


g i e r b a r e  lezers 
Hier ligt dan voor u de eerste vrucht van de nieuwe redactie. 
Alvorens over te gaan tot de vermelding van de nieuwe 
samenstellers. willen wij onze voorgangers een waarderende 
hand toesteken en hen bedanken voor daad en raad. 
Zij zijn er in geslaagd, ondanks de grote inertie van vele 
potentiële kopyleveranciers, dit schoolorgaan te vullen met 
welgekozen woorden, sprankelende gedachten, actuele foto's, 
forse en fijne koppen, kortom zij hebben dit blad tot een trots 
voor onze school gemaakt. Zij zijn thans opgenomen in de 
Gemeenschap der Oud-redacteuren van Tolle Lege (kortweg 
G.O.R.T.), een duister genootschap, waarvan we het fijne 
nog niet weten (inlichtingen zijn niet verkrijgbaar, zijn leden 
staan onder en boven de wet: zij zijn onschendbaar). 

Wij, de nieuwe redactie, bestaande uit Joost Breuker Vb. 
Joep Bartel-n IV, Erik Verpalen Vb, Paul van Bueren 
4A, Joep van de Linden Vb, Guus Tweehoysen4B. Erwin 
Vermeulen ¶B, hopen slechts met dit voorbeeld voor ogen 
een periode van grote bloei tegemoet te mogen gaan. Verder 
blijft Toine van Agtmael aan orue staf medewerkers ver- 
bonden om ons blad te verluchten met zwart-wit prenten. 
Dit exemplaar van Tolle Lege is een dubbel nummer ge- 
worden doordat de drukkerij, mede als gevolg van de kerst- 
drukte, in een zo kort tijdsbestek (na de Culturele dag) niet 
in staat was 2 nummers vlak achter elkaar te laten ver- 
schijnen, hetgeen de bedoeling was geweest. Bijgevolg staat 
deze aflevering in het teken van de eerste paal, de Culturele 
dag en het naderend Kerstfeest. 
De schitterende voorpagina-foto en de foto's van het heien 
zijn van Theo van Goor, die zich blijft verdienstelijk maken 
voor de school. 

Bij de post kregen wij een verzoek binnen van de Stichting 
Nederlands Comité Unicef, waarin ons gevraagd werd de 
verkoop van nieuwjaarskaarten, die zeer kunstzinnige repro- 
ducties bevatten van kunstenaars uit onderontwikkelde lan- 
den, te stimuleren. Wij kunnen door de billijke prijs (f 4,- 
voor een doos van 10 stuks) deze actie, ten bate van het 
werk van het Unicef van harte aanbevelen, 
Kaarten en inlichtingen zijn verkrijgbaar bij: Nederlands Co- 
mité, Unicef, Molenstraat 15a, Den Haag. 

Ook ontvingen wij van V.I.V.O.S., de schoolvereniging van 
bet ons-zo-na-aan-het-hart-liggende Sancta een kennisgeving 
omtrent de samenstelling van het nieuwe bestuur, thans be- 
staande uit Cornelie van Rooyen: praeses; Hetty Tonino: ab 
actis; Margriet Smakman, questrix en Marjolein Kolstee, lid. 

Verder een verzoek van de stichting 'Openbaar Kunstbezit' 
om ruchtbaarheid te geven aan haar werk. Wij kunnen eigen, 
lijk slechts zeggen: 'Goede wijn behoeft geen krans'. 
Het schaamrood zou u naar de kaken moeten stijgen, indien 
u niet een luttel aantal centen zou besteden aan een abonne- 
ment op deze serie kunstreproducties ter vervolmaking van 
uw culturele opvoeding. 

Wij willen u verder niet lastig vallen met redactionele koek, 
terwijl dit blad gereed ligt om verorberd te worden. 
Mochten er naar uw smaak onverteerbare brokjes, bittere 
pilletjes, scherpe kruiden en of smakeloze hapjes aanwezig 
zijn, die u zwaar op de maag vallen, neemt dan geen blad 
voor de mond, maar wendt u tot de koks, die deze hutspot 
voor u samenstampten. 
U een zaiige Kerstmis, een voorspoedig Nieuwjaar en wat 
dies meer zij wensend, tekenen wij met 

De redactie 

tolle 
lege 

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  
T E  H A A R L E M  

NO. 2-3 - DECEMBER 1961 

31 e JAARGANG 1961 -1 962 

* Eindredactie: Joost Breuker en Joep Bartelsman 

* Redactie: Erik Verpalen, Paul van Bueren, Joep van 

der Linden, Guus Tweehuyren, Erwin Vermeulen. 

* Fotografisch medewerker: Toine van Agtmael. 

" Redactie en administratie: Zijlweg 199, Haarlem 

(port Overveen). 

* Telefoonnummer: 13523. 

Girorekening 77435, onder vermelding 'Tolle Lege'. 

AGENDA 
zaterdag 23 december: 

19.45 uur KERSTAVOND 

maandag 8 januari: l 
8.45 uur hervatting van de lessen v w r  alle klassen. 







EERSTE P A A L  

Vrijdag. de  derde november, in het jaar onzes Heren 1961, 
heter bekend als de dag na de Herfstvakantie, heerste er o p  
de cour en in de gangen van ons geliefd Triniteits een 
ongewone drukte. 
Drukte is eigenlijk het juiste woord niet, want er waren niet 
veel meer mensen dan anders en als ze er geweest waren. 
hadden wij ze haast niet opgemerkt onder de zes á zeven- 
honderd stuks geëvolueerd stamboekvee. Goed - geen drukte 
dus houden we  het op: anders dan anders. E n  wel om twee 
of meer redenen: - Ten  eerste, omdat de heistelling zo verbazend dicht hij de 
school stond. dat men uit de verte dit voor een nieuwe 
Triniteitse vlaggestok kon houden, terwijl men, dichterbij 
gekomen dit voor een heistelling moest houden en men kon 
zien dat de  .,goad old'' vlaggestok niet ongebruikt was. - Ten  tweede, omdat bezitters van adelaars-ogen enige in 
hun ogen totaal onbevoegde individuen opmerkten, welke als 
verdacht uitziende personen in gangen en op de  cour drentel- 
den. bij welke drenteling zij een klein onderhoud met de  rec- 
tor hadden en daarna achter de gymzaal verdwenen. - Ten  twee en een haIEde, omdat de Sherlock Holmes de 
rector tegen pater conrector hoorden zeggen. dat ,,het" zover 
was. 
Ongelovige Thomassen moesten tegen tienen wel erkennen, 
dat er iets aan de  hand was. Zij zagen namelijk de menigte. 
die nog binnen was, de zogenaamde werkers van het eerste 
uur met een snelheid. ontoelaatbaar voor de bebouwde kom 
linea recta (!) naar de heistelling stouwen. 
De verdachte figuren stonden al  om de heistelling geschaard 
met deerniswekkende flaporen van d e  rook artikelen. 
Nijvere propagandisten ;an het volkslied deelden brokjes 
verheven poëzie met tien meter diepgaande strekking uit en 
er werd e& vuilnisemmer omver 
Toen allen zich in het bergland van Gizels bevonden werd 
met rappe hand, handle en hijskatrol de bebloemde paal in de 
stelling gehesen. 
Pater Kuipers kreeg een helm op tegen rondspattende bloe- 
men, de koffiepot werd warm gestookt en na enige sputterende 
plofjes sloeg de  heimachine aan, wat een eerste klassertje de  
opmerking ontlokte: ,,Dat de  rector toch wel sterk moet zijn". 
O p  de maat van het heien begonnen sommigen het ,,O, saligh 

Tr:n:teits" te vermoorden. Daar men het tweede couplet niet 
helemaal kende (of. zoals een leraar dit uitdrukte: helemaal 
niet) verviel men tot oesasa. Even Inter kwam men er toe 
me-gegeven d:epzinnige pozzie aangaande de eerste zesde 
paal voor te dragen. Helaas ging dat alleen aan de  Oostkant 
der Apennijnen, waar ons aller Beu Bollerman. luidkeels dit 
schone lied voorzingend, dooi. de westenwind en de teveel 
naar het oosten geplaatste luidsprekers zich alleen daar tot 
het veelkoppige publiek kon richten. 
Maar op een gegeven momen1 was de paal op. Dit moment 
benutte pater [<uipers. om ons ten volle in de feestvreugde 
te laten meedelen, namelijk door ons leerplicht-wetteiijke 
juk een dag iiit te stellen, enige woorden te wijden aan het 
in de bodem gebeukte blokje beton en ons gouden bergen 
voor te spiegelen hij ons verlaten van het feestterrein. Toen 
kwam Ben van der Heide aan het woord en die deed de 
Trinitariërs een onvermoede duik in de geschiedenis van de 
school nemen om vast te stellen dat het Triniteits nooit een 
luxe was geweest maar ,,een werkplaats voor het ontginnen. 
ontwikkelen en veredelen van de intelligentia der Haarlemse 
jeugd" hetgeen de  meesten van ons allang hadden moeten 
vermoeden. En  om dit gebeuren nog een extra historisch 
tintje mee te geven bood hij pater rector een wrkonde aan 
met de hanepoten van alle Trinitariërs die konden schrijven. 
Ocsasa. 
Al mët al  was het een feestelijke bedoening in het Overveense 
slijk, schone kelen, tranen plensende ogen op plechtige mo- 
menten, het aedreun van de  heimachine ...... 
Maar geen tijd voor nabeschouwingen, vonden vele Trinita- 
riërs. W e g  wezen. 

Mijnheer Grobhe die aan de uitgang de  gouden bergen torste 
(lollies of zo) werd door de  onverhoedse aanval op de  rech- 
terflank zo in verwarring gebracht, dat hij geestelijk op de 
vlucht sloeg, de gouden bergen latend voor wat ze waren. 
Z o  verlaten wij met een lichte siddering om de 1.0328 
seconde in onze henen het modderige terrein aan de Zijlweg 
in Haarlem en contreien o p  eigen wijze de feestvreugde te 
vergroten en te bestendigen. 

Aan ons zal het immers niet liggen als het Lyceum Sanc- 
tissimae Trinitatis niet leeft. groeit of bloeit. Ei, ei, Ben, weer 
een zin gegapt. Maar dit was dan ook de laatste. E.V. 



C U L T  U R  
Ochtendzitting voor derde en hogere klassers 

Nadat wij allen (nou allen ...) de Mis in de parochiekerk te 
Overveen bijgewoond hadden, togen we naar de cantine. 
waar voor eenieder een warme. geurige beker koffie (voor 
hen, die wilden zelfs nog een tweede!) wachtte en sigaretten 
in rijkelijke hoeveelheden gratis verstrekt werden. 
Aldus geestelijk en lichamelijk gesterkt, trachtten wij enige 
culturele waarden tot ons door te laten dringen, hetgeen zo- 
wel door de .,paalhandicap" als door de schroom van vele 
interpreten om ,,een grote mond op te zetten" zoals de jury, 
bestaande uit Dr. J. F. M. Kat, Drs N. C. Andriessen en de 
heer P. 1. M. van Wees, het uitdrukte. ten zeerste bemoeilijkt 
werd. 
Na het openingswoord van de rector. waarin hij het begrip 
cultura en wel speciaal de geestelijke cultura belichtte, gaf 
de voorzitter van Cassiciacum. onder de auspiciën van welke 
vereniging deze dag georganiseerd werd, het woord aan 

Louis Krouwels, die het slot van het boek ,,De Val" van 
A. Camus ten gehore bracht. Hij deed dit met een zeer goede 
mimiek en in een vlot tempo, hetgeen op het toneel geenszins 
zou hebben misstaan, doch ondanks dit bleef het een voor- 
dracht, waardoor hij er dus in slaagde deze twee factoren 
tot een uitgebalanceerd geheel te verenigen, hetgeen hem. 
ondanks het feit dat hij soms moeilijk te verstaan was, de 
eerste prijs bezorgde. die hem ten volle toekwam. 

Harry van Mens declameerde ,,Het Veer" van M. Nijhoff. 
Hij legde dikwijls de accenten verkeerd, zodat het een pathe- 
thisch opzeggen zonder begrip voor de bedoeling van de 
schrijver werd. 

Wim de Bruyn droeg zijn .,Waar werd oprechter trouw ..." 
uit de Gijsbrecht van Aemstel van J. v.d. Vondel enigszins 
te rythmisch voor. zodat vele lettergrepen volkomen verloren 
gingen. 

Han ten Berge gaf een interpretatie van drie gedichten van 
W. ten Berge, die enigszins gevoellws uit de verf kwamen. 
terwijl zijn ,,hemelsem blikken bij sommige prozaïsche on- 
derwerpen m.i. enigszins misstonden. 

Hans van Mens, die ,,Duizend en een nacht" van'H. J. 
Leopold vertolkte, ging met de derde prijs strijken. Zijn 
duidelijke uitspraak en sobere gebaren droegen hier toe bij. 
ondanks het feit dat hij soms te veel zwaarte legde op on- 
belangrijke passages. 

Dammie van Geest stond tweemaal op de planken omdat 
zijn eerste voordracht voor jury en zaal volkomen onver- 
staanbaar was. mede door het lawaai van het heien. Zijn 
tweede optreden was echter geen verbetering. Hij sprak te 
zacht en benauwd. 

Tim Helsloot bleek no! 
hebben, waardoor zijn 
rijmpje werd. 

3 weinig 
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Kees Schrama voelde het gedicht ,,Het ve 
van J. B. Charles heel goed aan en werkt 
naar een anti-climax toe. Ook hij sprak ecb 
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Han Geukers verwekte eniqe hilariteit door zijn vreemde 
gelaatsuitdrukkingen bij enige haperingen in het ;ielloos op+ 
zeggen van een stuk uit ,.Slaapwandelingen" van L. Vroman. 

Theo Verbeek sprak ook alweer veel te zacht, maar wist 
toch de juiste toon te treffen voor de stemming van het 
gedicht ..Twee Meeuwen'' van Marsman. 

4 

E L E  D A G  
Eddy d'Haene droeg op goede en duidelijke wijze ,,Halle- 
lujah" voor van G. v.d. Graft. Hij gaf de stemming van het 
gedicht heel juist weer, hoewel hij zich m.i. soms bezondigde 
aan verkeerd gelegde accenten. 

Frans van Eyndhoven was niet altijd goed te verstaan, maar 
zijn ongedwongen houding, goede mimiek en juist geplaatste 
accenten toonden duidelijk zijn begrip voor het fragment van 
,,Under Milkwood" van D. Thomas in een vertaling van 
Hugo Claus, hetgeen hem een tweede prijs bezorgde. 

Frans Kroon's voordracht was enigszins benauwd, vlug en 
zangerig, zodat veel van de inhoud van het gedicht .,Het 
Offer'' van C. Dehoot verloren ging. 

Al met al was deze ochtend, wat declamatie betreft, geen 
succes te noemen. Het peil lag aanzienlijk lager dan andere 
jaren en mocht mijn kritiek enigszins kort zijn, dan komt dat, 
omdat ik niet telkens in herhaling wil treden ten aanzien 
van vele gemeenschappelijke gebreken. De jury noemde reeds 
gemompel voor kleine kring, waaraan ik nog zou willen toe- 
voegen het feit, dat bij vele vertolkingen de accenten geheel 
verkeerd geplaatst werden, hetzij uit onbegrip voor de be- 
doeling en betekenis van de woorden van de schrijver. hetzij 
uit een te star vasthouden aan het metrum. Verder was er 
bij velen van een ongedwongen houding weinig te bespeuren. 
Men moet toch minstens trachten zijn mogelijke plankenkoorts 
te verbergen achter een van te voren goed ingestudeerde 
houding. 

Wa t  het muzikale gedeelte betreft, liet de verzorging niets 
te wensen over, hoewel ik mij wel afvraag of onze school 
behalve violist Rob Goedhart. alleen maar pianisten bezit. 

De opmerking van Dr. Kat was dus geenszins misplaatst. 
toen hij voorstelde om het schoolkoor voor enige omlijsting 
te laten zorgen bij volgende gelegenheden. Onder deze pia- 
nisten mag zeker R. v.d. Linden genoemd worden. die op 
waarlijk virtuoze wijze een Toccata van Gorguilo ten ge- 
hore bracht. 



Vóor de uitspraak van de jury over de declamatiewedstrijd, 
ging Dr. Kat over tot de uitreiking van de Coeberghpnjs. 

De eerste prijs ging dit jaar naar Frans van Eyndhoven voor 
zijn opstel .,Het vreemde licht". De jury. bestaande uit Dr. 
J. F. M. Kat, Drs A. van Noort en de heer C. J. Alders 
vatte het werk samen als zijnde een psycho-biografie, die 
boeit en vermoeit. een verbijsterend knappe weergave van 
een mens als in een diepe, mysterieuze droom en hallucinatie. 
Mede door de omvang (38 getypte vellen) van het werk 
kan dit opstel niet in Tolle Lege in druk verschijnen, maar 
wordt waarschijnlljk in boekvorm gepubliceerd, naar van 
Eyndhoven zei. 

De beide tweede prijzen vielen aan Pim de Vroomen (de 
oude redactie toont zijn meesterschap!) en Rinus van Schen- 
delen ten deel. 

Pim de Vroomen schreef een essay over: .,Waar is onze 
katholieke literatuur". Dit opstel zal. nadat het herzien is 
(op advies van de jury) in het volgend nummer van Tolle 
Lege gepubliceerd worden, hetgeen ook zal gebeuren met het 
opstel van Rinus van Schendelen. O p  het laatste ogenblik 
echter heeft de redaktie toch nog dit opstel voor publikatie in 
dit nummer binnengekregen, die onder de titel ,,Het groene 
streepje aan de grens" een navrante beschrijving geeft van de 
gevoelens van een veroordeelde en zijn cipier. 

Verder was de jury niet daverend enthousiast over het peil 
van de andere inzendingen, maar er was hoop voor de toe- 
komst. 

Na de uitspraak en prijsuitreiking van de jury voor de de- 
clamatiewedstrijd, werd deze zitting met een gebed gesloten. 
waarna we ons naar huis spoedden. Nakaarten heeft geen 
zin. 

J. Breuker 

Middagzitting declamatiewedstri~d ie en 2e k l a m  

De middagzitting. waarin maar liefst 28 declamatoren 
optraden, was druk bezocht. 
Annie M. G. Schmidt liet evenals de vorige jaren hier het 
sterkst haar invloed gelden, hoewel er nu ook velen waren, 
die dit onderhand platgetreden pad durfden verlaten en w k  
eens iets anders ten gehore brachten. 
Ook hier gold de grote handicap van het heien en de grote 
zaal. zodat sommige dingen in het lawaai verloren gingen. 
ofschoon de declamatoren over het algemeen duidelijker en 
luider spraken dan hun voorgangers van de ochtendzitting. 

~ a l v e r w e ~ e  moest de zitting worden onderbroken, wegens 
dringende werkzaamheden in de gymnastiekzaal en moest 
verplaatst worden naar de haastig ingerichte kantine, waar de 
declamatoren ook beter verstaan konden worden. Tijdens 't 
geliikkig korte beraad van de jury, bestaande uit drs Helwig. 
drs v. d. Weiden en pater v. Beurden hracht teenager-idool- 
in-wording Benedict Leenderts ons in een soort kampvuur- 
stemming met zijn top-hits, die door het grootste gedeelte 
van het publiek enthousiast werden meegezongen. 

Drs Helwig, voorzitter van de jury, reikte de eerste prijs 
uit aan Henk Mekkelholt, die ,de Muskietenjacht' van A. D. 
Keet uitstekend voordroeg in het zuid-afrikaans. 

De tweede prijs werd toegekend aan Paul Willemse met zijn 
gedicht ,De eerste mug'. 

De derde prijs kwam in handen van Peter de Bruin die ,De 
tuinman en de dood' van P. N. van Eyck voordroeg. 

De jury vermeldde in het bijzonder Ted Badnux die het zich 
met .Het zee'. van A. Donker niet gemakkelijk had gemaakt, 
Benedict Kal, die met veel verve het zuid-afrikaanse gedicht 
,Die Pmkureur sij hand' voordroeg en Cor Al die .Drie 
meneren in het woud' van R M. G. Schmidt ten gehore 
bracht. Voorts kreeg Jacques Koek een eervolle vermelding 
die op een verrukkelijke manier een toespraak van Toon 
Hermans imiteerde. 

Van de pianisten vennelden we alleen Peter Oostendorp, die 
eerst samen met F. Visser .'t Slavenkoor' van Verdi speelde 
en lates een sonate van Mozart uitstekend vertolkte. 

Drs Helwig merkte in een origineel judicium op, dat vrijwel 
alle declamatoren met een ,bloederig serieus' gezicht, gedich- 
ten voordroegen van ,grapjassen' als A. M. G. Schmidt, Car- 
miggelt en Zonderland en dat er over het algemeen nog te 
weinig geharen werden geinaakt en te snel gesproken werd, 
zodat er veelal een groot gedeelte van een gedicht verloren 
ging. Hij vond, dat het nu duidelijk geworden was. 
dat er een hoopvolle toekomst openligt voor de Culturele 
Dag en in het bijzonder 't schooltoneel als men blijft door- 
gaan op een manier, zoals die deze middag werd gedemon- 
streerd. Deze middagzitting kan als zeer geslaagd beschouwd 
worden, daar er een grote opkomst was, zowel van decla- 
matoren als van belangstellenden en de declamatie op een 
goed peil stond. Ik vraag me wel af, wat er met dit gedeelte 
van de middagzitting moet gebeuren, als Annie M. G. Schmidt 
nog eens op de index komt. 



Avondzitting 
Voor de avondzitting van de culturele dag was prof. Sarneel 
uit M~iastricht uitgenodigd om zij,; visie over de -riioderiic - 
knnst en de werkelijkheid te geven. 
r)e hrlangstelliny was kirvredigend. alleen de achterste rijen 
stoelen meren Ieeg. 
Prof. Snrneel begon met te zeggen dat hij nlleeii de plastische 
kiiiist zou hchandelen. Vervolgens weps hij op de grote ver- 
scli~idenlicid vaii vormen, wadrin de k~iiist zich iiianitesteert. 
welke verscheidenheid toch weer een eenheid w-as. (in het 
debat werd dit nog even aangeroerdi en hij gaf cen definitie 
vaii kunst belichaming van belevenis van dc realiteit'. De 
kunst is een wijze van werfldbt-schouu.cn en wereldervaren. 
De harmonie van geest en materie vormt liet kiinstwrrk. 
d w-.z. dr  stof. bezield door de veest van de kunstenaal. kan 
C P I I  kunstwe1.11 zijn. kan uit zijn materiële beperktheid opge- 
lieven w-ol.deii. Met opzet hebben we de termen werrldbe- 
scdiouwe~i en wrrrldrrvaren gebruikt om de termen objecti- 
visrrir eii siibjectivisme d r  Irzer eigen te maken. - objcctivisiiie: hrt zien van realiteit van uit srandpunt(en) 
buiten de realiteit. - subjectivisine: liet hrlcven vali de realiteit in de realiteit. 
Fret objectiveren bcgilit pas gocd in de Kcnaissance: de vorm- 
nevino wordt als esreritieel hcscliouwd, de kleur is onderse- ., " 
schikt aaii de vorm. 
De rrioiieliiklieid oni in de kleiir h ~ t  w-ereldcrvnren meel. tc 
gweii (suhjrctivrrcni wordt niet gebruikt: dc kleur knapt 
hoogsteris mikeli kliisj~s, als sii,fiiitdriikkiiig op. Door het 
over\L'rgeri viin CCn viin beidrn. dus óf van dr  brsciioiiwiiig 
viin de realiteit óf van de belevenis van de ~reiiliteit. bestaat 
grote kans voor. rriisliikkiiig van liet kiinstm~erk. Dan wordt 
het kiinstig. Hicrvnn tmcc voorheelden: om de volmaaktheid 
vitn de Rrnaissancistisclic srhildcrwijzc Ihet ohjcctiverecii t? 
erv~ireri. I I I O P ~  men eens de tweede-rangs zalen vaii het 
Stedelijk Museurn (in Arnsterdiiml door loprri. Er hariger1 
daar veel schilderijen waar men kan genieten van een beetje 
vormen- en lijnenspel zonder zich in het schilderij te kunnen 
verdiepen. 
Sommigr mensen houdm van Appel. Dit zeggen ze omdat ze 
genieten van de rnccstcrlijk i i i  elkaar gevlochten kleul.inaqsa's 
van iemand .die maar wat ari rotzooit'. Mant. gclovr~i ze in dc 
titel, die Appel ?rop zou zetten: .Lixciferiluosje in de mm?-  
schijn' hijvoorbeeld: Zij reageren alleen mdar zinnelijk op een 
schilderij i.an i ~ m a n d  die zinnelijk schildert. 
Deze voorheelden hebben we niet uit de mond van prof. 
Sarneel rriogen vernemen, wat erg jammer was, daar iii het 
debat veel rnisvrrstznden moe;ten worden opgehelderd. ei, 
veel theorie morst worden toegepast. 
0r1i d r  hrdciidaagsr kulist tc ki;iinen hetiaderen moeten vi>e 
i n t i  nog twee Irccentr stroniingen h~handelen, namelijk het 
iriipr-risioriisnie en het kiihisilii. 
Het iiiipl-cssioziistiie is een verfijnd soort werpldheschouw-ing; 
de kleur is Iiicr oridiink het doorgevoerde objectiveren (en 
toch ook ureer. een beetje: dank zijn objectiveren: dit lijkt 
kletikoek. maar het is het niet als men bedenkt, da t  ohjec- 
tiveringen en subjectiveringen geen absolute tegen polen zijn) 
een belangrijker plaats gaan innemen. Hoewel de impressio- 
nisten dit zelf niet bedoeld hadden. maar een !onigrluk ligt 
in een klein hoekje. 

Het kubisme heeft ook als hoogste doel: de vormgeving. 
Maar in tegeiistelling met alle voorgaande, was deze voroi- 
gebing vrij. I-let kwam hierop neer, dat men (Picasso in de 
twintiger jaren) vormen ontleedde. om dan de brokstukken in 
'n nieuwe compositie te brengen. Z o  wordt een viool van alle 
lisnteri bekeken, d.w.z. op het schilderij zien we de binnen- 
kant. huitenkant. voor- en achterzijde van de viool. Door 
dit in en uit elkaar te schroeven van onderdeeltjes begint men 
tc twijfelen aan de orde der onderdeeltjes, aan de onder- 
deeltjes zelf. Men gaat uit van de vormge\,iriy en Lwijlelt aan 
de vormgeving: kortsluiting dus. Twee mogelijkheden. 

1 I Kurtsluitiiig aanvaardeii: koint geen \veergave van be- 
staaride dingen 

2 )  Kort~liiiting ncgcren: men koiut met dingen op de proppen, 
die slrchts uit ren schilder inct hcrsenschimmcl kunnen vor- 
iiirxi, dc z.g. .objets d'art'. Mcn zou dus schilderijen kunnen 
krijgen inct titels als: .C;nrjasl< op een n~anoplonoïde'. 

Men laat het ontstaan van een schilderij van het toeval 
afhangen: chemische reacties op on\,erwdchte ~laotsen.  of cr 
mrorden schoolslag cursussen op een schilderij gebotvierd. 
In Amerika is men ook in het absurde iedereen de baas: 
verfspuiten. verffietsen, (hier liggen ongekende mogelijkheden 
voor de Nederlandcc mielindustrie). 
De r.clatie tussen de schilderijen die op deze wijze gewruclit 
worden en de  realiteit is wel erg ver te zoeken. Mdar ja. 
tenslotte begrijpen veel schilders er ook niets van. 
Oin nog even terug te komen op hct objectivisme en sub- 
jectivisme het eerste statisch n.;iaroml \Vel, zou men het 
onderwerp ,bewegend' opneiiien, dan vervaagt bet onder- 
werp. E n  dit is lijnrecht tcgcn dc  Renaissance-gedachte van 
,co~iscquent besrhou\ven'; alles haarfijn uitpluizen. 
Men heeft dus a.h.w. liet leven even lam gelegd. Subjec- 
tivisrrie is dynaniisch, onidat een ervaring alleen bestaan kan 
door een verandering van onistniidighcden, hoe klein of 
hoe verwarrend ook. 
Hier tracht men de lijnen. de vorineri te vergeten, dezr inimrrs 
legqen de dy~ainiek lam Prol. Sarneel was werkelijk briljant 
liii eiste echter van ons een ononderbroken gecstesirispaiining 
om zijn betoog te \,ulgen. De meeste opponenten hadden 
echter hiaten in liun kermis van het betoog. 
I~Iier ren voorbeeld van : 
Opponent: Beschouw-t u deze tijd dis een brrrk periode ? 
I Iilariteit was de iiioeder vrin de porreleinkast. 
De professor liet blijken dat er niets gebroken was door te 
wijzen op de continuiteit van de  ontwikkeling van de schilder- 
kunst. E n  zaten heel wat eeuwen in zijn mouw. 
Opponent: ,Dat is nu allemaal wel erg leuk, maar . . . '  
O m  zinniger vraqrn te horen moesten uze luisteren naar 
L~estuiirderen van de batingsclubs van andere scholen. 
Eri zij vroegen grotendeels toepassingen en voorbeelden 
van zijn theorie. Prolessor Sarneel was steengoed. maar het 
debat was knudde. En om ons minder~i.aardigheidscomplex 
ten opzichte van cie voortreffelijkn genodigden af te reageren, 
tekenen wij met 

anpikkelateurs van dienst Hout en plantsoenen. 

RIBLIOTHEEK 
Daar het stukje van verleden keer reeds enige vruchten heeft 
afgenorpen voor de bibliotheek. hrhhen we ons ertoe gezet 
al degenen, die nog geen bihliotherklid zijn aaii te sporen 
hun zondige nalatigheid goed te maken. 
Velen stellen zich de bibliotheek misschien nog voor als ren 
iririclitirig mrt oude. bijna uit elkaar vallende bocken en ver- 
gepide tijdsciirifteii, alleen bestemd voor jongelieden met cen 
intcllcctuccl voo~.lioofd. die menen I i ~ t i i  tijd niet beter te kun- 
nen hesteden dan iiirt een boek in de Iiaiid voor zicli uit te 
staren. 
De bibliotheek heeft echter de oude horken al laiig uit de 
roulatie qegooid en schaft elk jaar massa's nifuwe boeken 
dan op elk gebied. 
De bibliotheek is bestemd zowel voor degenen die na vele 
i~ispannencle studie-uren eens een ontspannend boek willen 
Irzen als voor 1 1 ~ ~ 1 .  die studeren zo prettig vinden, dat zij na 
het maken van htiii huiswerk pr nog eens rriee door willen 
gaan. 
Ook liij. die epii  dun Duits borkje nodig heeft om aan zijn 
resumé-verplichtingen te voldoen, kan er tcrrclit. (Voor de 
2c  klnssers: van de boekjes ,.Tij1 Eulenspicgrl" en ,.Der ge- 
stiefelte Kater", bekend om hun simpelheid en gc r ing~  ooi- 
vang, zijn gelukkig meerdere exemplaren aanwezig). 
Voor de technisch aangelegden onder u is er een grote. goed 
ontwikkelde aldelirig Techniek aanwezig, waarvan bijna alle 
boeken in ile laatste jaren zijn aangescliaf~. 
Iii alle cntcgorii-en is cr ren voorraad hoeken. die in kw'ili- 
teit en kwantiteit vele andere schoolbibliotheken en naar. alle 
waarschijnlijkheid ook uw eigen boekenschat overtreft. 
Aan hen. die nog steeds volharden in de dwaling, dat de 
bibliotheek een beschimmelde aangelegenheid is. raden we 
aan, de binnenkort verschijnende lijst van de nieuw? bocken 
en de reeds eerder verschenen liisten te bekijken. Zijn ze dan 
nog niet uvertuilld, dan rdden we hen erristiy aan een 
o~idcrlioud te Iiebbrn i n ~ t  pater van Beut.den. 

Joep Bartelsniaii 
Giius Tu,~eliuyseri 



aaljournaaljournaaljournaaljour 
Precies lezers, het wiritert! De vrieskon W O E N S D A G  18 O K T O B E R :  Orider M A A N D A G  13 N O V E M B E R :  Nadat 
doet de neuzen kleuren en hier en  daar ' t  uinkend oog unn men. H d w i g  en  de om 9 uur in Overtieen een hoogmis nras 
stak het ijs alu~ccr de kop op. C;i~re brie- aandacht uari men. Postlziinxa u w d e n  g~horrden begon tegen 11 uur tiet och- 
zen nopen ons, Iiet u:olletje uan de n101 argeloze knapen uweed een illusie armer. tendgcderlfr van de Cnltcirrle Day.  De 
te ontdoen en de levertraaii te  bezigen. W a f  gebeurde er dan? Voor  ' f  aanstaand gedichten en prozsstirkkeri werden in een 
Ni1 ik hef foch over het weer heb. mil ik scliooltoneel werden speelkrachten uit- dagblad betiteld met ,,<;cheide ci~ltiiiir". 
allen u~aörcliun~en niet te  doen ais dat gezoclit. Dat er iets redelijks (en veel De regels werden er inderdaad ,,inge- 
jongetje. dat ik laatst zag. Dat stond op  miér dan dat!) uit de bus is gekomen. d r e u n d .  ' s  Middnys is men rriaar uer- 
ijs van twee nachten. Het ijs mus uiterst staaf reeds vast. huisd van de gym- naar de b~rzno l .  
onb~troiliut>aar. hefgeen ook duidelijk te  
lioren viel. Ik sprong bij hef  zien tisn DOiVBBRDAG 19 O K T O B E R :  Daar W O E N S D A G  li N O V E M B E R :  Opclat 

.s uerregaar,dr uPrmefrll,eid uit er op deze dag teleizrstt-llend weinig gr- de toen nog nsriwezige !>i-isfi~ípalen nief 

zojuist en re,,dr r,asr hef beurde, zet ik hier niasr gewooti los een omr,ielen. rverd 01-er de  cour, schrliri he- 

onheil. ,,Hé,,,., riei, ik, ,, u,af ia/ ik  r,uri spreukje van Leibniz: .,als men de  waar- meliiiuarts. een kabel gespanrxn, u,aainan 
zien!.. De jongen naar en stak heid zoekt. moet men geen stemmen tel- alras lenige ( e n  ledige) jongens hrcri kirri- 
het tongetje uit. .,Wel, a i l e m a ~ h f i ~ ~ ? ' ,  zei len". W a f  ' t  met een journaal te maken nen toonden. 

ik.  ..ga eens g a u u ~  naar je moe." ,,Pak heeft? Och.  ' f  is altijd meegenomen. zo'n 16 
me dan!.., brulde de  vlegel, en trok een Sprerikie' Onder oorverdovend gcdril bcgonrieii CIC 
baantje. ,,Zég, Jan", gromde ik,  .,d'r af?' VRIIDAC; 27 OKTOBER: hlli gymnastiekzaalslopers liciri (rer~riui-)s!o- 
Fluitend speelde hij uerder op  ' t  kraken- toch bijiia geweest van ijsvrij! pende arbeid, 
de  ijs. Daarop greep ik een steen; soms lazeker! de rector trapte er ,,iet Racleloos verdu~eneii de leraren en lcrr- 
moet men hard zijn. en ujierp die krachtig in, liriyen naar huis. een crisis riabij. 
teyen ' t  scheenbeentje van he f  jongmens. 
Krerlriend s!oop de jongen even iater door i Z f A A N D A G  30 O K T O B E R ;  een rzrit- V R I I D A G  17 N O V E M B E R :  h i e f  een 
het hoge gras uari een aönyrrnZend tige, doch korte Herfsfl>arize. Hoewel niet diepe slag trof het l1eibink de laafsle paal. 

lsridje Ailisci>aarts. W i e  niet horen tili[ één dag verlengd, was de pauze toch Ere aan deze paal. die he f  larigst l ierf f  

enfiri, ik wil i ,  slec/ifs iiiaorschilmen dat te korf oni eens stevig te werken. O o k  moeten utachten...... 

het rnet ri ook zo zal gaan. horen we liet? moesten w e  de  iebrapaden eens bekijken. ~ T O E N S D A G  22 NOVEMBER: 
(Iiidanks alles Iiebberi w e  de Sint al wrpr Fijn nie~izu in d e  verf. Er is echter ,.een Ons alziend oog trof fot rijn grote 
uitgewuifd (schitterend werk var, de  uit- geval" in Wormerveer bekend. dat een tiazing orrd.rrcfor pafer  s~~~~~~~ op 
stekend werkende A.G.-groep!!) eri spoc- knoesfig manneke zijn fent op  één L3an de 
den w e  ons allengs naar de  kribbe. J e  paden heef f  opgesiwen. De brandtveer ,qsof het r,iptS U,IIS, u,erd l ycp i i n ,  
Laten w e  ondanks rapport-zorgen dit Izee[t de  uent verwijderd. ~~ereerd  r~ict hoog bezoek. DE  hoffcrd.  
prachtige feest niet vergeten. V N ~ D A G  3 NOVEMBER: ~~d~~ 2 pater uan Beurden !iel, prsfend rncf de 
Daar dit nummer ieat Iaat komt, nioeteii november de paai de grond in O U ~ - ~ E C ~ O P  rond. 
w e  diep in de  herinnering tosten voor hef u,erd gedreund, beleefden me ,jeze dag V R U D A G  24 N O V E M B E R :  De onge- uan de i'O1gende de  feesfelijke intocht van de zesde paal. tnrij[eld onder sints invloed staande 

N a  het eerste lesuur stroomden u>e naar ,,,t,, van ~ ~ ~ ~ f ,  trakfeerde ons op een 
D I N S D A ( ;  i O K T O B E R :  w c  rnernore- het u,erkterrein, altciaar onze rector e igen  miclrlag als i,irring 
ren de  Xectorsdag die op uele zo niet Iianriig het half dozun izol-heide. Toen dag in de vaka,,tie, A(/eraarc/;gsC 
alle fronten een reuze groot succes rioor iverdureeri de paai. vririg aangrmoedigl de ,jarige,, zelf te iIlrekPr,, 
ons werd. Slechts met een of andere door eer1 ~i i f s fekende  solo ten hesie ge- z i e zo ,  dat n,as het frck thans de 
zaalsport hadden ure wat moeite maar veride Ben, in de  nialse O u e c u r ~ n s e  klei. handschoenen aan, zet hrt ,,,,itsjc 
d i t  tierandert. nu me een n ieuu~ gedeelte Als klap op  de ui~iirpaal heide I I P ~  

O p  en spoed ,,,ij de rcdacte,,r, dic 
krijgen. Lekker. de resf de popelend aan de devr stnaf f c  hippen. 
Het altijd griuaardeerde verschijnse; eveneens de  grond in. (Naar  nier1 ver- is liFt weer N ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~  
.,liiiisu,~eikurij" stak ook nu de kop  op. meldt. heeft  de rector anderdaags nog a /  :.,, i,crriikkelijke geheimen, fortuintje, 

een vijftiental palen in Zeeland beheid, en wanbofjeS. het ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ t  heb- 
MAARTDAC; 9 O K T O B E R :  u,e maar daf  is natuurlijk gekkepraat.) hen de hoogste-klassers nog één trimesfer 
tot onze veruronderirig enige akfiuiteit WOENSDAC; 8 NOVEMBER: ~ ~ , ~ d ~ ~  uan z~ooegen iioordat het examen roept. 
op  school: een kleiiie inuasie va71 steuige 
werklui zette de  ons zo vertrouwde kleed- de leraren ,s niiddngs een .,sariienzijri rnef ' f f e  de lande drin, mensen! 

in een ongewoon voetliclit. Er een c~oordjé'  hadden, niocliteri u,e thuis á1 i'er10ren' niel'uaar. 
Tenslotte tuil ik r r .  namens ook rri'n fa- 

ti>erd namelijk gefluisterd. dat de  kamer 
~ ~ : e ~ ~ ~ ~ d ~ o ~ ~ d ~ , " ;  b~~$y;e~:Ug milie, ren zalig ~ ~ ~ ~ f f ~ ~ ~ i  foemensen.  

aigebroken zou uiorden en  een noodge- 
boriiii bijgezet, ia hoor, een potige zijn uerblijf in Peking (China).  Kroniktis. 
nrheidrr begon met zijn knecht sfenen en  
dergelijke iian te slepen "oor het leggen 
r>ari een o f  andere basis. 
Danrol> fimrnerde arbeider-.< vriend fijn- 
tjes een hagelruif lokaaltje op  de  stenen. 
III een exclusief interview met een des- 
kundig metselaartje vertrourude de loat- 
ste ons toe. dar in de  toekomst de  jonge 
studenten zich in het nieurve vertrek zou- 
den gaan werkleden bij gymnastiekgele- 
genheden. De man een sigaar geuend 
(,,balirrfd. meneer"), namen ure een ern- 
sfige horiding aan, vcruolyens ruegsfap- 
pend. Enfin.  wie ' t  kleine niet eerf .  .. . . . 

D I N S D A G  I0 O K T O B E R :  De A.G. 
vertoonde voor ons de  inmiddels wel be- 
kende film: .Het Zevende Zegel'. 
Boeiend en  leerzaam. 

HOCKEY-TOURN001 PIUS X-COLLEGE 31 OKTOBER 1961 
N a  een bijzotider gezellige treinreis en een heel eind lopen, bereikten w e  de 
sportvelden waar de Piiis X school het toii~.iiooi orgaiiiseetdc. 
De eerste wedstrijd verlicp zeer goed en werd dafi  ook gen-onnen. daarna 
ging het minder goed. Met gemengde gevoelens werd toen het ellto: oinge- 
gooid en dus ging het toen heleinaal niet ineer. Af en toe speelden w e  nog 
wel eens gelijk. maar hoogstaande successen werden er niet geboek;. Dit 
alles neemt niet weg, dat het toch wel gezellig vras. W e  hadden de 5e 
plaats bereikt en  kregen een vaantje. O p  de teruguey werd het Iialvi elftal 
in een auto gedrukt en naar het station gereden waar we nog riet d? trein 
haalden. 
Oiidanks de aaninoedingen van ons aller Ben. het zepr goede werk van 
Peter Thole ,  de hardwerkende acliterhoede. de zaoegende i~iiddenl~nir en 
de pechhebbende voorhoede, die onze iniddenvoor W i i n  Pastoors iniste, zijn 
w e  er niet in geslaagd een betere dan de Se plaats te bereiken. G.R. 

m 
l 



H E T  G R O E N E  STREEPJE BIJ D E  G R E N S  
........ heklaagde, na langdurige overwegingen zijn wij. vooral 
na uw bekentenis, tot de slotsom gekomen, dat gij schuldig 
zijt aan een tegen de staat gericht misdrijf. bestaande uit 
ondermijnende politieke aktiviteiten. Zoals gij weet, hierop 
staat de doodstraf. Aangezien wij geen reden tot clementie 
aanwezig achten, hebhen wij hiertoe besloten. De uitvoering 
van dit vonnis zal door middel van de kogel geschieden. De 
datum van executie is vastgesteld op 13 november, morgen. te 
vier uiir in de ochtend. Heeft beklaagde hier nog iets aan toe 
te voegen?" 

,.Ik herroep! Nee, nee, ik ben niet schuldig. onschuldig! Maar  
luister dan toch! Onschuldig.. . . . ." 

,,Dan is het proces voor gesloten verklaard. 
,.God ...... !" 

Hij was zojuist hinnengehracht. Een gebroken man. Toen ik 
hem zijn hoeien moest afdoen keek ik in peilloze angstogen. 
Zijn handen sidderden en van zijn lippen droop een dun 
straaltie soeeksel. Die ouen ...... vrereliik ...... ik werd er , . 
misselijk van. 
Onmenselijke ogen waren Iiet, die van een dier, dat zich in 
zijn wanhhpig jevecht om te hlijven bestaan ten onder ziet 
gaan. Ik kon niet meer op tegen die ogen: 
.,Zeg slappe lummel, hou je poten stil. W i l  je soms nog een 
paar opdonders hehben?" 
Hij sidderde. schrok terug. Een drenkeling die de reddings- 
boten weer ziet vertrekken, zonder hem. Ik pakte hem bij zijn 
schouderkraag en sleurde hem mee naar zijn cel. Zijn laatste 
levensuren waren aan mij toevertrouwd: Ik  mocht er niee 
doen wat ik zou willen. Ik moest hem alleen. koste wat het 
koste. noa zes uren in leven houden. Daarna mocht ik hem 
neerknallen.. . . . . 
Zwijgend liepen we door de kille. lielverlichte dodemansgang. 
Onze voetstappen klokten luid op de stenen \loer. Aan het 
einde van deze gang. die door electrische draden. waarlangs 
de Dood ons aangrijnsde. beveiligd was, lag slechts één deur: 
die van de dodencel. 
Met een harde zet in zijn rug duwde ik hem de kamer in. 
Hij wankelde vooruit, struikelde over zichzelf en viel languit 
op de grond. Kreunend kronkelde hij zich over de vloer. Zijn 
vingers krampte hij in zijn wangen vast. Het doodsbleke ge- 
zicht met bloeddoorlopen ogen keek onder zijn arin naar mij 
door.. . . . . 
Ik vermande mij. Nog steeds stond ik op de drcmpel naar dit 
schouwspel te kijken. Fascinerend! Maar ik moest hem alleen 
laten: bevel is bevel. Ik smeet de deur dicht: met een koude 
dreun klikte zij in het slot. Ik grendelde haar af en ging op 
een stoel voor de deur zitten. Te r  bewaking. Waanzinnig: 
zells de duivel zou er niet uit kunnen. Ik  pakte mijn hoek op 
- les jeux sont faits - en begon erin te lezen. Ik zat daar 

rustig. Slechts het langzaam. tik-takkende afrollen van de zes 
uren door de gangklok. 
..Bladzijde 199, misschien kan ik het nog wel voor vieren 
uitkrijgen. Even kijken, hoeveel kantjes nog ...... hé. ook 199. 
Vreemd.. . . . . griezelig. Maar kom, niet denken. doorlezen.. ." 
Ik werd uit mijn boek opgeschrikt door twaalf langzame slagen 
van de doodsklok. Nog vier uiir. 
Van de gevangen? hoorde ik, vanwege de dikke muren en d? 
gepantserde deur. niets. Ik stond op en rekte me even uit. 
Het boek kgde ik voorzichtig op de zitting van mijn stoel. 
Langzaam strompelde ik met mijn slapende rechtervoet naar 
de deur van de cel: ,,Even kijken hoe het met meneer gaat". 
Ik grendelde de deur moeizaam open. nam, zoals de veilig- 
heids-voorschriften bevolen, mijn revolver in de hand en 
zwaaide de deur open. Opeens. nu de geluids-isolatie weg 
was. kwam er een enorm lawaai op me af: 
.,Man ik wil niet dood! Ik heb het niet gedaan! Ik ben on- 
schuldig! Ik mil leven, hoor je? Leven! Luister dan toch naar 
mij! Zeg dat ik onschuldig hen. zeg het. zeg ...... Hoor je ine 
iiiet? ...... zeg dat ik onschuldig hen!" 

De gek voor niij daasde. hcftig articulerend, in het rond. Hij 
wilde ine beetgrijpen, maar met een trap. zonder onbescheiden 
te zijn inng ik wel zeggen: met een mooie trap in zijn maag, 
kwakte ik hem op de grond. Wonder boven wonder krabbel- 
de hij weer snel overeind. 
,.Luister dan toch! Luister! Ik smeek je! Ik ben niet schiildig, 
Ik wil niet dood. nee, nee, leven ...... T a f ~ l ,  tafel, hoor je me, 
zeg mij, ben ik schuldig? Tafel. zeg dan toch wat, vcrdomnie, 
hen ik schuldig? Nee. nee. ik beri niet schiildig! Onschuldig ... 
onsch~ildig! Er. ik wil n i ~ t  dood! Leven. leven ...... oh kast, 
zeg j i j  wat tegen mij! Ik wil ódk leven ..." 
Geinteresseerd bekeek ik dit fenomeen. Als een krankzinnige 
greep l i i j  alles wat hinneii zijn hereik kwam. vast en schreeuw- 
de er tegen: ,.ik ben niet schuldig". 
,,Ha. ha. en hij heeft nog wel bekend. de gek. Alsof hij alleen 
kan uitmaken of hij onschuldig is. En moet je eens horen: 
.,ik wil leven" ... ha, ha ,... ja dat willen we allemaal wil  ... 
maar wie heelt het voor het zeggen! Iedereen is immers on- 
derworpen aan het fatuiri ... En dari schreeiiwt hij nog tegen 
de dode, stomme voorwerpen, sclireeiiwt oin atitwooz.d ... en 
dat krijgt hij niet, nee, allicht niet, de gek ... dan slaat hij al die 
voorwerpen op de grond in gruzclcinenten ... de stoel, het 
schilderijtje. het kleine raampje ... Maar er is niet veel. Het 
groene gestreepte zeil op de grond wil hij met zijn tanden ver- 
scheuren; vruchteloos.. .' 

,,Sympathiek van die vent, dacht ik, misschien zit er wel een 
modernisering aan vast. Maar alli, om zo te zien. heeft hij 
ook als ieder ander normaal mens, nog steeds zijn 72 liart- 
samentrekkingen per minuut. Zijn licliaani is diis nog in tact. 
Dat is het voornaamste. Ik behoef hem niet te vragen of hij 
nog iets wil, want dat zie ik wel, heeft heleniaal geen zin. 
Dat maakt alleen niaac. brokken". 
Ik keerdc mij om, trok de deur weer achter me dicht en 
grendelde haar stevig af. 
Nog net hoorde ik een rauwe. wanhopige kreet van de ter- 
doodveroordeelde; daarna een doffe smak tegen de deur ... 
Toen niets iiieer: de deur zat weer potdicht. Ik nam mijn boek 
van de  zitting af en begon verder te lezen, alsof er niets ge- 
beurd was... bladzijde 250 ... Het sloeg een uur. 

Aan de andere kant van de iniitir, op Iiet groene zeil. lag ik. 
verdoold duur de slag van riiijn Ihoofd tegen dc deur. Kramp- 
achtig hield ik mijn ogen gesloten. Gedachteloos. Langzaam 
begon ik ze te openen, spleetje voor spleetje. Ik zag een traan 
tussen mijn oogharen glinsteren, het viel op de grond ... toen 
opende ik ze helemaal ... en een utopistisch beeld ontrolde 
zich voor mijn ogen ... : 
Recht voor mij, enkele centimeters onder mijn oogleden. lag 
een grom vlak, daarin ontelbare. evenwijdige Lanen. Een 
totaliteit verzwolg mij. Ik gaf mij er  hartstochtelijk aiin over. 
hang om deze ene. laatste redd~ngsboei te verliezen. Steeds 
opnieuw liet ik mijn ogen dansen over die hanen, haan na 
baan, zonder ophouden. Ik  merkte dat ik weer langzaam 
begon te denken. ,,Baan na baan ... rustig ... denken." Aan het 
einde omkeren en we-er een nieuwe, ellenlange haan lag lok- 
kend te wachten ... ,,Rustig zijn! Denken ... Ik moet dood, goed, 
daar is dan niets aan te doen. Ik moet me er dan maar bij 
neerleggen dat nien mijn lichaam wil. Tenslotte was dit Leven 
ook iiiet het aanlokkelijkste. Bindingen met de mensen h ~ b  ik 
niet. nooit gehad, behalve vijandige dan. Van de niensen zal 
ik niet met spijt afscheid behoeven te nemen. wel van dc dode. 
levenloze stof. Aan tiaar heb ik mijn liefde gegeven. Zij eiste 
nooit, zelf faalde z i  ook nict. De stof is het paradijs. Zij bood 
mij verstrooiing en deed rilij de mensen vergeten. Hoewel. dat 
moet ik eerlijk toegeven, niet altijd hevrcdigde dit mij. Maar 
nu gaat dat alles een einde nemen. Gelukkig ... ? Ach. ik weet 
het niet, het inaskt ook niet zo veel uit. Nieuwe dingen zullen 
iriij  ongetwijfeld wachten. Vast en zeker. Maar wat zal er 
aan gene zijde zijn? Een God, zoals de mensen zeggen ... ? Iri 
mijn leven heb ik mij nooit met God bemoeid. Theologie. 
vond ik, is voor de oudjes. die als oplossing van hun angst 



voor de dood God vlaatsen. Een Deus ex machina. Zelf-he- 
driegerij. 
Maar oh ... ik voel mij zo hang ... ik durf die sprong naar die 
andere kant niet te maken. Die sprong in het duister. in het 
onhekende; of in het licht? 
Net zoals vroeger, ja, ik was toen ongeveer 13 jaar. ik stond 
aan de rand van het zwembassin. Ik moest springm. voor een 
diploma ... maar ik durfde niet ... ik heb toen ook niet ge- 
sprongen ... 7,011 ik soriis nu niet sterven? Ja! Fata Morgana's. 
Dit hrh ik niet alleen in de hand. Over ruim anderhalf uur 
zou ik een rond gaatje in mijn voorhoofd hebben ... mijn 
lichaam zou stuiptrekken en een straaltje bloed zou een heer- 
lijke smet werpen op deze wereld ... maar dat plasje zou weg- 
geschept worden of verdampen. Vreemd. ik bleef er rustig 
onder. het was zelfs of ik heimelijk verlangde naar die andere 
wereld. W a t  zou ik daar zijn? Weer  een paria voor de 
mensen, Nee, dat geloofde ik niet. Een hel is iets unieks en 
ik had haar a1 eens meegemaakt. Maar die wereld daar is 
we1 een on-stoffelijke wereld. Oh! W a t  zal ik mij eenzaam 
voelen! W a t  voel ik mij eenzaam! Achter mij dreigen de 
inensen. voor mij de leegte. Oh,  wat voel ik mij zinloos ... 
Hoe grenzeloos hard benijd ik die oudjes dan, die dit vraag- 
teken in het bestaan door een God vervanyen. 
God ... de christenen noemen hem de God van de liefde. W a t  
heb ik op aarde van die liefde van God gemerkt? Of is zijn 
rijk niet van deze wereld? Is die liefde van God iets wat ik pas 
na de dood zal ervaren? Ik zou willen hidden. hidden, iiinar 
hoe moet jc dat doen? Mij is nooit geleerd te hidden. 
DE deur werd ureer ontgrendeld. Mijn vorige Ik kwam weer 
hinnen. Met hem twee andere. vreemde mannen. Men beval 
mij op te staan en mee te gaan. Kalm, glimlachend stond ik 
op. Verbaasd keek men mij aan, welhaast vertoornd. Ik sloeg 
er geen acht op. 

Elf minuten later klonken over de wereld vier knallen ... 
Mijn aanklaclit. .. 

R. van Schendclen. 

Zoals velen wel gehoord of gelezen zullen hebben zal er in 
de weken na 8 januari een actie gevoerd worden met als 
doel geld in te zamelen om de hongerlijdende delen van de 
aardbol met spijs te bevredigen. 
Dit is een actie die niet alleen georganiseerd wordt in Neder- 
land, maar in alle landen van de wereld waar geen honger 
heerst. 
Zij wordt gevoerd onder supervisie van de  UNO,  in het hij- 
zoiider vali de afdeling F.A.O. (Food and Agriculture Orga- 
nization) en in Nederland is het de N.J.G. die wil proberen 
geld los te krijgen hij de jongeren. 
Daartoe zijn er van elke gemeente twee afgevaardigden uit- 
gekozen - in Haarlem zijn dit H. Wcerdenhurg. ex Sanc- 
tamariaan, en Janjo Kroon - die rnet behulp van ren com- 
missie deze actie in hun gemeente moeten leiden. 
Men kan zich afvragen, waarom de actie , , l0  x 10" heet. 
Dit is gemakkelijk te verklaren en het werpt meteen een licht 
op de niatiier, waarop de actie gelden bij elkaar wil krijgen. 
Het is nl. de bedoeling, dat iedere jongere in Nederland 10 
weken lang 1/10 deel van zijn/haar zakgeld aan de actie 
afdraagt. 
Verdere mededelingen zullen nog volgen, enerzijds via een 
blad, dat de actie, in samenwerking met de schoolbladen hier 
ter plaatse, wil uitgeven, anderzijds via de A.G.. die deze 
actie op onze school waarschijnlijk (en hopelijk) za1 gaan 
voeren. 

A. A. 

De zon scheen zacht, 
De zon scheen. net als op alle andere dagen, geuroon. 
De wereld was een beetje grauwachtig, alsof d? zon er nog 
nooit helemaal in was doorgedrongen en ook ddt was gewoon. 
Niemand vond iets vreemd: niemand .,vondn eigenlijk. De 
mensen liepen door de stracen met hun alledaagse maskers. 
zonder elkaar te zien, mant wat ziet men op een masker 1 
Het waaide wat, niet hard, niet zacht, gewoon. 
Gcwoon wcrd vreemd. 
Tegen d? middag begon hij te voelen. alles was te gewoon. 
zo vreselijk, zo monsterachtig gewoon. Het was alsof liet 
leven zich in de stilte concentreerde. 
Hij keek naar de mensen naast hem, maar zij ontweken 
schichtig zijn blik. Men neemt niet graag zijn masker af, want 
naakt is men zo leeg. De wereld voelde naar en koud aan, als 
een pasgestorveri lichaam, dat nog wel heweegt. maar dat dit 
niet meer weet. Het oordeel is reeds geveld, maar de uitspraak 
laat nog op zich wachten. Iedere aanraking met deze wereld 
was een huivering en hij voelde dat hij er niet meer thuis 
hoorde: de wereld en hij hcgonnen zich van elkaar te ver- 
vreemden. 
Hij krek naar de man die hij hoogachtte en deze zag er bleek 
en overspannen uit, de angst raasde in zijn ogen en rafelde 
zijn ziel uiteen. 
Het masker trok zich strak rond de naakte trekken en tooiide 
verborgen diepten. Hij keek naar hem, die hij geminacht had. 
die hij links had laten liggen: diens blik staarde rustig naar 
een punt in d i  verte. een piint, dat niet van deze wereld was. 
Hij keek naar haar, die hij lief had en zij drukte zich in een 
vertwijfeld onbegrip tegen hem aan en hij zag. dat hij ver- 
keerd had gedaan: hij had niet gedeeld. hij had gestolen en 
een hevige pijn priemde door zijn hart. 
De zon wcrd groter en feller en de mensen keken ernaar in 
een angstige hoop. soms wanhoop, inaar zij zagen niet wat 
er achter was. Haar stralen speelden sadistisch over de aarde. 
Er kwam een duidelijke scheiding tussen het licht en de duis- 
ternis. De stralen beten zich door de  maskers heen, die weg+ 
schrompelden en vraten zich in de rotte plekken van de naakte 
ziel. Hij voelde zich alleen en eenzaam in zijn foltering en hij 
herkende niemand naast zich. Sommigen werden zwartge- 
blakerd door liet nieedogrnioze bijtende vuur en afschuwelijk 
verminkt kermden zij luid. 
Anderen hadden slechts hier en daar zwarte plekken en ver- 
minkingen, maar zij doorstonden dit met opengeklemde kaken 
en ren gloeiende flikkering van hoop in hiin ogen. Slechts 
bij een enkeling was vrede. 
Opeens klonk bazuingeschal en de wereld werd gevuld niet 
hen, die geweest waren, al dan niet gelouterd door het vuur. 
Een sclione wanhopige uit de menigte sclireeuu.de ,,Naar de 
duisternis. daar bereikt het licht ons niet'' en de zurartgehla- 
kerden strompelden en kropen jankend en gillend naar de 
diiistirnis en hij wist niet wat van hen geworden is. 
De achtergehlevenen weenden zachtjes, half uit medelijden, 
half uit geluk. De zon werd milder en koesterde hun wonden 
en hun licliamen kregen de vorm van hun natuurlijke vol- 
maaktheid terug eii ieder was met de ander. 

Toen verscheen de V a d ~ r  en Hij sprak tot hen. over wie het 
water gevloeid was: ,,Komt allen bijeen om mijn zaligheid 
te delen en aan de anderen, die alleen overbleven gaf Hij het 
geluk als geschenk. E n  de stilte nam haar bezit weer van het 
al. Joost Breuker 



,.Kunst is een van de  middelen, die de mens bewust kan ma- 
ken van zijn mens-zijn en van zijn menselijke grootheid''. Het 
is dus een verhaal, dat d e  mens wil doen herinneren aan ho- 
gere waarden dan die, welke hij zich bewust is. De auteur 
van een van deze verhalen is de haarlemse kunstschilder 
hannes postma: een beminnelijk glimlachende jongeman van 
28. 
Scheef uitgelopen pantoffels, gemakkelijke ruime kleding, 
een woest venijnig sikje met daarboven een iel koperen 
brilletje en als bekroning een slordige haardos: zijn uiterlijk- 
heden. Hannes postma is in 1433 te haarlem geboren en 
bezocht zowel de h.h.s. als de  kunstacademie van amsterdam. 
Daar hij o p  deze laatste inrichting slechts korte tijd leerling 
was, is hij, naar eigen zeggen. voornamelijk autodidact. Expo- 
sities van hem waren te rotterdam en dordrecht en zijn in de  
vishal (haarlem, tot 24 december) en de  stadsschouwburg te 
bewonderen. Ook heeft hij reeds geëxposeerd in d e  verenigde 
staten. Hij is lid van de  liga ,nieuwe beelden'. Interessant 
en, als aanknopingspunt voor zijn werk, nuttig is het feit dat  
zijn favorite-auteurs hermans en de russische klassieken zijn. 
W i j  hebben voor u deze interessante persoonlijkheid eens 
bezocht. Uit nieuwsgierigheid wie nu wel achter het in de  
schouwburg opgehangen grafiek stond. Dit gesprek nu han- 
delde al  snel over ruimere dan alleen o p  hannes postma's 
werk betrekking hebbende onderwerpen. 
Vaak vormt de titel van een schilderij (of een der vwr t -  
brengselen der andere Muzen) voor de  beschouwer nogal 
een moeilijkheid. De functie van de  titel dient echter goed 
begrepen te worden. Het is niet een compacte samenvatting 
van het onderwerp. Nee, een titel heeft (althans zo  zou 
het moeten) zuiver en alleen de waarde van een trefwoord. 
Het dient ter onderscheiding van andere werken. Cijfers 
en letters zouden daarvoor inderdaad ook genomen kunnen 
worden. Maar zou dat niet wat saai worden ? 
Toch zijn we  aan deze functie van d e  titel al  enigszins 
gewend. U allen hebt toch we1 eens de onvergetelijke mooie 
vijfde van beethoven gehoord? Het heeft dus echt geen zin 
de titel als uitgangspunt te nemen hij het bekijken van een 
schilderij. De titel kan hoogstens bepaalde associaties oproe- 
pen, die kunnen leiden tot empathie (in-leving) in 'n schilderij 
Deze empathie kan echter voor d e  beschouwer nogal wat 
+onoverkomelijke? - moeilijkheden opleveren. Hannes postma's 
werkstukken zijn namelijk nonsigmatief. Hij heeft er geen 
behoefte aan om in een vormgeving te heelden, die aan de 
realiteit beantwoordt - hoe voortreffelijk heeft rembrandt 
c.s. dit niet reeds gedaan ? Nee, hannes postma wil een uit- 
drukking geven van d e  driehoeksverhouding. Ik - buitenwe- 
reld-hovenwereld. Het ik is hannes postma, de buitenwereld de  
maatschappij met alle daarin waarneemhaarheden. Het 
woord bovenwereld zou men kunnen vervangen door trans- 
cendente wereld. Tussen deze drie werelden is een continue 
kringloop, die van het Ik, via de buiten- en bovenwereld 
weer naar de persoon van de  kunstenaar gaat. Door deze 
wisselwerking tussen deze 3 polen nu ontstaan innerlijke 
spanningen, die hun ontlading vinden in een schilderij. Deze 
innerlijke spanningen moeten dus voor hannes postma opge- 
laden worden door elementen uit deze 3 werelden tezamen. 
W a t  hem uit de tastbare buitenwereld steeds doet beroeren, 
kou hij niet precies zeggen. De aard van de prohlemen wisselt 
immers voortdurend. 
De ontmenselijking van deze tijd bijvoorbeeld is een van de 
oorzaken, die bij hem kunnen leiden tot een innerlijke span- 
ning waardoor een schilderij kan ontstaan. W a n t  nog steeds 
niet is de mens tot het harmonieuze. volmaakte mens-zijn 
gekomen. 

Stellig zal deze, uit de evolutie culminerende, apotheose eens 
bereikt worden. Men kan er echter aan mede werken, dat 
de  mensheid deze status zo snel mogelijk verwerft, door zich 
te richten naar de  door de geschiedenis hepaalde grote 
Figuren. waarvan hannes postma Christus als de vwrnaamste 
ziet. Zich te richten naar Christus helpt een einde maken 
aan de ontmenselijking van deze tijd. O p  andere tijden is de  
aard van dit probleem bijvoorbeeld de  techniek van het 
schilderen. etsen enz. 
Dit probleem dus kan voor hannes postma prikkelende waarde 
hehben. Nooit echter zal dit voor hem definitief opgelost 
zijn. Hoogstens momentaan. 
Wij, uw -verslaggevers. zouden dit nog met een voorbeeld 
kunnen verduidelijken: Wanneer men zich aan het verschijn- 
sel hond ergert. kan men dit probleem met een schop op- 
lossen. Maar deze oplossing van het vraagstuk is slechts 
momenteel. niet definitief. Nieuwe honden (en nieuwe schop- 
pen) zullen volgen. 



Z O J U I S T  V E R S C H E N E N  

Kaar aanleiding van de Slaurrhoff-herdenking op 5 oktobrr 
van dit jaar, is bij uitgeverij Nijgh 6 van Dit~riar een bloeni- 
lezing verschenen. getiteld: ,.J. Slauerlioff, Bloe~nleziiig iiit 
zijn gedichten". Daar Clauerhoff's oeuvrc sterk eiitohiocrafisch 
is. is het goed eiiige bijzonderheden over zijn Icveii te ver- 
rienirn. 
G~boren  op 15 septernh~s 1898 in Leeu\irorden. -.%,as hij zoon 
vaii  EPI, ~ to f f~e rd~ ï -hehanger .  Nadat hij zijn H.B.S.-jaren nog 
in Lcciiwardeii had doorgehracht. ging hij naar Amsterdam 
oni i~icdicijneri tr studeren. Hier begon Slauerhoff. afkerig als 
hij n.as van alle convcntie. zijn zwerftocht over zee. terwijl 
hij slechts af en toe een rustpunt vond op het vi<s:cland. 
Als scheepsarts de wereld rondvarend werrl hij yetrollen 
door de eindeloosheid der zer. de primitieve gerrieerischap op 
het schip en  ie zeden en gewoonten in den vr~cnlde.  
Eenmaal ver op zee beving Iieni een geweldig groot heiiiiw~cc. 
heimwee Iiiiar het (vaderllanrl; nrrgens vorid hij riist; moe 
vdn het zwerven stierf hij in 1916. Het leven had voor hem 
geen aiideri zin dan dat liet reli doorgang hicdt naar het 
Iii~rna~iiaali. Sterk konit dit tot iiitiiig in zijn gedicht ,.Ultra 
Mare". waarin l i i j  het Icven voors t~l t  als ren schip op zee. dat 
pas zijn cinddocl hereikt za1 hehhcn als het vergaan is, en in 
het gedicht ,,Woningloze". dut evenccns het ..vorheimliche" 
van deze wereld voor Slauerhoff schetst. 
Iri vele van zijn grdichten treedt welisuzaar z~vaarmordigheid 
op de voot.grond, maar er zijn toch ook talriikc andere. 
w-aeriiit de weldadige warmte van de romanticus. minnaar en 
vriend Slnucrhoff spreekt, in welk verband zijn gedichten 
,,Japanse Danseres" en ,.Pastorale" genoemd moeten uorderi. 
Voornoemde bloemlezing geeft ren uitstekend beeld van 
S1auerhoff.s veelzijdig dichterschap, en het dient dan ook aan- 
beveling om op zijn minst deze buridel van Iiciii gelrzeti tr 
hebben, aangezien hierin zijn g f l i~ l e  leven v e r v ~ t  is. 
Tot  slot zijn gedicht. 

IAPANSE DANSERES 

Zij ioas zo tenger dat het wijd geiriaad 
Haar eerder hulpeloos clan grooier maakte, 
Zoo kiiidcrlvk nisof het smal gelaaf 
Onder de ;u3arre ivrony zoopus onta~aakie. 
Maar  toen de finifen gilclen. frontmen trilderi 
E n  gong liunsdr. iriierp zij zich in drn sfrijd; 
't W a s  uf zij euen aarzcldr, evcri rilde, 
En foert - een nzk ,  ceii ;u:aai, zij wns bevrijd. 
Als eert s~mciriii rn~f  ren srnnlie degen 
Snel sciirrmend honderd vijanden ~vecrsinat, 
Ilirid zij ccn heir van hooic gecsten tegen. 
Was Fot-dsji-piiiir 1i.lni. dons, mnchteioos hei kn,aad. 
Maar toen u,ocst-piotseling de  muziek uersfomde. 
Alleen de  fiuiten nog geklaag aanhielden. 
En zicli de nacht over de  tempel kromde, 
De luide bijiial lontre still' iiernieirle, 
Werd zij weer neeilriy, feriyer, slarik en i,ioog 
h'vy eenni,<al op en sforid diiii, bijria brekend, 
Allreii de arrrieri hicid zi j  nog ornhotiii, 
En b o o ~  hei iioofd, nis om ueryeving snieekend. 

Ben van der Heide, Vla. 

Na,<st dit elririerit spelen rr clan nog factorrn nici uit de 
bove~iu~errld eri iiit de hirinrriwcreld (van liet Ik ) .  Saiiien- 
vattend kan rnen dus zeggeo dat de scliilderkiiiistige coiripo- 
sities van hannes postma zowel naar inhoud als naar uorm- 
yeving geen reflectie zijn van dc tastbare werkelijkheid. 
Maar kunst hoeft niet voor iedereen begrijpelijk te zijn. De 
echte kunstenaar kan zich niet richten naar de smaak der 
rnensen: het is geen koopwaar. In eerste instantie is kunst- 
scheppen een zich bevrijden van bepaalde spanningen op een 
aan dc kiiri5tenani- yeiiocgdoening schenkende manier. De 
w-ijze van liet gestalte grven nan deze eiiiotir hoeit niet voor 
iedereen brgrijpelijk Ie zijti. Hr t  k a n  uit een zo totaal andere 
leven~houding voortkomen, dat kijkers deze gevoclssfecr niet 
Levatte~i kunnen. Kitnat ia dits allercrrst eeii pcrsoo~ilijkc 
aangelegenheid - .,zclfbevrcdiyiiig". Pas daarna. oin prac- 

Dit is de titel van een boek, geschreven door patcr Coillie, 
\vaarin hij zijn ervaringen met communistisih China tot ilitiiiii 
brengt. hlaar zou er ook niet een toek geschreven kiiriiieri 
w-orden nirt pen soortgelijke t i t~ l .  maar  dat het diin over dc 
nog vrije wereld zoii gaan met nanie de Intiden van het nog 
niet conimunistisclie Westen? Zijn wij, dir nog steeds in een 
vrije wereld leven ons ook niet enthousiast aan het zelimoor- 
den? 
Kijk maar eens om je heen. zie je dan niet dat cen groot deel 
van de nog vrije wereld rijp is voor het comniunisme? Ik b e ~  
doel hier met name Afrika en Zuid-Amerika. In die wereld- 
delen leeft een bevolking waarvan de meeste mensen zich 
niet in hun levensbehoeften kunnen voorzien. Iaat sttian dat 
zij ook maar enige vormen van cornfurt kennen. Ziilleii drzr 
rnensen niet hunkeren riaar een beliooilijk bestaari? En dc 
iriogelijkliederi dat zij een behoorlijk bestaan zoiideii hehheii. 
zitten er iri deze landen merkelijk in. Maar zij hchhen zelf 
geen niiddel~n oni deze oiogrlijklieden t r  ont\vikkclen. Er zijn 
twee tiiogrlijkliedeii olii de iiiiddclen die zij voor de ontwik- 
keling van hun land nodig hehhen. n.l. of zij nemen de hulp 
van de coiiitnuiiistcti aan of zij nemen de hulp van het kapi- 
talistische Westen aan. Als de hulp van de communisten groter 
is dan die van het kapitalistische Westen, dan lopen zij na- 
tuurlijk, en dat is heel begrijpelijk. over naar de kant var] di. 
communisten. Dat betekent dat zii niet een afzeigebied zullen 
worden van het kapi~alistische Westen, maar vaii ilc coni- 
inunisten. Het kapitalistische Westen zal dan niet weten w-iiiir 
zij met haar produkten heen moet. Daardoor ziilien de i~ i -  

dustrieën in produktie afnemen, en daardoor ziilleii er wccr 
vrel werklozen kornen en omdat dan de vraag nazit. arheidel-s 
kleiner wordt, zullen ook d? loneri vaii de iirhridcrs oliilnog 
gaan. Er zuilen dan i n  iorizc streken weer veel mcnscn komen 
die ,>iet in hlin Irvenshchoeften kunnen voorzien. In zijn 
onmacht zal de arbeider, die ziet dat het de communisten op 
dat ogenblik zo goed gaat. daar zij immers een groot afzet- 
gebied hebben. overlopen naar de communisten, zodat hei i i i~  

nog vrije Westen ook communistisch zal worden. Dit alles 
kan voorkomen worden als het Westen maar ieel  geld voor 
die arme stumpers in Afrika en Zuid-Amerika zou over- 
hebben. Nu is er nog geld genoeg in het kapitalistische Wes-  
ten, maar het westen is te egoistisch om met zijn geld di? 
stumpers uit de nood te helpen. Z o  grairen zij hun riyen kiiil. 
maar zij. die op dit ogenblik dan het bewind zijn, zlillen nirt 
meer in de door hen zo vlijtig gegraven kuil vaileii. Maar zij. 
de jongere generatie, zullen de volle cariscquenties van het 
kapitalistische egoïstische waribcheer van de tegenwoordige 
Westerse regeringen moeten dragen. Ik hen cr zelier van. dat 
clr tegriiwooidige kapitalistril deze gevaren allalig in de gaten 
liebben. maar liet is juist de drang, die wij in ons hebben 
naar zoveel aiogelijk hezit. Door geld in deze veelbelovendr 
landen te steken zouden de kapitalisten nog meer kapitaal 
kunnen vormen. Maar het is zuiver het egoïsme dat lien 
h:ervan weerhoudt. Het egoïsme zal op deze rriariier het 
Christendom verdelyen. En ik wil besluiten niet de hoop, dat 
de ogen van zoveel blinden, voor het gevaar dat ons bedreigt 
geopend mogen wxden  en dat daardoor de vrije van de 
mens bewaard mag worden. 

J. Nederstigt 3b. 

tische l~rien ri io~t PI. van kilnnen Icven) en sociale 
redenen (wie wil niet graag een ander dcrlgenoot maken van 
zijn belevenissen?) is de kunat bcaterrid voor de medrmensen. 
E n  omdat wij. mensen. ondanks al onze vei~scliillen toch 
altijd nog meer puntrri van ovrreenkonist liebht-n. kan het 
werk van hannes postma voor ons OOk veel w-darden brvatten. 
.En. . .  echte kunst deelt onbewust iets mrde'. Aldus. verw-eride 
lezer. waren dit enige fouten van het, althans voor ons, ZPEI- 

vruchtbare onderhoud met deze kunstschilder. Lirij hopen dat 
u hannes postma s werk nu eens gaat zien en heel veel, dat 
u het gaat benonderen. Het is de moeite waard. Hoewel dit 
voor ieder anders kan zijn. Sta er echter op zijn minst wel- 
willend tegenover. 

g. bunfeld 
r. van schendelen 



Mijn ervaringen 
onder Mao T se-T ung 

listische drijverij en een reactionaire organisatie: een discussie 
tussen twee mensen die een totaal andere taal spreken. 
Toen van Coillie hij dit eerste verhoor geen schuld wilde 
bekennen, werden hem handboeien en voetkettingen aange- 
daan en werd hij vervolgens naar zijn cel teruggestuurd. In de 
cel dacht hij lotgenoten te vinden, die als broeders in de nood 
met hem zouden sympathiseren. Hij vond echter heulen, die 
hem zijn ketenen verwijten, omdat hij geen schuld bekend 
heeft. Het is een duivels systeem van het communisme om 
lotgevallen tegen elkaar op te zetten. elkaar bespioneren, 
bevechten, bekritiseren. Alleen door zich in deze praktijk 

In het kader van de gespreksavonden en lezingen werd de vooruitstrevend te gedragen, bestaat de mogelijkheid voor een 
laatste ledenhijeenkomst van dit trimester van de A.G. op gevangene om w i t  nog eens vrije lucht in te ademen. 
woensdag 8 november jl. verzorgd door p. Dries van Coillie, En in deze dwangpositie is het ook voor een katholiek bijna 
missionaris van Scheut. P. van Coillie vertrok in 1939 naar onmogelijk zijn eigen, menselijke levensvisie te behouden. 
China. Het grootste gedeelte van zijn missiewerk wijdde hij Een vrijheidspassie verdrijft alle andere gevoelens. 
aan het apostolaat onder de intellectuelen en universiteiten In deze sfeer werd gewerkt, ja gezwoegd om reactionaire 
van Peking in China. Gedurende de laatste wereldoorlog van Coillie klein te krijgen. 
verbleef hij ruim twee jaren in een Japans concentratiekamp. Overdag tegen 10 celgenoten, 's nachts tegen één van hen of 
Vijf jaar leefde hij onder communistisch regime (1949-1954) een verhoor bij de rechter. Staan, hurken, praten, geslagen, 
waarvan de laatste drie jaren in de gevangenis. bespuwd worden. 
Twee jaar lang heeft P. van Coillie dus in Peking werkzaam Diep vernederd worden op alle ogenblikken van de dag om 
kunnen zijn. Dit was mogelijk, omdat na de communistische hem te doen zwichten. 
vloedgolf over China in 1949 de communistische partij tijd De hoop. dat het lichaam voortijdig zou bezwijken, ging in 
nodig had om heel het ontzaglijke uitgestrekte Chinese Rijk rook op, want wonden werden niet alleen geslagen, maar 
opnieuw in te richten en een communistisch welvaarts- ook geheeld, alles in dienst van de methode. Een imperialist 
stempel er op te drukken. die sterft alvorens een bekentenis te hebben afgelegd, is een 
Maar na deze aanloop periode ondervonden ook de in China mislukking van het systeem. 
arbeidende buitenlanders het nieuwe regiem aan den lijve. Maar bij van Coillie faalde het systeem niet. Na 21 dagen 
Aan de hand nu van het verhaal over zijn persoonlijke zonder slaap of rust, waarin het lichaam zorgvuldig staande 
en zeer concrete belevenissen onder het communistisch regiem gehouden werd, bezweek tenslotte de geest. 
vooral in de gevangenis, tracht P. van Coillie een ruim beeld De methode werkte perfect. In deze toestand kwam de komst 
van de communistische methoden te schetsen, alsook het van een vriendelijk mens als een geschenk van de hemel. 
antwoord op vragen te geven die ons het meest na aan het Een Chinese asent sprak hem aan in het frans. Hij bood hem 
hart liggen met hetrekking tot het gevaar en de dreiging van een stoel aan, hielp hem thee drinken. Z o  werd van Coillie 
het hedendaagse communisme. in de gunstigste omstandigheden gebracht om zijn ,misdaden' 
Onder een lof werd P. van Coillie weggehaald uit zijn werk- te bekennen. En hij bekende ze. dagenlang. Normale gebeur- 
kring. Ternauwernood buiten zijn kerk, werd hem toegebeten: tenissen. als zij uitgedrukt werden in de westerse termino- 
.U bent gearresteerd! U verliest uw vrijheid! Spreek niet logie werden omgewerkt tot de grootste misdaden tegen het 
Beweeg niet.' Dit zou een leefregel worden in de komende volk, enkel en alleen door de communistische terminologie te 
periode. slechts zodanig handelen als de communistische gebmiken 
partij het voorschrijft. Tot zover ging het relaas van P. van Coillie. Maar behalve 
In de gevangenis aangekomen, werd hem een cel aangewezen, . deze 21 besproken dagen heeft hij nog zeker 1000 dagen in 
waarin op een oppervlak van 2,5 bij 3 meter al 10 mensen in de gevangenis doorgebracht. Volledig vertelt hij al zijn 
huisden. Daarbinnen werd hij terstond aangesproken door ervaringen onder Mao Tse-Tung in een door hem geschreven 
een man, medecelgenoot, die zich als de celleider aanpapte. boek.: ,Enthousiaste zelfmoord'. 
Een celleider is zelf ook 'n gevangene. die echter door bijzon- De titel van dit werk is op zichzelf de karaktertrek van het 
dere ijver bij de geestwassing zich 'n positief element getoond leven in de communistische landen. ,Entbonsiast' zijn, de 
heeft en daarom enige concessies van de gevangenisleiding levensuitingen. reclameplakkaten tonen levenslustige, geramde 
gehad heeft. Het is zijn taak om in zijn cel de geestwassing arbeiders, de wil van het volk wordt zo verwrongen, dat de 
te leiden en te trachten reactionaire elementen (niet-commu- dag, waarop de jaarlijkse belastingen betaald moeten worden 
nistisch) een heropvoeding te geven. als een enorme feestdag beschouwd wordt, omdat de Staat 
Toen de eerste avond in de gevangenis de overige gevangenen genegen blijkt de belastingen te aanvaarden. 
konden gaan slapen, werd P. van Coillie voor een eerste In feite echter wordt de massa van het volk vermoord, gees. 
verhoor naar zijn rechter gevoerd. Deze eerste gang kende telijk vermoord. Een verblinde soms door schitteringen van 
nog geen angst. alles werd nieuwsgierig ondergaan. zoals hij een materiële welvaart, werkt die massa mee. enthousiast! 
iedere nieuwe ervaring. Een enthousiaste zelfmoord ! 
,Naam !' Van de duitse vertaling (in 6 maanden 4 herdrukken) zei de 
,Van Coillie'. minister vaa buitenlandse zaken, dr M. von Brentano: 
,Leeftijd ?' 
,79 jaar'. ,Ich glaube, niemand wird dieses Bericht eines drei- 
,Waarom denkt je dat je in de gevangenis bent? jahrigen Martyrtums ohne Erschutterung lesen können, 
,Op de eerste plaats omdat ik het Marialegioen heb en ein Bericht, der niichteren und ohne Pathos das als 
vervolgens omdat ik mij verzet heb tegen de vorming van Tatsache wiedergiht, was man bisher nur in schrift- 
de .Scliismatische kerk door de Staat'. stellerischen Visionen für möglich hielt. ,Der begeis- 
Hierop volgde een urenlange discussie over de aard van het terte Selbstmord' is daher zugleich ein hochpolitisches 
Marialegioen. Volgens van Coillie: Katholiek Apostolaat. Buch, dessen deutscher Ausgabe ich eine weite ver- 
volgens zijn werken echter is sprake van spionage, impéria- hreitung wunsche'. A. Schaper, V1 b 



Het  vraagstuk v a n  het  materialisme 
Bij de aanvaarding van zijn ambt als hoogleraar %dn de 
Rijksuniversiteit te Groningen heeft dr B. Delfgaauw een rede 
uitgesproken. die getiteld was: ,Het vraagstuk van het mate- 
rialisme. Het uilgangspunt van deze rede was de Vraag: ,Is 
het materialisme, te stellen. dat de kosmos een eenheid is. 
waarin het levende untstaan is uit het levenloze en de mens 
uit het levende? Het is de verdienste van dr Delfgaauuz dat 
hij met duidelijke bewoordingen en door fijne distincties heeft 
getoond. dat de evolutie van de  mens niet ontkent behoeft 
te worden op grond van de veronderstelling. dat evolutie 
gedachte geen recht zou doen wedervaren aan de geestelijke 
waarden van de mens. 

Vanuit het standpunt der positieve wetenschap 

De spreker stelt zich op het standpunt van de wetenschap. 
De wetenschap, zoals deze in de 1ïe  eeuw haar vorm gevon- 
den heeft. tracht in onze wereld het waarneembare te ver- 
klaren uit het waarneembare. waarneembaar moet verstaan 
worden in de ruimste zin des woords. Waarneembaar is al 
datgene wat hoe don ook onder innerlijke of uiterlijke waar- 
neming valt: onze gedachten en gevoelens evenals hoinen, 
huizen en auto's. 
Onze wetenschap is een zekere methode, Fen zeker systeem 
om de waarneembare dingen te beschrijven, te onderzoeken 
en tc verklaren. Zij doet dit langs de weg van de logische 
redenering. Alle bestudeerde objecten wil zij in een logisch 
verband brengen. 
Degene, die wetenschap gaat beoefenen, moet er nu van 
iiitgaaxi, dat alle objecten in een logisch verband te brengen 
zijn. Dit is een belangrijk kenmerk voor de moderne weten- 
schap, zij gaat er vanuit, zij vooronderstelt zonder bewijs, dat 
al het waarneembare een eenheid vormt. 

Met deze veronderstelling valt of staat onze wetenschap. 
Als de wetenschap de mens tot cbject van beschouwing maakt 
en daar heeft zij alle recht en reden toe. dan kan zij de mens 
slechts benaderen. volgens haar specifieke logische methode. 
Dat houdt in dat de mens dan niet in wezen volkomen door- 
grond wordt maar slechts in zeer bepaald opzicht beschouwd. 
(b.v. bioloyie. het fysieke stelsel van het lichaam, sociologie: 
verhouding tot de  medemensen). 

In veronderstelling dat de kosmos een eenheid vormt. zodat 
het latere ve~klaard kan worden uit het eerdere. ligt de idee 
van de evoliitie reeds besloten. Achteraf kan men zeggen dat 
di- ~vn l t t t i~ -g~dach te  wel moesr op komen in de westerse 
wetenschap. Zodra nu de mens tot object van studie is ge- 
worden, zij het in bepaald opzicht van die wetenschap, moet 
ook de evolutie van de mens onderzocht worden. 

Ontologie en mctafysica 

In de filosofie kan men twee vormen van denken over het 
zijn aanwijzen. IYamelijk, de ontologie en de metafysica. 
Metafysica is de filosofie van het in beginsel niet-ivaarneem- 
hare. Vraaustukken als die van theïsme, ohanteïsme of 
atheïsme. van schepping en onsterfelijkheid zijn van metafy- 
sische aard. De ontologie is de filosofie van het waarneem- 
bare, vraagstukken die betrekking hebben op wereld en mens 
in hun waarneembare gegevenheid zijn van ontologische aard. 
De snrekcr u.iist er nii met nadruk OW. dat men 'n ontoloaisch 
vraagstuk niet kan oplossen met gegevens en argumenten 
uit de metafysische denkwiize. Voor het evolutie-vraagstuk 
betekent d i t , d a t  iiien op ontologisch niveau d.w.z. t.a.;. de 
\vaariieenihare werkelijkheid, niets zegt, wanneer inen stelt. 
dat de nieuwe diersoorten rechtstreeks door God oeschauen 
zijn. 
Aan zijn zelfgekozen standpunt is de wetenschapsman ver- 
plicht de oplossing van het evolutie-vraagstuk in het ontolo- 
gische vlak te zoeken. d.w.z. in de waarneembare werkelijk- 
heid. 

D e  ziel 

Het wezenlijke van de mens is de eenheid van ziel en lichaam. 
W i l  men nu nagaan of de mens en hoe de mens ontstaan is 

in de evolutie. dan mort men zich afvragen, hoe die wezeris 
zich naar lichaam en ziel hebben ontwikkeld. 
Aristoteles en Thomas van Ariuino omschrijven de ziel in 
hun metafysica. Ifiermee doel zich de moeilijkheid voor dar 
de ziel buiten het gezichtsveld van de waarneembare werk?- 
lijkheid valt en men aetenschappelijk dus niel onderzoeken 
kan of een wezen een ziel heeft of niet. 
De denker Descartes heeft de ziel in verband gebracht met 
het zelfbewustzijn van een mens. Het is voor onze problema- 
tiek van fundamentele betekenis dat men ziel en zelfbeu~ust~ 
zijn op ontoloyisch plan kan identificeren. 
Het zelfbewustzijn kan nu criterium zijn bij het onderscheid 
van mens en dier. 

Van bewustzijn tot zelfbewust zijn 

Behoort het zelfbewustzijn bij de  mens. het bewustzijn kan 
men ook bij dieren waarnemen (men denke aan: de zintuige- 
lijke waarnemingen van de dieren, het instinct. dieren pryclio- 
logie). Sinds Duhois zijn er +aii.;jke tiissenvarinen titrseri dr. 
homo sapiens en de mensaap hckend geworden. 
De metenschap heeft zo aangetoond dat in de evolutie van 
de diersoorten, waaraan vr.ij~.eI n i ~ n ~ a n d  mem twijfelt. ?I 

soorten met stccds nieer bewuctz~jn optreden. Van de 
andere kant is hekend dat bij de inensen het zelfbewustzijn 
niet steeds op hetzelfde niveau gestaan heeft. maar dat 
daarin een ontwikkeling is aan te wijzen. 
Maar hoe is dan de langzame groei naar de homo sapiens- 
vorm te begrijpen. als deze homo sapiens niets met het voor- 
afgaande t~ maken heeft? 
Z o  inoeten w e  tocli aannemen dat, wanneer n e  zien. dot in de 
loop van de evolutie niet alleen het lichaam. maar evenzeer 
het bewustzijn van de homo sapiens langzaam wordt ge- 
voi-rnd, een hypothese over de volstrekt nieuwe oorsprong 
van de homo sapiens overbodig is. 

Het filosofische inzicht 

Het is de bedoeling van de spreker geweest zijn gehoor met 
een nieuw filosofisch inzicht vei-troiiwd te mdken. Men kan 
oog hebben voor de  tegenstelling tussen zelfbewustzijii en 
beuwstzijn in de 2e graad. reflectief bewustzijn. Echter deze 
teyenstelling is dialectisch: d.w.z. uit het ene ontstaat het 
andere, uit bewustzijn zelfbewustzijn, uit het bewuste voor- 
menselijke wezen de zelf bewuste mens. Z o  ook is leven meer 
dan niet-leven. maar komt er  toch uit voort. 

Eer. der grondthesen van de klassieke ontologie is de s(elling 
dat het gevolg nooit meer kan zijn dan de oorzaak. O p  grond 
echter van wat zich vertoont, blijkt deze grondthese in haar 
tegendeel omgekeerd te moeten worden. 

De hier verdedigde stelling is derhalve, dat de evolutie een 
ontwikkeling vertoont van lager naar hoger zo, dat het hogerc 
steeds wezenlijk nieuw is t.o.", het lagere, ofschoon het eruit 
voortkomt. 

Vraag naar het materialisme 

Julian IIuxley zei eens: ,Als de s i r~ie le  begeerte aan de basis 
der liefde ligt. dan wordt deze beschouwd als riirta anders dan 
sexuele begeerte; als aangetoond kan uwrdrn, dat de mens 
van een dier afstamt. dan is hij niets anders dan een dier. 
Materialisiiie is een vorm van r.eductie in die zin dat de 
hogere zijnden herleid worden, d.w.z. gelijk gesteld worden 
met de lagere rijnden. Materialisme is het ook. als de geest 
het zelfbewustzijn, als een louter bijverschijnsel wordt gezien. 

Dit betekent ook, dat de evolutie niet begrepen kan worden 
vanuit haar beginpunt, de ongedifferentieerde kosmische ma- 
therie. maar alleen vanuit haar voorlopig eindpunt .de mens'. 
Men kan nu met reden ontkennen, dat het materialisme is te 
stellen. dat het leven ontstsaii is uit het Icvrnloze en de mens 
uit het levende. 

Richnrd Hcndrikx 



Trein 

Di dichtgaande spourboirieri doen de iiicnsen het leven vergr- 
ten en tevens beseffen: zij wachten. zettrii de motoren van 
l i r i i i  hcstson af. vinden tot iiun v~~.hilzinu zichzelf zitten achter 
Iirt stuur hunner levens. De pop~iliei.en langs de spoorbaa~i 
E n  d? knhbelende riolfies van het watei- in de vaart daarnaast 
fluisteren allerlei qcheiniziriiiigr dingen. RiIaer de motorlevens 
op dc weg zien dit niet. voelen liet lioogstenc. 
De trcin kont  eraan, dondert d? stilte van het hervonden 
Icven aan flarden. het zinderen van de lucht overstemt het 
aaiislaan der motoren. Zij draaier1 nu  nog stationair. zo dade- 
lijk zullen de remsegmenten van de  koppeling in elkaar grij- 
pen, zullen de wageris \*rgsiliietcn. de weg verslinden. kilo- 
incrcr na kilometer. Zonder enig ~ n ~ d i d o g e n  met a1 wat echt 
li. 

Dan j.? de trein voorbij rri grhrurt dit. De wagens trekken 
inderdaad verder, op wcg naar  lict tiiets. De rode achlerlichteri 
van de trcin vrrd-zijnen snel, doch pcinzend in de  verte, een 
bocht om de spoorbaan geeft cven een hoopvolle flikkering. 
Lian is alles voorbij. 

Seminarie 
Het leven hier is stuk gislagrn. Dc toestand bleek niet langer 
hoiidh;inr. De psycliologrn en psychiaters. in het grval 
(zoiidcr aanhalingstekens) betrukken, Iiehhen geoordeeld. 
H F ~  I E V ~ I I  hier moet voorbij zijn, is diis voorbij. Dit drie 
weken lang te moeten weten, zonder hct je vrienden te 
mogen vri-trllen: een kwelling. niet te verwoorden. De laatste 
avond een afscheid van nauwelijks vijf iriiiiuteii. Een inge- 
Iio~ide~i siiik en huilen doe je niet. Dan is het voot.hij. E r  loopt 
ren pa t~ i -  mrt je mee tot aan de voordeur. 

Het licht v'in dc hooglainpen buiten werkt zich naar binnen: 
de deur gaat open. Je vader staat klaar met de auto. Het 
gaat allemdal zo vliig. Je gedachten vinden geen uitweg. 
De auto rijdt uzcg, de g~sta l te  niet de toog. in de deur. 
zwaait wat. doet dan de deur dicht. 
En alles is voorbij. 

Vlieg 

Vliri~en zijn nijvere beestjes. Zeer nijver. h.laar ze kunnen 
je lelijk irriteren Liat vond het meisje ook. Ze ging di- dikke 
keizcrsvlieg vangen die voor het raam heen en wcer schoot. 
Hci was zo 11 mooir groene. Haar oogjes keken teder toen zc 
de  brumirieiid~ insloot in huer hand. Met duirn en wijsvinger 
pakte ze lieiii hert. Het heest werd rustiger. maar toen het 
een vleiig~ltje wist los te werken begon dit als een dolge- 
worileri ,piiiiriachine te razcn. Kordaat pakte het meisjr-niet- 
de-niouir-hlik het vleugeltje beet er, trok hei furs uit liet 
koperrri lijfje. Dc vlieg was rustig, schreeuwde niet eens. 
De lippen van het meisje waren opeengepersi tot bloedloze 
regels vlees. %'kt een hartelijk aandoende vaardigheid trok 
ze dlle pootjes van de keizrr uit. Een. Twee. Drie. Vier. Vijf. 
Zes. Ze telde ze iiadriikkelijk en de vlieg zoemde niet meer... 
De pootjes valle~i zacht op de grond, zonder de wereldorde te 
verstoren. IIei m~is je  was iie! en liet de vlieg los. De 
kwelling w'ir voorhij. Zij dr rd  het ook niet voor haar plezier. 
L,KB lag dr kopri-ei, hurcht op de grond. Tolde met zijn 
enige vleiigrl dir nog over was als rei, dolle in het rond. 
Totd'st liet alIrinaal voorhij was. 

Liefde 

Ze  is rnooi Roieinary hccit ceri paardestaart van dat mooie 
donkere tiaar, dat alleen echte renpaardjes maar bezitten. 
Z e  heeft een kinnetje dat heel wat wilskacht uitdrukt en 
haar ogen staan zo kloek in het welgevormde hoofdje. 
Haar mond wordt zuiver begrensd door de lippen. vol intel- 
ligentie e-n hrgrijpendc kracht. Meisjes zijn ö.trdig. Maar zij 
wel zeer. Dat ik twaalf ben en zij veertien. doet er minder 
zelfs helemaal niets toe. Het ongeluk dat haar overkoint kan 
iedereen overkomen. Ze werd overreden bij een knipperbol 
en het Ievin vlood weg uit haar leden. Nog dagen later stond 
de knipperbol te knipperen van zenuwen en schrik. 
De wangen maren ingevallen liep de moeder ailiter haar aan 
naar het g m f .  Hct meisje loopt niet. het wordt door deftig? 
heren gedragen. Z e  woont nu i i i  een heel klein kamertje en 
kan e r  !liet uit. Het grote huis dat ik haar beloofd Ihiid is 
weggevaagd door de wind. Pas als ik tegen de iiiiddag thuis 
kotn. Iiiiil  ik. 
Het is voorhij. 

God schiep een wereld. Het licht en  de duistcriiis begonnen 
zich over de aarde te welven. een beurtelingse heschutting. 
Hij splitste de wereldzee in droge stiikkeri en stukken die 
bleven zoals ze waren en het water begon zijn kringlopen te 
voltooien. De aarde bracht vuurt: zaaddragende gewassen en 
vriiclitbomen die zaadvruchten dragen, elk naar zijn soort. 
De nacht verlicht door de sterren en de duisternis door de 
Inaan. 
De dag werd beheerst en verwarmd door de zon. Het water 
werd op slag vcrvuld van ren wemelend difrengcwoel. 
Het luchtriiini evenzo. De aarde bracht levende wezens voort. 
Dieren, tanini? en wilde, kruipende en springende, elk naar 
zijn soort. En God schiep zich een mens naar zijn beeld en 
grlijkriiis eii maakte hem heer over de schepping. E n  God zag 
dat het allei~iaal evengoed was. 
Maar de iriens kwarn in opstand tegen God. Verkoos zelf God 
te zijn. 
E n  het aardse geluk was voorbij 
Helemaal voorbij. 

Vliegtuig 

Het heift givlngen vlak tegen de hemel aan. De piloot sprak 
met de  gresten en Gods gcest flikkerde op de metalen vleugels 
van de vogel. V r r  hencden w.as de zee. Tussen de zee en het 
vliegtuig de wolken. grotesk en fantastisch. Draken en 
meisjes, landschappen. grillige rotsformaties. werelden van 
zuiverheid. Toen het land in zicht kwani. hebben wij ons 
vastgebonden: 6Pn band over onze knieën en éCn over onze 
borst. Het vliegtuig daalde in liften. De grotr wielen raakten 
de baan, de ruok sloeg eraf. De aarde vloog in brand en 
verteerde alles en werd zelf geheel en al verteerd: vliegtuig. 
schepping, liefde. vlieg. s~i~iii inrie en zelfs trein. 
Nu is alles voorbij. 

Voorbij 1 

Thans spreekt God. Hii laat zijn donder rollen en spreekt zijn 
laatste oordeel. De kei-mende zu~nrtgeblukeide schapen trapt 
hij de liel in. Daar. ztillen ze steeds verder verkolen. worden 
tot verpesteiid~ rook voor de I I ~ C I I W ~  wereld. De blij-mekke- 
rende scliapen sluit hij op in de hemel. 
Maar dan begint alles pas. zeggen ze. 

Pim de Vroomen 







CASSICIACUM 

I3 okfober; Pim de Vroomen oijer: Slaoerhoff. 

Deze avond hield de heer P. de Vroomen een lezing over 
Slauerhoff, die sinds kort weer in het middelpunt van de 
belangstelling staat. Tijdens deze lezing droeg de heer L. 
Krouwels gedichten van Slauerhoff voor. 
Aan de hand van Slauerhoff's gedicht ..Het boegbeeld, de ziel" 
uit zijn eerste biindel ,,Archipel" (1923) verklaarde de inlei- 
der Slauerhoff's zwervende leven, waarin hij verre zeeën 
had bevaren en vreemde landen bezocht. 
In dit gedicht vergelijkt Slauerhoff het dichterschap dat hem 
opjaagt en achtervolgt en waar hij, de dicht.-r, niet buiten 
kan (dus niet het op weg zijn naar de verwezenlijking van 
een ideaal) met het boegbeeld, dat volkomen afhankelijk is 
van de scheepsromp. die hem voortstuwt. 
Hierna hield de heer E. d'Harne ren improvisatie over: ,,De 
voornaamste voorwaarden om een goed kunstenaar te ziin". 
waarbij hij siibjectieve miatstaven aanlegde voor de beoorde- 
ling van een kunstenaar en de heer F. van Eyndhoven impro- 
viseerde over de titel .,Proza en poëzie" als uitdrukkings- 
middel van de mens. Deze titel hehandelde hij in chronolo- 
gische volgorde en waarbij vooral de volutie van gevoel tot 
gevoclscomplcx en als uitdrukking hiervan de evolutie van 
versregel tot meerdere versregels, die één geheel vormen. tot 
uiting kwam. 

27 okfober: Toine uan Ayfrnael over: Harry Mulisch. 

De voorzitter bracht de ,,Culturele dag" in al zijn facetten 
nog eens onder de aandacht van de aanwezigen en spoorde 
hen aan op deze dag iets te presteren. Hierna kwam de heer 
T. van Agtmarl aan het woord, die een lezing hield over de 
veelomstreden schrijver Harry Mulisch. 
De vroege scheiding van dc  oiidcrs van Harry Miilisch en 
het vertrek van zijn moeder naar Amerika, toen hij nog jong 
was, hebben een grote en blijvende indruk op hem gemaakt. 
Dit is in zijn boeken, waarin deze vorm van huwelijksgemeen- 
schap veelvuldig voorkomt en waarin hij blijk geeft van een 
verkeerde houding t.o.v. het huwelijk en de Kerk, duidelijk 
merkbaar. 
Harry Mulisch heeft de H.B.S. bezocht. maar ondanks het feit, 
dat zijn opleiding niet groots genoemd kan worden heeft hij 
zich door zelfstudie een veelonivattende kennis verworven. 
Harry Mi~lisch is veelzijdig en beschikt over een zeer groot 
talent. Hij is in staat zowel op een gevoelige als6"k op een 
bikkelharde manier te schrijven. 
Door zijn stijl, die meestal vulgaire en banale boeken tot ge- 
volg hebben en door zijn afbrekende kritiek ondervindt hij veel 
tegenstand. 
Na  een klein incident in de pauze met het brandblusapparaat, 
ontspon zich tussen inleider en leden een fel debat. Hierna 
sloot de voorzitter de vergadering. 

A. Haverkamp. 

GESLAAGD E E R S T E  SCAOLIEREBCORCERT 
Het eerste scholierenco~icert in dit seizoen, dat vanavond 
gegeven werd door het Noordhollands Philharmonisch Orkest. 
stond zoals gewoonlijk onder de bekwame leiding van Marinus 
Adam. W e  kunnen zonder twijfel zeggen, dat het een succes 
geworden is. De werken, die o p  het programma stonden, waren 
alle van in Hongarije geboren componisten. Geopend werd 
niet de Sinfonische Dichtung ,,Les Preludes" van Fraiiz Liszt. 
Liszt, in 1811 (dus 150 jaar geleden) geboren, schreef dit 
symphonisch gedicht na een bezoek aan Lamartine. Hij las 
hij de Franse dichter thuis uit diens ..Méditations poétiques" 
en werd door het stuk ,,Les Préludes" geinspireerd. De over- 
peinzing luidt aldus: 
. ,Wat  anders is ons leven dan een voorspel, een reeks prelu- 
diën voor dat onbekende gezang. m a r v a  de dood de eerste 
en plechtige toon doet klinken? De liefde is het betoverende 
morgenrood van elke levensloop. Doch is er enig lot, waarvan 
het eerste geluk niet wordt verbroken door ontij, dat rnet ruwe 
adem de schone illusies verjaagt, dat met noodlottige bliksem 
zijn altaar vernietigt? Welke wreed gewonde ziel wenst niet 
bij het luwen van deze stormen rust te zoeken in de tedere 
kalnite van het landleven? Evenwel, de mens geeft zich zelden 
lang over aan de weldadige stilte der natuur en wanneer de 
trompet het alarmsignaal doet horen, bezet hij haastig zijn 
gevaarlijke post, welke strijd hem ook moge oproepen, om 
zich in het kampgewoel bewust te worden van zichzelf en 
van zijn volle kracht ' .  
Liszt heeft niet zijn ..Les Préludes" wel een van zijn mooiste 
werken geschapen, dat dan ook zijn meest beroemde werk ge- 
worden is. Dit bleek vanavond bij de uitstekende uitvoering. 
die het orkest ervan gaf. 
Als tweede programmapunt werd nu de Hongaarse Fantasie 
voor piano en orkest gespeeld. eveneens van Liszt. 
Het was jammer, dat de solist in dit grillige stuk. Leendert 
Huges, in het begin nogal last had van zijn zenuwen, hetgeen 
resulteerde in enige stroef gespeelde passages en misslagen. 
Toch hebben we alle lof voor deze jeugdige leerling van dhr 
Vincent. 
Voor het eerst in de qeschicdenis van deze concerten was er 
nu een pauze. 
De Dans der Paren uit het concert voor orkest van Béla 
Bártok. welke na de oaiize volqde, heeft misschien velen niet 
aangesproken. Toch was dit werk, waarin telkens twee gelijke 
instrumenten uit het orkest als solo optreden, ongetwijfeld 
het best uitgevoerde werk van de avond. 
Onmiddellijk daarna kwam als sluitstuk de beroemde Hary- 
János-suite van Zoltan Kodaly, waaruit drie delen. Hier trad 
duidelijk de tegenstelliiig aan het licht tussen Bártok en 
Kodály. Beiden hebben de Hongaarse volksmuziek bestu- 
deerd, term-ijl Bártok het accent meer legt o p  het ritme, Kodály 
op het melodische element. Bij de .,Weense klok met muziek" 
overheerste inderdaad de klok. 
Het Intermezzo was een heerlijk meeslepend deel. de Hon- 
gaarse cymbaalmuziek. D e  cymbaal werd verbluffend goed 
geïmiteerd door de piano. T o t  slot ,,De intocht van de Keizer 
en zijn hofhouding", een triomfantelijke bekroning van de 
suite. de held Hary János wordt door de keizer ontvangen. 
De belangstelling voor dit eerste concert was groot; de zaal 
n.as zeer goed bezet. 
(Opgemaakt 6 oktober 1961). 
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ons v e ~ o i g v e r h ~ a l :  i s  hij ztjn zenuwachtigheid spoedig vergeten - ais 
men de volgende morgen de vermoorde chauffeur vindt. staan de mensen 
die het weten kunnen voor een raadsel - de kranten schreeuwen met 
grote koppen dat ze niets weten - dat het geval geweldig mysterieus 
is -dat de politie In een stikdonkere duisternis tast - (en maar tasten 
jongens) - dat men scotland yard heeft Ingeroepen - dat scatiand 
yurd meteen feeste l~k bedankt heeft omdat ze tbch al met personeeis- 
iekonen r t t e n  vanwege recente slachtingen in bahams en chili - dat 
daarna onverwijld e m i  und die detektive zijn uitgenodigd om naar de 
drassige beemden van ons land te komen - dat deze lieden - na het 
vaststellen van het zich bevinden van een aantal arote schitterende 
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