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In de o v e ~ l o e d  aan schoonheid, 
die de natuur in de hoogzomer 
ten toon spreidt, komt de pracht 
van het kleine sterker naar 
voren. 
Zoals deze bloemen, de pracht 
van hun openstaande kelken to- 
nend, van een zekere rijpheid 
getuigen, zo nok is het een teken 
van rijpheid, de details op te 
merken en te waarderen, ook de 
details van het dagelijks leven, 
waarvan de drukte veei moois 
en goeds aan het oog onttrekt. 
De vacantie stelt ons in staat 
om waar te nemen, wat nooit 
opviel indien wij ons rust gun- 
nen en niet steeds uitzien naar: 
morgen. 



Sfrandperikelen 
De zon overgiet een goudbruine zand- 
vlakte, waardoor boven het bruin een on- 
zichtbare walm gaat hangen, die alles 
doel trillen, met het nerveuze rythme van 
een bevend zenuwachtig hert. Daarop 
krioelend wit, rood, bruin in allerlei 
schakeringen met daaroverheen het meer 
of minder zwart, blauw en geel textiel. 
Achter, voor of desnoods over deze 
scheppers van patronen hangen, staan of 
liggen, de, door vernuftige geesten met 
een sublieme vorm begiftigde, strand- 
stoelen. Deze honingkleurige stoelen, gro- 
te bijenkorven gelijk, doen des te gemak- 
kelijker het monotone lawaai in eenicdcrs 
gedachtc overgaan tot een sterk bijenge- 
zoem. Boven deze ,,showN de blauwe 
lucht, die in de verte overgaat in een 
blauwe zee. Soms echter een lucht, die 
door een grijs, zwoegend water, harder 
en blauwer gemaakt wordt. De geur 
door dit alles opgeleverd. varieert van  
een zoetzure lucht van zonneolie tot een 
zoetzure stank van de haringventers. 
Da t  is de  Nederlandse kust in het hoog- 
seizoen op een, door de ,,Bilt" van mooi 
weer voorziene dag. 
,,Nederlanders aller streken verenigt U 
en bezoekt bet s t r a n d ,  zal die dag 
weer de ICUS zijn van vele neringdoen- 
den iii het kustgebied. 
Ook ik bied geen weerstand! Terwijl ik 
op  de boulevard in tweestrijd sta om- 
trent de richting van mijn a.s. strandbe- 
zoek, zweeft een zonaanbidster, met een 
uvelhaast onvnorstelbaar bruine kleiir mij 
voorbij. Haast was ik diepbïschaanid 
weggegaan; mocht ik mij wel mengen on- 
der zulke lieden? Maar met het idee: ,,Ik 
zit op  school en weet ik vccl wat zij 
doet?" werd d ï  tegenstelling bruin-wit 
uit de wereld geholpen. 
Eenmaal beneden moest ik onmiddellijk 
discreet mijn hoofd afwenden, omdat de 
uitroep: ,.Het, Joan, zorg d'r is effe foor, 
dat die goserd me niet stoaat af te Ioerc". 
van een b~itenpro~ortionele,  kennelijk 
Amsterdamse, dame, die omgeven door 
een minisciile handdoek zich met een zeer 
omvangrijk badrostuum trachtte te om- 
hullen, mij min of mecr daartoe dwong. 
Joan, die overigens geen sterke in- 
druk maakte, ging toen zeer plirhtge- 
trouw op de iuibte plaats staan! Trou- 
wens, ik loerde helemaal niet. 
Een man vroeg me eerst in het Duits, 
toen in het Frans, toen in het Engels of 
ik een strandstoel wenste, ik zei telkens 
doodgewoon ,,Neen", toen hij tenslotte 
zelfs in het Nederlands vroeg of ik een 
stoel wou en ik weer ,,Neen" zei, be- 
greep hij 't onmiddellijk en zei ,,Oh". 
Vreemd vond ik dat. 
,,Wie spat ist es" was bet volgende wat 
we overkwam. 
Even later struikelt er eerst een persoon 
over m'n ligende, koesterende gestalte, 
dan loopt er iemand vlak langs me heen, 
zodat m'n ogen dichtgeblazen worden e n  
tot slot van deze ,,vrolijke keuken" valt 
er een rode bal precies o p  m'n achter- 
hoofd, m'n neus komt hierbij in conflict 
mct enige zandkorrels. Het driedubbele 
,,sorryw maakt dit natuurlijk meteen goed. 
Vervolgens komt de  wind opzitten 
Begrijpt U wat ik bedocl? 

Pietcr Mascini (4A) 

at the 
Philharmonic" 

Nederland kan terug zien op  een geslaagd jrizz-seizoen waarin o.n. optraden: 
The  Jazz Messengers, Duke Ellinqto~i, Jazz a t  tlie Ciirncgic Hall. Horace Silver 
en Jazz at the Philharmoriic I en 11. IIr t  Ze ~ F E I  van J.A.T.P. besloot het seizoen 
op  22 mei j.]. iri Anist~r.dniii rn Schevcningen. 

Vergeleken met deel I (zie vorige niiiumcri is dit concert enigszins tegencjevallen. 
orridat de musici iii het grhrel gcm J.A.'i'.P. musici waren. 

De avond werd geopend iiict het trio van Jimmy Ginffre. bestaaride uit Ginffre 
Iclarinct en altsax). Walter  Clnrk (bas) en Jimmy Hall Igiladrj. Een trio diis 
zonder rliytliriie srrtit-. Doordat de bas de melodie speelde werden prachtige en 
fascinerend? solo's ten beste gegeven door de uitstekende hassist Waltcr Clerk. 
Dit trio kon nu niet bepaald door irderee~i worden gewsardccrd. doordat hun 
rii~izick. die een aparte stijl heeft, nogal iil klonk en inen soms moeite had o~ri  de 
zachte toonklanken te horrri. IIet eigenaardige van  Ginffre is dril de lag? klank 
van zijn clariiiet heel r1.g ovcrrenkomt met die van zijn altsax. 
In , ,So~iq  of t l i ~  Wind'' en .,Carefull" hoorde men bociende staaltjes van expe- 
rinienteren. iiiaer swing en techniek is voor Jiriiiiiy Ginffrc geheel vreemd. Om dit 
trio nii werkelijk te waarderen werd grote concentratie geëist van hei publiek 
en was er dus van ontlading lielernaal geen sprake. 'rilat wel het qeudl was bij 
het optreden van het quartet vali Geiir Krupa dat als tweed? liet podiii~ii brtrad. 
Dit ~luartet  heatorid uit G ~ n r  Krupa [drumsj. Ronnie Bal1 (p iano) .  Jirnrny Gun- 
non (bas) en Eddie Miasserrriari (tenorsax en fluit). Het geheel van dit quartct 
viel nogal tegen en de scli~ild daarvan lag bij Krupa zelf. die <net zijn frlle, 
stuwende en langdurige solo's zijn collegae geen kotis g-f. Vooral zijn 
pLnist Ronnie Ball was hier de dupe van. dit. toch ht-us wrl  tot iets in staat was 
en aanne r r  Eddie Wasserman mrt zijn tenorsau of fluit een solo moest geven. 
moest hij het vuurwerk van Geile Kriipn overstemmen. waardoor liet ge l ie~l  nogal 
..scheurend" werd en ons aan een soort muziek deed denken dat totaal niets met 
jazz heeft te maken. 

De leider had blijkbaar alleen maar aan zichzelf gedacht en dat  was zijn popu- 
lariteit uit zijn periode hij <;oodman en daar is hij volkon~eri in geslaagd. en wat 
techniek en show betreft, daar kan hij ook iiog wel een aardig woordje met mee- 
spreken. Het quartet speelde o.rri. ..Sweet Gcorgia Broafn" en ,.Stamping a t  the 
Savoy" en nog ren nunirner waarin Krupa weer eens een cchle ouderwrtse solo 
gaf: dit nummer is  iiiijn s~crctaressc helaas vergeten te rioteien. 

N a  de pauze leverde het quartit van (;erry Mulligan het echte fijne werk. zoals 
Michid A. de Ruyter zei in een kort onderhoud, dat ik niet Iiei~i had in dr  pauze. 
Mulligan begon verschrikkelijk ongeinteresseerd, wat niede t? wijten a a s  aan de 
vele ,.plaatjesmakers" die zich voor hem verdrongen. Dat hij volkomen lak had 
aan iedereen, hleck wel toen mijnheer in een briiiti oocrhemd met korte mouwtjes 
opkwam en de anderen ,.slechts" in sninking gekleed waren. Na een zwak begin 
steeg zijn s p ~ l  tot grote hoogte. W e  noemen hier .,Welking shoes", , . B h  Port" 
en ,,Jcist in  Ti~ilr". waaruit bleek hoe bijzonder rijk hij is aan ideen. Zijn handen 
schijnen sorns de hariton onvenvacht in eer, tenoriristriirnent tc veranderen. Hij 
wist steeds het juiste moment te kiezen oin in te \rallen. wat een overrompelend 
ef f rc t  gaf, hetgeen mede te danken was aan trompettist Art Farmer. Het geheel 
werd gecompleteerd door Bil1 Crow (bas) en Sam Bailey (drums). 

Mulligoii speelde ook nog o p  de piano. waarin hij mij bepaald aan Brubrck 
decd denken. 

IIet jazz-seizoen is nu afgelopen en \,oor liet a.s. siizoeii zijn al aangekondigd 
nchtcreenvolgens: Duke Ellinqton. Errall Garncr, T h e  Jazz Messengers en 
het M.J.Q. 

Tot  het volgende seizoen. 

W. BEELEN (4Aj  



De gespmnen blik van deze grote Spaanse filosoof en essayist verraadt een 
scherpe concentratie; her welgevormde, gave gelaat is open en wekt vertrouwen: 
de strakke lippen suggereren vaslberadenl~~id.  Het p o r t r ~ t  van een mens is be- 
langrijk. omdat het beeld van ren niens. dot d~ kunstrnaar onwillekeurig in iets 
eigeníiids uitdrukt. ons er voor. hrhocdt dc pcrsoon, over wie wij veel weten. 
maar. die wij ons niet voor kunnen stellen. tot een abstractie, een onwezenlijk 
o b j ~ c t  t? ~nlok~n.  

In Madrid is hij geboren. 1883, de zoon viiri een journalist en van  de eigenares 
van een dagblad: los t  Ortega y Gasset. Z o  belandt hij i i i  de merrld van de 
journalistiek, een w-ereld waaruit hij zich niet terxiggctrnkken heeft. Zelfs als 
erkend filosoof, schrijft hij niet voor zijii collegae-specialisten maar. naar eigen 
behoefte. eenvoudig, kort, met de helderheid van  de mediterrane hemel en nirt 
de klassieke strakheid. essavs voor het bredr. oritwikkelde nubliek. in de hoop 
mee te bouwen aan de nie'L1w Sp,iansr iiit~lligentia. De ~cht r rgrond van dit 
laatste is. dat hij tijdens zijn rt~idies op een Jrzuirencollcge. wanneer hij de wereld 
in Iiaar ~iiu~elijkheclrn gaat onderzoeken. het nationale verval, de gedesillusio- 
iiecrdheid en h ~ t  doffe individualisme van de Spanjaard moer aanzien, evenals 
het f ~ i t .  dat zijn land maatschappelijk achterlijk is en volkomen onyeïnteresseerd 
i n  niitteloos ren opzichte van  de andere Europese landen staat. Het verlangen 
naar een hrrhoren, optimistisch en energiek Spanje, geleid door een - begrijpe- 
lijkerwijs geïdealiseerde - voortreffelijke intelligentia, die bekwaam is voor het 
geestelijke leiderschap als voor het zelfgekozen beroep, ia de drijfveer van zijn 
werk geworden. En een leider van de intelligentia is hij gewo~.ileri. 

In zijn filosofische verkennerswerk ,,Espana in vertebrada" - het Spanje zonder 
ruggegraat - is heel zijn aandacht nog gericht op  zijn vaderldnd. Later komen 
zijn inzichten over Europa: .,La rebelion de las rriasas". liet bekende: .,Opstand 
der horden". Ortrga was de idedle coiiibinatie van joiirnalist-ohscwtor en wijs- 
geer, die tegenover het naar buiten gericht zijn en gecotifrnntrrrd worden met de 
dwaze poppenkast, die het iiieuw.s vaii alledag v a n  hct leveti gcrft. het strenge 
onderzoekvan het leven s t ~ l d c  en zijli hcschourving bouwde op de vaste en geleide- 
lijk h1.cdt-1. u~ordeiide hasis van cen groeiende filosofie. 

Als zovelen in de geschiedenis vúór Iieiri. als zov~len .  die hetii nog zullen volgen, 
worstelt liij uni de oplossirig v a n  de tragedie drr iuenshrid tc vinden. tot welke 
tragedie ook dit zoeken riaar liet niet vi~idbarr  1ioo1.t. e n .  zich-zelf rr in hetrokken 
wetend, rrioet liij. gedreven door Iict verlangen om het Zijnde te doorgronden, 
zoeken niet de rilstrlooshrid. araarop Augustinns doelt. als hij schrijft: et inquie- 
tuiri est cor nostruni. donec r rqui rca t  in te (Deumi.  E n  hij eist van zijn filosofie, 
dat zij: ..Een s c h ~ r p  on~ l i j nd~ ,  ondubbelzinnige, zo mogelijk in strenge stellingen 
geforiiiiileet.de en grmakkclijk te begrijpen leer is." (G.  Dilthey y la idea d? la 
vidaj. Dank zij zijn begaafdheid voldoet zijn filosolie stellig aan d a r  technische 
eis, maar dat zij voor de hedendaagse mens nirer aanvaardbaar is dan die van 
Hegel of Kant liyt aan de leer zelf. zij gaat inl. van het leven zelf uit. 

W i c  icts over Ortcgu gaat lezen .ontmoet een rijkdom aan practische ideeën, 
vcrhcldcrd door verbluffende. treffende voorbeelden, die het geheel zeer aan- 
nemelijk maken. Toch verlangt men allereerst zijn grondstellingen te kennen, 
precies en niet slechts een enkele, maar allen. W a n t  d e z ~  f i losof i~  als zodanig 
heeft geen waarde meer voor degene, die niet d r  beginselen zich nict kun ver- 
eniilen. Om zeer kort Le zijn: 

D e  wijsbegeerte is een .ivetenschap, d.i. een ontledend nadenken: dit veroiid~~.-  
stelt haar object als gegeven - de wijsbegeerte gaat over de werkclijkhcid als 
geheel, moet daarom voor on* toegankelijk zijn, n.l.. door het leven. waarvan 
het denken rrri lunctie is 

<>rtegn onderstrlt dat het Zijn reeds een objectieve orde heeft waarvan de ratio- 
nele ordening steeds door ons herzien moet worden omdat wij de orde subjectief 
CTVI~IPII  Iirhhen rr crvaren. 

Deze Iilosolie heel1 Orteg., het ratio-vitalisnie oiiidat zij uitgaat van 
tiet lrvrri. vita. oni dr  waarli~id - liet rrrstr  axioma of dogma. waarin ieder 
grlooft - door streng rationccl denken te ontleden. Door zijn opvattingen over 
deze wi'narhrid en d r  wrrkciijkheid rekent men Ortega onder de existentialisien. 
D r  enige radicale u~crkelijkheid. die gegeven is. is het leven van iedere, indivi- 
duel? mens. dic zijn eigen leven is, de som van zijn daden, deels. in voortdurende 
samenspraak met zijn Umwelt, zich zelf vormend. vooruitziende. plannen makend, 
en zich zelf verwezenlijkend. De absolute mogelijkheden oni zich zelf te vormen 
mogen dan onbeperkt zijn. de o~imiddrlliike zijn begrensd door de historiciteit. 
het verleden beperkt. 

.,De mens heeft geen natuur, hij heeft een geschiedenis,' (Idras y c r ~ ~ n r i a s ) .  
Dit zichzelf verwezenlilken wordt bepaald door ren r.o~ping, hij hct voldoen 
waaraan men gelukkig is. Pri door ren noodlot. G~niakkelijk gaat men bij het 

Irzcn hiervan denken aan de praedesti- 
notieleer. 

Toch is dit misschien goed te praten of 
re vergeven. W a n t  Ortega's filosofie is 
nog in wording. niet af. De denker h ~ ~ f t  
liaar nirt af kuiineri krijgen. nick alle 
diepten en gronden er van kunnen ver- 
kennen of niet kunnen uitdrukken wat 
hij reeds voelde. Ook is de homogeniteit 
van de leer hier en daar verloren clegdan 
onder de invloed van ideeën viiri buiten 
af; dit maakt Ortega tor ren oiristreden 
figuur. 

Is hij atheïst of niet? Hoewel hij zich 
nooit atheïstisch hrcfi uitgelaten, kan hij 
nog wel nihilist zijii Zwaar  moet het 
hem aangerekend worden, dat hij zich 
niet over liet Godshcstaan heeft uitge- 
laten en ?l. dus geen plaats voor inge- 
riiiilid heeft in zijn leer, tem-ijl deze 
kwrstie de meeste consequenties heeft 
voor het mensenleven. 

V a n  dit punt zal de aanoaardbaarhei~i 
van zijn w-ijsbegeeite afhangen. Laten 
mij aannemen. dat hij op  de boulutrrrci- 
nen van zijn filosofie wel d? hiiizerihlok- 
ken neergezet heeft. maar op dc plek. 
waar de kathedraal mocst komen, zijn 
h o u w k ~ t ~ ~ ~  en materiaalopslagplaatsen 
grplaatst heeft. W i e  als christen in dize 
..stadM gaat uzonen moet er zich miiistells 
van verzrkereri, dat de bouw van de ka- 
thedraal werkt-lijk mogelijk is. Ziehier dit 
schetsje var1 het ratio-vitnlismr. 

Ortcga y Gasset was in vele opzichten 
ren begaafd man. Maar zijn eiyenscliap- 
pen als spreker, kunstkenner. politicris, 
hoogleraar en ~iiigever hebben zijn pres- 
tiqr als filosoof toch vcrlccr geschaad. 
Hij s t u d ~ ~ r d ~  Icttcren en wijsbegeerte 
in Madrid. stelde zich in Duitsland ter- 
dege op de hoogte van het merk van 
Kant en Hrgel. 

D,- eerste stap naar een eigen filosofiï 
z i t  hij in: .,El T'ema de nuestro tiempo": 
ren zcei- grondige studie in ..Ideas y 
creencias' en over de vitale rede: ,,His- 
toria como sisle~iia''. Eer1 groot aantal 
essays over vcrschillendc onder~verpen 
en inct dr  uitwerking van het ratio-vild- 
lisme vestigden zijn reputatie als schrij- 
ver en geleerde. 

Tijdens de Spaarise biirgcroorlog (1926 
-1945) verbleef hij in hct hiiitcnland. 
en bezocht o.a. Nederland. Teruggekeerd 
in Spanje stirhttc hij zijn eigen academie. 
Nii een kankeroperatie aan de maag is 
hij in 1955 gestorven. Spanje verloor cen 
van haar grote rn,iIirieii. 

Bro~iiien: J. H. Walgrave: De Wijsbe- 
geerte van Ortega y Gasset. Aulo- 
r.eeks, Utrecht 1958. 
G. J. < h s .  art. Ortega y Gasset 
in W.P. Deel XV. 
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Afd. GYMNASIUM alpha: 

Leo Beuclei 
Hiirry de Broiiwcr 
Jacq Kleili 
Leo Pcipelard 
Wiin van dei Wriden 

Afd. GYMNASIUM bèta: 

Loek Coebergh 
Maarten Ellis 
Gerard vaii Golrii 
Ton  In der. Rirden 
Kees Keulemaris 

Afdeling HBS A: 

Rnrt Alkemade 
Louis Biil 
Frits Dieben 
Heiik van Hensberqen 
Piet Kleijs 
Frits van Rheenen 
Arir Rictvink 

nfgcw-ezen 1 candidaat 

Harold ter I3aar Brem Niessink 
afge\vezeii 1 candidaat Heiik van Noort 

Hans Peerboom Afdeling HBS B; 
Luc Verpaalen bij Iirt t ~ r  perse gaan van dit nun -  

afgewezen $]een irier nog nier bekend. 

Begrip voor niet-westerse studenten 
Zo;ils iii één viiii de voorafg,i;inde iiuriiilirrs van 'Tolle Lege 
reeds ii~iiield wcrd. is vnn 4-6 april 1959 het negende 
Fv1isr;iologiscli Studie LVeekend * 1 gehouden. dat in het teken 
stond vnii lict vraagstuk i.i!ri dt- gi-oriende annpassing in dz 
niissiigchirden (Zie:  Missiologisch Studie Weekend. Frans 
I<roon. 'Tolle Leqe nu.  6. cnici 19591. 

Tijdeiis dit weekend tir,iclit d r  forumavond eer, bijzonder 
aspect van h ~ t  i ~ r i ~ ~ p i i ~ s i ~ ~ g s p r o b l c e m  naar \.oreri, dnt ik in 
verband irwt liet f ~ i t .  dat er weer v~rschillelidc mensen van 
de hoo<isle klcissen op  her punt staari tot de st~identenkringen 
le q.t:tn brhoren, onder de aariii,iclit wil hrcngcn. 

Het betreft n.l. de niet-westerse student aan dr  w-esrerse 
uni~ersili.il, 

Het was de heer E. J. Soctorto. die uit ervaring vct.schillende 
rnoeiliikliedeii van dr  buitenlandsr, rnet nznie van de Afro- 
Aziiitirilii studenten. aan de u,estersr iiiiivrrsiteiten naar 
voren bracht. 

Deze i~iocilijklirden hetrcffen financiële voorzii-ningen, studie, 
kliiiiaiit. niilicu ctc. 

..Her is vaii bilniig dar diegenen, die straks de elite gaan 
vorriieri vaii reti opkomend land. studereti in internationaal 
vcrhniid. opdat zii daarduur eer, hctcr inzicht krijgen in de 
inentnliteiten vcin de verschillende volkeren en in de verschil- 
lende verhoudingen in de wereld. 

Dit brengt echtcr br l ia lv~ gmtr  voordelen, ook zeer vclp 
nioeilijkhrdrri inct ziih mi-c. Deze studenten koiiien iniini-rs 
in een Idnd dat hu11 totaal vreemd is en w'tarin iiiensen leven. 
wier i~ii~itnlitcit zozcer verschilt van die vaii henzelf." aldus 
Soetarto. 

Het is <lus hrgrijpelijk, dat het studeritenle\~en, dat  voor de 
i~ilnitdsr studenten dikwijls uele iriueilijklicden inct zich mee- 
brengt. op  de buitenlandse studint nog veel zwaarder drukt. 
Ook al rvoorii de s t u d ~ n t  op  knnicrs en is hij schijnbaar een 
zelistiindig iemand, tocli h ~ ~ f t  hij hchoefte aan een gezins- 
Icvcn, waarin hij zich tliuis kan voelen. 

Voor. dr  binnenlandse student k,in aan  deze hrhoefte dikwijls 
voldaan worden, md;ir de buit~iilaiidsr zal, wanneer ho niet 
w-ordt opgenomen in ren bepaald gezin. alleen blijven staiin. 
'l'och heeft ook hij hehot- TC nnn gesprekken met mensen di? 
hem begrijperi, niet xvic hij zijn moeilijkheden, die dikwijls zijn 
diepsle iririrrlijk raken, kan bespreken, a a n  iets waarop hij 
kar, t~riiyvnllcn. aan liefde. 

FIet blijkt. dat voor deze studenten erg weinig gedaan wordt: 
e r  bistnnn enkele intern~~tiuiiale st~identenverenigingen, dat 
is hijna alles. 

Ik gclnof niet, dat dil voortkn~iit uit een soort aritipatliir ten 
opzichte van de buitnilriiidst- student. maar eerder iiit een 
niet kennen van zijn ~iiocilijl<heden. 
Dit is get>leke~i uit verschillende reacties na afloop van de 
voordracht van de heer Soetarto. 

Het allereerste wiit el- g ~ d o n n  moet w-orden is: dc vcrschil- 
lende moeiliiklirden van dc niet~wcstel.sr stiidcntcn onder 
ogen brrrigr~i van de  binnen1;indse stiid~iiten. opdat door 
hen vriscliilletide acties op  touw gezcr kunnen worden oni 
de niet-wi-stcrse student iri die grzinnen onder te brengen. 
waar Fen sfeer bestaat viiii reli elkaar trachten te brgrijpen. 
Pas w-anneer iemand rirli hcwust is van een bepaald kwaad, 
kan hij proberen dit uit d? mcg te ruimen. 
Boven sprak ik uvrv hrt onderbrengen in gcziiinen. omdat ik 
meen dat een gord gezin ook voor ~ l c z ~  inirt-westerse studen- 
ten het iiiecst idcole milieu is. 
Na :tiloop van zijn voordriicht vertelde mij de lieer .Sctsrto 
hoe lie~~liaaldclijk een sludirvi-iind van hem 's aviioiids, dikwijls 
's narhts, huilend bij hein op hczoek kwarri, niet iiit een soort 
seiitinientnliteit, rna'ir F P I I V D U ~ ~ ~ ,  omdat hij. in cen bepadldc 
mot-ilijkheid ve rke r~~ idc .  geen uitweg incrr zag. omdat hij ziih 
in deze rnoeilijklrcid alleen zag geplantqt.  Pas nadat liij was 
opgenomen in rrti gcziii. ging Ales plotseling veel brtzr: zijn 
studie, zijii vcrliouding tot de ondcre studenten etc. 
In de studrrircnverenigi1i$1er1 inoet dus uvel. drzc dingen ge- 
prrtdt worden, warit dr niet-westerse studenten hebben Iict 
reclit dat de binne~ilaridsr studenten I i ~ i r i  iiinrilijkheden Iiclj~cn 
virlichten. Zij kunnen een bijzondcrc aanspriiiik ~iiiiken op  
hiin sympathie. oiiidat zij in een vrrcmd land leven. in een 
vrremde or~igevitig. 
Het is de b a k  van het westen oiii hierin het roininunistisclie 
Moskou. clat zijn uiterste best docr alles aai, d r  buitenlandse 
studentin tc geven wat Z P  verlangen, vbór t r  zijn. opdat het 
rotiiiiiunisme niet door deze studenten, wanneer ze weer naar 
hun vaderld~id ziillen teruggekeerd zijii, verbreid zdl worden. 
Zij m.oeten van h ~ t  wcsten de icidr.uk van begrip en christr- 
lijke naastenliefde inct zich meedragen. 

GERARD MOOYEKIh'D. 

" )  Door onzr niissiecliih hen ik in staat gesteld dcrl tc ne- 
men aan dit Missiologisch Studie Wrekend. waarvoor ik het 
bestuur van de A.(;. nog hartelijk diirik ;cg. 



De Boerenbond voor Buitengewone Boerenbelangen hield 
een besloten bestuursvergadering iri de Bruine Biljartbal. aan- 
vang 8 u u r  precies. 
Waaroiii jiiist in de Brui i i~  Biljartbal' Nicmnnd wist het. 
Maar de Bruine Biljartbal w.as het enige café in het dorp 
met volledige vergunning en het gerucht ging. dat  liet er 
Boer Bartels van de Buitenhoeve alleen om t? doen was 
weer rens jenever te drinken op  kosten van de Bondskas. 
Bartrls unas de voorzit t~r van de Bond. Vanwege zijn bon- 
k i g ~  grzicht Iiad hij de hijnaam van Paardekop. Toen hij het 
café wilde binnengaan en het paard van boer Schut ruw 
opzij drukte, zeiden de omstanders dan ook plagend: ..Kijk 
inaar uit. ' t  kon je vader wel wezen." ,,Kan niet". antwoord- 
de Bartels gevat, ,,'t is een merrie". 
Nauwelijks w-as hij binnen of hij had de ~ r r s t r  ouwe klare 
d1 voor liriri staan. BOPP Schut zat er al en een ogenblik 
Intrr kwamen Nijf en Den Uil gelijktijdig binnenstappen 
Hct w-achten was nu alleen nog op  Manke Leendert van de 
Wingerd. Niemand verwonderde zich daar over. want Manke 
Leendert had de gewoonte altijd vijf iuiiiilten te laat te ko- 
men. Als ze er iel* v a n  zeiden was zijn vast? antw-oord: 
.,iriien poot s t ~ c k t "  en dailr in~r &.OS het voor hem af. 
Toen ze er alli-iiinal waren kon het feest beginnen. Bartels 
gaf ccn mep op de tafel met zijn eeltige knuist. zo Iiard. 
dat de glaasjes op  het buffet er \,,in trilden. .,l.aäii \vi.'crrst 
maor 'ns allrmaol intuten" begon hij de vrrgadering. Gelijk 
hevelde Iiij rijn gloasjc Iccg en schoof het naar voren om 
vooral tni~ts t? miss~n.  Schut bcstelde ook een borrel, Nijf 
en Mankr Lcendcrt een glas pils. Den Uil, die gelieeloiit- 
houder iv;is en kennelijk het woord gazeuse te ~iioeilijk voiid, 
zei: ,,Geef mien maor 'n glas limonade die krek slnaokt of 
mien been sliiupt". Na cveri voorhoofd fronsen snapte de 
k,<strlein Iiet en alles wcrd aan het drinken gezet. hilaar 
zo'n vergadering was er tenslotte niet alleen om te drinken, 
er moest ook iets gegeten u,orden was de aig?iii?nc opvat- 
ting. Het gebeurt nu eeiii~inal niet iedere dag. dat de Hond 

betaalt. Den Uil had weer wat bijzonders. ,,Geef inij maar 
twre gibakken giraffenoren mrt een sneetje bruin brood" 
hrstrldc hij. ,.Spijt me", zei de kastelein. die er wel even 
mee zat. ..dat kan niet doorgaan, we hebben geen één sneetje 
bruin brood meer". 
Nijf en Schut narnen sanien éen dubbele biefstuk. Schut. die 
even goocheni als gierig was. s n ~ e d  hrt  hakscl gauw door 
in twrr ongelijke drlrii en hicld Nijf de schotel voor. Deze 
was cchtcr ook niet achterlijk en nam prompt hrt grootste 
stuk tot verontwaardiging van Schut. ..Urat bitide gij ene 
ichoft orri rnetern Iiet grootste te pakken" kreunde hij. ,.Wel". 
zei Nijf kalm, ,.wat hsdde gij dan gedaan?" ..Ik zou natuur- 
lijk het kleinste genomen hebben", zei Schut prompt. .,Nou". 
beet Nijf terug ..hou oewe kop dan. gr het nou toch ' t  
kleinste!" Noodgedwongen nam Schut toen niaar gcnocgen 
rnet zijn deel, maar de aardigheid was er voor l i ~ n i  a f ,  zei hij. 
Bij Boer Dartels be-goli de jencvir. ook te wrrk~r i .  Hij hcgon 
steeds onrustiger te worden. Deli U i l  zat onderhand hevige 
pogiiigeii te dom oin de gehakken asrdnppcls. die hij inplnats 
van dc gir;iffenoren had besteld. met mes en vork naar 
binnen re werken. Het was echter te zien dat hij het op deze 
voorname manier niet gewend was en toen er een aardappel 
onder zijn vork u~egsihool. precies op Iirt oog van Borr 
Bartrls. was de boot a a n  Bartels dacht dat hij hrt rr  om 
deed en met éPii ruk sprong Iiij over~ii id,  greep Den Uil 
vierkant van de gro~id en zonder verdere plichtplegingen 
s n i ~ r t  hij 1it-m diioi liet raaiii. 

Dat vallen vond Den Uil niet zo heel erg. maar het ncrr- 
komen op straat beviel hem minder goed. <;ekneusd bleef hij 
liggen. In een zucht stonden er een aantal mensen om hern 
heen en een ogenblik ldter drong Flipse. de dorpstuut met 
de snor. tiaar YOI.PII. 

, .Wat i hicr aan d r  hand" zei l i i j  met e ~ i i  grnfsteni t ~ g e n  
Den Uil. , .Wect ik vrul". zei deze ,,'k lig hirr zclf nog 
maar net". 
Van binnen uit het raam klonk de basstem van Bsrtels: 
.,Vanmegr oiigei-eyeldhedrn schors ik de vergadering tot 
riader te bepalen daturn". E n  omdat ik nog niet weet ivnri- 
iircr dat zal zijn. is lict v~r l ina l  I I ~ F T I I I F ~  aan Iirt ~ i n d ~ .  
Dank U. 

Ik  haricl uit i r i i j r i  niiume raani .  naa r  hiiiten grperst door de 
i~ i l le  bedoniptlieid van iiiiiri vertrek. naa r  hiiiten gelokt door 
de ri,icht. 
W i t t ~  e ~ r ~ d r n  hol-in FCII zwarte afgt.oi~d, nu en dan een 
zilveren beroering brengend, dic als cen mct dauw hchangeti 
spinneweb. in een uitgolving haar weg zoekend. de maan op  
koude, maar in dir koudheid sfeervolle wijze, ~i.eerspiegelt. 
Pririzrriil in die ii;iclit. vindt men geen plaiita vuor de overal 
nfdrilipeiiilr sentinieritaliteit, en de iiiaskerad~. die Iiet operi- 
har? lm-en inicestiil is. 
Dr  nacht is rcrlijk. 
In haar oprechtheid laat ze zien dat ze koud is in haar 
afgrond. 
Z e  geefl zich zoals ze is, iri dl hn'ir asprcten, en is daarom 
zo zinvol, ZO Iio~icnd a l  IIIEII  l.i in staart. 
Niet boeiend als een persoon. nier boeiend omdat ..er iets 
in ' of ,.iets achter zit". .,Er zit iets in een persoon": het 
ko~rit rr \,,ikik niet uit. . E r  zit ren vogellje in ver1 kiekkast"; 
liet komt er niet uit, u v  hebben Iiet nog iiouit qezieri. 

'n Kloksldq trilt uan een helder verlichte wijzerplaat en bereikt 
niij als bedeeidh~id,  een aarzeling. Niet zeker vali ziclizflf 
omdat het innar een gewone klok is, die van cen vrrvclende 
kunstlicht-milzerplaat afdruipt. die egoistisch een bliktrekker 
wil zijn. 
Alleen is dit alles onsympathirk. rndiir het bereikt inij van 
ver door de ri,ichl. cloor licht langs donkei-, over daken door 
de niaari. Iiet oog van de nacht tot tevreden fosforiscring 
grbrailit. 
H ~ F I .  is Iiet geen klok. hrt is de nacht. 
Men kan dat licht daar geen licht noemen, ook gren .,der1 
van de nacht": het is de nacht 
Alles is hier naclit. 
De klok. Iict licht. hct donker: nacht. 
Geur, sfrcr, witre eenden; nacht. 
Een bloesemboom glimt op  en trilt in het licht d.it uit een 
huiskamer straalt: dat is wat ons aanspreekt in dr nacht: rilst. , 
Gren onmenselijke rust. want dar, ZOLI ZP ons ht-klenitnen, 
nee; menselijke rust: hier en daar een kleiri. besiliciclen ge- 
luidje van de nacht zkll, Eingepast dus aan die nacht. 
Het licht ku,,irri in de wrrdd,  was in d? wcrrld, is in de 
riaiht; o.a. rust. 
Dczi- rust rorst niet. trekt ons omhoog, zrt oris aan liet 
denken: denken. nier aan ,.hoe kan ik er iets uitslaaii"; geen 
profane gedachten spelen ons hirr parten. 
,.Maar de duisternis nam het niet diirl''; een auto raast langs 
de weg: even maar. want de rust is sterker Al Iicrft ze dan 
geen vat op  de auto ztlf. ze verdringt Iiriii toch hirr, in haar 
eigen doirieiri. 
De nacht is bcklcmtiiend mooi: menselijk. want de rust is 
menselijk. en. .  .. . . bovenaards. want het licht kw'irri v a n  Gnd. 
E n  toch: de nacht is ten. want riiicht is allcs. 
Alles: ze i5 erri xjrcdig spel voti lirlit e n  doiikcr. gcur en stcer: 
ailiter glas is I i ~ t  niets. 

P. HUYGEN ( 3 )  



Augustinos Kuipers 
tiende doetor op ons Lyceum 

Juist een half jaar geleden vierde onze schoolgemeenschap v.l.n.r. bovenste rij: de Rektor Magnificus, Prof. Dr. G. W. 

het twaalf en een half jarig priesterfeest van pater K ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  Groeneveld, en Prof. Dr. J. H+ T e r h e n :  2e rij van hoven: 

nu is hij opnieuw het middelpunt van een vreugdevolle Tri- Prof. Dr. J. H. Robbers, Prof. Dr. J. A. J. Peters, Prof. Dr. 
Zacharias Anthonisse; onderste rij: Prof. Dr. A. J. H. Ven- niteitsfamilie geweest. zij het dan om een heel andere reden. drik: de paranymf P. (de tweede H. 

Maandagmiddag 15 juni om precies vijf uur, maakte de 
Rektor Magnificus van de Nijmeegse Universiteit officiëpl V. d Heyden is op de foto niet zichtbaar); uiterst rechtst 

bekend, dat pater A. M. G. Kuipers O.E.S.A. gepromo-. pater Kuipers. 
. . 

veerd was tot doctor in de wis- e" natuurkunde. 
Met 'n glimlach rondom zijn mond en 'n lichte tinteling in 
zijn ogen. aanhoorde pater Kuipers de daaropvolgende prij- 
zende woorden van zijn promotor Prof. dr. A. G. M. van 
Melsen, die nu als laiidator 'n heel wat vriendelijker iemand 
bleek. dan de opponent die.hij 'n drie kwartier geleden was 
geweest. Toen hadden de talrijke aanwezigen. waaronder 
wij o.a. pater de W i t  (oud-prior), pater Alhers. verscheidene 
Irraren en zelfs enige leerlingen en oud-leerlingen van onze 
school bemerkten. zich n.l. met enige angst afgevraagd, of 
,.onze" pater Kuipers nog wel iets zou kunnen antwoorden 
op de. naar het soms toescheen, bijzonder scherpe en haast 
gemene vragen. Maar pater Kuipers toonde zich 'n meer 
dan waardig moderator van onze debatingclub .,Cassiciacnm", 
door op even listige en scherpe wijze alle prohlemen op te 
lossen. 
Z o  wist prof. van Melsen ons op 'n zeker ogenblik dermate 
duidelijk uit te rekenen. dat Aristoteles niet vierentwintig. 
maar tweeëntwintig eeuwen geleden leefde. dat velen onder 
ons bij zich zelf dachten: ,.Nou zit ie vast. Hier redt hij zich 
nooit meer uit." Maar op 'n uiterst slimme manier kon pater 
Kuipers ook nu weer met een brede glimlach alle zorgen uit 
onze harten laten verdwijnen. 
Na nog twee opposities. n.l. van Prof. dr. J. A. J. Peters (die 
voor de meesten niet te verstaan was) en Prof. dr. A. J. H. 
Vendrik, die gewoonweg in het openbaar zei, dat hij menige 
term uit het proefschrift onscherp vond, welke tegenwerpingen 
de promovendus gedegen weerlegde, kwam de pedel binnen- 
schrijden, om met 'n slag van zijn staf op de grond en de 
woorden .,Hora est'' het hele debat af te breken. Dit was 
enigszins 'n teleurstelling voor mijnheer Alders, die als vierde 
op d r  lijst der opponenten was geplaatst, maar nu helaas 
niet meer aan de beurt kwam, waardoor ons misschien 'n 
hoogtepunt van het debat werd onthouden. Maar in ieder 
geval kon 'n dolgelukkige doctor Kuipers even later een lange 
rij van belangstellenden de hand drukken. 
Zijn proefschrift, getiteld ..Model en Inzicht", 'n confrontatie 
van de wetenschapsleer van Aristoteles met de feitelijke ver- 
klaringsprocedure in klassieke en moderne fysica. is door allen 
met vreugde en bewondering ontvangen. Prof. van Melsen 
noemde het van grote waarde voor ieder, die zich niet 
alleen op de natuurwetenschappen wil toeleggen, maar zich 
ook wil bezinnen op de gronden ervan. De professor achtte 
het trouwens symptomatisch voor de uithouw en ontwikke- 
ling der Universiteit, dat dit proefschrift, dat het tweede 
was, dat er in het korte bestaan van de faculteit der wis- 
en natuurkunde in Nijmegen werd verdedigd, er een was 
met wijsgerige inslag. nadat een exact-chemische er aan was 
voorafgegaan. 
De schoolgemeenschap heeft het hierbij niet laten zitten en 
de donderdag na de promotie werd tot feestdag gehombar- 

deerd. 's Middags had de hele school vrij. nadat er 'soch- 
tends door de klassen, die de laatste tijd les van pater 
Kuipers hadden ontvangen, in de kantine 'n korte huldiging 
had plaatsgevonden. Na 'n spontaan gejuich bij de intrede 
van de ,.jonge doctor" in de kantine, nam pater Van Straa- 
ten als eerste h ~ t  woord. Hij noemde de promotie 'n winst 
voor de school, want pater Kuipers zal nu in vele kringen 
kunnen komen, die voor hem anders gesloten waren. hetgeen 
zijn invloed in de lessen zal hehben en uiteindelijk het intellect 
van de leerlingen zal kunnen verhogen. ,,Lessen van iemand 
die promoveert." aldus de rcktor. ,.hebben altijd 'n bepaalde 
sfeer en spanning over zich." 
Hij vond het bijzonder prettig, dat 'n groot gedeelte van het 
oroefschrift ook voor hem. niet-mathematicus. leeshaar was, 
hoewel hij toch na 'n bladzijde of veertig de draad was 
kwiitgeraakt. Veel bewondering had pater rrktor voor het 
doorzettingsvermogen van de gepromoveerde. Uit eigen 
ervaringen wist hij, dat een promovendus bij het maken van 
'n proefschrift op  'n dood punt komt. waar hij er mee op 
wil houden. ,,De wil en de kracht om dan d w r  te gaan. is 
al een felicitatie waard." sprak pater Van Straaten. 
Na de rektor nam Gerard Mooyekind ( V a )  het woord om 
namens de leerlingen enige zinnen van huldiging uit te 
spreken. Ook hij wees op het belang, dat de promotie voor 
d? school kan en zal hebben en als lid van die schoolwas 
hij dan ook trots op de feesteling. Tegelijk sprak hij zijn 
bewondering er over uit, dat pater Kuipers naast zijn taak 
als priester ('n ..serieuse'; aldus spreker) en leraar toch nog 
tijd had gevonden voor het maken van een proefschrift. Hij 
verklaarde pater Kuipers, dat de hele school intens had mee- 
geleefd en dat vele gesprekken, die er de laatste tijd op de 
koer waren gehouden. betrekking hadden gehad op de 
promotie. 
In zijn dankwoord herinnerde pater Kuipers er aan, dat hij 
middels pater rektor in contact was gekomen met prof. 
Van Melsen. Hij hoopte dit contact te blijven houden en zijn 
studie voort tc zetten. Spreker dankte de heer Dijkman. die 
op zo'n keurige wijze de illustraties bij het proefschrift ver- 
zorod had, de heer Alders. die enkele wiskundelessen van 
hem had overgenomen, de docenten die voor de vertaling in 
verschillende vreemde talen qezorgd hadden, de paters, die 
enkele klusjes als surveillance e.d; hadden overg&nomen en 
tenslotte allen. die zo met hem hadden meegeleefd. Hij meen- 
de echter, dat voor de jongens de vrije middag wel het he- 
langrijkste was. 
Na dit dankwoord besloot de rektor de huldiging. die weer 
eens uiting had gegeven van het feit. dat de school een een- 
heid is, gevormd door leerlingen én leraren en dat dit van 
beide zijden duidelijk wordt aangevoeld. 

PETER V A N  BUEREN. 



Al schijnt het wer~ld-verkeer op  de Zijl- 
weg steeds beter zijn beste te doen om 
het gesproken woord van allerlei bijge- 
luiden te voorzien. al leven we in het 
Atooili-tijdperk (dat zegen ze, tenminste), 
al v~ rvo lg i  de koude oorlog met griiii- 
inige passen zijn weg naar het einddoel: 
dC oorlog, we proberen kost w-st kost $nipt 
01' hol te slaan in een of andere iipurose, 
en blijven met de regelmaat voii de klok 
riaai en van school fietsen. lessen volgen, 
hrood eten en thee drinken. Eri in dit 
rcgelciiatige schoolleven. dat zo fijn te 
vergrliiken is rnet de mierenivercld. zoals 
dc groenteboer van de w e ~ k  1109 zei, zijn 
gelukkiq de onregelnintighpderi niet uit- 
gebleven. want al: dic er niet nieer wa- 
ren . . . . . .  

x& 

DONDERDAG 28 MEI, Sacramentsdag 

Reeds iii  d? prille ochtenduren kan nien 

tot vr r  in de orntrrk van het Tr in i t~ i t s -  
Lyceum een dof gedreun horen. Met pen 

uit de kl~iitiii grwdsben voorhomri- sto~icl 
onze tuinrnnii meterslange palen dc grond 
in  te jagen. iridirekt ten bate van dc 
missie. Dc A.G.-Fancy-Fair. een festijn 
van internntiociale vermaardheid. was 

weer begoniien. Voor hen. die deze 
A-G-F-F hezocht hebben, is het nict no. 
dig nog wat te zeggen, hrii. die uit lui- 
heid of iets dergelijks niet geweest zijn, 
Iiioiten we ei  buiten laten. Eii de op- 
hrengst? Crimineel! 
P. Krudde, A.G.-bestuurslcden, iiiedewer- 
kers, nog van harte gcfcliciteprd! 
Teuens vond op  drzr dag de voetbal- 
wedstrijd IV-111 plaats. Ondiinks een 
strrk technisch-. veld- e n  niot.eelover- en 
even\i.icht, moest I V  de zeoe aan  111 la- 

den we de eer mct drie gave d o ~ l p u n t j ~ s  
111. hij was fain! 

WOENSDAG 10 JUNI: 

De gymnasiasten van de alplia-richtiiig. 
ook wel alpha's geiioenid. behaalden. op  
één na. de finisli. Zij zagen er rnoe uit. 
Aantal asnwczig~n bij dr bekendmakiny: 
7 %  van de lerrliiigrri. Voor zo'n gele- 
yenheid mag nien h ~ t  Iiuiswerk even la- 
trri liggen! Komt voortaan in grote ge- 
tale! 

A 
VRIJDAG 12 JUNI: 

Allc hcta's behaalden hun ciriddiplorn,i. 
Ik wens zr een voorspoedhrengendc rijd 
toe op  dc iinivrrsiteit of in hrt labora- 
torium. of iiiisschien staat er zelfs cen 
monteur tussen hen op. 

I ZATERDAG l 3  JUNI: 

Uc H F P ~  L. Nelissen is heiiocrrid lot 
hoofdlcraar voor schoolmuziek en alge- 
mene miizi~k-peddqoyie aan hct coriser- 
vatoriuni te Maastricht. .Mijnheer Nelis- 
sen hlijft echter in Heemstede wonen, en 
zal dcrlialve op  .,Sancta Maria" en liet 
'l'r~niteitsl~ceurn, zijn lessen kuniien blij- 
ven geven. 

b 
MAANDAG 15 JUNI: 

Pater Kuipers prarrioveerde in Nijmegen 
tot .,doctor in de Wis-  en Natuurkiiiide". 
Voor FPII verslag schouwe men elders in 
dit hlad. 

T̂ i 

schriftelijk werk bij kilken. B~jvoorbeeld 
voor Nederlands moest elkc candidant 
6 stukken werk inleveren. 
Iii ioiadl voor Nederlands dus h x 1-15 
= 870 stukken werk. Stel U eens voor: 
Rector: Mijrilieer, voordat U naar huis 
gaat, wilt 'l1 wat correctie-werk mcrnc- 
men? 
Leraar: Vanzellsprekend. pater, als hi.t 
,?iet te veel is ......... 
R.: Nou. 'ti stuk of achthonderdzcventig! 
T.. (verblekend): ..Ei. ei. dot bakt crin." 
Een iandidnati je) had het slingcrliiir- 
u ~ r k  op naam gezet van Margarethii 
van Parma. hilaar. Kareltjr. bij ons op 
school kijken ze niet op  die klein? dilige- 
ties, tioor. Het gaat om het spel. niet om 
de knikkers. 

DONDERDAG 18 JUNI: 
111 verband met de door p. Kuipers bz- 
tiaalde doctor-graad uwden ons 2 uren 
onderwijs ontnomen. M a a r  gelukkig wa- 
ren veel dreigende proefwerkeri op  til, 
drswrye wijl deze 2 uren toch nog nuttig 
hc s t c~d  konden w-orden. 

Mag ik U tenslotte, V ~ ~ Z O P ~ P I I  om op de 
laatste dag van het school-siizoeri 1958. 
1959 even. al is hct innnr eet, ogenblikje, 
te denken aan mijnheer Thanics, b ~ t e ~ .  
bekend onder de naam Janies. Deze 
,.viertm n.l. z'n eerste lustruni op  die dag. 

F. 

ten. Na verlenging en I I I E ~  h ~ h ~ l p  van Komaan. ik ga nfiiokketi. De (niissc!ii.ri 
twee in de gauwigheid gccoiiirriiteet.de JUNI: laatste) aroeten v.ln na,,r .,, l a n a  . - 
spelers, n.l. de Heer vali Noort (dodelijk Horiderdvijfenveertig jongens deden hun verbeide Lange Vacsntir verlangende, 
schot) en p. Verncr (loeiend scliot). rrd- luelatingsexamcn. Er  kwani enorm veel ERIC. 



$De expeditie 
En  vroeg kuzaiii d? avond en hulde duinen en strand in 
ziichlr schempriiig. Vcrmorid en krachteloos moest de zon 
Intigzonm het ingeslapen dorp bij de woeste zee prijsgpven 
aan de ijzige. aanwakkerende rioo~.daz~sti-r en dc kilte van 
de zwarte riitclit. Bleek ivei.den dc goudgele golvende kuifen 
\,,in de riattr diiiiiiti dir drocf. omdat het licht en de warmte 
het ook op drze winterdag niet hadden kunnen wiri~irn. op- 
zagen na;ir de wolkenlegers. die aankwamen als begecst~rde 
armeeën. De brandiny aan de zee grorride di-eigend~r i n  drei- 
gender tegen het kale strand, waar het onbarnihartig stoof en 
een enkele visser zijn lijntjes hinnenhaaldr en zocht naar 
de krit\,iajes en dr vlirsdiiniic schollctjcs, terwijl hoven hem 
d i  inie?!iwen op  dc zandbanken, die stonken naar wier en vis, 
hun voedsel zochten tussen de zeesterren ? t i  ciioss~ls. . . lussen alle winterse <Irauwlirid lag Iirt still? dorli. hopcloos 
Irlijk en mateloos triest. Ze l fs  de zo~iierie zon kon geen flrur 
brengen alin de gepleisterde. foeilelijke huizen inct hun grote 
donkere daken en de groen gt-vrrfdc serres en balcons. waar- 
in de schaduwen i n  dijistrrnissen zich voorgoed genesteld 
Ii;i<ldr~i. Kaal waren de tuintjes, die allen hetzelfde, bedekt 
waren met een schelpenlaag. terwijl ouderwetse boogliikjps 
een zitplaats moesten brgrenzen. Scli~lpeii lagen cr op het 
paadjc, schelperi voor en aclitrr e11 schelpen rond het rom- 
i ~ ~ ~ l s i l ~ u ~ ~ r ~ t j ~  - want grind was indertijd een luxe. Hier rri 
dan, n.as liet zand omhoog gekomen en dc ciiitusaclitige gras- 
Imllrtjcs. die er op  woonden. vochten teneii droogtc; cnkclr 
:irinticrigc ntrika,rntjes \varen de enige Iilurnien die in dit 
dorp leven konden. 
Het was in de tijd dat men op kale diiiritolipeii nog de ruines 
vond van cen qeboiribardrrrd~ boiilivard. En aan  de randen 
van het dorp. waal- docllozc hobbelweggetjes afbrokkelden. 
1'4ge11 de grotc vuiliiisbclten, onuitputtelijke vindplaatsen. waar  
d r  jongens materiaal voor hutten en schuilplaatsen zochten; 
dat het prikkeldraad, in zo grotc hocvcelheden. 
d;it nirmand begrijpen kon waarvoor het gediend had, alles 
verschvurend, ~ i u  rclf vcrsrliiiird cii ineen gekronkeld, wachl- 
te op  I ~ a r  oorlogsgraf. dc roestdood gestorven: hekken w a -  
ren e r  nict iiicrr, alles \\,as één groot niern2iridslaiid: Iiet vrij- 
doiri vaii de jeugd. 
I 1 ~ t  miis in de tijd. dat langs het vrrlaien stra~id e n  op a f -  
gclegcn duinen de reusachtige spookbiirrliteii oprezen: sata- 
nische betonnen bunkers, waarvan de duistere holten, 
schietgaten en toegangen van  verre je angstaanjagend '!dn- 
stii.irden - brklpiiiiiiend kon hun stille adriweziglieid zijn en 
huri realiteit was nkrligrr dan cen nachlrnerrie. De hiirchten 
var, Iiet riddcrschap der jeugd. 
Oni  dat riddcrschap zonder eer en zo~idcr rrdr .  zonder ge- 
naclc. dat cruwig vijandschap en yrbaar. dat stilzwijgend een- 
iidcr werd opgelegd. had nooit irtiiaiid gevraagd. maar het 
was er en men kon er ziili nict aan onttrekken. 
Het spel v'jri de oorlog w~as cen spel zonder eind, zondpr riist 
en iedrr die zich biiitcn het dorp w-aaydr wist zich vogrlvrij. 
Dii.ir \<,as clkr ontilioeting een stil iniidrrit en b ~ t ~ k e n d c  het 
vijaiidigr hlik van de onbekende trgeristatidcr ren bloedneus. 
cen bliiliw oog of de smadelijke vlurlit duin op  duin a f  sjok- 
krlid, rnict volgelopen schoerie~i, 

Het mns i n  de tijd. dat in bepa'qlde h~iul-ten d r  ,.wilde katten ' 
woonden en dat je bij de avoiidlijkc bunker sloop en met 
verkleumde paarsc vingi-1.s hij het laatste licht het bruin- 
zw'irte ilynritiiiet omhoog peuterde. om welke mrt z01.g vcr- 
vovrde last de politieagent op  hct bure,iu toen zo laclitc . . . .  
Stil eri rustig was die schoolmiddag verlopen: met gekras 
srhrcveii mij. d r  jongens, de taaloefeninqen zonder eilid of  
lieteri vrt.langend onze blikken ovrr  de wolkenhriiiil dwalen, 
hiiitcn, vanwaar schriarse geluidrri vaii sprlpiidc kinderen 
binnendrongen in het lokadl. J'iloers wareli wc Iiri~iirlijk op 
de meisjes die iriq~apiiiiiien Iiun liatidar~i-kiiiirtji-s vulden en 
de breipennen lieten t i k k ~ r ~ .  
..Gii.en va~iniidrlng riaar di- dtiinen - hebben patatten". was 
cl- gczt-gd ?n icdrr was naar huis getrokken en had zijn wa- 
pen: opgpzocht: misschien was het 'n zwaard, 'n  beriijdrns- 
waardige eiken stok waarop een k:,iht.lhoulje irirt eeii ilikke 
rocstige spijker was vast yesldileri. of '11 pijl en boog. die je 

je met nioeitr verwierf op  d r  vrije middag. toen je toch niets 
te cloen liad. 111 cen duister. stoffig hoekje van het timmer- 
mansschuurtje. waarvan het lekke pannendak doorboog, had 
je 't materiaal gevoriden: liet t~isseii plaiikiti. k t . ~ ~ l l ~ n  e n  p i n -  
newebbe~i amper zirlitbare. diinne ban.horl;itjr. waarvan je 
thuis eer1 machtige hoog kon snijden. 
Mct betrokken gezichten had men er de conditie van onder- 
zocht en cen enkcl woord \\ras er tot afschrid hu i s  gevallen. 
O p  het pleintje bij het huis van de leider hadden zeven ~iiii~i 

zich verzameld en. in afwuihtiiicl vaii clieiis konist, ,niet bra- 
vour elkaar toeschreeuuzend er, iriet vrel wopitigeklettrr cl- 
kaars vaardigheid beproebenil, aniiiscrrd~n zij zich mcl bij 
roi~iiiiel. die d? spnarzaninhcid vnii dc hewoners. geleerd in 
de oorlog, toonde: de gebroken hark, het roestige onderstel 
van een kindenvagen, de kapotte autobariden en de br~iir igel~ 
opengechcurde kachelpijp en nog v i r l  maarvati de herkomst 
nirt meer vast te stellen was. 
En arrogant en zelfverzekerd. in het bezit v,rri  pkil~itten cri 
1uizepo:en wrìs de captain versiherien. Hij liad zijn dor1 hr- 
paald: aan  de andere kant viiri hel dorp. een V T F E I ~ ~ C  en on- 
bekende buurt. waar  grote Iandl~iiize~i inirt ren doolhof van 
tuintjes, pi iort j i  ~ i i  w~ggctjcs aiin de godverlaten straten 
lagen. zoli vlak buiten de bebouwing het woestc hoogduin 
liggen. het teritoor van onbekende benden. D ~ r h a l v e  was Iirr 
een vrij riskante ondernemin~i en tioei\'el je ~irrgt-ns vcilig 
=,as. hadden uit. voor deze ondcl-ncrniiig FPII r ~ l i l t i ~ f  grote 
groep welbewapenden grrior~iid. die t i i i  Iiiid krnkclcnd op 
weg was riaar het rxplorntirt~i-rriii. 
Vele bochten. kuilen en inhainmen. ccn rijkdom aan schuil- 
plaatsen. k ~ n d e  het mrt zw i i r t~  doornenstruiken beqroeidr 
duin dat cr grimmig en vijandig uit zag. Eer, kort bcvririd 
hlcfk nodig. plotselinge opw-indirig rri,iakte zirli v a n  allen 
meester. maar de captain, vol lef, d e ~ l d ~  Iiiidkrcls zijn orders 
uit en enkele verkenners zo i id~n siicl hct onoverzichtelijke 
tcrreiri nioeteii oridcrzoekeii. Haastig verspreidden zij z i ~ l i  en 
trokken brlioedznatn dc hcllingcn op. Er w-:is geen kijaiid t r  
b~ki i inen .  Als een patrouille maquis sjokten de hoofdnioti en 
dc zijnen omhoog, de gemakkelijksle weg kirzrnd: cchtcr 
bnvcn gekomen. wachtte men la~ig .  stil ingespanlier I~iistrrend 
naa r  enig gcluid. waaruit zou kuririeri blijkrri dat dc vcr- 
lutenhcid schijn geureest wcis. Dc ht-lliiig w-ss pas genomen . . .  . . lerwijl de verkrriiiersbliks~1~1~1iel en zenuwachtig verder cri 
verder de paarijes afzochten. Icgdcn bovenaan de kleine 
groepjr- sicli n e w  nlii de gevaarlijke punten eerst vali vprrc 
g,idr tc slaan. Wanneer er geen onraad te bekennen w-ss. 
sprongen zij op  om bij de volgende stellirig opliieii%- voor- 
ovcr tc duiken; werkten zich dan onilioog tegen dc borst- 
wrriug of slopen achter de *truiken otii zich opnieuw een 
uitkijl<post te verschaflen, Dat Iirt zand in haren en kleren 
was doorqcdroii(jrri. b ~ r ~ i ~ ~ . k t e n  zij ni~uweiijks. 
Reeds kwarrieii d i  v<-rkenners van de uitersle punteii anii- 
atoriiien oin, Iirt hcftig gemoed luchtend, te gnrandrren dat 
alles veilig was. De hoofdmacht kwaiii oviir ind en zag vanaf 
d? hoogte uit over het lirrde dal voor hen en naar de onbr- 
trouwbare helling daaracliter. 
H r t  moet andaar een impos.int gezicht gcmccst zijn: dc zusarte 
silhouetten tegen de 'tvoiidgi-ijzc lieinel. de zwaarden ge trok^ 
ken. voor onmiddellijke strijd gerrcd. Een moment stonden 
:i) er 'ils verstcrrid en t i i ~ n  licten zij zich zwaaiden Inel stok- 
ken. spriiigriid eii vnllcnd de helling meer iifglijderi, niii zich 
te vcrgcwissen dat ook hier riieiri,iiid was.  Rlij. omdat dc 
liruvi-l. dit duin, van hen was. Niettrniin zou peri gocdc bc- 
waking nodig blijken: nu eens sloeg riieii !goed vfi-stopt hct 
terrein gade, dan meer trokken zij ovrr  de zaridpnsdj?~, om- 
dat dit duin voor t.en zo geriiigr hewiiking tc groot \\ras. 
Maar de lioofdiii;iii had d r  kuil niet het duistere gat in het 
rnidderi prvoriden. G~s r l i na rd  roiidom de toegang tot het buii- 
krrtjr dat d i ~ p  i n  het zand lag. loerden de makkerb in de 
duistrre opening; nóg vertrouwden zij het niet. Met Fen kort 
woord bood de moedigste zich 'iaii en niet de kiiuppcl in de 
hand 1ii.t hij zich, geholpeii door de zijiiiii. i i i  Iict gat zakken. 
Een kik variiiit Iirt diiistcr daar  hcnrdeii n 7 n s  voldoende om 
alleti in opwindiiig te brengen en ieder had haast om zich 
naar  binnen tc werken. Daar werden in allerijl de vochtige 



takken npgcstipclil en rnvt benauwd klinkende stcinrneii lach- 
ten en ticrden zij, toen niet tientallen lucifers gepoogd werd 
het vochtige hout te ontsteken. DP ongcsiliilde p'itaiten lagen 
gereed.. . . . . . . . 
De plotsïlinge schreeuw van een verkenner. dir haastig aiin 
kaarii lope~i. kor1 qeen deernis wekken. Bij hoog cn hij laag 
moest dczr zweren dal dc vijand. nog aan de overzijde van 
hrt zi3ci.. ZFFI- brcde dal. .iiiri kwam zetten. Het rumoer in de 
bunlicr vcrstoindr hij Iirt iiijdigi grsclirrcuw van de bewaker, 
die zich door hct origt.loof vali zijn iniikkpss h~ l i d igd  ac l i t t~ .  
Hei in de duisternis vale gezicht van dc captain hctrok. Han- 
dig werkte hij zich ridar buiten om lang en zwijgend neer te 
zien rioal. de overzijde ",cri de zaridige vlakte. waar niets zich 
hcii-oog. tc-rwijl verhaascl en t raag  niokkrrid over de onder- 
breking. de nndcriii volgden. L.iaar de urieridjcs binnen. a a n  
n.ie het tocschcen dat het f i k k i ~  't wilde doen. riepen hen 
met enthousinstr stcmmen tcrtig en het .,laat torli". deed lien 
terugkeren en. voor de verleiding van dc grroosterde p i ep~ r s  
bezweken, kropen zi] weer hijren. 
Een luide stokslag en een angstige krci-t zou CC!> niuriiriil de 
stilt? 1-ct.silieurrri - genoeg om in de duistere hunker rven 
allen tc vi.rhijctri-rri. Mci ijrsrrioorde krachttermen werd daar- 
op het vuurtjr i i i tg~trnpt  en een woest gvsio~rirnrl uolgde: te 
laat - buiten op d r  hogr rond vali de duiiip,iii siorid ren 
grote knaap, als Kohin Hood. onbrivegclijk. aangeiiaani ver- 
rast door de teweeggebrachte ontsti.lt,*riis. rnu eeris geirileres- 
swrd  kijkend naar de patatten. dic oiidrr d~kkivig bijreriqe- 
gritst wcrderi iils een kostbrire schat die tot elke prijs v ~ r d r -  
digd inincst .i\'oideri, d i i r i  w c i r  meedogenloos naar onzc groep. 
Aclhtcr zijn riig klcttcrdrn 'li. stokken en schrccuwdc dc  ver^ 

kenner, die met fanntirkt. drif t igh~id eii niets orilziendr felheid 
op Robin Hood's ni;ikkers lostiiiinirrdr tot zijn woestheid het 
zwaard te vc.i.1 was en deze brak, zodat dc vei.hijstei.de \,el.- 
kciiiirl. t ~ r i i g  deiriscle, tieproriyen door zijn vijandeti. 

Daar storiden de partijen nu tegenover elkaar. dc spanning 
stcrg. 12clitzr di' rug van Robiri mopperdr men en vroeg men 
ontcvrcden tr  rnog~ti ,.toetasten". M a C r  dr leider wenste te 
profiteren van zijn mnchr over d? to~sti ind en dus rrioesien 
zij blijven staan. 
Zenunachtig begon men tc schimpen ei1 ilkanr brlarlielijk te 
maken met een onnozele opmerking. waaruit het ongpdiild 
klonk. trachtte men de spanning te breken. Onzc captain had 
de karisen al afge\+ogen en snauwde bars om hergroepering. 
Eenirdrr steldr zich op  zoals liet herri goed dacht. De roerloze 
vijand stak geen hand uit. 
Zijn opgekropte woede Iuchtel~d knetterde de captain ren 
grove belediging tot zijn tegenstandcr, dir hem handig van 
rcpliek diende: de strijd om de duintop ...... 
Maar de beroering in de hoge bcrgoeiing aan dc overzijde 
van het dal. waar klaarblijkelijk handlangers naderdcn. gaf 
de doors1,i~j en schokschouderend koos onze leider de wijste 
p~iriij en liep geveinsd achteloos. trappend tegen takken en 
s t r n ~ i  weg en geslagen volgden wil hem - t was  immers 
Ihoprloos. De vijand hoonde, Robin Hood wiis >i1 zijris weqls 
gegaan. 
De trots, d? ~nieiimsgieriglieid en zucht ri,i,ir avorituur dreef 
ons onwillel<eurig langs een niiderr weg terun. 't W a s  riskant. 
er zwierven nog vele nridrri-n rond. al wisten zij riiets arin 
h ~ t  incident: maar goed. jr kuilt pcr ongeluk toch wrl eens 
eeri ornmeije rn,rken ...... hoewel je van trlcurstrlling rioiiuic- 
lijks eiiitje scli,iiipdchtiqheid kon veinzen. Een oritdckkiiig kon 
cigpnlijk iiirt uitldijven en toen Robin Hood dc niiiiw-c st~.ijd- 
lusriglicid hrnl~l.kte. ver.loor hij zijn kalmte, I I C ~  een knok- 
ploeg van zijn iiinniirtjrs op ons los en een woeste achter- 
\~olging tot de rand van hct dorp hnudt'ii. U'ii, verj;iLqd - 
011s territoor was t toch niet - zolldeil niize piitdlteri rlderi 
niucir~i I ~ r a d e n ~  . .. J. B. 

Commentaar op onze Interscholaire 
Mendel-Vendel wijdde niidet.halvr kolom aan  het toernooi. 
De v~rslaqgever.  n zckerc A. Ilricsseii. rrirrkte op. dat de 
Mrndclieren ais hrschanfdc cn bescheiden gnstliereii de prij- 
zen riiet voor zichzelf hebben grhtxideri en zich op  alle 
frorite~i diairïct teruggetrokken hchhcn. H e ~ r  ni-ieisen. gij 
Iirbt grvocl voor hurnor en n grote fantasie voor het heden- 
k m  v211 'n SIIIOIS voor alle geleden nederlagen! 

voiid Ihct giliiktig. dc,i paler Hutjens weer niet verplicht 
Luns dc hckcr iiiiti een dcr zijrien uit LI riiken. h-u. m.ij zijn er 
even gelukkig mec. 
Uit de dcbatingsavond hceft d r  schrijver, naai. cigeii zeggen. 
vcel kunnen lpren en hij vond de voorzitter. onze cl-school- 
genoot, Wiiri \'!n der \Veyden. uitstekend leiden. 

11 Primula Veris (hiigiistinian~i~li te Eindlioeiii konden we 
nergens 'n  vcrslng vali dc dehntiiig-avorid viiide~i. De Eirid- 
hovenaren more i  van meiiirig, dat de intcricholnirc zoridrr 
sfeer was gewecst. Vcrder vroeg men zich af. of Mcndel en 
Triniteit5 samen maar enkele tientallen leerlingen hehhen. 
blijkens het .ia~itiil supporters, 
In  h<-t vo~tl>iilvc!sliig S C ~ I . F F ~  ent- Joost W o l f s ~ i n k r l  o.a. vil11 

dc wedstrijd trgeii onzc school: 
........ hilet 'n ruststand van 0-1 ging Antenor een 
trieste tweede helft in. De bezieling was er niet meer. 
Dit \ijas blijkbaar orn krachten ( r  sp'iren voor ~ l e  btrijd 
tegen T1iorricis. Toch werd rr hrird gewerkt.. . . . .". 

Hei logiiche vrrbarid tussen deze ziririen en de bedoelingen 
.;in d? sihriivcr zijn nms echter niet Iiilcnionl zori~ickliinr. 

Tollo Lege uit Venlo heeft het o.i. toch wel wat te  gortig 
g ~ n ~ a a k t .  L r  worrit vrij grol in het verslag van de dehating- 
mcdstrijd ~ E S C ~ I . E V P I I :  

,....... W a s  dc itilcidiiig van onzc vrrtegenWoordiger 
uitci-st verzorgd, fraai vali taal e.d., geheel het tegen- 
gestelde was dit hij de vei-t~geiiwourdiger van het 
Triniteitslyccum, aan  wie drsondanks toch nog 'n 
iwrrdr  prijs te beurt viel. Zijn lezing gctircld: Arni 
vali !leest. bouwde hij uit zulke foutieve redeneringen 
op. dat hij i i i  zijn debat wel gedoemd was te stralen." 

De  schrijver van het hocki-yvcrslag iioenit zich ,.Paulus". Het 
is echter 'n Paulus, die nog bekeerd moet wo~.deri tot 'ri spur- 
tizf ieriiarid. O m  dit duidelijk te maken, zullen w-? enige letter- 
lijke aariliali~igen dorri: 

.,...... De  wedstrijd (het gaat over Trinitcirs-Tliotiins) 
wds tiijzoncirr rommelig. wat mede te wijten was ;ian 
de zeer zwakke leidiria . . .  . . '  

, . .  bij de zeer merkwaardige beslissingen van de 
scli~idsrecliters.. . . . ." 

. . . . . . . .  en de scheidsrechters zagen maar niets 

. . .  een pover resultaat, dat drink zij 'n  erbarmelijke 
I~idiiig en '11 zwakkc voorhuede tot stririd kw,im ......" 

Uc hrer Pnuliis hlijkhaai- i i i  zo'ri ,iare Lui. d ~ t t  cr op het 
laatst gccn gocd ii-oord rnccr is voor d? IIFIF i n t r l ~ s ~ I ~ n 1 ~ i r ~ ~ .  
Zelfs  het (o.i. auli de nedcrlngcn v;.n l ' h o m x  toch onschul- 
dige) veld moest er aan  geloven: 

........ Het terrein, waarop wij speelden, was vcrre van 
goed geschoren, ongelijk, kortom niet erq geschikt oni 
tot denderende prestaties te komen.. . . . '  

Wij vragen ons af, of allcen die ..wij ' ( n l .  de Venlon,iren) 
op dd (  t ï i i ~ i n  speelden. 
Het gehcrl is noqal chauviriistisih iri elk,i:ir gezet. Men rcgt. 
clat de >~i;ihcr vrin uns duzlpii~it tcgen h m  overduidelijk hiiitcii- 
spcl stond en "vel- dc vocthalu-rdstrijd tcgcn ons schreef 
men o.a. 

, . . . . . . .nu  en dan kwam de 'l'riniteitsvoorhoede noq 
wat bomen voor ons doel. maar we \,orlden weiriirl 
voor een keuveltje en stuurden de heren iriet ?en kluitje 
in het riet ......" 

En  dat, terwijl die voorhoede toch maar drie doclpunten 
scoorde.. . . . . ! 
I l r t  versl'ig eiridigi tenslotte met de woorden: 

. , .  een iiiterscholaire. die het predicaat ,,mritig" 
~ ia~iu~cl i iks  w ~ i ~ t r d  ujaa.'' 

Zo ,  die zit. 

Sterk viel het op, dat de zuidelijke bladen, naast al hun kri- 
iirk op  wat zich op sportgebied afspeelde. geen woord gerept 
hrblieri over al het andere. waiir\icin wij hoopirri ddt 't toch 
in ~ F ~ F I .  grval gocd ZOLI zijn. Verder had nieii el- gren bcgrip 
voor dat onze chnleii iiitsliiitrnd cxtrrn zijn. wat vooral op  
de gelaakte ..sfeerm invloed had en dat het voor beide geen 
strikie schookangelegenheid was. daar wij dc interscholaire 
irioesteri deler,. Volgend jaar willen wij Eindhoven nog wel 
EOTIS zien. P.  v.  B. 



Honkbal Atletiek 
O p  de terreinen van het Van der Aart Sportpark speelde ons ,,HOLLAND 
schoolnegental 'n wedstrijd tegen de Louise de Colignyschool. Zaterdag 6 juni 1.1. organiseerde de R.K. Atletiekvereniging 
in het kader van het Interscholaire Honkhaltoernooi. .,Holland" haar jaarlijkse schoolwedstrijden, om de verschil- 
De eerste inning bracht ons niet veel goeds. Zelf werden lende (wissel)bekers. 
we met drie nullen aan de kant gezet, terwiil er daarentegen Wegens 'n ernstige ziekte moesten we het zonder onze top- 
drie maal 'n L. de C.-er de thuisplaat passeerde (0-3). sprinter Wim Beelen stellen, waardoor de kans oo 'n wissel- 
In de tweede inning lippen we weer snel twee nullen op, maar Gker  in de groep van oudste jongens miniem wak. De heker 
toch wisten we het tweede en derde honk te.hezetten. werd dan ook gewonnen door het Mendel. dat 'n werkelijk 

schrama overzag de situatie goPd en liet n formidabele yemassend goede ploeg had met o.a. Mathieu Adelaar, die 
drie-honkslao van z'n knuooel komen. waardoor onze achter- n sprong maakte van 6.47 m. en ook de 100 m. in de voor 

~ ., . . 
stand tot 3-2 was gekrompen. 

De volgende man kreeg vier wijd, waarna Wim v. d. Kroh 
wederom 'n prachtige drie-honkslag plaatste, waarmee we n 
4-3 voorsprong verkregen. 

In de vierde inning kon L. de C. de stand op 4-4 brengen 
en in de vijfde. tevens laatste inning wisten beide ploegen 
nog 'n puntje aan hun score toe te voegen. In de door de 
gelijke eindstand noodzakelijk geworden verlenging kwamen 
onze slagmensen pas goed los. Wim v. d. Kroft bracht met 
z'n tweede drie-honkslag twee mensen binnen, C o  Balm zorg- 
de er met een uitgekookte opofferingsslag voor, dat ook 
v. d. Kroft kon scoren en 'n daaropvolgende honkslag hracht 
ook Ralm over de plaat. De L. de C.-school kon geen ver- 
andering meer in de 9-5 stand brengen. zodat ondanks 'n 
minder best begin, onze eerste overwinning. gebaseerd op het 
prima pitchen van Oscar van Gorselen (7 x 3 slag, 2 x 4 
wijd), goed veldwerk en uitstekend hitten, 'n feit was ge- 
worden. 

Zoals wij met eigen ogen hebben kunnen aanschouwen. heeft 
het klasse-elftal van I11 dat van 1V op Sacramentsdag met 
9-3 geklopt. Pas. toen de ,,ouwelui" versterkt waren door 
het meespelen van pater Verner en de heer v. Noort, wilde 
het bij hen wat beter lukken. De stand daarvoor was 8-0 ... 

Schaken 
Onze schoolyenoot Wim Krijnen ( IV)  heeft op zeer verdien- 
stelijke wijze de tweede plaats veroverd in het schaakkam- 
pioenschap van Haarlem l e  klas. inct slechts 'n half puntje 
achterstand op nummer één. Door deze prestatie zal deze 
veelbelovende Triiiiteits-schaker worden afgevaardigd naar 
het persoonlijk schaakkampioenschap van Noord-FIolland. 
Veel geluk! 

Kres Christiaansc: 5.73 m 

de omstandigheden fraaie 11,9 sec. op z'n naam hracht. Onze 
ploeg hracht het tot de tweede plaats, hetgeen 'n kleine heker 
opleverde, die echter voorgoed in onze prijzenkast mag staan. 
Jan Kiewiet won de 1000 m. (we vernamen geen tijd). op 
welk nummer onze nieuwe aanwinst Gidi lansen (ex-kam- 
pioen van Brabant) vierde werd. Bij hel hoogspringen bleef 
Pieter Mascini met z'n 1.65 m. ('n nieuw schoolrecord) hoog 
boven z'n conc~irrenten. Jan Klein hracht het hier niet verder 
dan 'n zesde plaats (1.40 m.). 
Bij het verspringen wisten onze springers Pieter Mascini en 
Peter van Bueren zich niet zo goed aan de moeilijke om- 
standigheden aan te passen. Ze maakten enkele foutsprongen 
en eindigden op de vierde en vijfde plaats met sprongen om 
en nabij de 5.40 m. O p  de 100 m. kenmerkten de vierde en 



vijfde plaats van ~ d e l b e r t  Houtsma en Peter van Bueren het 
semis van Wim Beelen wel duideliik. Het kastiebalwerpen 
tenslotte leverde nog 'n tweede en n derde plaats op risp. 
door Frans Soeters (77.93 m.) en Gidi Jansen (76 m.). 
De groep van 15- en 16-jarigen kon. dank zij enkele zeer 
fraaie prestaties de wisselbeker hemachtigen. Z o  won Kees 
Christiaanse het verspringen met 'n uitstekende sprong van 
5.73 m. Ook Tim van h e n e n  kwam hier goed voor de dag 
(4.80 m.). Het hoogspringen leverde 'n dubbele Triniteits- 
zege op. Zowel Mons Weyers als Kees Christiaanse sprong 
1.55 m., maar door minder foutsprongen bemachtigde Mons 
d? eerste plaats. De 80 m. bracht ons 'n tweede plaats door 
Mons Weyers, die met zijn 10 seconden het schoolreco~d 
evenaarde. Dion den Nieuwenboer werd hier. ondanks n 
goede start, reeds in de series uitgeschakeld. h u i s  Kat werd 
tweede bij het kastiebalwerpen met 'n worp van 74,50 m. 
André Mascini viel met z'n vierde plaats ook nog in de 
punten. 
De 13, en 14-jarigen lieten zien, dat onze atletiek-toekomst 
nog niet helemaal safe is. Onze jongens brachten het niet 
verder dan enkele vijfde en zesde plaatsjes, maar als geheel 
was de ploeg niet een van de betere. Alleen de estafette le- 
verde nog 'n mooie tweede plaats op in de serie en 'n derde 
plaats in het totaal. 
De estafetten bij de 15- en 16-jarigen werd voor ons minder 
aangenaam. De baancommissaris diskwalificeerde onze ploeg, 
omdat Dinn den Nieuwenboer het stokje te ver voorbij zijn 
wisselpunt had overgenomen. Wij vragen ons af. waarom 
men niet consequent was en deze fout wel bij ons (inderdaad, 
het was niet helemaal zuiver). maar in de vele andere ge- 
vallen (we denken vooral aan de mrisjes-estafettes) niet strafte. 
Destemeer verhaast ons dit, omdat bij de estafettes der oudste 
jongens (die toch eigenlijk het strengst moeten worden be- 
oordeeld) de eerste Mendel-loper: a )  'n valse start maakte 
(dit geeft men zelf toe) en b) deze loper de eerste bocht hele- 
maal afsneed. Ook dit laatste wordt door de baancommissaris 
toegegeven, ,.maar", zei hij. ,.bij wedstrijden als deze moet 
men wat door de hand zien". Waarom, vragen wij ons dan 
weer af, werd nikt consequent deze stelling toegepast en bij 
het één wél en liet ander géén clementie gebruikt? O f  was 
het soms. omdat het in het ene geval liet Triniteitslyceum 
gold en in het andere het Mendel? 
In ieder geval won het Mende1 deze estafette en werden onze 
jongens (P.  Mascini, A. Houtsma. J. Klcin en P. v. Bueren) 
op kleine afstand tweede in de nieuwe schoolrecordtijd van 
36.9 sec. 

,,HAARLEMp' 

'n Week later organiseerde de Haarlemse Atletiekereniging 
,.Haarlem" individuele wedstrijden voor scholieren. Buiten 
Wim Beelen deed nu ook Mons Weyers wegens 'n verrekte 
kniespier niet mee. Ondanks dat hehhen de andere atleten 
de naam van onze school hoog genoeg opgehouden. 

Bij de C-jongens bleek Frans van Meerwijk 'n nieuw spr 
talent. Hij liet de snelste tijd over d? 60 m. noteren (8,2 SLL., 

maar moest helaas, door het lopen in 'n verkeerde baan (ge- 
mis aan wedstrijdervaring) gediskwalificeerd worden. 

Van de B-jongens werd Kees Christiaanse perste bij het ver- 
springen (5.61 in.) en tweede hij het hoogspringen (1.55 m.). 

Pieter Mascini: 1.65 m. 

I I + Gnde  van het schooljaar : i I i MAANDAG 6 JULI: 
SPORTDAG VOOR ALLE LEERLINGEN. 
Men dient zich geheel te houden aan de aan- 

i wijzingen die door de gymnastiekleraren worden 
gegeven. Eventuele dispensaties dienen door de 
Ouders schriftelijk aan de Rector te worden ge- i vraagd. 

DONDERDAG 9 JULI, 10 u w  

I PLECHTIGE PROCLAMATIE E N  SLUITING 
V A N  DE CURSUS. In deze plechtige zitting 

i m e t e n  alle geslaagden aanwezig zijn. Dispensaties 
moeten persoonlijk aan de Rector worden ge- 
vraagd. 

i RECTOR. 

André Mascini werd op dit laatste nummer vierde en bracht 
het bij het kogelstoten (4  kg.) met 'n prachtige stoot van 
13.65 m. tot 'n derde plaats. 

Bij de A-jongens won Pieter Mascini het hoogspringen met 'n 
sprong van 1.65 m. (evenaring van het schoolrecord) en hij 
werd derde bij het kogelstoten ( 5  kg.) met 'n stoot van 
12.06 m. Adelhert Houtsma liep 'n nette 100 m. in de door 
de sterke tegenwind goede tijd van 12.4 sec. Hij kwam hier- 
mee op de tweede plaats. Het hoogtepunt van deze middag 
was de 600 m., waarin de kampioen van Nederland en inter- 
nationaal bekende ,,Haarlem"-atleet Joop Vissers huiten me- 
dedinging meeliep. De strijd speelde zich hier af tussen hem, 
Jan Kiewiet en Peter van Bueren. De andere lopers kwamen 
in het stuk niet voor. Na  'n niet al te snel begin nam Peter 
van Bueren één ronde voor het einde de kop, waarmee de 
strijd in volle vuurgloed oplaaide. Vissers kon dit niet op 
zich laten zitten en wist na ruim 500 m. de eerste plaats weer 
over te nemen. De schrijver dezer woorden. die hierdoor 'n 
knak kreeg, moest nu ook de sterk opkomende Jan Kiewiet 
na 'n fel sprintje laten gaan. zodat Kiewiet officieel eerste 
werd in de het schoolrecord benaderende tijd van 1 minuut 
30,3 sec. U w  verslaggever ter plaatse liet 1.32.2 noteren. 

O p  de hanen van het Kennemerlyceum in Overveen orga- 
niseerde het district Haarlem van de K.N.L.T.B. een school- 
toernooi, waaraan ook 'n Triniteitsploeg, met enkele Sancta- 
marianen voor de damesspelen, deelnam. Door omstandig- 
heden kunnen wij slechts enkele uitslagen geven en de eind- 
stand. . . 
Stedelijk Gymnasium-Triniteitslyceum ' , 1-2 
Triniteitslyceum-Kennemerlyceum 1-2 
Christelijk Lyceum-Triniteitslyccum 2-1 
Lorentzlyceum-Triniteitslyceum 1-2 
Triniteitslyceum-Rijks H.B.S. Velsen 1-1 

Deze laatste wedstrijd werd niet uitgespield. Enkele andere 
wedstrijden, die op het programma stonden, werden helemaal 
niet gespeeld, waardoor 'n vrij onovenichtelijke eiddstand 
bereikt werd. Deze luidde: 

1 Kennemerlyceum 
2 Christelijk Lyceum 
3 Rijks H.B.S. Velsen 
4 Triniteitslyceum , . ., 

5 Stedelijk Gymnasium 
6 Lorentzlyceum. . . 

PETER VAN BUEREN. 



Iphigeneia in Aulis 
Uit een goedbezet openluchttheater te Bloeniendaal klonk 
handgeklap en de spelers van ,.lphigeneia in Aulis" hrgon 
naar het publiek; I i ~ t  stuk was geëindigd. Iphigenria zou ge- 
offerd wurilen. terwijl Klutaimnestra handenwringend en wrok- 
kend tegrn haar man, Ayameinnnn. d? vader van Iphigeneia, 
achterbleef: het koor t r c ~ r d ~ ;  de Griekse vloot kon uitvaren 
naar Troie. Plaats van handelinq was Aulis in Noord-Grie- 
kenland geweest. 
Euripides srlirerf ongeveer 2350 jaar gilrden de 
tragrdir. die voor de eerste maal (407 v. Christus in het jaar 
waarin hij het schreef) wel in een gricks theater - hel Open- 
luchtth~ntrr  is er een vrrre afstnnin~ing van - zal zijn op- 
gevorrd. Het moderne décor hoorde typisch in een schouw- 
hiirg thuis en stond erg los op  de grasmat van het Rlnemen- 
dnolse openluchtthenter. 
Windstilte noopte de  griekse vloot op  de rede tot wachten 
in Aulis. ontbinding van het leger dreigt en de ziener Kalchas 
verkondigt dat enkel het offer van  Iphigeneia. Aganiemnon's 
dochter. aan  de godin Arteinis. vanwie men zei dat ze he- 
ledigd w i i  door Agamenirion, kon verzoenen en d? nodige 
wiriilkrncht kon hrenqeii. 
Agarii~iiiiion, een ccunltator, verzint een huwelijk tiissen Iphi- 
genein en Achilleus en schrijft een brief hicrovcr naar zijn 
residentie in ~ ~ * I E I I F  om de aldaar aariwrzigc Iphigeneia niiar 
Aulis Le lokken als de to~koiiistigz hruid. Agamemnon aarzelt 

ec l i t~r  i n  zendt een tweede brief: ,,huwelijk usordt uitgesteld". 
Maar Mcnclnos. zijn broer. onderschept dezr hrief en komt 
ziedend van toorn naar Agarnernnon (hij immers wil zo snel 
mogelijk naar Troje varen oin zijn ontroofde bruid Helena 
terug te halen).  Ilij bedaart echter bij het zien van Agarriei~i- 
non's vadcrlwd en hij trekt zich uzeifelend terug. Onderwijl 
v ~ r h a n l t  het koor der vrouwen uit E u b o ~ n  dr  voor- en tussen- 
geschiedenis. 

Diiii kormen Klutaimnestra. haar dochter Iphigeneia en zoontje 
Orfstes op  (het drama speelt zich in 't gehele stuk af rond 
eii in de tent van Agamemnon). Zij vetniorden niets en groe- 
ten blij de sombere Agarririiinoii (,.Waarom staan er tranen 
in Uw oqen"). Later, w-atiiierr Agamemnon weg is. worderi 
zij door Achilleus en FPII oude dienaar uit de drooni ovcr 
ren aanstaand huwelijk geholpen. Klut.iirriestra valt inu fcl 
uit tegen Agamemnon, wanneer dezr U~FFI. RIIIIW-~zig is, ver- 
wijt hem zijn lafheid en is wanhopig oin hct naderend ongeluk. 
Iphigeneia veiht i n  ujoorden om liaar levcn. maar het zal toch 
nicts uitmaken: de goden hebben het gewild en de zeilen 
zullen worden gehesen. 

Dit was het stuk, schoon van inhoud, gespeeld door totiecl- 
qrorp T h ~ n t c r .  De Klutaimestra-rol werd prachtig gcspeeld 
door Caro en Eyck, die boven .de a r i d c r ~  spclcrs uit kwam 
en zij maakte  he^ stuk ziker ziriiswnnrd. J. v .  G. 

Iaan 9. Daar zult U zeker slagen voor tenten. slaap- 
Groote Houtstraat 162 zakken in alle prijzen en kleuren, lucht- en veldbedden, 

stoelen, tafels, branders enz. enz. Vakkundige bediening 
is voor zo'n uitrusting zeer helangrijk. Kampkleding. o.a. 
Am. spijkerbroeken niet ritssluiting, shorts, overhemden, 

Prima anthraciet trainingspakken, basketbalschoenen etc. 
Sportmasatijn GRETHA DE BRUYN 

R EEN BIJZONDERE GELEGENHEID 

KORTE ZIJLSTR. 10 en JACORSTR. 7 
BLOEMENDAAL 
Bloem~ndmilssweg óü 

Voor beter werk 

Technisch Biireari THEO BONARIUS 

et is beslist niet nodig 

I 0  DE 1,IIXE" 
al I~ lw  s<:boolLoeken 

Ons  succes: .. 
sterk en <Iiiorcichtig. schroefpomp vullirig. 

NIEUW AAN TE SCHAFFEN 
1 4  kar. rou<leii pen. slechts f l  7.- II kunt 2.i-40°/0 besparen door iiiogcliik gebruikte 

a<:liuulboeken te kopen. 
Wij leveren die in goede staat eri undcr garnntie. 

Het  Lekende ndrea voor  VAN DIJK'S BOEKHUIS 
Chemicaliën en Drogerijen OUDESTRAAT 26 
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