril behandeld, dat 
voorheen naar het schimmenrijk der tahoe's verbannen was. 
n.l. de verslaving aan verdovende middelen. Het i s  een stuk 
Dat dit stuk in Ämcrika zelf pas na maanden lang afgekraakt 
van de 29 jarige anicrikaansc auteur Jack Cdher. 
te zijn een hit kon worden, bewijst dat de critici er aanvan- 
kelijk totaal geen raad mee wisten - met welke kwaal nu vele 
europese critici behept zijn. 
Afwijzing vati dit toneelstuk is, blijkens bovenstaande hloim- 
lezing, voor velen de aspirine daarvoor gebleken. 
Maar ik heb dit stuk, in de amerikaanse opvoering door the 
Living Theatre, zelf ook gezien en deze recensies zijn mij on- 
begrijpelijk. Het is géén toneel uit de frigidaire, maar het heeft 
de warmtc. die aan al het levende eigen is. Het is geen a f -  
schrikwekkend, maar ren meelijwekkend beeld van verslaving. 
Maar ook dit is een persoonlijke mening, echter niet onge- 
motiveerd. 

De inhoud van het stuk komt er op neer, dat een aantal aal1 

hcroine verslaafden zitten te wachten op de schakelman, die 
hun de heroine zal komen brengen. Dit hele eerste bedrijf is 
geladen met de sfeer van gespannen verwachting, neurotische 
hoop. Hetgeen zich uit in rusteloosheid, gejaagdheid, ren I am 
hungry, I am hungry, soms ook in een wan-hopigheid. 
Dcze gevoelens worden, net, voordat zij tot een zenuwzieke 
spanning zijn aangezwollen, opgevangen door de in dit stuk 
magnifiek geintregeerde jazz; de  klanken rollen. volkomen pa- 
ralel aan taal en  sfeer, uit de saxofoon, hass, drum en piano, 
die tezamen een excellent combo vormen met musici als Al 
Jones en Duke Jordan. Het medium jazz is echter niet zo 
naief gehouden dat het de  uitbarstingen van menselijke driften 
steeds voorkomt. Z o  ontlaadt hij een van de junkies, Leach het 
irriterende wachten zich in een woede-uitbarsting over een 
slingerend lucifertje. Aldus is voortdurend dat klimaat van 
apocalyptische verlangen nam de heroine brengende Messias, 
Cowboy, voelbaar; maar als Cowboy gekomen is en de junkies 
hun dom-addict aelueaen hebben. is van haar uitwerkinn als .. 
versterking van hun geestelijke weerbaarheid zeer weinig te 
merken en er heerst slechts de  lusteloze voldoening van hevre- 
diging. Slechts? De verslaafden weten van te "&en wat een 
spuitje betekend, maar toch zoeken ze het telkens weer. 

, ,What is this thing, I'm figthing? That taste come back to 
your mouth. And that'c what you want" zegt Sam. 
Overigens: wat anders wordt hun geboden aan gelukzaligheid? 
D e  radeloosheid van de mens door, maar vooral t.o.v. het 
leed, zijn leed, blijft anders voor hem over, of in de woorden 
van Ernie: AI1 I aot was a slao across the face for thanks". 
De buitenwereld, die in de gedaante van heilsoldate Sister Sal- 
vation ovtrerdt. brenqt hen ook "een qe~steliike of lichameliike .. .. 
g$ukzal&heid. De iedomme,  maar moederlikc ziel geeft ech- 
ter op weinig overtuigende wijze een rechtvaardiging voor 
de junk. W a n t  deze figuur is t6 onnozel en misvormd door 
Gelher in het stuk uitgebeeld. Dit is de echte buitenwereld 
niet. Als ik tussen deze twee werelden moest kiezen, zon mijn 
voorkeur uitvallen ten gunste van de intellectuele illusie van 
de shüt, hbven d e  (illusie van de) werkelijkheid van deze 
heilsoldate. 

Slechts (.Sn moment is deze ziistïr niet lachwekkend, integen- 
deel schrijnend, als ze uit het diepst van haar hart , het enige 
sociale hart van het stuk - verlossend zegt: you are not alom, 
you are not alone, ynu are not alone. Maar dc junkies zijn 
hier reeds ongevoelig voor. Dï breuk tubsen deze out-always 
en de in-law hurqur is onherroepelijk. Z o  zegt Solly: I t ry  to 
rememher that the crowds looking into store windows are 
human heings" en zegt de in-law tot hem: ,,You, you are 't 
one of thc puoplr". E wij, de toeschouwers staan hier tussen 
in. Een bijzonder hachelijke positie. Toch zijn wij ons dit 
zelden bewust tijdens de voorstelling. W a n t  naast het feit dat 
toneel-zien een zich verdicpen in andermans leefwereld in- 
houdt en alszodanig een uittreden uit zijn zclfhewristzijn, heeft 
dit stuk ook een algemeen menselijk element, dat direct aan- 
spreekt: het verlangen van dc junkies naar een bevrijding, die 
later helaas illusie blijkt te zijn (heroïne), D e  behoefte om in 
iets compleet anders onder te gaan, om van een eigen maar 
verdorven ,,ik" bevrijd te worden door het onbewuste, louter 
existeren. is inderdaad veel voorkomend. Hetzelfde is dit het 
geval met H m y  Marnulty, die zich volkomen wil harmoniëren 
met de klanken van Charlie Parkers platen. 
Htzelfde is ook enigszins met ons, toneelbezoekers, het geval 
die immers verlangen naar de bevrijdende illusie, die toneel 
heet. 

E n  hier zijn we  dan op het avant-gardistische van dit toneel- 
stuk beland, n.l. merkwaardige spanning tussen toneel en wer- 
kelijkheid, kunst en  leven. Dit toneelstuk is midden in het leven 
gesitueerd. W a t  voor ons gebeurt is niet meer de onwerke- 
lijkheid van toneelspel, ma& de weergave van een echt ge- 
beuren. De werke l i jkhe id~su~~es t i e  wordt n w  sterker doordat 
cen aantal spelers in de zaal aanwezig is, maar misschien nog 



meer tengevolge van de suggestie van improvisatie, die de 
spelers in hun zeldzaam knappe spel (herlees: d d z a a m  knappe 
spel) geven. Men is geneigd te zeggen dat wat zich op het 
podium afspeelt slechts om praktische redenen niet werke-lijk 
gebeurt. Zo levend doet de voorstelling a a n  Niet voor niets 
door THE LIVING theatre. Maar, en dit is het hoogst merk, 
waardige van dit stuk, telkens als we ons een levend onder- 
deel voelen van deze originele reproduktie van een doorleefde 
werkelijkheid, verschijnt daar plotseling de schijn-acteur Jay- 
bird voor ons om in herinnering te brengen, dat alles maar 
spel is. De werkelijkheid ligt ergens anders. Of.... wat is (hier) 
wel schijn, wat niet ? 
Het is een moeliike vraag, waarop het nog moeilijker is een 
antwoord te geven. Mijn mening is. dat, althans hier, fles 
schijn is, vooral omdat verslaafden aan hemine voor zichzeif 
een schijnwereld optrekken. Er is hier, zo zij bestaat. nergens 
iets te bespeuren van het bestaan een zekerheden, behalve dan 
misschien in het eerste bedrijf, waarin d e  junkies te maken 
hebhen met het feit dat the connection er nog steeds niet is. 
Maar dit is een ander soort onzekerheid. En zonder dat dit tot 
gewetenloosheid leidt, mist elk der figuren ook de zekerheid 
van een beginsel, principe, hetgeen Gelber de figniur van 
Leach komisch laat weerleggen door: ,,enlle, I'am a man of 
principle. I want you to pick up that match and whatever 
else you've thrown on the floor. Or get out". 
En  waarom zij niet gewetenloos zijn? Kenneth Tynan f m u -  
leert het als volgt in zijn preface op The Connection: they 
are heroin addicts, trom wich it fellows that they are almost 
totally passive as human behgs. 
Omdat zij dus passief leven, buiten het gewone leven staan. 
En ditzelfde contact met de aarde mist ook Sister Salvation. 
De manier nu, waarop Gelber deze leefmentaliteit in de inhoud 
en vormgeving verwerkt heeft, maakt dit stuk tot een grootste 
gebeurtenis 
Het doordringen van de kunst in het leven hebben de spelers, 
op bijzonder elegante wijze verder uitgewerkt, zozeer zelfs 
dat men een irrationeel menselijke verbondheid met hun gaat 
voelen. Want ook in de pauze leven zij samen met het publiek: 
zij mengen zich er onder en praten ermee. 
Zodoende wordt zulk een avond toneel een gezamelijke pres- 
tatie, een co-produktie. van spelers en pubiiek. 
Tot slot nog iets over de mentaliteit van het stuk. Voor de 
voorstelling hebben wij buiten op straat Warren Finnerty ont- 
moet, één van de acteurs van The Living Theatre, hoofd- 
rolspeler in de pas uitgekomen filmversie van The Connec- 
tion en uitgeroepen tot ,.The best actor of the year 1960". 
die vertelde dat hij uit verveling de hele dag in pubs had 
rondgehangen. Zijn gezicht loog er niet om. Een van degenen, 

dach aanvankelijk dat hij door een dronken kerel gemolesteerd 
werd. Welnu, iets van deze sfeer heeft The Connection in 
verhevigde mate: de uit verveling geboren zucht naar een tijd 
verdriivende verqetelheid Wanneer men echter denkt dat deze 
subterranean world bevolkt wordt door uitgesproken levens- 
moede mensen, moet men naar Solly luisteren: ,,when I talk 
i'm a pessimist. Yet, I want to live", of naar Jim~ ,don't think 
I'm not willing to d i e  lf it d hing in the vvenue  I'11 die of 
exhaustion of carrying you of£". Ook zij verlangen er dus 
naar om eens een grote sociale daad te verrichten. Hetgeen 
ze echter als martelaar willen doen. Het is uit angst voor het 
,,n0 use, a o  use" van het leven in het algemcen, dat van hun 
in het bijzonder, dat zij het een egoïstische zin willen geven. 
If it wil bring in the revenue. 
Toch is een zekere levens-verzadiging duidelijk te zien in hun 
pasiviteit en in hun exspectation of the next ,,fix". 
Alsook in (Cowboy:) ,I'm tired, man, I've been moving my 
whole Iiîe" en in de calviinse uitsvraak: .,we al1 Dav our dues, 
whatever we do". En  met het ,,wLt is this thinil'm figthing" 
van de verslaafde in herinnering, doet Gelber bii ons ernstige 
twijfels rijzen betreffende de vrik wil van de mens. 
Vooral tegen deze mentaliteit en sfeer van ellende richt zich 
de kritiek der critici, hetgeen niet te rechtvaardigen is. 
Laten deze ethici zich eens afvragen of hun oordeel niet op 
een te conventionele en programmatische levenshouding he- 
rust. Want laken wij nu geen moralisten zijn. Immers ,legt 
Gelber zijn personen in de mond: ,.okay, it is youf life" en 
,,lor their own responsihility", en die critici, die beslist niet 
buiten moralisme en levenswaarden kunnen, voor hen heeft 
Gelber nog iets speciaals in petto gehouden: Heaven or HdI, 
which road are you on?  schildert hij op het decor. Terecht 
merkte iemand op: farireëers voor ! 
Verder is er mitiek gegeven op de vormgeving van dit stuk. 
De techniek van 'a play in a play' is hier extreem uitgewerkt. 
Maar de jammerende kreten als ,,tooeelvernieliog en anti-to- 
neel" berusten echter vooral daar zij ongemotiveerd zijn geble. 
ven, op een angstige behoudzucht en radeloosheid. 
Slechts één zwakheid mag het stuk voor o n s  europeaoen, 
hebben: het probleem van de verboden narcotica is namelijk 
bij ons niet w actueel als in Amerika. Overigens vormt dit 
geen enkele Memmering om niet nog meer van dit stuk te 
genieten. Eén ding valt bovendien te betreuren, n.l. dat niet 
meer mensen dit stuk hebben kunnen zien. Een waardig slot 
heb ik kunnen vinden in een citaat over Bernard Shaw, dat 
ook voor de Connection opgaat: not to have seeo The Con- 
nection is to he behind the times as far as it hai been before 
them. 

r. v. schendelen 



Bij een historisch zo belangrijk verslaga hoort - zo 
menen wij - een voorwoord. Zoals een lepel bij een 
bord pap hoort, zo kan dit verslag niet zonder inlei- 
ding. Stelt u zich eens voor dat er met de deur in 
huis wordt gevallen; LI leest dus direct onder de 

n 
kop: ,,Na het 2e uur, des zaterdagvoormiddags den 
twaalfden mei in het jaar onzes Heren 1962 ...... 
enzovoort ..." dan weet u nog niets. W e l  de  tijd en 1 I 
plaats en wie en wat. maar niet hoe en waarom. 
U weet dan niet dat er bijzonder ijverig en lang de 
handen uit de  mouwen zijn gestoken om dit alles 
voor te bereiden. dat er ontelbare kelen geschraapt 

- I 
r l  en  schorgeschreeuwd zijn. dat overal waar de  Aus- 

tijnen en hunne scholen zich bevonden en nu nog 
bevinden het woord .,interscholaire" gefluisterd 
werd. Alleen nog maar gefluisterd, want er liggen 
nu nog enkele jongens in het ziekenhuis, die zich 
bij het duidelijk uitspreken van dit woord kennelijk 
teveel hebben opgewonden. Tja,  daar heeft u alle- 
maal geen weet van. 
Het veld was prima. het was een beetje fris en win- 
derig, dus juist goed vor de  hockeyers en voetbal- 
lers en de  enthousiaste supporters. 

;\J 
Kijk. zulke dingen hoor je niet elke dag. 
Nu bent u - volgens ons - voldoende ingeleid om 
het zonder voorwoord te kunnen rooien. Dit is dus 
niet het einde ervan. 

V) 

Toen  de hoofdmacht van onze supporterschare op allerlei 
vehikkels naar het terrein peddelde of bromde, zagen de 
wolken, dicht boven onze hoofden saamgedromd, ons niet 
bepaald vriendelijk aan. Af en toe kwam er een muf. dampig 
regentje naar beneden zweven als hlijken van hun ongenegen- 
heid. Trappend in het hoge. nog niet platgetrapte gras o p  het 
sportterrein krgen wij natte sokken en schoenen; daarom 
stapte een twintigtal jongelieden. die het te gortig werd, ras 
o p  om een poosje in de nabij gelegen verbruikssalon te 
toeven. Dat kon, want e r  was. behalve de geluidsinstallatie. 
geen kip o p  het veld, waaruit eenieder kan afleiden, dat de 
wedstrijden nog niet hegonnen waren. Nu hadden enkele 
Schiedammers en Schiedamsen de euvele moed gevat zich 
reeds in het voornoemde etablissement te nestelen om van de 
kilometerslange reis wat op verhaal te komen, net toen wij 
ons  voornamen naar dezelfde plaats te gaan. Nou nou, wat 
hebben we daar een herrie gemaakt. 't is dat de kroegbaas 
alle ramen en deuren opengegooid heeft, maar anders ......... 
Geheel tegen de verwachtingen in zei een Schiedamse nuch- 
ter: ,,Is dát nou jullie yell?" (zelf kwamen ze er met hun 
toeters niet bovenuit, nota bene). W e  vervielen in een droef 
stilzwijgen en om de situatie te redden zei er iemand van ons 
,,dat we de rest voor vanmiddag bewaarden". Droog. koel en 
ettelijke guldens lichter verlieten we het perceel - buiten was 
het inmiddels ook droog geworden - om de spraakwaterval 
van  pater Hutjens o p  te vangen. Deze opende. zoals dat de 
gewoonte is en verwelkomde de nieuwkomers, de  Spierings- 
hoekers (jawel. uit Schiedam) en aanhang (zullen we in '63 
d e  Sancta Marianen meevragen?) en een van zijn vroegere 
leraren. Toen vond ook hij 't ,,welletjesM en nu begonnen we 
echt. P. van Beurden en Theo van Goor namen het roer over 
en  commandeerden de eerste hockey- en voetbalelftallen het 
veld op. O p  het hockeyveld kwamen de Eindhovenaren tegen 
de Mendelieren (we hoopten in die hoek o p  een gelijk spel. 't 
waren immers alle twee geduchte concurrenten van ons 
hockeyteam) en wij konden onze spandoeken en paraplu's al 
achter een voetbaldoel plaatsen, hier speelde zich namelijk 
af  de wedstrijd 



TiUNiTEITS - SPIERINGSHOEK 

Na een aanval over rechts, die een benauwd ogenblik voor 
de Schiedammers betekende, volgde een offensief, waarin een 
scherpe voorzet van Netscher door Aad Smit, die al bijna op 
doellijn stond, werd ingekopt; 1 - 0 dus. De Spieringwdefensie 
moest 'daarna met wanhopige knalkn verdere doelpunten 
voorkomen Een blessure van een Schiedams oor(lam) gaf een 
kleine onderbreking. Nadat omstreeks de helft van de speel- 
tijd een ingooi de eerste corner, die zonder resultaat bleef, 
had opgeleverd, kon Thole uit een verre doorloophal op 
rechts een doelrijpe voorzet aan van Dijk geven, die echter 
miste. Even later had dezelfde speler weinig geluk toen hij de 
bal na een klein knokpartijtje met de verdediging hard tegen de 
paal joeg. 
Vlak na de rust kreeg Benny de bal toegespeeld over zijn 
hoofd op zifn voeten, een felle rush met de bal en de keeper 
had het nakijken: 2 - 0. 
Dc Schiedamse rechtsbuiten beproefde keeper Wwnings van. 
uit een afgelegen vrije schop met een mooi schot dat deze 
ovr de lat stompte. Eenzelfde schot, maar nu van de schoen 
van Aadje Smit werd door de Schiedamse keeper voor het 
onderstel van Netscher geslagen, die z'n schuiver via de bin, 
nenkant van de paal in het doel zag verdwijnen. Dat was de 
derde. Toen Netsrher even voor het einde de bal, die de reis 
Aadje - keeper - linksback had gemaakt, in zijn bezit kreeg, 
plaatste hii de bal naar binnen, en toen hadden we er vier, 
want Smit schoot via de handen van de keeper: raak. 
De scheidsrechter floot het einde van een matige wedstrijd, 
waarin de Snierinaen helemaal niet OD dreef waren en de Tri, 
nitariërs niet helemaa 

Schor waren onze kelen, tja, wat wil je na een lading doel- 
riunten en strafvorners? Intussen werd de honqeriqe spelers 
;n ploegen yedeelu en volgrstopt mrt eten. F.en klriii mirrrrig 
pestbuiile traclitte ons upkumen<l entlioi~ci;isnir tc hlitscen. 
maar nee: sommigen gingen als een zwerm heen dicht op el- 
kaer staan - vele brandende lucifers maken één groot vuur. 
nietwaar? - en anderen lieten het weer voor wat het was of 
gingen een stuiver verbrassen in het nu stampvol zittend café. 
Iedereen zat met kleine teugjes en spleetoogjes van plezier 
aan zijnjhaar glaasje bier of kopje koffie te slurpen. Alom 
heerste tevredenheid en men hoorde cen zalig gemurmel. af 
en toe beaeleid door het oeluid van een brekend glas en klet- 
terend aaFdrwerk. Zelfs degenen, die moreel klop-hadden ge- 
kreqen, zat of lag met verzaligde tevredenheid binnen. Maar 
ia. aan alles komt een eind endus ook aan dit verriozen. Ge- 
iaafd en gespijsd zetten wij ons volle gewicht weer op de 
knieën en strompelden naar buiten. waar het zowaar droog 
was Enigszins loom schaarden wij ons om het 
voethalveld. Nu was 't wachten OU de elftallen. Oei. teaen ~ ~ " 
Thomas. dat wordt schreeuwen, jongens ...... 
TRINITEITS - THOMAS 
De Thomaten lieten in de eerste helft blijken dat zij Ach 
geenszins wilden laten overrompelen: voortdurend waren zij in 
het offensief. De enkele uitvallen van Trini konden niet ge- 
vaarlijk zijn, vooral omdat de lange Venlose achterhoede- 
spelers de hoge ballen gemakkelijk konden wegwerken. Het 
eerste schot na -t. dat enig gevaar inhield werd dom de 
Venlose keeper vakkundig gestopt en uit diens verre uitttrap 
volgde een zeer snelle combinatie, die vooral succes had om- 
dat de achterhoede juist even te ver naar voren was opge, 
trokken en resulteerde in een hard schot, dat Woonings kans- 
loos liet: 0 - 1. Thomas rook hierna de overwinning en het 

Maar onder h i t  \oetl>dlleri hadden inirt c m  lrhuiii ooa offensief. dat hierop volqde schiep nogal eens doelrijpe kansen 
naar de stand bij liet hockeyen gekeken en - Deo gratias - 
het was gelijk en hlcef gelijk: 0-0. Verheugd. zowel over 
de hockey- als de voetbaluitslag zochten we een plaatsje aan 
de andere kant van het veld. Het Triniteits moest namelijk 
hockeyen tegen Thomas. Aan beide zijden werd stelling ge- 
nomen met spandoeken. dekelen werden eens extra geschraapt 
en toen iedereen zich happy voelde werd er begonnen - onze 
hockeyverslaggever neemt de draad op: 

Al in de tweede minuut werd na een sublieme combinatie 
Pass tms .  Balm een voorsprong genomen. Hierbij m u  het 
echter niet blijven. In de eerste helft hield Thomas nog stand 
en kwam zelfs aog tot een tegendoelpunt toen via een straf- 
corner Frank Nevens de bal raakte en daardoor onze keeper 
omspeelde Na r&t kwam onze voorhoede goed los. Prachtige 
combinaties leidden de volsende doelpunten in. Passtoors kon, 
vrijgeiaten, doorbreken ma& hij schoot tegen de keeper. 
Uit de  hierdoor ontstane situatie scoorde Huub Blank uit 
een zéér kleine hoek een prachtig doelpunt: 3 - 1 ! Dit was 
geheel onverwacht. Nog was al het kruit niet verschoten; 
na een voorzet van Huub naar Co schoot deze laatste hard, 
hoog en onhoudbaar in. Thomas was geheel ontredderd waar, 
door ook het laatste doelpunt van Triniteits ontstond. 
Thomas begon te spelen en veie verwarde situa- 
ties ontstonden voor het ons vijandig doel waarbij Co nog 
doelpuntte met een hard schot: 5 - 1 ! 

~ ~~ ~ - 

ook omdat de verdediging rechts meerdere steken liet vallen. 
Geleidelijk echter namen de onzen het offensief over, maar 
de aanvallen waren toch niet je dát, want tussen deze Guliath- 
achterhoede had Thole niet al te veel kansen. 
Na een langdurige belegering van het Venlose doel, waarbij 
de achterhoede soms zeer stevig ingreep, gaf Peter Tbole de 
Trini-aanhang weer hoop door een flegmatiek schot van de 
rand van het strafschopgebied in de uiterste hoek (9 cm van 
de paal) te zien verdwijnen. W e  stonden gelijk!! 
Hiema zette Trini alles op alles om de volle winst binnen te 
halen. De keeper van ,.'t Thomas" hielp ons hierbij een handje 
door een vrij ongevaarlijk balletje door zijn handen in het 
denkbeeldige net te laten rollen. Onbeschrijfelijke vreugde aan 
de rood-blauwe kant. Nu moest alles wat zwart-rood gekleed 
ging in de verdediging, maar men kon niet voorkomen dat de 
voorhoede, die nu pas echt kon opdringen in de persoon van 
Brouwer met een heel mooi doelpunt de marge tot twee ver- 
grootte: 3 - 1. Een snelle. forse wedstrijd met twee uitstekende 
voorhoedes en iets meer geluk dan wijsheid. 
Een dubbeltje op zijn kant! Zo. de spanning zit er voor van- 
daag weer op. W e  trokken langzaam van de boetbalhelft naar 
de hockeenkani: nog één wedstrijd hockeyen tegen het Spie- 
ringshoek, een peuleschil. Mendel had immers met 3-1 ver- 
loren van Thomas, waarvan wij overtuigend gewonnen had- 
den. Mendel was even sterk als 't Augustinianum dat met 
9-1 van Spieringshoek gewonnen had. Er kwamen wat meer 
belangstellenden kijken en - hoe was 't mogelijk - de zoo 
scheen af en toe. 



TRINITEITS-SPIERINGSHOEK 
De tweede wedstijd van zaterdag werd gespeeld tegen de 
Schiedammers. Wa t  betreft hockey mllen zij nog veel moeten 
1-n willen ze hij de interscholaire een behoorlijk figuur 
slaan. Niettemin moeten wij de sportiviteit van het elftal be- 
wonderen, het waren goede verliezen. Triniteits-Spierings- 
hoek: 17 - 0. 

Zo. dat was het dan voor zaterdag. Maar waar moesten alle 
gasten blijven? Er waren namelijk te weinig gastheren. Maar 
nood maakt vindingrijk: men belde gewoon de ouders op of 
ze nog plaas overhadden. Ach, en dan zeg je moeilijk nee. .. 
Nu nog even een kijkje op de puntenverdeling van deze dag: 
bij het voetbal vier punten uit twee wedstrijden. evenals 
Mendel, dus de volle winst. Onze hockeyers waren de enig- 
sten die deze dag zonder kleerscheuren waren doorgekomen: 
vier punten uit twee wedstrijden. daarip volgde Augustinianum 
met drie punten uit vier wedstrijden, in het verleden 'n pracht- 
prestatie, alles te hebben gewonnen. Wij togen huiswaarts. 
in het verleden 'n prettige middag gehad hebbend en met het 
vooruitzicht op een plezante avond. 
De debatingavond in 't Mendel-college was druk bezocht, in 
tegenstelling tot de meeste avonden van dit soort bij ons. 
Pater Hutjens stapte als eerste 't spreekgestoelte op en over- 
handigde de voorzitter een trofee. een spreekgestoelte van 
edel metaal, waarmee voor 't eerst de Interscholaire debatings- 
wedstrijd een eigen wisselprijs kreeg. 
Mevrouw E. Mayer-Zwart en de heren B. Rijder en P. Chr. 
van Westering waren bereid gevonden om deze avond de 
taak van de juren op zich te nemen. 
De eerst afgevaardigde, die voor de, de slechte akoustieke 
overwinnende, microfoon kwam, was afkomstig uit Venlo. 
Zijn lezing over Prometheus was wel goed. maar hij weidde 
helaas te veel uit over 't begrip ,,ambigu". terwijl hij maar 
tien minuten ter beschikking kreeg. 
Een opponent vond, dat wij 't begrip, prometeisch, het zichzelf 
boven de wereld verheffen, slechts van één zijde, de slechte 
zijde, had beden. De juren kende hem terecht de tweede prijs 
toe. 
Nadat L. Verberne van 't Augustinianum ,,de Menselijke 
Evolutie" onder de lonpe had genomen, was 't de beurt aan 
de eerste vrouwelijke deelneemster aan de Interscholaire de- 
batingontmoeting. 
Ze  heeft zich kranig geweerd met haar onderwerp: ..Kunst- 
kritiek'', ondanks 't rumoer in de zaal wegens 't flauwvallen 
van één der aanwezigen en ondanks 't feit, dat ze nog weinig 
in 't openbaar heeft kunnen spreken, omdat de debatingclub 
in Schiedam nog maar enkele maanden bestond. 
Hierna was er een pauze, waarin de door 't Mendel gratis 
verstrekte consumptiebonnen benut konden worden. 
Onze eigen Guus Tweehuysen deed 't na de pauze lang niet 
slecht met zijn lezing over: ,.De negentiende eeuw is niet zo 
klein als u denkt". Het debat verloor echter wel aan waarde 
door nogal onnozele opmerkingen, die vaak de lachlust der 
aanwezigen opwekten. 
Hij viel helaas niet in de prijzen. 
De laatste spreker was K. Hulkenherg van 't Mendel-college. 
Zijn onderwerp: .,Kerkvaders van de Moderne Schilder- 
kunst". leende zich uitstekend voor een lezing van tien minu- 
ten en hij was dan ook de enige, die binnen de vastgestelde 
tijd klaar kwam. In 't debat had hij steeds zijn antwoord 

klaar en de jury besliste, na een half uur beraadslagen, één- 
stemmig. dat de wisselprijs op 't Mendel-college moest blijven. 
Na een gepaste hoogmis in onze kapel werd het weer zoetjes 
aan tijd elkaars krachten te meten. De zon scheen. wat dit 
gebeuren altijd feestelijker maakt. hij tijden een wolk, die de 
zon nog beter deed uitkomen. het enthousiasme kwam op 
toeren. Theo schaarde zich weer achter de microfoon en 
nodigde de elftallen uit zich op de grasmat te vervoegen. De 
wedstrijd die voor ons belangrijk was. de hockeywedstrijd 
tegen de Mendelieren, wordt nu opgehaald door de hockey- 
verslaggever: 

TRMITEITS-MENDEL 

O p  zondag w a d  dan de lang verwachte wedstrijd Triniheits- 
Mende1 gespeeid. Een wedstrijd, die gelijk meetelde voor de 
bekex van Collegedag. In het begin van de match maakte 
Kees Bonairus, die overigens zeer goed speede, een kapitale 
blunder waarvan een MendeLier gebruik maakte door de bal 
op te pikken, de keeper te omspelen en te doelpunten. 
Het Triniteits had een licht overwicht maar de uitvallen van 
Mende1 hadden een gevaarlijk tintje. De geclgroenen hadden 
voor deze wecistijd hun achterhoede z6 versterkt, en dat kan 
gemakkelijk mei mensen als van Meerwijk, S tom en van Hei- 
ningen, dat er voor onze voorhoede weinig eer te behalen 
viel. Even nog veeden alle supporters op toen Wim Passtoors 
een hard schot afvuurde dat echter jammerlijk dooreen onver- 
murwbare paar gekeerd werd. Na rnst begon het verwachte 
offensief van de onzen. Keer op keer ramden o m  voornaat- 
sen de MmdeCverdediging, zonder resultaat overigens. De 
gevaarlijkste aanvalsspitsen waren Co B a h .  Wim Passtoors 
en Guido Rooymans. Achter de aanvallen bokken vooral 
Chris Vogelzang en Paul van Leuven goed mee. 
Onbenutte kansen stapelden zich op vaos de trieste ogen van 
de supporters. Er werd geshreeuwd, gegild, gejammerd en 
gehuild om een doelpunt. Triniteita deed dan ook alles wat 
in haar macht lag. Co schoot uit een strafcorner tegen de 
lat ( ! ) en een schot van Wim werd op het nippertie door 
Storm van de doellijn gehaald. Het doelpunt is niet gekomen 
Pech gehad, volgende keer heter. 



Met lof oeslaoen. daar kwam het on neer. Maar we mochten " " 
niet hij de pakken neerzitten; terwijl onze hockeyploeg treurig 
en vooral afqemat naar de kleedkamer hohhelde en omstuwd 
werd met troostende supporters, werden onze voetballers het 
veld opgedragen en, door de zojuist geleden schade wijs ge- 
worden. riepen ze om morele steun. die, verbeten en teleurge- 
steld als we waren, direct aan kwam draven. Ingemaakt 
moesten .,ze" worden, dat was ook de mening van onze voet- 
halspecialist: 

TRiNITEITS . AUGUSTINIANUM 

Omdat de Mendel-ploeg met 8 - 1 van dit elftal gewonnen 
had, meenden de Trinitariërs de volle twee punten met gemak 
bimen te Men. Vrij vlug na het begin hadden we onze eerste 
hoekschop al te pakken. Toch w u  dit niet de voorloper van 
een reeks doelpunten want het voorturend aanvallen van onze 
voorwaartsen wijzigde, de dubbede-blank-stand niet, omdat 
het meestal strandde op de Eindhovense keeper, die werkelijk 
in topvorm was en zijn doel vakkundig schoonhield 
Oranje-wit w u  tmh tegen een 1-0 achterstand moeten opkij- 
ken omdat de vrije schop op de rand van het doelgebied - toegekend wegens te ver uitlopen van de keeper - door 
Aadie Smit over het muurtie onder de lat selemld werd. 
Na &n paar goede afstandsschoten zonder succes liep Thole 
als een duveltje uit een doosje met de bal langs etteliike backs 
en vervolgens over de keeper het doel in, maar tot ieders ver- 
bz ing  keurde de scheidsrechter dit doelpunt af (hij stond 
bijna bij Woonings) omdat hij en met hem de Eindhovense 
verdediging de bal de doellijn niet hadden zien passpipn. Voor 
een niet te zware overtreding kende de scheidsechter - ken- 
nelijk als een dnuceur&je - een penalty toe. die van Dijk niet 
wist te benutten. De stand bleef tot het einde tot het zelfde 
en zo kwam het, dat we met het klein& mogelijke verschil 
W O M a .  

Een niet op vdle toeren spelend elftal won hier van een wan- 
hopig verdedigende plneg. 

.IS een diivelt je uit een doorje 

Zonde van die éne goal, waarom waren er geen netten aan 
de voethaldoelen? Het is natuurlijk wel te begrijpen, dat de 
backs en later de keeper van het Augustinianum ontkenden. 
dat de bal tussen de palen was gegaan. maar sportief is en 
blijft anders. Nou maakte liet niet uit of het Triniteits met 
1-0 of met 2-0 van de Eindhovenaren won, het was duidelijk 
te zien, dat men zich wat ontzag voor de ..derby" tegen 
't Mendel. Lichtelijk verbaasd en gedesillusioneerd trokken we 
af naar een hetere wereld. in dit geval de ,.verbruikszaal". 
Maar na een poosje moesten we weer opstaan om onze hoc- 
keyers met krijsen en joelen bij te staan. Er werd even bin- 
nenshuis geoefend. maar de exploitant van de tent ried ons 
de frisse buitenlucht aan en stuurde - mede omdat het dak 
van zijn perceel niet meer zoveel steun trok als vroeger - 
ons met zachte drang zonbeschenenveldwaarts. W e  moesten 
weer tegen de Eindhovense aanhang opschreeuwen, iets dat 
ons makkelijk lukte en zo begon een gedenkwaardige wed- 
striid. 

Deze wedstrijd moest gewonnen worden, wilden we nog een 
kans op de beker maken. Zoals ons team tegen Mende1 en 
Thomas geschitterd had, zo zakte het elftal, zowel wegens de 
te grote inspanning tegen het Mendel als door het feit, dat 
de jongens van het Augustinianum nog w fris als een hoentje 
waren én een betere techniek bezaten, als een plnmpuddiig in 
elkaar. 
Het uitstekende spel van Augustinianum liet ons team niet in 
háár spel komen. Steeds stnitten Wim, Co en Paul Verburg 
op de hechte achterhoede van de oranjewitten W e  hadden 
er nog een gelijk spel uit kunnen slepen, ware het niet dat 
Evert Gepkes een vergeeflijke foutj maakte, dat echter kwa- 
lijke gevolgen had: 0 - l .  
Het spelbeeld, zoals beschreven overheerste veder in de hele 
wedstrijd. Het was 'n eerloze wedstrijd van ons ,,sterrenteam". 

Maar gebroken waren we nog niet. Onzes inziens hadden de 
reserves geplaatst moeten worden. die waren sneller geweest. 
Gelukkig kwam toen als opfrisser het bericht dat de Mendelse 
voetballers gelijk hadden gespeeld, dus zij hadden één punt 
minder dan ons team. Toen de schare Trinitariërs zich naar 
het cafeetje begaf. hoorde zij reeds van verre het geschal en 
gelal der Eindhovenaren - zij hadden mede door de over- 
winning op ons elftal de hockeyheker in de wacht gesleept - 
en onder het oog der Schiedammers(sters) die zoiets waar- 
schijnlijk niet eerder hebben meegemaakt, gaven zij een serie 
liederen ten best, zó uitgebreid. dat er een complete volks- 
liederenbundel mee versierd kon worden. Het duurde niet 
lang of de zangvereniging ,,hoe langer, hoe gekker" werd 
uitgebreid met en geruggesteund d w r  een niet onbelangrijk 
deel van onze schoolgemeenschap. die dan pas op dreef kan 
komen als er een zeker alcoholpercentage in het bloed zit. 
Na enige tijd namen we zelfs het initiatief over een overstem- 
den we dermate de zuiderlingen dat deze verschrikt en ver- 
ward de wijk namen naar een klein en afgelegen hoekje, waar 
ze nog een tijdje bleven naneurieën. W e  gingen net zolang 
door. totdat er een barst in de tapkast kwam. Langzaam 
stroomden de troepen de deur uit om huiten te wachten op de 
voetbalwedstrijd tegen het eMndel. Onze oren tuitten en een 
doelpaal resoneerde. De menigten pakten zich rond het voet- 
balterrein samen, hoewel er op de andere grasmat nog een 
hockeyduel werd uitgevochten. En eindelijk. daar kwamen 
de ploegen het veld op drentelen. Er warden quasi-onkeiharde 
hallen op de keepers en de spelers geplaatst, zij wijze van 
proef Een eeuwigheid leek het wel. Toen de scheidsrechter 
aan kwam lopen duurde 't nog een klein eeuwigheidje voordat 
het saamgedromd publiek in juichen los kon barsten hij het 
eerste fluitje van de coach. Hier volgt een aangrijpend releas 
over de striid van twee elftallen: 

TRINITEITS + MENDEL 

Om zich ais eerste te kiasseren had Trini aan een gelijk spel 
voldoende. Mendel begon dan ook zeer agressief en al dadelijk 
brak een Mendelier gevaarlijk door. Zijn schot werd echter 
door Woonings tot corner verwerkt. De Mendelploeg had de 
wind in de rua en dit is een van de redenen. waarom zii ae- . v 

makkelijker to iaanva~en kwamen dan onze plwg. 
Een aedeelte van de soamina die zowel bii ~ubliek als s d e r s  - . . 
heerste, wend door ons aller Aadje weggenomen; een mis- 
verstand tussen keeper Verdonk en een back benutte hij uit- 
tekend en onverwacht; 1 - 0 .  In een vlak daaropvolgende 
Mendel-aanval schoot de rechtsbuiten tegen de paaL Na dit 
benauwde ogenblik kregen we onze eerste hoekschop, toen 
Thole op rechts gelanceerd werd en Smit de bal via de back 
van de tegenpartij over de doellijn plaatste. 
De solo van van Dijk kon even later slechts gestopt worden 
door het weooeven van een hveede corner. Een verse door, 
loopbal, gericht op het domein van Woonings, moest Pover, 
die ziin onschatbare waarde al in de voorgaande wedstrijden 
had bewezen, van zijn gevaar mtdoen door een s l i d i i  en dit 
bracht de hoekschopverhouding weer in evenwicht. 
Het spel golfde snel op en neer; even later nam Netscher de 
derde corner voor zijn rekening. Overigens was geen enkele 
corner de inleiding tot een doelpunt, de uitroep ,,halve goal" 
had totaal geen zin. 



Het omverwerken van een Mendelier binnen de beruchte lij- 
nen baarde de kans voor de geel-witten om o p  gelijke voet - . - 
te komen. Een onzuiver genomen penalty kwam in handen 
van onze keeper en w was ook deze kans verkeken. 
To t  de  rust hielden de beide keepers hun d o d  potdicht. 
Woonings maakte een gevaarlijke hogr hal onschadelijk en 
aan de andere kant dook Verdonk, ver uit zijn dor1 gekomen 
spectaculair een hal van de aanstormende voeten van Net- 
srher. N a  de rust bleef Mendels kans op een gelijkmaker een 
inswinger uit een hoekschop hocg uit de  lucht. Verdonk deed 
niet voor Wocnings onder; hij hield enkele keiharde kanon- 
shoten.  
Toch ging hij er even later onderdoor, hij botste namelijk tegen 
de met Bennv van Diik meeqdopen back. Bennv nlipte langs . .~ 
de botsenden' het verlaten doel in: 2 - O .  D e  aanvallen van het 
Triniteits bleven aanhouden en het Mende1 moest alie zeiien 
bijzetten om het te houden zoals het was. Toen Smit weer 
'ns doorzette, drukte van Dijk de bal langs de hele verdediging 
de keeper incluis, maar nee, hij schoot finaal over de lat. 
Even later ging het beter: midden in ene sprong schoot hij de 
bal door de handen van de niet helemaal vrijuit gaande keeper 
3 - 0 .  Mendel ietie nu alles op alles om de eer nog te redden, 
maar de kans op 4 - 0 was even later groter dan o p  3 - 1. 
Spoedig hierop floot de scheidsrechter de voetbalbeker naar de 
prijzenkast aan de Zijlweg. 

Onbeschrijf~lijke vreugdetonelen speelden zich af voor de 
ogen der nuchtere of verslagen of onverschillige toeschouwers; 
er werd gehost, yeschreeiiwd, gezongen. spelers werden gr- 
torst en de ganse blijde meute repte zich iiict de 
spelers dwars over het hockeyterrein naar de inicrofoon hij 
de radiowagen, waar pater Kuypers zich riaar toe spoedde, 
een helehocl bekers sjouwend. De Triiiitarikrs. die een gelr- 
genheidsvcrsje van buiten hadden geleerd, op de wijs van 
..Vader Jakob" over huiswerkvrij, maakten zowaar een knie- 
val om hun verzoek kracht bij te zetten. Intussen was onze 
rector wat hogerop gekomen door middel van een stoel en 
maakte hij de uitslagen. die eenieder eiyenlijk al wist. nog 
eens bekend onder het uitreiken van de diverse hekers. ook 
de hockeyheker van 't vorig jaar - die ging omdat het Trini- 
t e i t ~  inct 1-0 van het Mendrl verloren had, naar de prijzen- 
kast van de laatstgenoemde scliool. En dan gaat alles eigenlijk 
vcrl te vlug: een dankwoordje, handjes schudden. nog 'ns 
ren dankwoordje. pak je spiillen jongens, we gaan weg. men 
stommelt moe de bus in o f  fietst langzaam wey. even nog 
toeteren. dáiq .  en het optrekken van het yrote vehikkel is 
het laatste. Het veld blijft achter. helemaal verlaten, op de 
verzorger na die nog even een prdatje komt (naken. Uiteinde- 
lijk is het vreemd, dat je zoveel. zó intensief hebt meegeleefd 
eii dat er nu niets van over is. hehalve dan dat er enkele 
prijzen van plaats zijn veranderd. E n  een gevoel van wer- 
moed kun je bij het zien van het stille terrein moeilijk van je 
afzetten ...... 

Hockeyverslaggever: E. Verineulen 
Voetbalverslaggever: J. v. d. Linden 
Aanelkaarkletser: E. Verpaalen. 

Paasvoetbaltournooi 1962 

Dit jaar maakte een aantal enthousiaste Trinitariërs de unieke 
gebeurtenis mee, dat onze 2 eerste elftallen beide de finale 
in hun afdeling bereikten. Dat  dit ~iooral rioor ondergeteken- 
de grote moeilijkheden opieoerde riilf n begrijpen. iuaardr 
lezers. Vandaar dat ik over het Ze niet zo i>rei gegevens heb. 
Hef eerste ~ / f l a /  dat iii d r  A-afdeling ilitkwam begon met van 
liet Lorentilycri~ni tc rrriniien. Het  was cen zeer redelijke 
wedstrijd. Beide teams uiaren ongeveer even sterk. Langza- 
merhand echter begon Triniteits op tc dringen. Kees Schrama 
wist dit in een doelpunt uit te drukken na een schijnbezoeging 
van Fred Brouuier. 0-1. Ook na de rust uras Triniteifs sterker. 
Peter Thoole scoorde het 2e cloeipunf. Lorenfz begon nu toch 
wat feller te spelen. Door een oriachtraamheid duelpuntte 
Lorenfz 2-1. D e  dmk op hef doel van Les  Wonings uien1 
steeds groter. Maar onze acliterhoecle tieeff stand getioiiden 
In de 2e roiide morst ft-gen de sterk? Rijkskuirrksrhool. I I r f  
was een matige wedstrijd. Trinitcits opende de score met een 
pracht doelpunt van Kees Schroma. Deze tioorsprong werd 
echter teniet gedaan door een doelpunt van de middeniioor 
van de tegenpartij lmid<lenuoor van Storm~iogels I). In  de 
Ze helft stond ons team mef de m g  fegen <Lr mciur. maar de 
iicliterhoede. waarin [>ooral Paul van Boeeren uitblonk, hield 
sfarid. Z o  eindigde de m~dstrijd iri pen 1-1 gelijkspel. 
Strafschopperi beslisten: 2-1 in hef voordeel van Triniteit. 
Toen kwam de zo ongelukkige finale tegen het Coornhert 
lyceum. 

Het Coornhert nam na tien minuten een voorsprong. Nief lalig 
daarna scoorde Kees Schrarna met eer! afstandsschot d e  ne- " 
lijkniaker. Hierna trok Trinifeits in het offensief, maar dit 
resulteerde niet in een doelp~irif. Kees Schrams loste vele 
schoten maar deze gingen riasst af waren te zacht. Gevaar- 
lijk rvas dit offensief iioor Coornhert niet. Aan het einde van 
de rrrslr helit mankte Paiil een kapitale blunder. Hij speelde 
frrurijl vrle anr~vnllers om hem heen stonden. de bal z6 zacht 
op Lex Uubrink terug, dat de  attente middrnixior, die lafer 
ook nog uid van zich zou laten spreken. uari Cooriihert de 
bal oppikken en z'n ploeg d e  leiding bezorgen, die zr niet 
meer zou afstaan. W a t  Triniteits ook deed in de 2e helft, 
het kon niet tot de  gelijkmaker komen. Asri de andere kilrit 
echter [varen de uifiiallen van Coornhrrt die telkeiiniiile ge- 
vaarlijk werden. D e  stand bleef 2.1 en Triniteits, hoeuiel het 
beter iiertlienf tiad, moest mei een Ze plaats genoegen nemen. 
Heel anders ging hef bij d e  finale van het Ze elftal dat in de 
C-afdeling speelde. He t  speelde fegen het Lorenfz Igcrizm een 
pittige partij. U e  grote uitblinker oias uiteraarcl Frans Neb 
cher die, omdat hij nog te jong uias, niet in het Ie nieesprelde. 
Bij het einde van de speelfijd uias de stsnd nog 2-2. Iii de 
verlenging zorgde Willenise, na goed voorbereidend werk 
cian Nefcher. hef uiirinrnde- doell>iirit. 

E. Vermeulen. 

FEEST 
,.Ga je mee", zei ik tenslotte. 
..Neen. ik hlijf nog wat spelen". zei ze. 
.,Natuurlijk. maar dat kunnen we ginds toch ook doen." 
Z e  keek me even aan en ik begreep hct. Het was haar spel. 
. .Dag ' ,  zei ik, ,,tot ziens." 
..Ja. dag. en doe de deur achter je dicht." 
De bos dieprode tulpen lag nog in haar armen, maar ze 
konden er niet verwelkomen. Alles kreeg leven in haar handen. 
Ik draaide inie om. 
Je mag ook wel blijven kijker'". zei ze. ,,maar dan mag je 
niets zeggen." 
Ik knikte zachtjes. 
..Natuurlijk, het is jouw spel." 
,,Maar jij bent ook van mij". zei zc. 
.,Dat wil ik niet". zei ik. 
.,Dan mort je areggaan." 
De volgende dag heb ik gele tulpen meegebracht en rvarilir 
rode wijn gedronken uit een coca-cola-gleiisje. 
E r  waren rode blosjes van op haar uzaiigen gekomen. 
..Je hebt zei ik. 

..Neen". zei ze. ,,ik ben moe." 
Maar het was niet waar 
..Ik ken joii nog niet". zei ik. 
..Goed", sprak ze, ,,ik zal je mijzelf laten zien." 
E n  zij vertelde zich en haar beeld vulde een leegte in mij aan. 
..En nu jij", zei ze. 
.,Neen, morgen", zei ik en ik liep hard de sombere trap af .  
De derde dag dacht ze. dat ik niets had meegenomen. 
Toen ik was gaan zitten o p  t tn  van de gammele rieten 
stoelen. keek ze me hoopvol aan. Ik heb haar inijzelf getoond 
en nu weet zij wie ik ben. Bij de pijiilijke en gemene heelden 
heeft zij even haar ogen dicht gedaan. 
Dat was lief. 
Daarom heb ik dan ook gezegd. 
..Nu hen ik van jou." 
..Goed, dan ga ik met je mee". zei ze. 
,,Fijn", zei ik, ,.want vader en moeder, oom en tante en de 
pastoor staan al te wachten." 
Ze gaf nie een kus op mijn mond. of ik haar. 
Toen was het spel afgelopen en zijn we samen naar buiten 
gegaan. J. Breuker. 



EEN NIEUW SCHOOLLIED 
Ons Lyceum heeft een schoollied, dat bijna niemand kent. De enkele zeer hardnekkige doubleurs die 
het nog wel kennen, durven het niet te zingen. Z i j  neuriën het slechts. D e  reden van hun schaamte i s  de 
kwaliteit van de tekst. Die i s  door de jaren zo aangetast, dat huidige kelen het lied niet meer kunnen slikken. 
De anonieme dichter zij geprezen, al schreef hij niet voor de eeuwigheid. 
Een school kan echter even slecht zonder eigen lied als zonder aula. N u  we beide niet hebben, moeten we 
alvast voor het eerste zorgen om het tweede straks waardig te kunnen inwijden. WIE schrijft nu de tekst 
voor een nieuw schoollied? Dat moeten de leerlingen doen. Z i j  kunnen daarbij als individueel dichter te 
werk gaan, zij mogen ook een ,,groepsinzending" verzorgen. 
De school stelt een prijs van f 25, - beschikbaar voor de beste inzending. D e  begaafde dichter kan boven- 
dien rekenen op de dankbaarheid van alle intelligente katholieke Haarlemse jongetjes die niet op het 
Mendel gaan. 

D e  voorwaarden: 

a) Het lied moet drie strofen tellen. 
b) D e  tekst moet modern zijn, maar dient ook voor literair minder begaafden verstaanbaar te zijn. 
c) Dspeciale geest van ons Lyceum moet erin te beluisteren zijn. 
d) De tekst moet in het Nederlands geschreven zijn. 
e) D e  dichter dient zich te houden aan metrum, regel- en strofelengte van het schoollied. 

De eerste strofe van het oude lied staat hierbij afgedrukt. 

W i  zyii Triniteits-lyceïsten 
W$ z l n y ~ n  bly en fier 
W y  bannen zory en tmist~,n 
Daar is peen plaats voor hier. 
Wy z y n  nog jong inaar kloek en sterk 
V ~ ~ r e e n d  iri hechten bund. 
Wii z y n  de hoop van Staat cn Krrk 
.!li hoop vati Ncderlatzd, 

De laatste voorwaarde is belangrijk. Want de muziek van het oude schoollied, die door deskundigen hoog 
wordt geacht, zal ook voor het nieuwe schoollied gebruikt worden. 
Een uitermate deskundig jury zal de inzendingen beoordelen. 

INZENDINGEN MOETEN GESCHIEDEN V O O R  10 SEPTEMBER A.S. 

Conrector van Noort neemt jullie dichterwerken graag aan. 
Je zendt in op de volgende wijze: 
In één enveloppe doe je de tekst; op die enveloppe schrijf je niet anders dan een door je zelf gekozen 
motto. O p  de andere enveloppe schrijf je eveneens het motto, daarin doe je een broefje met je naam. 

Geloof en Wetenschap verenigd 
D e  bezinningsdegen in Domi 

O n s  Tr in i t e i t~ l~ceum is een katholiek lyceum, d.w.z. naast 
de  taak om de leerlingen ren gorde middelhare schoolopleidiiig 
te geven in de strikt wettt-lijki zin vali het woord, heeft deze 
school de plicht op zich genenomen om de leerlingen verder 
op te voeden in het katholiek geloof en om hun een bepaalde 
geestesverhouding mee te geven in het leven. 
Tijdens de schooljaren gcheurt zoivcl het een als het ander 
op een zelfs goede manier. terwijl torli het eerstgenoemde de 
uit de aard der zaak de nadruk verkrijgt. Het kontakt tussen 
d e  leraren en de leerlingen in en buiten de  lessen biedt vrij 
ve elmogelijkheden om eens te praten over zaken die niet 
rechtstreeks op hrt vlak v a n  de schoolopleiding liggen. 
Maar  toch valt het lang niet altijd mee om in de leraar. die 

zo enorm aan zijn te behandelen stof gehonden is, de levende 
en gelovige mens te ontdekken. Juist de bezinningsdagen die 
wij thans aan  het eind van onze schoolopleiding hebben 
mogen niecmaken. zijn ons hierin zeer tegemoet gekomen. 
T o t  voor kort diende een retraite van het oude kaliber als 
afsluiting voor de opleiding die de jongens hier ontvangen 
hadden. Dat dit. en momenteel ervaren wij het als een geluk, 
niet meer zo is, hehhen wij tr danken aan de groep 1959. die 
wellicht oribewiist d eoude formiile conferentie-nioiidjpdicht- 
rozenhoedje op haar  jiiist~ (oii-?)woarde hpeft weten te schat- 
ten en als zodanig heeft weten te verwerpen. Dit om half 
brengen van de retraite had het daaropvolgende jaar een 
indrukwekkende leemte in de sahoolgeschiedenis ten gevolge: 
er  gebcurdc helemaal niets, en de leerlingen waren daar hc- 
paald niet van onder de indruk. 
Dat onze schoolleiding erliter het vorig jaar met een totaal 
nieuw soort retraite. namelijk een in de vorm van bezinnings- 



dagen, voor de dag kmniii. strekt haar slechts tot eer. 
Tijdens deze dagen beoogt nieri in cen gezellige sfeer aar, de 
abitiiriciiten enige aspecten van de heil in d r  voorafgaande 
jaren onderwczen stof, nu echter uanuit levenshcschouwelijk 
standpunt voor te Iioiideii. 
Een soort finishing-touch diis van zijn vorming als iiiiddrlbanr 
scliolier en ren voorbereidiriq op zijn eventueel komend student 
zijn. En dat dit jaar dan hierbij de nadruk is komen te vallen 
op de leefbaarheid van het geloof. en liet zonder vijandschap 
kunnen en moeten snniengaan van Geloof en Wetenschap 
getuigt van een openheid voor Iiet Irvcn die men tot voor kort 
cii~t gcinnlckelijk kon waarrienien o,, middelbare scholen. 
Een mtra  plulm nog voor de vorm waarin men deze dagen 
zich uitstekend voor het gestelde doel. Oin tien uur vond in 
het tonerlz,ialjte vali het parochiehuis Domi te Ovriu-een de 
ochtendvoordracht plaats, die ongeveer drie kwartier diiurdc, 
De g~sprcksgroepen. bestaande iiit een man of tien, hadden 
ieder ren gispreksleider en 'n rrdacteiii- iiit hun eigen midden. 
terwiil bij elke groep een van de leraren die d? voordraihten 
hielden, adnwezig was. Gymnasium en I1.B.S. waren vak- 
kundig doorelkdicr geniixed, hetgeen goede r rsul ta t~n ten 
gcvolge had. omdat mien r i i i  vali wrcrskanten eens kon kennis- 
iiinken met de eigenaardigheden die voortkomen uit de richting 
die iiien ingeslagen is. Het was maar goed dat bij elke groep 
een leraar als ..bijzitter" aanwezig was. want iiicrr dan eens 
liep de discussie op dr vaak zeer moeilijke vragen vast en 
dan waren een paar verhelderende opmerkingen van de bij- 
zitter w-el nodig om het gesprek weer draaiende te krijgen. 
Nn ongeveei drie kwartier werd de rlisci~ssie hcëindigd. en 
begaven wij ons op w ~ g  naar de kapel van onze school. waar 
wij de heilige Mis inewicrden en de geestelijke niens konden 
sterken. De  lichamelijke mens werd echter ook niet vergeten, 
e n  hct is mede (misschien wel voowlj  dank zij het voolref- 
felijke ?ten dat ons in de kantine werd voorgeschoteld, dat 
wij deze dagen. di? toch echt wel grote inspaxiriitigen vcrgden. 
zo goed hebben kunnen tiieernaken. Vanaf  deze plaats willen 
wij dan ook de heer en mevrouw Grobbe. alsmede huti vele 
hrlpers en helpsters. nog eens hdrtelijk bedanken. Het was be- 
paald wel ,.uit aller naam", toen Ben Bolleriiian U die taart 
van ons aanbood! 

In de rniddaliuren lierliaaldi zich hrt gebeuren van  's mol-getis: 
ren voordracht, waarria nu echter een goede kop thee en dan 
een disciissic. waarna wij huiswdarts keerden. 
Goedbezette dagen dus, zonder overdreven gedoe i n  zaken 
die als ..uit de lijd" ervaren worden. 

Dr.  L. Rens opende de rij vaii voordrachten en sprak over 
Geloof en Wetenschap. Een heldere uiteenzetting, waarin 
onze .waarom' iiientoliteit inzake het gestelde ondcrwrrp 
scherp ontleed wprd en ti-genovcr de intu'itive beleving vaii 
de Oosterling geplaatst werd. 
Tijdens dc discussie werd Fr nogal f i l  geredi-knveld over de 
vraag: Is het. aangenomen dat het geloof een .Gave Gods' is. 
onze schuld. als wij. gcvangen in de problematiek Geloof: 
Wetenschap. ons geloof verliezen ? 
Iemand die ons noodzaakte tot juiste benaming en verwoor- 
ding van  onze yedachten en givoelens te komen. was onze 
rector Dr. A. M. Kuipers, o.e.s.a., die de kwestie Probleem 
en Mysterie welhaast uitputtend behandelde, Zijn lezing ech- 
ter radktt. niiiider Iiet leefbare dan die van de vorige spreker. 

maar de discussievragen va ren  zo gestrld, dat juist die ons 
tot grote ontdekkingen op dat gebied brachten. 
Dc vraag Is Literatuur Volkomen Autonoom 1 werd door Dr. 
J .  F. M. Kat vanuit een staridpunt benaderd dot in de discus- 
sie rninder liet onze bleek te zijn, dan wij aativankrlijk. mee- 
gesleept door het enthousiasme en de prailitige uvoorden 
waarmee hij zijn voordracht hield, zelf n e l  meenden. Het 
waren dn11 ook voornamelijk de bizicling en het geloolsvuuc 
die wij van hcm konden overnemen. 
Inmiddels ..., waren wij maar zover, d41 wij op zijn manier 
en met zijn hardnekkigh~id onzr diepste overtuigingen koilderi 
uitdragen, zowel theoretisili als rcht levend. 
Dr. J. Rekveld toonde in zijn l~zi i ig  die doorspekt was vaii 
uiterst ~iuchterc, en daarom reële en pakkende voorbeelden 
aan, dat de verenigingen tussen Natuurwetenschap en Geloof 
niet slechts muyrlijk. maar onk noodzakelijk is voor. de iiatuur- 
oiiderzorkcr. die zijn veraiitwoordclijkr taak als volledig nieris 
wil vervullen. Zijn discussievrngen, koel en zakelijk gesteld. 
hrschten ons sneller don wij verwdckit hadden tot het vlak 
vati de cchte menseliiklieid. 
Drs. W. L. Helwig, inderhaast ~iitgeiiodigd om te spreken in 
de  plaats var, Drs. A. F. M. van Noort, kwam, hoewel hij 
toch bepaald niet orn het juiste moord verlegen zit. tijd te 
Icort om zijn visie op God en Geschiedenis volledig uiteen te 
ze-tten. Een ruime uiteenzetting van de kernpunten van zijn 
betoog moest ons dan ook voldoende zijn om de discussie in 
te gaan. waar nien de handen vol had adn vragen als: Behoort 
de Kerk tot de heils- of tot de  ~ r o f a n e  geschiedenis. of. indien 
tot hcidr tegelijk, welke rol spelen heide daar dan in ? 
Pater S. J. van Beurden sloot de rij van sprekers met een 
gloedvol betoog ovrr Liefde en Recht. 
Een moeilijk oriderw~rp. dat hij prachtig heliaridelde. en dat 
ons mede daarom zo aarisprak. omdat hij zells kranten vaii 
daags tevoren erbij haalde ais documentatiemateriaal oni ons 
toch vooral inaar duidelijk te rnsken hoe aktueel zijn voor- 
dracht wel was. Ondanks het feit dat enig? moeheid zich 
manifesteerde onder d? toehoorders. werd daarna toch de 
disclissie over dit moeilijke onderwerp tot een goed eind? gr- 
bracht. 

Om 6 uur op W i t t ~  Donderdag kwaiiien wij nog eens samen 
o m  de plechtigheden te virrrri. Hi-t viel niet mee om een vol- 
doende aantal kandidaten voor d? voetwassing te vinden. H r t  
had rr veel van  weg. dat het ondergaan' van d r  voetwassing 
grote bescheidenheid en opofferginsgezindlieid v e r g d ~ ,  dan het 
verrichten ervan. Een vnii de kandidaten lie tenminste vcr- 
stek gaan, zodat in allerijl voor een voetvervanger gezorgd 
moest worden. 
De bezinningsdagen werden beëindigd tijdens het gezellige 
samenzijn daarna in de kantine. Vele leraren lieten zich daar 
even zien en namen deel aan de algehele vreugde. 

Het blijft voor mij echter onkgriipelijk. dat men het dank- 
woordje dat Chric Vogeizang daar namens ons allen trachtte 
uit te spreken zo openlijk en zo krenkend sabotteerde. 
D e  geestelijke en stoffelijke goede wijn van deze bezinnirigs, 
dagen behoefden bepaaldelijk niet zulk een krans. Overigens 
hoop ik dat het de leraren en al degenen die hebben mee- 
gewerkt aan deze dagen niet a l  te moeilijk valt om onze dank 
toch te bespeuren. Maar juist dat speuren had niet nodig 
moeten zijn. Pim de Vroomen. 
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HET BESTE BEEN 
U zult misschien zeggen: . .Wat  valt er nii over de cour te 
schrijven? Nou ja. hij is van steen, loopt naar het midden een 
beetje af en aari de m c  zijde is er dan de kantine. waar je 
heerlijke thpc kunt krijgen. met het klooster. waar de be- 
stiiiirdel-in onzer school huizen. aan de andere zijde het er 
reeds hejnard uitziende schoolgebouu~ en dan is er Iiet pavil- 
joen met daartegenover een afddkje met daaronder fietsen. 
E n  dat is alles." 

Maar zo hedocl ik het ook niet. Nee, op bepaalde tijden is de 
cour heel interessant en wei van 10.25-10.40 uur en van 
12.20-12.50 uur. Populair gezegd: onder de kleine en de 
grote pauze. Je kunt daar dan allerlei verscliilleridr soorteti 
Trinitariërs zien lopen. Onder de kleine pauze zijn het cr 
nog het meest. Dan lopen we er alleiliaal. Onder de grote 
pauz? trekt Iiet hclr contiiigcnt 3c. 4e. Se en 6e klassers zich 
i t i  dc kantine terug. Bij mooi ureer komen zij er na ren 
tijdje weer uit. maar bij regen blijven zij er  lang mogelijk iri. 
Logisch. Zou ik ook doen. De grootste groep is die, welke 
ik de ..courlopers" zou willen noemen. Zij hebben de gewoon- 
te aangenomen. om dl dan niet ka~iazend. v i i ~ i  Iirt paviljoen 
naar liet fietseriafdnkje en tei-iig te Inpcii, in een eindeloze 
h~rhnling. K011 ja. eind~loos ...... tot de zoemer ons weer te- 
rug roept naar de lokalen. Dit heen en weer lopen gebeurt 
in groepjes of alleen en in een precies uitgebalanceerd tempo. 
De beginneling heelt \vel eens moeite niet de siielhcid. Heb 
ik ook q ~ h a d .  Jazekcr. ik ben er zelf CC". Maar na cen tijdje 
oefenen lircft iiieii de siiellirid al gauw tc pakken. 
EPII aai, hen vcru.aiitc groep is die van de ..courstaanders". 
Dcze treft inen alleen onder de kleine pauze aan. Zij staan in 
groepen van een man of 6. 7 in min of meer zuiverere cirkels 
geparkeerd in de omgeving van de sihooldeur. de w.i.'s en 
aan de ingangzijde van het paviljoen. E r  wordt in deze groep 
zwaar geboomd en tevens hebben versctiillendr <,roepies vrij 
vaak last .iriiri siriaasapppl- en bnnniiensrliilboriibiirderii~titen. 

Deze bombardirrienten worden als volgt uitgevoerd: Mrri 
houde een afstand van een meter of 10 en gooie Iict voor 
,.hornM dienende voorwerp hoog de lucht in. iets schuin in de 
richting van hrt doel. Terwijl de bom, die over zijn Iioogste 
piiiit heen is. recht naar beneden duikt, trekke men een zo 
oiischuldig mogelijk gezicht en Iope weg. ondertussen schuin 
loerend naar het resultaat. Dit is echter meestal gering, om- 
dat de yebumbarde~rdeii hijne nooit weten wie de bomliar- 
deur is. 
Dan zijn er natuurlijk de ..courrenners". Zij lopen hdrd, ofwcl 
om iemand te vatigen, ofwel om hem een zacht tikje tc g w m .  
Corns lopen zij ti- hard, wat dan tot gevolg lieift. dat zij 
tegen .,ren lange'  oplopen. Is deze nict vergevingsgezind. 
dan krijgt de arme courrenner een siliop onder de broek. 
Doch dat mag niet hinderen. 
Vroeger werd er ook een soort sliertenspel gespeeld. maar na 
de Kerstvakantie is deze vorm van vermaak in de ban gedaan. 
Ook wordt er nog ,.gevoetstoktm. De belangrijkste r q e l  van 
dit spel is als die bij voetballen. alleen gaat het hier niet om 
een hal, insar om een stokje. dat in een doel inoet. Andere 
regels schijnen er niet te zijn. Ik kan het natuurlijk niet hele- 
maal beoordelen. ik ben buitenstoiindri.. 
Ja. en tenslotte nog de ,.handslaghalspelers". Het doel vktn 
dit spel is orn een. ,neestal in plastic verpakte. prop rnet de 
hand iii het voor goal dienende courmrdedelirigenbord te 
slaan. Er is natuurlijk een keeper. 

Na scliooltijd is het druk verkeer op d? roiir. Ja,  er mag 
eigenlijk wel niet gereden worden. maar dat is een al lang 
vergeten regel. Van hogerhand worden trouwens geen maat- 
regelen meer getroffen om dit tegen te gaan. Dan verschijrieri 
er ook degenen. die die dag na 8.45 uur binnenkwamen. om in 
ieder geval de grootste proppen en andere voor duiven niet 
eetbare ~n~erech t igheden  op te ruimen. Daarna wordt oiize 
cour stil, allpen eeii augustijn vertoont zich nog wel cens. 

B. Kal. Ib. 

Deze grote figuur is onlangs nog in het nieuws gekomen, om- 
dat a a  nhem de Erasmusprijs '61 - '62, die jaarlijks door de 
Fnndation Européeennne de la Culture wordt uitgereikt om 
eminente figuren in het leven van de geest in Europa te eren, 
werd toegekend. 

Bij deze gelegenheid verbaasde hij velen die hem nog niet 
kenden door als man van 76 jaar nog zo'n briljante rede uit 
te spreken. 

Romano Guardini werd in 1885 te Verona uit Italiaanse 
ouders geboren, maar reeds in zijn eerste levensjaer verhuisde 
het gezin naar Duitsland. Na zijn gymnasiumjaren studeerde 
hij aan verschillende universiteiten o.a. natuur-, staatsweten- 
schap en theologie. In 1910 werd hij priester gewijd en na een 
tijd jeugdwerk gedaan tc hebben, werd hij in 1921 professor 
in de christelijke wijsbegeerte, welk profersoraat hij nog steeds 
bekleedt. 

Van  zijn W E R K  valt niet alleen de omvang (ongeveer 71 
boeken en een g r w t  aantal tijdschriftartikelen) op, maar ook 
de enorme g c v a r i e e r d h e i d o.a. werken over Christus, 
hdigen, literatuur, grote denkers, liturgie en gebed, pedagogie. 
men en wereld, christelijke bestaan. Het geheel is te splitsen 
in theologische en culhiurhistorische werken. 

Guardini is in ons tijd van specialisatie een van de zeer wei- 
nige u n i v e r c e l e geesten, hetgeen ongetwijfeld de lees- 
baarheid van zijn werken ten goede gekomen is. 

Als zijn belangrijkste boek beschouwt men zijn meesterwerk 
over het leven van Christus ,,De Heer", een boek waarvan 
meer dan een miljoen exemplaren verkochten zijn en dat in B 
talen o.a. in het nedalands is vertaald (men zou het een 
.bestseller' o o  reliaieus terrein kunnen noemen). ~. - 

Het D O E L  van d: meeste van Guardini's we&en is het ver- 
band tussen religie en cultuur te herstellen op deze kentering 
naar een nieuwe tijd, mals  hij het zelf noemt. door bet oude 
weer nieuw te maken, de eeuwige waarden in te passen in 
deze tijd. 

Zijn BETEKENS is, dat hij door deze pogingen velen heeft 
heinvloed, en daarom een van de grote religieuse figuren van 
deze genoemd mag worden. 

Toi'ne van Agtmael. 

AGENDA 
Maandag 9 juli: Sportdag. 

Donderdag 12 juli: Proilamatie te 10 uur. 

Sluiting van de cursus. 

Dinsdag 4 september: Hervatting van de lessen te 8.15 
uur. 
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dedel~jk tot handelen over - hij trekt zich terug in zijn overdsd~g 
luxe woning - slaapt 3 dagen voor - de moordenaar heeft zich naar 
kaapstad begeven - daar woont ene mejuffrouw greensmauth - de 
onvermijdelijke fernrne fatale - de meecterspeurder denkt haar al Uw schoolboekeii 

NIEUW AAN TE SCHAFFEN 
U k u n t  25-40 "/o besparen door ï i i v r r l  mogelijk gebrtiikte 
schoolboeken te kopen. 

W i j  leveren d i e  in goede staat eii orider gerentie. 
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