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memoires van een kaasdrager 

Het is over h'et algemeen goed verlopen, dacht ilc zo: de 
nep-steen is prachtig in tweeën gevallen. Mijnheer Alders 
vooral is er zó van geschrokken, dat hij na het (on-)geval 
in een prachtige, verrukkelijke solo-run naar de plaats des 
rampspoeds snelde. Dit is op  verschillende foto's te zien. 
Hulde aan de desbetreffende fotografen en aan mijnheer 

Alders  natuurlijk, aan wie het bestaan van de steen en dus 
van onze school zo ter harte ging. Zes  beta betuigt hierbij 
zijn deelneming. (Toch jammer, dat niet alle mensen ge- 
schrokken zijn.) Maar laat me het hele verhaal van de 
steenlegging (chrono-)logisc,h vertellen: 
Het idee van de optocht werd geboren bij pater Kuipers, hij 
droeg dit nog prille plan over aan mijnheer van Noort, die 
het op een zonnige septemberdag aan ons meedeelde. Wi j  
natuurlijk razend enthousiast. Waarom geen andere klas, zal 
de buitenstaander vragen. Wel ,  om verschillende redenen: 
eerstens, omdat zes beta een fikse omvang heeft (in tegen- 
stelling tot zes alpha), ten tweede, omdat de  zesdeklassers 
gemiddeld een jaartje ouder zijn dan de vijfdeklassers, iets 
belegener dus, en daarom iets studentikozer in hun uitlatingen, 
ten derde: de rector speculeerde erop, dat men dan ook een 
jaartje wijzer geworden was en tenslotte: de B-afdeling is 
verkieslijker wegens een overvloed van fantasie, gecombi- 
neerd met een niet te onderschatten dosis ,,common sense". 
Daarom zes beta. Ook geen combinatie van klassen, want 
dit stuit op organisatorische moeilijkheden. 

Wi j  gingen langzaam maar zeker aan de slag: vele les- 
uurtjes van  mijnheer v a n  Noort werden omgeschapen in 
luidruchtige vergaderingen, waarbij Simon van Geldorp het 
hoogste woord voerde, immers hij was de algemene leider, 
van mijnheer Helwig kregen we bij het scheiden van de 
markt nog zangles, terwijl onder alle lesuren door papieren 

met tekeningen en teksten circuleerden. Natuurlijk hadden 
we al meteen besloten een beschaafde, gepaste keet te schop- 
pen bij onze broeders en zusters in Christo, respectievelijk de 
Mendeliers en de  Sancta Marianen. 

Intussen was dit alles strikt geheim gehouden, niemand, 
behalve onze klas en 't feestcomité, plus rector en conrector, 
tevens etttelijke ,,mannen van de bouw", wist wat er boven 
het hoofd hing, men was druk bezig met eigen voorbe- 
reidingen. 

Intens werden ae  vaste en wisselende gezangen bestudeerd, 
de ceremonieën ontworpen en na verschillende amende- 
menten aangenomen, de politie gesmeekt om een vorstelijke- 
rijtoer-door-de-stad-vergunning en d e  diverse rectoren om 
hun toestemming. De zangrepetities volgden elkaar steeds 
sneller op  en de timmer-, dicht- en schilderlust bereikten hun 
hoogtepunt in de herfstvakantie, toen we ons werk van het 
4B2-lokaal op school konden verplaatsen naar de ruime garage 
(geen reclame!) aan de kruising van de randweg met de 
Leidsevaart. Onze welgemeende dank aan de mensen van 
dit perceel, en aan  de andere garagehouders, van wie meer- 
deren of iedereen belangeloos hun wagen(s) ter beschikking 
had(den) gesteld. W e  versierden en bezwabberden een ganse 
truck-met-oplegger met vlaggen, slingers, bloemen (speciaal 
uit Aalsmeer gehaald), beschilderde borden en spandoeken, 
een bescheiden harmonium en een plechtige afdaal-trap in 
rood en blauw, een monument voor eeuwig. W e  drukten 
kleine boodschapjes, gericht aan Sancta en Mendel, bestook- 
ten de bewoners van de Zijlweg met stencils en telefoontjes, 
kortom, deden van  alles, behalve het huren van het reclame- 
vliegtuig. 

Dan nog iets: de kip. W i e  van U een uitzonderlijke grote, 
logge, vormeloze besclhilderde zak heeft gezien, gevuld met 



len, hij ( o f  zij) kan misschien vermoeden, wat voor 
wt-in we eraan gehad hebmben. Het gevaarte heeft nog ge- 
vlogen ook, in zijn (haar) goede tijd, toen de ballonnen nog 
op goede spanning waren. Toen er al wat waterstofgas uitge- 
lekt was, jaja, ' t  was nog gevaarlijk ook, verdween het hoger 
streven geheel en al. Dat vonden we doodjammer. Gelukkig 
hadden we nog,,een echte, d.w.z. levende kip figuurlijk op de 
kop getikt: een kip met ' n  uitzonderlijk goede spijsvertering 
en een tragisch einde: de soeppan ...... Requiescat in pleno 
gastro ( in pace, hopelijk) ...... 

Welnu, toen de voorbereidingen, die vele honderden malen 
langer hebben geduurd dan de optocht, klaar waren en wij, 
keurig gekleed in het zwart en blauw-grijs, in de eerder ge- 
noemde garage op en neer drentelden, moest de festiviteit be- 
ginnen. ,,Moesto schrijf ik opzettelijk, omdat het feestcomite 
veel te lang treuzelde met het instappen in de zes volautoma- 
tisch-versnelde personenwagentjes van Nederlandse makelij. 
De genodigden mag ik niet aanvallen omdat zij tenslotte niets 
met de organisatie en dus de .tijdverdeling van onze tocht 
te maken hebben gehad. Het was nu eenmaal zo, en wij ston- 
den al mopperend opgesteld op de feestelijk versierde wagen 
in de vroege ochtendzon. 

...... daar kwamen ze eindelijk aan en tot overmaat van 
ramp stapte het hele gezelschap nog eens uit een begon uit- 
gebreid onze uitrusting te bezichtigen. Daar ben je klaar mee! 
Een half uur later dan was gepland vertrok de ganse stoet 
over het beruchte kruispunt: de randweg, in oostelijke riclh- 
ting. Linksaf: Wagenweg. Na al die weken heb je eindelijk 
het qevoel: het is zover. Stoppen voor Sancta, op de Wagen- 
weg; nog steeds. In gezwinde spoed van de kar af en opstel- 
len aan de overkant van de weg, nadat een begeleidende 
agent voor ons het verkeer heeft stilgezet. In minder dan geen 
tijd staan we voor de verbaasde blikken van het feestcomité 
en genodigden, die ook uitgestegen zijn, in het gelid. Een 
teken van sergeant Simon - daar lopen we naar onze cul- 
turele evenknieën van de andere kunne. Z e  staan al lang en 
breed uit te kijken. 

Toen zuster Anna dan eindelijk iets aan zag komen, begon 
ze te zwaaien. W i j  hadden echter afgesproken, dat we het 

fijntjes zouden houden. Met stalen smoelwerken liepen we 
dus langs het gebouw, op: nieuwsgierige afstand gevolgd door 
de kudde uit de Nederlandse personenwagentje. Bij onze aan- 
komst aan de noordzijde zongen we wat, maar daar was het 
wat killetjes. Naar de hoofdingang aan de oostkant, waar 
achter glas de bloem van Neerlands maagden ons opwachtte. 
Ons marcheren was meer een improvisatie dan een repetitie. 
Maar dat mocht miet hinderen, want wonder boven wonder 
slaagde de poging. Onder het waakzaam oog van de film- 
camera stonden we, op de plaats-rust. Rector Mercx was 
afwezig, in zijn plaats kwam conrector Mooy voorzichtig de 
glazen deur op een kier zetten, een imposant staaltje giet- 
kunst dat op dat moment nat bewasemd werd door de asem 
van talrijke klassevertegenwoordigstersneuzen. Ton  van Sam- 
beek trad voorwaarts uit de schare en las iets onverstaanbaars 
voor, waarop meneer Mooy een weids gebaar met de arm 
maakte. De tranen sprongen ons in de ogen toen de deurkier 
zich verwijdde. (op een later tijdstip vernamen we van vrij 
betrouwbare bron, dat mevrouw Fuss toen van pure schrik - rang - de zonneschermen voor de ramen dicht liet tuimelen) 
(!) De blauw-grijze horde kon zich tot in de ingang begeven 
en papiertjes met mededelingen afgeven aan de voornoemde 
klassevertegenwoordigsters. Verder mochten we niet gaan. 
Zonde, de hal had immers een akoestiek, iets, wat van een 
cour niet te verwachten was. 

W e  hebben nog gezongen. Jazeker. Toen we klaar waren, 
hadden we de kwartjes van de grond kunnen vegen - maar 
dat was op dat moment beneden onze stand. W e  lieten het 
over aan de filmploeg, die nu wel tien minuten film aan het 
bestaande kan toevoegen. Conrector Mooy volgde zonder 
tegenstribbelen bij onze aftocht. Toen onze colonne ver van 
Sancta verwijderd was, toen pas werd het de liefhebbers ver- 
gund te zwaaien. Binnen afzienbare tijd zat de meute weer op 

c;] Als inleiding fot de feestweek was de 
eerste steenlegging bedoeld: een start- * sein van een hele week vol pret en jool, 

+f al stond dit niet letterlijk in de rede, die 
pater Kuipers ter gelegenheid van dit ge- 

Z beuren uitsprak. Eer. half woord of een 
kleine aanleiding was voor de goede ver- 

Cr; staanders ruimschoots voldoende. Van- a daar dan ook die massale stormloop op 
Sancta Maria, die de aldaar lesgevende 

O docenten - op enkelen na - en natuur- - lijk door de andere kunne ijverig aange- 

moedigd werd. Evenwel door onze leer- geen keer, dus werd ' t  nagevierd in ze- 
krachten na een poosje en tegen hun zin kere etablissementen, en het verdronk met 
afgeremd. Een gegapt spandoek hadden een sisserfje. Die maandagmiddag er1 
onze raddraaiers over ' t  Sancta-se naam- -avond bood de A.G. haar leden een film 
bordje gehangen: .,40 jaar Triniteit-" en aan, getiteld: ..De beproevingen van de 
niet meer, want de andere helft hadden nacht", zeker wel wat té zoetelijk-roman- 
de slimmerikken vergeten. Hindert niet. fisch van sfeer, maar een film, die goed 

Aan het thuisfront heerste de nodige weergaf de moeilijkheden en mogelijkhe- 
wrijving na dit - vrij onschuldzge - den van de huidige missie, en de echte 
uoorval. Ni1 eens discusieerde men op menselijkheid van degenen, die dit veelal 
gepaste wijze, dan weer vloekte men el- ondankbare werk verrichten. Toen was 
kander stijf. Gedane zaken nemen echter de eerste dag al weer voorbij. 
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:t-i viiiiiaai ,,aar de biavc Lvrciide- 
rijaen. u e  Kortste weg: de naam ,,Wilhelminalaan" 
jechte Haarlemmers genoeg. Intussen bezongen we 
nvolgens een dame-op-de-fiets, een lantaarnpaal, een 
-t-hondje, een bushalte en een dame-zonder-meer. 
I ontzettend hard. Er waren constant twee man achter- 

-, -_ agen om te kijken o f  de steen er nog niet afged ... reven 
was. Met man en macht werd de kunstkip vastgehouden, die 
toen meer dan ooit een monster geleek. Tussen al deze bedrij+ 
ven door vonden we nog tijd om ons te verzadigen van cola 
en kaas, want een mens leeft niet van brood alleen. Het 
angstigste ogenblik beleefde ik onder het viaduct bij het 
station. Niet dat ik bang ben in het donker, maar het had 
geen ballon gescheeld of  de kip was er in blijven steken. 
Z e  had niet bepaald een gesloten aard, want menig ballon- 
netje ontvlood haar achterlijf. 

Z o  kwamen de wagens bij ' t  Mende1 aan, geleid door de 
radiowagen, waarin één onzer zijn toevlucht had genomen, 
vergezeld van een flesje waterstofperoxyde. Toen zijn ge- 
laatstrekken wat beter te zien waren omdat de afstand kleiner 
geworden was, zagen we tot onze grote vreugde, dat meneer 
eerder geïnspireerd dan geöxydeerd werd door de inhoud van 
dit flesje. Bij de fietsenstalling waren al vele Mendelerwten 
geposteerd, die liederen probeerden te zingen en yelden ( o f  is 
het ,,yellen"?). Vakkundig zwegen we dit dood en stelden 
ons in gelid o?. De cour over - naar de benedenhal, waar de 
Mendelieren stonden te popelen van ongeduld. Nu werd de 
speech van ,,Sam" e f f e  duidelijker ten gehore gebracht. Hier 
ging alles als vanzelf. Waren de kelen beter gesmeerd dan 
bij Sancta? W i e  zal het zeggen .... . . Een feit is. dat we hier 
akoestiek hadden. Donderend kwam het ene couplet, het ene 
lied na het andere uit de volle borst. Het applaus was gelijk 
een ovatie, maar dan een, die zelfs niet uitkwam boven ons 
7annllnlume. Vanzelfsprekend werden ook hier decente vlug- 

s uitgedeeld onder de snel bijeengegaarde klasse- 

vertegenwoordigers, we maakten rechtsomkeer en trokken in 
ons kielzog nu ook pater Hutjens mee. Op nu naar ónze 
school! 

Als prinsen van den bloede ingehaald in de Zijlweg reden 
we pleahtstatig tot vóór de hoofdingang. Na de vlaggen en 
de toejuichingen even aanpakken. Meneer Hokkeling kon 
tevreden zijn: iets na tienen kwam de stoet aan, en dat na 
een half uur vertraging! Trap werd neergelaten, genodigden 
naar hun plaatsen gebracht ,spandoeken en borden van de 
vrachtwagens afgehaald - je had op het laatst niet meer in de 
gaten, dat die dingen ook nog meereden - baldakijn uit school 
gehaald, nep-steen op berrie getild en met bloemen overdekt, 
kortom: van alles en nog wat in de luttele tijd van vijf 
minuten. Boven in de lucht een lichtelijk geknir: daar hing 
,,40 J A A R  TRINITEITSLYCEUM" al. Ik kleedde me haastig 
om voor de blijde gebeurtenis. De echte kip en de valse grote 
werden van de wagen gehaald, het baldakijn met daaronder 
de onechte steen, die al practisch doormidden gebroken was, 
opgetild en onder pleuhtig gezang ging het trapwaarts. Ik weet 
niet o f  iemand het gezien heeft, maar deze steen rustte op 
twee latten, die aan weerskanten ruim een decimeter uit- 
staken om als handvaten te dienen. mislukte cake was 
namelijk zo slap, dat je hem, als je m zó oppakte, direct 
zou breken. Men had het dan iets te vroeg gemerkt. De val 
was prachtig geënsceneerd, we hadden al eerder met bak- 
stenen, en die dingen zijn maar wat stevig, geoefend. W i j ,  
zware jongens van zes beta, betreuren het, dat lang niet ieder- 
een de val heeft gezien. Maar zelfs toen we het ,,dag eerste 
steen" hadden ingezet was mijnheer van Noort nog zo bleek 
als een pasgewassen kussensloop. Mijnheer Hokkeling be- 
greep van het geval niet veel: hem kwam de ongelukstijding 
ter ore toen de echte steen met vereende krachten - tjonge, 
tjong, tjonge, dat was zwaar werk! - naar de plaats des 
onheils vervoerd was. Je wordt er zwaartillend van. Er 
moeten heel wat scihietgebedjes omhooggepreveld zijn, dat de 
echte steen goed op zijn bestemming aankwam, het was even 
doodstil. Onze jongste Trinitariër had al een pot plak van 
pater rector gekregen en daar.mee lijmde hij het geval vast. 
Na een toespraakje van p. Kuipers en een van Petet Levelt, 
der zes betas klassevertegenwoordiger, werd de steen gedoopt. 
Onze lieftallige aanwinst was wel doortastend, maar het buisje 
wilde van geen breken weten, zelfs met een worp, waarop 
honkballers jaloers zijn, kon mejuffrouw de Bruin het weer- 
barstige ding niet vermurwen. Het zat trouwens al helemaal 
niet in de haak, het buisje bevatte geen zweet, zelfs geen 
isoboterzuur, maar gewoon water. Na deze vertoning hebben 
we de grote kip nog geslacht, zodat de ingewanden in het rond 
vlogen. De kleine hebben we verloot. W e  hadden geen trek 
meer.. . . . . 

Eric Verpaalen. 

insdags na de plechtige Mis in stijl in 
ranskerk viel er voor de leerlingen 

de rest van de dag niets meer te 
Ien. Huiswaarts, mars! 
Nu was het de beurt aan de ouders en 
cd-leerlingen en andere belangstellenden 
n de leiding van de school en pater drs. 

;> noogveld, de provinciaal, die voor deze 
gelegenheid .ook aanwezig was, geduren- 

0 de de receptie te feliciferen. Nadat de 
m representatieve figuren hun zegje gezegd 

hadden, reageerde pater provinciaal met 
een dankwoord waarin hij inging op het- 
geen de vorige sprekers en spreekster 
(zoals begrijpelijk deze laatste namens 
het bestuur van Sancta) te berde hadden 
gebracht. Hierna volgde het ritueel van 
de handjes, daarna: schluss. 

Na bijna een hele dag uitrusten van de 
eerste-steenlegging werd er weer een be- 
roep gedaan op de leerlingen, zich in de 
morgen- en middaguren cultureel enlof 

artistiek te uiten. Dat dit ondanks de hete 
felle filmlampen uitermate goed geslaagd 
is, kunt ge elders in dit nummer lezen. 

Morgen, middag, avond, de dag was 
tjokvol geladen, bovenmenselijk vol zelfs. 
De naam van het avondlijke gebeuren 
was misleidend: academische zifting was 
ronduit te stijf voor dit af en toe zeer 
gezellig en amusant samenzijn. Alleen 
pater van Straaten had de moed, om wat 
diepzinniger en langer door te draven 



RECEPTIE 

Dinsdagmiddag namen pater provinciaal, drs L. Hoogveld, de 
rector en onze beide conrectoren de gelukwensen in ontvangst 
van talrijke belangstellenden, waaronder wij o.a. oud-rector 
pater van Straten en televisie-pater Verhagen bemerkten. 

Tijdens de besloten receptie die onopihoudelijk doorkruist 
werd door gladgestreken oibertjes met diverse spullen, werd 
de rij der zinsmeders geopend door drs T h .  Zwartkruis, 
deken van Haarlem, die woorden van dank richtte aan de 
Augustijnen, die in Haarlem de pioniers zijn geweest van het 
katholiek middelbaar onderwijs. Vele prominente figuren op 
nationaal als op stedelijk gebied heeft het lyceum afgeleverd. 

De deken herinnerde aan Augustinus, die hij een heilige 
noemde, ,,van vlees en bloed, met een geweldig gevoelsleven 
en grote intelligentie." In die sfeer hebben de Augustijnen ge- 
werkt. Drs Zwartkruis besloot met de wens, dat Triniteit een 
centrum zou blijven van vorming op wetenschappelijk, cultu- 
reel en godsdienstig gebied. 

Mevrouw mr C. M. Smithuysen-Naessens sprak namens het 
curatorium van ,,Sancta Maria". Zij verklaarde dat er tussen 
beide scholen een goede vriendschap en hechte samenwerking 
bestond in sc~hoolverband en vooral daarbuiten. Die vriend- 
schap was maandag weer gebleken tijdens het enigszins ver- 
rassende bezoek van Trinitariërs aan het Sancta complex: de 
meisjes vonden het bar jammer dat door hoger hand de 
jongens de toegang tot de veste streng geweigerd werd. Z e  
bracht een toast uit ,,tot heil van de jongens, tot onze zonen". 

Dr Gribnau sloot zich bij de vorige sprekers aan. Met hel- 
dere blik getuigde hij van de grote waardering die er ten 
departemente en bij de inspectie (de spreker is inspecteur 

van het V.H.M.O.) bestaat voor het bijzonder onderwijs. Hij 
spoorde met onverwachte humor de huidige rector aan om het 
lyceum tot grotere bloei te brengen. 
Hierna keken we de zaal eens rond, waar we vele paters 
op 'n  klitje zagen, evenals velen van de schoolonderhoudings- 
dienst, waaronder de heren Grobbe en Bollerman. Ook zagen 
we de heer Prenen kwinkslagen uitdelen, die echter duidelijk 
niet begrepen werden. Zoekend naar Bomans, zagen we 
Godfried aan het stadhuis bellen, wat op een fout in de 
voorlichting duidde. 
Na talrijke felicitaties over en weer voerde W.  v .  Liemt voor 
de oud-leerlingen het bruisende woord. Hij was dankbaar 
voor wat hij van de paters had meegekregen en wees op een 
tweerichtingverkeer in het betonen van dank: van de oud- 
leerlingen jegens de docenten en omgekeerd. Die mochten 
bedenken dat er overal Trinitariërs zijn, die in het bedrijfs- 
leven op wetensc1happelijk. cultureel en politiek gebied het 
nog niet zo beroerd gedaan hebben. Verder zei de heer van 
Liemt dat de oud-leerlingen een cadeau hadden gekocht ,,met 
een soberheid, die hen was meegegeven". 

De heer van Gusteniboven, voorzitter van ,,Alliance", 
vergeleek zijn club met een klein schip, dat veertig jaar met 
het grote schip meevoer. ,,Wanneer bet grote schip feest, 
feest het kleine ook." Hopend op voortgezette samenwerking, 
gaf hij een boek. 

Provinciaal Hoogveld beantwoordde de sprekers. De deken 
was hij dankbaar voor diens toespeling op Augustinus. Hij 
herinnerde in z'n antwoord op mevrouw Smithuysen aan het 
vorige jubileum van Trini, toen zuster Ghristina een lans brak 
voor een toenadering van ,,Adam en Eva". Er is nu een goed 
samengaan, minder op bestuurlijk vlak dan tussen de leer- 
lingen, schertste hij. Dr Gribnau partijde pater Hoogveld met 
te verklaren dat het leefmilieu mede bepalend is voor ver- 
antwoord onderwijs. De heren van Liemt en Gustenhoven 
verzekerde hij dat de paters en docenten inderdaad dank 
hadden jegens de oud-leerlingen. 

Na de besloten receptie boden tallozen hun gelukwensen 
aan in de Kroonzaal. S .  S. Holmes. 

c;l over hef ontstaan en hef belang van het 
Triniteifslyceum en van de combinatie 
kloosferorde-lekenleraren. Hij voerde aan, 
dat een priester in zijn ware funcfie, dat 
kan dus ook het onderwijs zijn. .,aan- 

& slaat" op de maatschappij. 
Nu is hef hier niet voor hef duizendste 

E, deel gezegd, al wat pater van Straaten 
hef auditorium opdiende, maar dat 

0 hoeft ook niet: immers ergens anders is 
5 het in verkorte vmm in deze Tolle Lege 

te lezen. Na een muzikale opluisfering het verrukkelijk (1ach)werkje van mijn- 
van de organist Nico van Waasdorp heer Nelissen. Dan een aardig klefsver- 
bood namens het oudercomifé de heer haal van ..de" Prenen en een zingend af-. 
Wiesman een jong vleugeltje aan de scheid. Ei, waf een avond! 
school aan met het levensgrote garanfie- Donderdag, sportdag. Leerlingen en 
bewijs, dat onze rector nauwelijks tillen docenten gaven zich ten volle over aan 
kon, dat hef een volwassen vleugel de lokkende roep van hef sporfief brui- 
worden zou in de tijd, dat de stenen sende bloed. Haast geen dzssonanzen, 
vleugel voor leerlingen en leerkrachten lees: wanordelijkheden, maar gezonde 
opengesteld zou worden. Voorwaar, een wedijver in prettig verband! Wel  moet 
loffelijk sfreven. Nog meer eer verdient vermeld worden, dat later gebleken is, 



U L  L URELE WUENSDA- 
ochtendzitting 

De naar deze feestweek verplaatste Culturcle Dag droeg 
niet het jubileumkarakter van deze week. Niet wil hiermee 
gezgd worden, dat dan de prestaties beneden peil zouden zijn, 
verre van dat, maar het was een goede, men zou bijna zeggen 
ouderwetse culturele dag, zij het met enige veranderingen. 

Ten eerste: de plaats van handeling was van de sombere, 
holle en koude gymnastiekzaal verschoven naar de lichte, 
kleine en enigszins benauwde cantine, waar, misschien tegen 
de verwachtingen in, te weinig plaats voor iedereen was en 
de acoustiek stukken beter, ook al door de elektronische ver- 
sterking. 

Ten tweede: de nieuwe indelinq der voordrachten in muziek, 
toneel, prozalezing en declamatie, die veel meer ruiinte voor 
variatie liet e2 het de gegadigden dikwijls veel makkelijker 
maakte (vooral de prozalezing), wat hun aantal aanzienlijk 
deed stijgen tegen andere jaren, brak de starre rij van decla- 
matoren van weleer. Ook de toekenning van prijzen voor 
ieder onderdeel afzonderlijk was een prettig novum, dat hier 
aan vast zat. 

Ook filmcamera, schijnwerpers' en taperecorders waren at- 
tributen, die bij vorige gelegenheden niet werden aangetroffen 
en als enige feestweekklanken te bespeuren waren. 

Het peil lag dit jaar aanzienlijk hoger dan verleden jaar, 
dat wel als een dieptepunt geboekstaafd kan worden, doch 
ook in vergelijking me voorgaande jaren, zover mijn geheugen 
dit toelaat, kon van een redelijk niveau gesproken worden. 

Na de openingsrede van pater Kuypers, waarin de weten- 
schappelijke zijde van de school werd belicht. die vooral haar 
hoogtepunt vindt in proefwerlweken e.d., naast de culturele 
zijde ervan, waarvoor ook in ' t  gewone lesprogramma plaats, 
misschien niet voldoende, is ingeruimd en die haar hoogtepun- 
ten moet vinden in culturele dagen, Coeberg-prijsvragen, Cass 
Tolle Lege e.d. kon aanvang genomen worden met het pro- 
gramma. 

MUZIEK: 

Ik wil, leek zijnde op dit gebied, afgaan op het oordeel van 
de jury, bestaande uit Dhr. van Waasdorp, Drs. F. A. Gie- 
ling en pater C. J. v.d.  Nieuwenhof oesa. 

Martin de Brouwer, die de eerste prijs in deze categorie 
behaalde met een Prélude van F. Chopin, deed dit dank zij 
een goede voordracht en toonvorming, en inspiratie. 

Peter Lesevelt (fluit) en Rik v.d. Linden (piano) brachten 
een sonate van J .  B. Loeillet ten gehore. Hierbij moest vooral 
het voortreffelijke samenspel geprezen worden, dat ook ryth- 
misch uitstekend verzorgd was. Toch was de pianopartij 
enigszins slap en kleurloos. 

Laurens Stuifbergen zette zowel zichzelf als de jury voor 
een moeilijke opgave met zijn zeer moderne deux préludes 
pour piano van 0. Messiaen. Techniek viel hier moeilijk te 
beoordelen. Toch wel boeiend. 

c;l dat men een deur zijn zinvolle bestaan 
niet gunde. Al getuigt dit feit van de le- ' venskracht van de (vermoedelijk jongste) C s . .  ... rtnitarters, het gaat de perken te buiten. 

Z Hef zij U gezegd, onschuldig lijkende da- 
ders! De geestdrift die al benauwend 

H hoog gestegen was tijdens het leraren- 
,etbal, bereikte zijn climax bij de prijs- 
freiking. Maar dat kunt ge allemaal 
eer ergens in een ander artikel lezen. 
e soiree was kort en gezellig. De eman- 

cipatie van de geestelijkheid beleefde een 
belangrijke mijlpaal. Hulde! Bis! W e l  
ontbrak de veelbesproken show van de 
zes alpha's, vermoedelijk door een gru- 
welijk misverstand. Ach, en er zijn zo 
meer dingen, maar allez, 'f was alles 
goed gemeend, niet? 

Des vrijdags was hef weer mis. Dit is 
voor tweeërlei uitleg vatbaar: het ene 
geschiedde binnen, het andere buiten de 
beschuttende muren en daken in ' t  Over- 

veense. Hef ene moet trouwens met een 
hoofdletter. Voor de rest was deze week 
vrij voor hogere klassen. 's Zaterdags 
konden de lagere klassen nog van een 
fitmvoorsfelling genieten. Daarmee was 
de kous (de feestkous) voor de leerlin- 
gen af. Voor de oude garde begon hef nu 
pas: een begroefingsavond voor de reu- 
nisten - daar kwamen al meer dan vier- 
honderd man! - ving de zaterdag aan 
als een buitengewone schooldag met als 



Allard Haverkamp raakte een paar keer in de knoop met 
J .  S. Bach tozn hij diens 2-stemmige ,,invention 13" en 3- 
stemmige ,,invention 1" vertolkte. Misschien zenuwen, inis- 
schien gebrek aan techniek o f  beiden? 

Rik v.d. Linden tenslotte toonde zijn technische virtuositeit 
met het bekende ,,Danse du Feu" van Manuel da Falla. 

T O N E E L  

Rob de Jong en Guus Hunfeld, die een fragment uit ,,Julius 
Caesar" van Shakespeare ten ,,toneleW voerden, bemachtigden 
hier de eerste prijs. Dit was te danken aan hun uitstekend uit- 
beeldingstalent, vooral van Rob en hun duidelijke, felle uit- 
spraak, zo passend bij dit fragment. 

Paul Verburg en Raymond Royern viel de tweede prijs ten 
deel vooral door het vlotte spel eri goede mimiek van eerst- 
genoemde, die de spitse taal rap en zwierig bracht. Ook hun 
verkleding gaf een aardig cachet aan ,,Don Gil met de groene 
broek". 

Hans Koppenschaar en Theo v. Duynhoven met ,,Proteusw 
van Paul Claudel op de planken stonden ook op een zeer 
redelijk peil. Hun suggestieve mimiek droeg veel hiertoe bij. 

Hein Lamp, Hans Wagenborg en Louis Krouwels hadden 
kennelijk veel moeite met het fragment uit ,,de Koopman van 
Venetië". Beide eerstgenoemden speelden stijf en enigszins 
schools, terwijl Louis de gluiperigheid en gladheid van Shy- 
lock, een bijzonder plastisch figuur, te weinig tot werkelijkheid 
bracht. 

PROZA-LEZING 

/aap Vromans sleepte hier de eerste prijs in de wacht met 
,,Vrouwe Sauvage" van Guy de Monpassant. Zijn lezen was 
heerlijk nuchter, passend bij dit verhaal, hoewel toch soms 
enigszins vlak. Vooral tegen het einde kreeg zijn stem een 
levendige, tintelende en toch ingehouden intonatie. 

Rinus van Schendelen las zijn ,,Keer en Tegenkeer" van 
Albert Camus te toonloos voor, terwijl ook de uitspraak niet 
scherp en duidelijk was. Bovendien was zijn stuk te zwaar 
geladen voor een prozalezing, maar meer geschikt voor rustig 
lezen en overpeinzen. 

Ton Zurcher die de ,,Lunchv van Somerset Maugham voor- 
las, deed dit met zeer veel gevoel voor dit stuk. Zijn duide- 
lijke uitspraak en levendige mimiek brachten dit duidelijk naar 
voren. 

Frans-Willem Andriessen: ' t  lach-succes van deze ochtend 
door zijn droge, onverschillige manier van voorlezen van 
,,Maatschappelijk Verkeer" van S. Carmiggelt. Toch was zijn 
voorlezen door onduidelijke uitspraak en gebrek aan intonatie 
slecht. 

Vincent Mascini las zijn fragment uit ,,Under Milkcwood" 
van Dylan Thomas vlak en toonloos voor. Hier was de schrij- 
ver overduidelijk de meerdere van de vertolker. 

Frans Teufscher was ondanks de goede acoustiek niet te 
verstaan. Hierop is dus geen commentaar mogelijk. 

14 noodzakelijk begin 'n  inspirerende plech- * tige heilige Mis in de kapel. Daarna de 
lesuren, waarbij opgaven voor het vol- * gende lustrum werden verstrekt. 

Z Al of  niet homerisch gelach barstte in 
brede stromen uit, de dokters in de wijde 

E omtrek kregen meer buikpijnklachten te 
9 behandelen dan anders. ' s  Middags film, 

zngeleid en aangevuld door de gebruike- 
0 lijke geinfigttren. Pater Verhagen sprak 
cg een van de beste epilogen van zijn jaren, 

zelfs de televisie-omroepster Ansje van 
Brandenburg was er met de haren (fi- 
guurlijk) bijgesleept. AI die smoesjes van 
' t  concilie. . . 

To f  diep in de avond: reunistenbal. 
Met veel tamtam (Alliance bestaat ook 
40 jaar) en gezellig. De middag daarop 
hernuchterde de deelnemers weer. Pater 
Vlaar zaliger krijgt zijn borstbeeld in de 
nieuwe hal. En dan nog iets: de leraren- 
musical, die vrijdagmiddag al in pre- 

miere ging bij de huldiging van Kiek, 
alias Andriessen, De Leraar engels uit 
1000-den! Zowel de première als de hul- 
diging als vooral mijnheer Andriessen 
zelf getuigden van de goede verhoudin- 
gen en de bloei van de .,school aan de 
Zijlweg". Driewerf gelukzalig zij, die dit 
pand mogen en mochten betreden! 

E. Verpaalen V IB  



Louis Krouwels stak hier ver uit boven beide andere mede- 
dingers. Hij vertolkte een fragment uit , , l ,  2, 3,  4, 5" van 
Simon Vestdijk uitstekend, met veel gevoel voor de situatie, 
hoewel toch met iets te veel pathos. 

Joost Kaf kreeg de tweede prijs uitgereikt voor zijn ver- 
tolking van ,,Lof op Amsterdam" van Bertus Aafjes. Hij 
bracht dit met een duidelijke, klare stem, goed verstaanbaar, 
maar de accenten werden toch té metrisch gehamerd. 

Marcel Nicolaas droeg een fragment uit de Odyssee (boek 
VI)  voor Dit had blijkbaar ironisch voorgedragen moeten 
den (persoonlijk heb ik dit er ook nooit in gezien; misschien 
is Homerus voor ons een te ernstige aangelegenheid). Verder 
was zijn voordracht goed, ietwat zangerig, ,,VondeliaansH. 

De uitslag van de Coebergh-prijsvraag, foto- en tekenwed- 
strijd, alsmede de inzendingen hiervoor zijn elders in dit num- 
mer aan te treffen. 

Joost Breuker 
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Wij  

oontegetrouw werd ook dit jaar weer op de Culturele 
middag-zitting gehouden voor de eerste en tweede 

s. Het programma was dit jaar veel afwisselender dan 
n jaar. Naast declamatie en muziek stonden er deze 
>k toneelstukjes, een spreekbeurt, een prozalezing en 
)ochelen op het programma. E n  ook had Annie M. G. 
t niet meer de dominerende positie op deze middag. 
verd zelfs een stukje van Henriëtte Roland-Holst voor- 
In. Helaas moet er gezegd worden dat dit jaar slechts 
igen tijdens de middagzitting de gelegenheid waarnam 
iter de piano plaats te nemen. 
tonden 22 (met goochelen mee 23) nummers op het 
nma en het is dus ondoenlijk alle prestaties te ver- 

moeten ons dus beperken tot de prijswinnaars. 
lerste prijs werd door A. Vloemans gewonnen door 
:arillonN van J. Gerhardt met een uitstekende mimiek 
tomen verstaanbare wijze voor te dragen. Alle lof! 
tweede prijs werd door P. Willemse behaald door 
tiaan" van Annie M. G. Schmidt heel vrolijk op het 
i te brengen, Alleen bijna geen mimiek! 
leren G. Steenbrink en M. van Berkel behaalde de 
 rijs door de musical ,,Bij de tandarts" van ene mijn- 
I. Botschuyver, compleet met allergevaarlijkste nijp- 
vlot te zingen- 
)rijs voor muziek kreeg F. Visser, die zeer transparant 
ikjes van J. van Eyck op zijn blokfluit heeft gespeeld. 
?t iudicium van de jury, die bestond uit de voorzitter, 
r van Holk, mej. de Bruyn, de heer Wijkamp en de 
Lamer als deskundige, werd volko~men terecht opge- 
dat de jongens, wanneer ze iets willen gaan doen op 
dium, 't best contact met een leraar nedexlands op 
. nemen! 
hopen tot slot dat de deze middag wel zeer rumoerige 
ng geen traditie gaat worden op de middagzitting van 
lturele dag, anders zouden daar maatregelen tegen 

worden genomen. 
Guus Tweehuysen, Va. 

avondzitting 
in de  gemeentelijke concertzaal. 

De avond in zijn geheel vormde een samenspel tussen 
,,ernst ende jolijt", waarbij voor de pauze de ernst, na de 
pauze de jolijt domineerde. 

Zoals het een academische zitting in schoolverband, en 
zeker een jubileumavond betaamt, werd de avond geopend 
met het zingen van het schoollied, dat speciaal ter gelegen- 
heid van deze feestweek is geschreven door drs P. Hokkeling. 

De rector bracht in zijn welkomswoord naar voren, dat het 
resultaat van nu zijn wortels vindt in het werk van het ver- 
leden en ook stelde hij, dat naast de eindexamen-resultaten 
toch ook de mentaliteit en de sfeer van de schoolgemeenschap 
kenmerkend zijn. 

In zijn ,,bezinning op 40 jaar Triniteitsgemeenschap" - deze 
toespraak is elders in dit gedenknummer geresumeerd afge- 
drukt - belichtte en verdedigde pater dr M. van Straaten 
o,e.s.a de bijzondere structuur van het Triniteitslyceum, n.l. 
,,patersschool" met een meerderheid van lekendocenten. 

Als muzikaal intermezzo werden door de heer N. Waas- 
dorp litanies van Jehan Alain gespeeld op het prachtige orgel 
van het Concertgebouw en hierna sprak de heer Wiesman 
namens de ouders. 

Hij toonde zich erg verheugd, dat 90% van de ouders 
samen ruim f 5.000,- hadden bijeengebracht, waarvan in de 
toe'komst, wanneer de nieuwe vleugel aan onze school klaar 
is, een vleugel kan worden gekocht, die in de aula zal komen 
te staan. Sym~bolisc~h werd nu reeds een miniatuurvleugeltje 
aan de rector overhandigd. 

Na  de pauze volgde allereerst de ,,reglementscantatet', in 
tweeërleid opzicht een parodie; de tekst op het reglement, de 
muziek op de Matbheus-passion. 

Dit lied, dat gecomponeerd was door L. Nelissen, en ge- 
zongen werd door een solist (S. van Geldorp) tesamen met 
een koortje, die begeleid werden door piano en clavecimbel, 
oogste een enorm succes. 

Na deze cantate hield drs H. Preenen een feestrede, getiteld 
,,non scholae, sed vitae". Al dadelijk stelde de spreker vast, 
dat deze klassieke spreuk het enige academische aan zijn 
lezing zou zijn en dat hij zich er toe zou beperken enkele van 
de vele herinneringen aan zijn schooltijd op de nu jubilerende 



school op te halen. Dat hij dit op een grandiose wijze deed Deze academische zitting mag men m.i. met recht een va 
bleek uit het donderend applaus dat hem ten deel viel. de hoogtepunten van de - toch al zo geslaagde - feestwee 

De community singing van de eerste tot en met de derde- noemen. 
klassers, onder de enthousiaste leiding van L. Nelissen, be- 
sloot deze avond. A. W. van Agtmael V L  

SPORT- DONDERDAG 
HOCKEY 

In een uiterst geslaagd tournooi zijn ook de hockeyers goed 
aan hun trekken gekomen. Het werd afgezien van kou en 
wind een waar festijn. Ik zal u een kort en hopelijk duidelijk 
verslag geven van de resultaten van de verschillende klassen, 
kort omdat ikzelf ook meegedaan heb en daarom de details 
niet aan de weet gekomen ben. 

De eerste klassen waren verstoken aan dit heerlijke spel! 
Volgend jaar beter jongens! 

De tweede klassen roerden de stick met veel enthousiasme en 
weinig kennis van zaken, waarmee ik hun prestaties uiter- 
aard niet mee wil ruineren. Als eerste kwam uit de bus klas 
2b, die met grote meerderheid zijn concurrenten in het zand 
deed bijten (doelpuntengemiddelde: 28 vóór en geen tegen). 

Bij de derde klassers wist 3HBS a met klein verschil de 
eerste prijs in de wacht te slepen. Hier besliste het doelge- 
middelde dat in het voordeel van 3a viel. 

IIIa behaalde dus de 2e plaats (waarom hebben jullie dan 
ook met 4-1 van 3a verloten?). 

4b haalde gemakkelijk de eerste prijs binnen. Dat dit te 
voorzien was konden we al afleiden uit de 10-0 zege op 4a, 
de allereerste wedstrijd. 

Van zo'n groot krachtsverschil was bij de 5e klassers geen 
sprake. Alhoewel de gymklassen de meeste hockeyers in hun 
gelederen hebben hadden ze geen groot overwicht, wat wel 
blijkt uit de uitslag, 

Als overwinnaar kwam VIb uit het strijdgewoel met één 
klein kleerscheurtje (één keer gelijk gespeeld). 

Dit kan van 5b, die tweede werd, niet gezegd worden. 
Met één verloren en één gelijkgespeelde partij! 

Alles met elkaar een geslaagd evenement, tvaarop %ij hard 
en enthousiast een ,,three cheers"! oproepen. 

E. Vermeulen, 5b. 
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De lintjes voor de leden van een winnend team gingen in de 
afdeling eerste klassen naar elf jongens uit la *), die na een 
nederlaag tegen l e  (m, 3) het tot dan toe ongeslagen team 

d klopten en de eer voor zich gingen opeisen door een 
g doelgemiddelde. 
Ede klas telden ook de winnaars van het handbal voor 
ms binnen hun gelederen en wel met vier overwinningu~n 
n doelgemiddelde 47-7. Dat het geen eenzijdige aange* 
leid werd, daarvoor zorude le, dat voor de neus van 
oncurrent ld, met eenzelfde aanta: punten eindigde, 
door een beter doelgemiddelde, de eerste prijs voor 

lallen voor A-teams wegkaapte. 
afdeling tweede klassen was klas 2b oppermachtig, 

re de 4-0, 5-0, 6-0 en 7-0 overwinningen. 
Bij de derde klassers bleef 3a ook ongeslagen zij het dat zij 
een puntje af moesten staan aan 3c, dat ook geen nederlaag 
boekte, maar door 3 gelijke spelen toch slechts een 2e plaats, 

i met 3b kon bemachtigen. 
erdeklassers vonden hun sterkste voetbalteam in dat van 
rertegenwoordigd, dat ook met ruim verschil al zijn 
standers de baas bleef. Zij nog vermeld, dat ook hier de 
asiumklassen trouw bleven aan de algemene tendens bij 
letballen der gymnasiasten, n.l. het hardnekkig weigeren 
unten te vergaren, dat automatisch de onderste plaatsen 

---. 
Over 
ex- 
wat m 

,ich meebriacht. 
de verrichtingen in de laatste afdeling, die der eind* 

encandidaten en V gymnasiasten, kan de schrijver dezes 
neer vertellen, aangezien hij z& als actief voetballer in 
groep optrad. 
pits werd &*beten door 5a, de grote favorieten met 
spelers uit het schoolelftal, en Vb, de klas die later het , 

zou blijken te bezitten, waarop de overige ploegen hun 
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Kndp huden kunnen afreagere.. u r r  rrii uchuttersfestijn. 
n ook volstrekt niet benmedi ver- 
aar één puntje te bemachtigen onge- 
kun broek (6-0 waarmee 5a n r zijn 

iuaruur voor de eerste plaats stelde. E e i r  H r ~ ~ ~ ~ n e e r d  
.elde d a m a  2-2 tegen VIb. De andere H.B.S.. 
intussen niet achter door een 7-0 overwinning 

b en een man 1-0 (op VIb. 5a had intussen zeer verras- 
sena sterk defensief spelend V plus Vla 
moetc .n uitval scoorde: 0-1. De laatsten 
maak iook Vb in, 6-0, en waren opeens 
L-nAidaat no. 1 geworden. Het enthousiasme dat hen echter 

tegm SA zo wed door de strijd had geholpen, 
mek tegen 5 b en de laatsten boekten ook een 
:t cijfers 2-0, Een gelijkspel tegkn 5a was nu al 

aan een , 

lat via e 
ifsprekend 

voldoende voor de lintjes, mam nu gaf dan toch techniek en 
klasse de doorslag en met twee mooie doelpunten trok 5a 
zowel in deze wedstrijd als in de halve competitie toch nog 
aan het langste eind. Voor de statistiek (of misschien ook 
niet) is nog van belang, dat VIb met 6-0 Vb nog wat vaster 
op de onderste plaats drukte* 

Joep v,d. Linden 

* )  Niet ,la, doch l e  is winnaar in deze poule geworden. 
Deze fout is het gevolg geweest van het verkeerd door- 
geven van een uitslag. De jongens van l a  hebben dan 
ook met e n  bijzonder sportief gebaar hun lintjes aan l e  
afgestaan. 

red. 



SOIREE warm slot vali koude sportdag 

Met de handen en voeten nog blauw en stijf door voetbal, 
hockey en kou kwamen w e  donderdagavond 8 november de 
Hildebrandzaal binnen voor 't laatste sportevenement: 't 
dansen. 

Toegangskaarten werden ons uit de hand gerukt, consump- 
tiebonnen erin gedrukt en we schaarden ons rond de vele 
tafeltjes. 

Tegen half negen kwamen vijf mensen, gekleed in ge- 
streepte jasjes en pasgestoomde broeken 't podium op en 
namen plaats achter de daar opgestelde instrumenten. 

Toen wij net ons kopje koffie, ten koste van een moeilijk 
af te scheuren bon verkregen, naar onze mond toe werkten, 
begon de drummer v a n  de band, ,,The Wanderers" (de 
Zwervers),  uit alle macht met al de hem beschikbare lede- 
maten op divers? slaginstrumenten te slaan. Hier past maar 
één woord: ,,geweldigH. Net toen w e  de tijd hadden om, na 
ons kopje weer te hebben neergezet, de handen naar de oren 
te brengen, legde de man de stokken neer en ging met de 
armen gekruist zitten grijnzen met een grijns van 't linker tot 
't rechter oor. 

O p  dat moment begon pater rector zijn zoveelste openings- 
woord. Hij introduceerde de heer Schröder, die de leiding 
zou hebben van  't dansen. 

De band was  bijna heel de avond in blauw-witte pyama- 
jasjes gekleed. Pas tegen de tijd, dat een normaal mens naar 
bed pleegt te gaan, verwisselden ze deze jasjes voor grijze. 

Men, de heer Schröder althans, begon een foxtrot. Ik ont- 
hield me in den beginnen van dansen en beperkte me ertoe om 
op mijn hoofd te gaan staan en 't aantal benen te tellen. Dit is 
een gemakkelijke manier om achter 't aantal aanwezigen te 
komen. Immers, men dele 't aantal slechts door twee en men 
weet al hoeveel mensen er waren. E r  waren 793 benen. De 
zaal was dus goed gevult. 

O m  de feestvreugde al in 't begin tot 't kookpunt te verhitten 
begon men een grote feestpromenade, met de rector en de 
leraren voorop. 

Een of andere koperinstrumentblazer maakte zich belache- 
lijk, doch tevens verdienstelijk door ons koude rillingen van 
afgrijzen te bezorgen door zijn zang. 

Toen men na vele, voor beginners veel te lastige dansen, 
weer een normale foxtrot begon, wilde opeens iedereen 
dansen. Dassen werden scheefgedanst, de jasjes, die op ver- 
zoek van de heer Sclhröder waren dichtgeknoopt, werden ver- 
frommeld. 

Het was  de bedoeling, dat klas VIa  voor ontspanning zou 
zorgen met een cabmaret. Het cabaret kwam echter op  't laatste 
moment niet door de censuur. Jammer, jongens, ,,moed houden 
over tien jaar is er weer een feestweek". Dit gemis werd ove- 
rigens ruimschoots vergoed door een kinderkoor uit VIb, dat 
onder leiding van  S. van Geldrop met aan de vleugel Louk 
Fennis, ondeugende liedjes ten gehore bracht. 

Hierna begon de band op  aandringen van de heer Schröder 
Zuid-Amerikaans te doen, d.w.z. de oorspronkelijke bezetting 
werd gehandhaafd, maar men maakte nu ook heftig gebruik 
van een kokertje met bruine bonen, die dicht voor de micro- 
foon door elkaar geschud werden. 

D e  tijd ging voorbij met zitten en dansen, zitten en dansen, 
zitten en dansen. O m  half twaalf sloeg de drummer nogmaals 
snel, woest, heftig en hard op zijn instrumenten. De rector 
kwam zeggen dat 't tijd was om te sluiten en vertelde dat hij 
van  plan was  in de toekomst meer van  dit soort avonden te 
organiseren. Hoi! 

Ik heb nog de  gelegenheid gehad een onderhoud te hebben 
met de drummer. Hij vertelde de geschiedenis van de band, 
die deze avond zo luid gevuld had: 

,,In 1932 werd de  band opgericht door een oom van de 
baas", zo begon hij, ,,hij noemde de band ,,the Grandmother- 
lovers", want de  man had altijd een enorme bewondering 
voor zijn grootmoeder. Het was tevens een Engelse naam, 
wat voldoende is om de roem van de band enige jaren te 
waarborgen. In 1933 gingen w e  op toernee door Zuid-Oost 
Drente. Coevorden werd een succes. Nieuw-Amsterdam een 
groot succes en in Meppel bracht 't publiek ons een ovatie. 
In 1934 kregen w e  een tweede trommel erbij, die in 1935 werd 
gestolen. Verder deden w e  in deze twee jaren niets, want 
eerst kreeg ik buikpijn, toen kreeg onze pianist geelzucht en 
de saxophonist de bof. 

In 1940 werd de band ontbonden, want onze pianist moest 
vechten aan de IJsellinie." 
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Hij s neus met een geluid, een drummer waardig. 
Het was nvaair uur en de man ging voort: 

N- de oorlog kwam de band pas goed tot bloei. Dat had- 
vooral aan Karel te danken. Karel ging zo meesterlijk 
W e  kregen een nieuwe naam: , , m e  Wanderers" 

ers). Karel zei, dat dat moderner klonk. En Karel is 
sruitstrevend mens en hij speelt goed, dus volgden we 
L 1961 gingen we op toernee door Nieuw-Guinea. Meer 
erheden kan ik u niet vertellen." 
edankte hem voor zijn boeiend verhaal en ging naar 
:en andere Trinitariër zat nog in de bus. Hij had een 
gevraagd, terwijl hij niet wist, waar ze woonde. Toen 
eg, waar hij haar moest afhalen, bleek ze in Zaandam 
en. Hij was haar nu aan 't wegbrengen en hoopte voor 
gang weer thuis te zijn. Arme jongen ...... 

J. Bartelsman Vb. 



Het laatste programmaonderdeel van de feestweek voor 
ons leerlingen, was de huldiging van de heer N. C. Andries- 
sen, die zijn veertigjarig ambtsjubileum vierde en tevens de 
school voor goed officieel vaarwel toeriep. 

De heer Andriessen is de enige leraar, die de school nog 
vanaf 't prille begin heeft meegemaakt Hij behoorde tot 't. 
handjevol leraren dat in 1922 onder leiding van pater Vlaar 
de school heeft opgericht. 

Terecht had men de viering van dit jubileum op 't eind 
van de week gezet. De huldiging van de heer Andriessen 
was een hoogtepunt in de feestweek. Scholen plegen 't in 't 
algemeen langer uit te houden dan leraren. Het jubileum van 
de heer Andriessen is belangrijker en unieker dan dat van de 
school. 

Vooral de leraren traden vrijdagmiddag 9 november in 't 
Minervatheater op de voorgrond. 

D e  heer Hokkeling, collega en oud-leerling van de heer 
Andriessen, had de organisatie op zich genomen. Hij opende 
de plechtigheid en was de eerste, die de heer Andriessen 
gelukwenste. Hij gaf een kort overzicht van hetgeen ons 'ie 
middag te wachten stond en kondigde als tweede programma- 
onderdeel 't zingen van 't door hem geschreven schoollied 
aan. 

Pater rector vond 't niet meer dan logisch dat er voor 't 
jubileum van  de heer Andriessen een speciale dag was  uitge* 
trokken. Hij veronderstelde, dat de scihool, als de heer 
Andriessen er niet was geweest, er heel anders had uitgezien. 
De sfeer op een school wordt - volgens pater rector - voor 
een groot deel bepaald door de leraren en hun onderlinge 
samenwerking. De heer Andriessen heeft altijd een bijzondere 
plaats in ons lerarencorps ingenomen en werd door zijn col- 
lega's altijd met groot respect behandeld. Hij had een eigen 
en een verre van saaie of slaapwekkende manier van les- 
geven. Als een bewijs van  zijn populariteit zag pater rector 
zijn bijnaam. Hoewel deze door hemzelf werd erkend achtte 
pater rector 't pedagogisch onverantwoord deze naam te 
noemen. Het geven van een bijnaam is n,l, nog steeds onge- 
oorloofd. 

Pater rector had aan zijn toespraak graag nog een onder- 
sclheiding vastgeknoopt. Maar daar de jubilaris te kennen had 
gegeven, dat hij noch een koninklijke noch een pauselijke 
onderscheiding wenste, moest hij 't bij zijn woorden laten. 

De heer Nelissen leidde 't eerste muzikale gedeelte in en 
legde er in 't bijzijn van zijn oud-conservatoriumdocent, 
Willem Andriessen, de nadruk op dat de ,,Reglementscantate" 
helemaal door hemzelf was  gecomponeerd. De cantate, die 
twee dagen tevoren zijn première had beleefd werd wederom 
een enorm succes. De reactie van de zaal was  enorm. 

De heer Alders kwam namens de leraren aan het woord. 
De vrome bedoelingen van de rector ten spijt, haalde hij alle 
nevels rond de bijnaam van de jubilaris weg, bombardeerde 
,,Kiek" tot zijn eigenlijke naam en degradeerde de naam 
,,Andriessen" tot bijnaam. Hij noemde 't een bijna niet-te- 
evenaren prestatie veertig jaar op dezelfde school les te 
geven. Volgens de heer Alders was men hier alleen toe in 
staat, als men Engels of Wiskunde doceerde. Hij haalde her- 

inneringen op uit t oude Engelse grammaticaboek ,,RoordaW 
en prees de veelzgdigheid van 't boek. 
Oprecht vertelde de heer Alders, dat hij de jubilaris, toen hij 
als jong broekie voor 't eerst les kwam geven, aanvankelijk 
niet erg mocht. Dat was te wijten aan 't feit, dat de hecr 
Alders door een luitenant een blauwtje had opgelopen in 
Bergen op Zoom, waar ook de heer Andriessen als reserve- 
luitenant diende. Gelukkig was alles weer goed gekomen, 
toen de heer Andriessen afzwaaide. 

Namens 't lerarencoros bood de heer Alders drie qrammo- 
foonplaten aan. 

Uit naam van de leerlingen sprak Rob de Jong uit VIa. Hij 
roemde vooral de litteratuurlessen van de heer Andriessen, 
die altijd een diepe indruk hadden achter gelaten en zei, dat 
hij de veertigduizend lesuren, die hij in de loop der jaren had 
gegeven, best allemaal had willen volgen. Hij bood de heer 
Andriessen een platenspeler aan. 
Hierna volgde de hoofdschotel: de musical ,,Cox en Box", die 
door de leraren zou worden opgevoerd. Dit komische stuk 
van F. C. Burnand op muziek van A. S. Sullivan werd op 
fantastische wijze op de planken gebracht door pater v. d. 
Nieuwenhof, de heer Fennis en de heer Helwig, die ook de 
regie in handen had. 

Pater v. d. Nieuwhof deed dit als sergeant Stamper, de 
heer Helwig als James John Cox, een hoedemakersknecht, en 
de heer Fennis als John James Box, een krantendrukkers- 
knecht. 

Stamper, veteraan van de cavalerie, verhuurt aan Cox en 
Box dezelfde kamer. Dit kan hij aanvankelijk ongestraft doen, 
aangezien Cox 's nacht slaapt en overdag werkt en Box 
overdag slaapt en 's nachts werk. Dit geeft aanleiding tot 
allerlei zotte situaties. Als Cox plotseling vakantie krijgt, 
loopt 't spaak. Cox wil Box en Box wil Cox de  kamer uitzet- 
ten. Bovendien blijken Cox en Box verloofd zijn, met dezelfde 
dame, Penelope Ann, een weduwe. Beiden trachten elkaar 
de vrouw in de  schoenen te schuiven. Als Cox een brief 
krijgt met de mededeling dat Penelope Ann met een andere 
man gaat trouwen, geven Cox en Box elkaar de hand en 
willen same"n op  de kamer blijven wonen. De heer Nelissen 
had de muzikale leiding van deze bijzonder geslaagde op- 
voering. 
Als laatste kwam de heer Andriessen zelf aan 't woord. Hij 
bedankte rector, leraren en leerlingen VOO* de hulde, die 
ze hem gebracht hadden. Hij voelde zich als ,,een eind- 
examen-kandidaat met diploma veertigjarige cursus". T o t  slot 
wenste hij zijn collega's veel succes toe in de klassenstrijd, 
die hij al veertig jaar had gevoerd. Een denderend applaus 
vormde 't einde van deze grootse, vlotverlopende huldiging. 

Joep Bartelsman 

, 
foto's zie pagina 3, 
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groots besluit van 
een grootse week door ieunisten 
Vrijdag troffen honderden oud-Trinitariërs elkaar in de Hilde- 
brandzaal van Brinkmann. Wel, wel, dáér zaten wat heren 
bij! Wij hebben ons oor nu en dan te luister gelegd bij een 
excentriek groepje. Wij  hoorden dan zoiets als: ,,Nee, nee! 
Férdinand, hoe ist met jouww! Kerel, nog steeds die gek van 
5b? W a t  doe je tegenwoordig? Kantoor? Jongens, Ferdinand 
werkt op kantoor! Heb je al een auto, Fer? Nog niet? Jongens, 
Fer heeft nog geen auto. (Dan werd het even stil in zo'n 
troepje en bogen wij ons diskreet naar de koffie. Ferdinand 
kleurde een weinig). 

Ook zagen we twee hele oude ventjes. Navragend kwamen 
we te weten, dat die twee ontzettend stom waren en dertien 
keer eindexamen hebben gedaan. Z e  wonen nu alle twee op 
een landgosd in Aerdenhout als direkteuren van een bekende 
kauwgomfabriek. 

Bomans was er wéér niet, doch men zei ons, dat hij wel 
gekomen was maar de garderobe-meid slapende trof. Hij 
heeft toen in een gezond tapperijtje elders zijn geld opge- 
maakt. 

De heer van Liemt opende als voorzitter van de reunie- 
commissie de avond met een felicitatie aan de Augustijnen, 
een welkom aan de leraren en reunisten. 

Hij onderkende bij de laatsten verschillende groepen: die 
van Haarlem en van het ,,platteland", die huis en haard 
verlaten hadden om er bij te zijn. Dat er elke 5 jaar een 
reunie is vindt z'n oorzaak in het feit dat er sterk door de 
paters op de oud-leerlingen gelet wordt. Die oud-leerlingen 
verdeelde hij weer in verschillende ,,jaargangene: de oude 
groep, werkers van het eerste uur, vormers van de paters; 
dan die van voor de oorlog, die het lyceum door z'n pulber- 

teitsjaren heeft gesleept met daarna de ,,oorlogsleerl,~~gen", 
wier werk wel voldoende bekend mocht worden geacht in die 
crisis-tijd; dan de zwoegers van na de oorlog, die voor de 
opbloei van het lyceum gezorgd hebben en waaruit het 
Mendel-college is voortgekomen. Tenslotte noemde de heer 
van Liemt de jongste liohtingen. 

Tussen het gemompel van velen, na van Liemt's woordje, 
klonk plots een krachtig ,,He's a jolly good fellow" op het 
binnentreden van Kiek. Zichtbaar verrast en kennelijk blij 
getroffen nam Kiek de aubade in ontvangst. 
Tot laat in de avond werden vreemde herinneringen opge- 
haald, tot in het cabaretgebouw ,,Adam en Eva" toe. 
Onopvallend sloegen we een leraar gade die steeds, na het 
zien van een persoon, het hoofd schalks scihuin hield en han- 
denwrijvend de betreffende oud-leerling aanspoorde met een 
amicaal: ,,nou? ...... nou? ...... Zeg 't maar? 

Zaterdag sloten de ex-Triniasten het festijn af. 
Na de H. Mis 's morgens, opgedragen door pater provin- 

ciaal, die door pater Esser en pater Distel geassisteerd werd, 
was er in de cantine een ,,lopend ontbijt" dat geserveerd werd 
door leerlingen van de r.k. Huishoudscihool 

Hierop werden groepen naar examen-jaar gevormd die 
lessen in oude stijl zouden volgen van min of meer befaamde 
docenten, waaronder Kiek Andriessen. In deze lessen werd 
als vanouds daverend gelachen. ' 

De ,,mannen van de wereld" wierpen snedige vragen voor 
de glunderende leraren die met ouderwetse puntigheid de 
vermetele orderverstoorder in het thans uitstekende hemd 
zette. Naast de lessen waren er ook rondleidingen (,,Trini- 
tours") georganiseerd in de nieuwe school-aanbouw. 



's Middags om twee uur stroomde de gymnastiekzaal vol 
met belangstellenden voor het middag-programma. Men had 
met traditionele ijver een reusachtig televisie-toestel gebouwd 
waarin van Liemt als ,,onze Engelse correspondent", aange- 
kondigd door Ans van Brandenburg, die in het kader van de 
oecumenische samenwerking door de N.C.R.V. afgestaan was, 
plaats nam. Hij sprak dankwoorden tot Kiek en verzekerde, 
dat heel Londen, neen, neen,heel het Kingdom haar ambas- 
sadeur in Holland hartelijk de felicitatie-hand drukte. Een 
prachtig boekwerk werd aangeboden. 

Vervolgens richtte de heer Prenen het woord tot kijkend 
Nederland. Hij haalde dierbare herinneringen op uit de oude 
tijden van het lyceum, geestdriftig bijgevallen door gnuivende 
reunisten. 

De film, die daarna vertoond werd, was gemaakt door de ge- 
broeders H. en N. v. d. Eerenbeemt en heette ,,Kiek en het 
mysterie van de verdwenen vrouw". Het verrukkelijke film- 
debuut van Gieling, Andriessen, Hokkeling en Alders deed ons 
de film niet dra veraeten! De inhoud komt in arote trekken 
hierop neer: na een mislukte scheikundige Goef ontdekt 
Gieling dat hij een nylonkous gemaakt heeft. De formule van 
het proces wordt naar baas Alders van een kousenfabriek 
gebracht, die spion Hokkeling opdracht geeft precies de juiste 
reactie te pakken te krijgen. Gieling vertrouwd hbem echter 
niet, roept via de rektor de hulp in van meester speurder 
Sherlock Kiek, die na 40 jaar deduceren, combineren en taxe- 
ren spion Hokkeling, die als duitse leraar vermomd aan de 
school verbonden was, weet te ontmaskeren. 

De epiloog van de in stijl blijvende Leopold Verhagen, die 
op het drieëenheidssymbool van de school parafraseerde, sloot 
de middag af. 

's Avonds feestten tijdens een grandioos opgezette dans- 
avond in de prachtig versierde zalen van het concertgebouw 
honderden reunisten met aanhang en docenten. Aan het 
begin van de avond hield de heer van Liemt een ruime ope- 
ningsrede, waarin hij opmerkte, dat de oud-leerlingen zich 
met hun dames nu zonder argwanende blikken van de paters 
op de dansvloer konden vertonen. 

De emancipatie van de vrouw in de Augustijnen-gemeen- 
schap is thans een feit, hetgeen wij indertijd niet eens heb- 
ben durven hopen, besloot hij. 

Het bal was groots. Uitstekende muziek en feestelijke 
stemming stonden borg voor zeer aangenaam vei .?er. Midden 
op de avond kwam opeens de muziekband van ,,Alliancew de 
grote zaal indonderen. Een wagen, getrokken door Alliance- 
junioren, vervoerde bekende Alliancers, waaronder ex-inter- 
nationaal Wim Roozen. 

In een der bovenzalen van het gebouw werd drie maal 
achtereen de film van v. d. Eerenbeemt vertoond. 

In de tuinzaal stonden lange tafels gereed, waaraan ieder- 
een een zeer smakelijk koud diner kon gebruiken, dat be- 
stond uit een proevelijk warm soepje met stukjes kipje; een 
allerfijnst russisch-eitje waarbij men een toastje en een wijntje 
werd gedoogd en ten leste een dessertje, dat bestond uit een 
coupje ijs met een wafeltje. 

Als extra stunt had men een letter-stunt in elkaar gezet. 
Voor een kleine bijdrage kreeg iedereen twee chocolade let- 
ters, de dame een ,,melkM, de heer een ,,puuru. In de doos zat 
een ballon met een nummer. De heer nu werd verzocht het bij 
zijn nummer passende ,,damesnummer" te zoeken. Op een pit- 
tige muziek werd er met ,,vreemd volk" gedanst. 

Aldus werd een enorm geslaagde feestweek vorstelijk be- 
sloten. 

S. S. Holmes. 
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Ik geloof dat ik nu groot ben 

ik ben geschoold 

de wereld lacht zijn tanden bloot 

en je voelt je een koning 

je bent de vrije vogel 

je kijkt naar de zon 

en naar de ogen van het meisje aan de overkant 

je denkt aan God  en aan beroemdheid 

laat je baard staan 

opdat de mensen zullen weten 

dat jij daar loopt 

en dan 

dan denk je aan de zee 

aan blonde lokken en diepblauwe ogen. . . . . 

hals 

EERSTE PRIJS 

De schrijver is erin geslaagd vol- 
gens een modern procédé, vanuit 
een simpel reëel gebeuren de le- 
zer te betrekken bij genuanceerde 
achfergronden van de babysitten- 
de, lezende en telefonerende hoofd- 
persoon. De wisselingen van reali- 
teit en droom verlopen zo, dat de 
lezer zich gewillig laat meetronen 
ook naar slechts in de verbeel- 
ding bestaande situaties, die zich 
zelfs in vlotte dialogen een bijna 
werkelijk leven veroveren. 

De deur sloeg in het slot. Buiten nog het geluid van de 
startende motor en dan zijn ze weg. Het was negen uur, zag 
hij op zijn horlogei Hij luisterde even aan de trap, of hij de 
kinderen hoorde en ging de kamer in, Gelukkig waren ze stil. 
Het mu een rustige avond worden. Welbeschouwd had hij 
een afkeeröm voor oppas te spelen. Net als je goed en wel 
zat, begon er boven één te janken. Ze moest op de pot. Goed. 
Pot halen. Wachten. Stilte. Dan been slaperig stemmetje dat 
zei, dat ze niet moest. Vloeken. Pot weg. Hij pakte een glas, 
een sigaret, vuur en de wijnfles en ging zitten. Hij keek naar 
het behang. Stippeltjesbehang. Kleine, groene stippeltjes, af- 
swisseid met m n  fijn streepje, OE niet? Hij overtuigde zich. 
Jawel, het streepje was er. Goddank. Hij liep door de kamer 
en maakte leen paar danspassen, draaide de ~ladio aan en uit 
en onderzocht de boekenkast, waarin SHAKESPEARE en 
MULISCH elkaar onverholen aangrijnsden, terwijl HET 
KIND en DE MOEDER elkaar beza@n. WALGING stond 
benauwd naast DE KLEINE KATECHISMUS. Hij walgde, 
schonk wijn in en ging weer zitten, Hij was alleen. Eindelijk. 
Van buiten kwam het geluid van een bromfiets zonder knal- 
pijp. Hij gaapte. Het behang werd rossig, dan groen en als zijn 
mond zich tenslotte sloot, waren daar de stippeltjes weer. 
Groene stippeltjes. Voor hem. Links. Rechts., Links. Rechts. 
Eni ook achter hem stippeltjes. Op de schoorsteen stond een 
vaasje met rozen. Rode rozen. Bloedrood Rood. Tineke, 
schoot het door zijn hoofd. Tineke. Heíle, lichtblauwe ogen 
die altijd schenen te lachen, nooit hatelijk of spottend, eerder 



onverschillig en daarboven donkerblond vlashaar, omstrengeld 
door een rood bandje. 

Hij herinnerde zich het nog. Het feest. Ze  was er met 
Rob. Ze  dansten goed. Z e  voelden ,elkaar volkomen aan, 
maar dan alleen in hun danspassen. Vincent had opmer. 
kingen gemaakt over het bandje. Belachelijk. Hij hinnekte. 
Je zou het eens op moeten schrijven in grote blokletters. Hij 
haalde een stuk papier uit de la en schreef met grote letters: 
ik heb opmerkingen gemaakt over het bandje van Tineke; ze 
mag mij niet. Hij begon te brullen en liep naar het raam. Het 

-regende. Een druilerige motregen viel op de daken, op het 
afdakje van de keuken en op het grimmige asfalt, De regen 
regende. In de huizen waren de lichten ontstoken, In de loka- 
len van de avmdschool bogen nijvere jongensruggen zich over 
revoluties, liberalen, land- en tuinbouwgronden, En buiten 
regende de regen. Achter het raam lag de stad met haar 
kerken en torens en haar vele, vele grauwe huizen, Haarlem 
is een woonstad. Het heeft een roemrijk verleden. Soms 
schijnt er de zon en het regent er meestal. Er  zijn enkele 
fabrieken, veel winkels, mlfs zeven bioscopen en drie musea. 
In het bekendste museum werkt Tineke als telefoniste, Haar 
werk bestaat hierin, dat ze de hoorn oppakt, met ,enige stem- 
verheffing FRANS HALS MUSEUM zegt, alsof ze de direk- 
teur zelve is en dan de eenvoudige inlicht en de lastige door- 
verbindt. Mij vindt ze zeer moeilijk en lastig, maar ze ver- 
bindt me nooit door. Het is daar dat ik verliefd op Tineke 
ben geworden. Misschien kwam het door haar draadloze lach. 
Misschien door de bij de hande opmerkingen, of door de liefe- 
lijke klanken van haar stem, die door de gaatjes van de 
hoorn mijn oor inborrelden, als een pianoconcert van Debussy. 

Misschien. Ze is slank. Ze heeft een fijngebouwd gezicht 
met hoge jukbeenderen en tussen haar blauwe ogen een spitse 
neus, die bijna grieks is. 

Ze kleedt zich w eenvoudig. dat ze opvalt. Door het raam 
van mijn huis zie ik haar dikwijls naar haar werk gaan. 
Recht op haar hoge fiets gezeten, rijdt zij onverschillig met 
haar tas zwaaiend voorbij. - Je hebt m i e  blauwe ogen. - Wat zou dat. - Niets, - Wat  is er aan de hand, zei zij. - Ik heb je lang niet gezien, - Een week. Word je weer lastig?, zei ze korzelig. - Verdomme, doe niet w hatelijk. - Ach God, ik ben zo moe. Ik werk gewoonlijk tot h& elf 

's avonds, imaar gisteravond ben ik met een vriend uit 
geweest. - 0, een vriend, zei hij, 

De spoorbomen waren gesloten. Het knipperlicht knipperde. 
De autobestuurders hingen loom in hun wagen. Tineke zwaai- 
de met haar tas. - Ze doen hier altijd die bomen te vroeg neer. - Je bent moe, - Ach, druil. 

Ze lachte tegen de zon, keek mij aan en lachte, Vincent 
stak een sigaret aan en wachtte. De si&ret trilde. Zijn hand 
beefde. Waarom, dacht Vincent, waarom moet die rot hand 
nu beven? Hij keek ernaar, strekte zijn hand, spande de 
spieren, maar de hand beefde. De spoorbomen gingen om- 
hoog. 
+ Zullen we ergens koffie drinken? - Nee. Ik vind het heel aardig van je aangeboden, maar 

ik doe het niet, 
Dit is het einde, dacht Vincent. Nu is alles voorbij. Ze  gaat 

naar huis, eet, slaapt en gaat weer naar haar werk. En ik 
net zo. Misschien zie ik haar nog eens op haar fiets, onver- 
schillig met haar tas zwaaiend. - Wat  ben je stil, Ben je kwaad? - Helemaal niet, 

Het klonk dom, Ze fietsten zwijgend tegen de wind in 
verder. De zon was achter een wolk en de wereld was opeens 
triest. Hij keek naar Tineke. Naar haar hand die haar rok 
tegen het spelen van de wimd beschermde en met haar knie 
hoog en laag ging op het monotone geluid van de piepende 
trappers. Wat  was het? Een afscheid of tot ziens? 
d Hier woon ik. - Dat wist ik. - Nu dag. 

Toen de tuindeur in het slot gevallen was, bleef Vincent 
nog even staan, alsof er iets te zeggen was. Hij was alleen. 
Een mens, die alleen is, heeft zelden lust tot lachen. Hij 
lachte., Lachte. Misschien lachte hij, omdat hij bang was. 
Voor de eerste keer ergerde het hem alleen te zijn. Hij zou 
met iemand willen praten. Hij liep naar de gang en keek in 
de spiegel. Je moet je scheren Vincent, anders beginnen ze 
thuis weer te jammeren, zei hij tegen zichzelf. 

Uit de verte, ergens uit de hemel klonk een geschrei, Hij 
luisterde enkele sekonden. Het schreien ging over in huilen 
en zwol weldra tot een hartstochtelijk schreeuwen. Vincent 
ging de trap op, luisterde nog even en deed de slaapkamer- 
deur open. Het schreeuwen werd brullen. Hij nam het kind 
in zijn armen, liep de kamer op en neer, klopte het schaap 
op de rug, probeerde het wicht zijn duim in zijn mond te 
stoppen, kuste het, maar niets hielp. Wanhopig legde hij het 
natte ding weer ionder de dekens, zei: stik dan, en ging naar 
beneden, Wijn, dacht hij, ik heb het verdiend. Hij schonk in, 
aam een slok en rilde. 

Het is doede wijn, zei hij hardop. Het was stil boven. 
Doodstil. Hij voelde zijn lachwekkende ervaringen als dro- 
men over zich kamen. Verleden zondag had hij onder de zon 
door de duinen gedwaald. Moeizaam voortlopend had hij met 
zijn gedachten gespeeld. 

Tenslotte lag Vincent in het harde zand uitgestrekt, te 
turen naar de blauwe hemel. Blauwe hemel, het zou mooi 
weer worden. Hij voelde zich belachelijk alleen, Rond hem 
niets dan stekelige varens en dor gras. Mieren liepen druk 
doende heen en weer. Allerlei kleine insekten zoemden om 
hem heen. Van verre kwam 't h f f e  gedreun van de branding 
Hij luisterde ernaar en liet het zand door zijn vingers stromen. 

Donkergeel zand. Het leek op het haar van Tineke. Tineke, 
zuchtte hij. Verrek. Tineke. Misschien lag zij nu wel op het 
strand, lachend tegen de strakke, blauwe lucht. Misschien lag 
ze hier wel achter deze duinen. Hij stond op, sloeg het zand 
van zijn kleren en klauterde tegen het duin op, In het dal 
achter de heuvel lag een paartje. De vrouw sloeg met een 
heftig gebaar haar rokken neer en de man knipperde tegen 
het felle zonlicht, De ondeugd keek hem de ogen uit. Pur 
Nature, nmmpelde Vincent en nam een slok wijn. Hij stak 
nog een sigaret op en gaapte De zee werd blauw. Het zand 
heet. Vincent keek rond. Groene, paarse, zwarte, rode en witte 
vrouwen. Ronde moeders en blèrende kinderen. Hij liep 
voort, sprong" over zandkastelen, struikelde over een loop- 
graaf, viel, kreeg een bal tegen zijn hoofd en keek. - Waarom ben je hier? Wat  is er? - Niets, zei hij. Ik wou je zien. 

Ze lachte niet, - Ik bedoel. Ik wilde je zien. - Waarom? - Z o  maar. Is dat je zuster? - JA. Levensgroot. - Waarom ben je w mooi? 
Ze  lachte. Eindelijk. - Idioot, zei zij. 
Vincent haalde zijn schouders op en liep naar de boeken- 

kast. Hij pakte WALGING van de plank en las: ZOEVEN, 
TOEN IK MIJN KAMER BINNENTRAD, BLEEF IK 
PLOTS STEKEN, OMDAT IK IN MIJN HAND EEN 
KOUD VOORWERP VOELDE, DAT OP EEN SOORT 
PERSOONLIJKE WIJZE MIJN AANDACHT VAST- 
HIELD, IK OPENDE MIJN HAND EN KEEK: HET WAS 
HEEL EENVOUDIG DE KRUK VAN DE DEUR. Hij 
stond op en liep naar de deur, pakte de deurkruk in zijn 
hand en liet los. Hij bekeek zijn hand, een doorgroefde hand. 
Er was een witte streep op* Hij voelde koud aan. Hij huiver- 
de. Hij streelde over het knobbeltje van zijn vinger. Het deed 
hem niets* Het was zijn hand. Tineke had mooie handen. 
Slanke, licht bruine handen. =j huiverde echter als hij haar 
handen aanraakte. De telefoon rinkelde. Hij pakte de hoorn 
op met de klein, zwarte gaatjes en hoorde zijn stem zeggen: 
Hallo.. . .. Nee, er is niemand thuis. Vincent keek naar de 
hoorn in zijn hand ,legde hem toen heel langzaam op de haak 
en pakte hem weer op. Zou hij Tineke opbellen? Of zou hij 
er heen gaan en zeggen: Hier ben ik. Hij kwam niet in het 
museum binnen. Hij maakte er zijn entree. De suppoosten 
kenden hem blijkbaar. Ze groetten hem beleefd. Ze bogen als 
knipmessen voor hem. De dikke dame van de vestiaire glim- 
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anden bloot. Vincent bleek staan en probeerde 
ur.irthouding zijn schoenveter nog vast te maken. -- staat te hoog. 

+ U te laag. 
Weg was ze. Kat, mompelde Vincent, en keek naar zijn 

schoen. Uit de verte klonk het pianoconcert van Debussy. 
Ik wandel, dacht hij. Ik wandel langs schilderijen. Ik wandel 
in het PRANS HALS MUSEUM, Het werd donker op de 
binnenplaats, maar het zou niet regenen. - Halio, zei Vincent. - Hallo, zei Tineke. - Hallo, met het FRANS HALS MUSEUM .J.. . . ,. Ik 

zal U even doorverbinden. - Dag Tineke, zei hij zacht. - Dag Vincent, zei zij zachter. - Hoe ziet de direkteur eruit? - Donkerblauw, - De Telefoon ? - Wit. - Jij? - Vuurrood. - Nu. Ik bedoel. Ik ga eens. - IK zal je even rondleiden. 
Half tien. Z e  liepen. Z e  liepen samen langs tientallen 

personages, die hun koud uit zwarte, grimmige Lijsten aan- 
staarden. Z e  bleven stilstaan bij het kinderkopje van FRANS 
HALS. Negentien bij vierentwintig, fluisterde Tineke en haar 
ogen glinsterde. Vincent keek er naar en zweeg. Daar is de 
direkteur zei Tineke en stele hem voor. - Dag Direkteur, zei Vincent. 
c Dag Vincent, zei de direkteur. - Ik heb je een lange tijd niet gezien. - Ik U ook niet. - Ik heb veel over je gehoord Vincent, maar ik wist niet, 

dat je zo klein was* 
Z e  lachten samen, De direkteur gaf hen een hand en ver- 

trok. Hij bedankte Tineke en liep door de gblerij. Bij de 
uitgang wachtte hij, alsof hij iemand zocht. Maar voor hij 
verder liep, voelde hij een hand op zijn arm. - Ik ga direkt ook naar huis. Wacht je? - Ja. 

Hij veegde zijn voeten en liep naar buiten. Hij stak zijn 
laatste sigaret op en keek op zijn horloge. Nog tien minuten, 
zuchtte Vincent en keek naar de hand, die trilde, beefde. Het 
is benauwd, zei Vincent tegen de zwarte avond en keek weer 
op zijn horloge. Nog vijf. Nog vier. Nog vijf, vier, drie, 2, 1 

Half elf. Z e  lopen. Z e  lopen samen over de gracht. Licht- 
bundels dwalen over het water en klimmen tegen de huizen 
omhoog. Uit een cdéraam klinkt schetterende muziek, gelach, 
gebrul. Een keffertje friemelt tussen hen door. Z e  lachen. Hij 
laag, diep uit zijn keel. Tineke hoog. O v e ~ a l  zijn huizen, 
zwarte grijze grauwe stenen. Z e  kijken naar de stille gracht, 
waar het donker is en rustig. Nooit is alles zo nieuw. Stilte 
Woorden zijn dwaas. Woorden zijn dom. E r  is niets meer. 
E n  dan een langzaam klimmen, de zon tegemoet. Het naderen, 
-'m+ dtijd eindigt met een verstikte schreeuw. Soms blijft het 

wegl. Een grimmig zwijgen. Pas de deux. Schijnwerpers 
.htbundels. Doek, Applaus, Klaterend applaus. Bloemen, 
aus. 
IUUHUH, zei Vincent en gaapte. Hij keek naar de 

peukjes sigaretten in de esbak, naar het lege wijnglas en 
het boek. TINEKE, roman van LEO VROMAN. Het rijmt, 
dacht hij. Half Een, ik wou dat ze kwamen. 

Louis Krouwels 5A. 

. . . . . .  en jaren later 

ga je zuchtend naar kantoor 

en woon je in de tweede dwarsstraat 

's nachts droom je dat ze 

toch mooier is dan Gina 

en dan komt de nieuwe morgen 

en je trekt het dasje recht 

geeft keesie een oorvijg 

je vrouw een brom 

en loopt door de regen naar kantoor 

T W E E D E  PRIJS 
Hier werd zonder ook maar enige schijn van litteraire opzet- 
telijkheid (dus met een sympathieke argeloosheid en over- 
tuiging) een kort stukje proza geschreven dat de moed had 
gewoon schoolopstel te zijn; dat echter tegelijkertijd van een 
veelomvattend onderwerp de kern naar voren brachf zonder 
de zucht om met half - of niet - verwerkte zware lifterafuur 
fe pronken. Het rustige onversierde maar bezongen proza ge- 
tuigt van bezinning die volkomen eerlijk is en geëigend aan 
leeftijd en intellectueel peil van de auteur. 

de ander 
Elk leven is een geconfronteerd worden met de ander, die 
zich in dat leven binnendringt, zich er een tijdelijke of levens- 
lange paats verwerft, en het leven meeleeft. De ander is de 
wereld rondom mij, die mij beïnvloedt in mijn doen en laten, 
die mij in bepaalde richtlijnen stuurt, die mij onweerstaanbaar 
tot zich trekt om mij daarna te laten gaan, terwijl hij me 
nooit volledig loslaat. De ander kan verschillende aantrek- 
kingssferen hebben, deze hangen af van de wederzijdse ver- 
houding tussen de ander en mij, die bijvoorbeeld kan bestaan 
uit liefde, vriendsclhap, onverschilligheid, antipathie en afkeer. 

In de liefde gaat mijn leven op in het hare en het hare in 
de mijne; steeds intensiever, met zijn hoogte- en dieptepunten, 
door een wisselende spanning tussen ons. 

In de vriendschap is er een veel minder intensievere span- 
ning onderling, die ook minder sterk wisselend is. 

Onverschilligheid is het even voelen van de ander, maar 
dan het gevoel het gevoel laten en mijn levenssfeer keren 
naar een andere kant. 

Antipathie en afkeer zijn versahillende intensiteiten van 
het gevoel de ander steeds als een obstakel op mijn weg 
menen te zien en deze hindernis opzij trachten te schuiven. 

Deze spanningen zijn meestal wederzijds: anders kunnen 
ze zelfs niet goed doorleefd worden. Ook ik 1. de 
mensen rondom mij ,,de ander". Ook ik ben onc in 
spanningen van buitenaf, die ik al dan niet kan lat en 
en me eigen kan maken. 

De ander is een middel voor mij'om mezelf te leren kennen, 
me af te sluiten heeft geen zin. De ander altijd en overal 
gunstig in mijn sfeer te willen trekken is egoïsme. De ander 
de gelegenheid te bieden binnen mijn leefwereldje te komen 
en de gelegenheid geboden door de ander om hem te assisteren, 
aanvaarden is bewust leven. Ik moet oog hebben voor de 
ander, hem respecteren, voor hem klaar staan. Maar dat kan 
niet terwijl ik mezelf sluit voor hem en wel bemoeienissen 
mijnerzijds wil, maar volstrekt geen van zijn kant duldt. Hier- 
door zal de ander van mij geen hulp aanvaarden l i j  
die hulp ook nodig heeft. 

Neen, ik moet, ontvankelijk voor hem, met d lie 
mij accepteert, een gemeenschap vormen, die g P. 
waar de wereld op steunt. 

's Werelds fundament is het begrip van mij vooi er 
en van de ander voor mij: 

het wederzijds begrip van de mensen onderling. 
Wim Passtoors Vlb. 
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5 PRIJS 
Het onderwerp dat behandeld werd, had 
makkelijk tot goedkope rnelodramatiek 
kunnen leiden; de schrijver liep waf dil 
betreft dan ook op een smal en gevaar- 
lijk pad, %nd de beul en zijn .,slacht- 
offer" weet hij echter de sfeer zuiver en 
daardoor boeiend fe houden. Vooral de 
psychologische reflexen van de beul die 
zichzelf herhaaldelijk transponeert naar 
de situatie van zijn ,,slachfoffer", verdie- 

,f, juist om de soberheid. 

Langza 
Hoe k< 
geen gr 

am kwam hij op me af, lachte. 
,n hij dat? Hij had geen hoofd, 
#zicht, geen mond, toch lachte hij. 

Hij häd geen hoofd, toch zag ik zijn ge- 
zicht. Geen gezicht, toch lachte z'n mond. 

Ik voelde me aangegrepen door een 
angst. Weg, ik wilde weg maar 

niet. 
zaam kwam hij op me af, lachte, 
>os kwaadaardig lachen. Geen 
toch een gezicht. 
hreeuwde mijn angst uit, maar zij 

kwam terug. 
Hij stond nu naast me, keek naar me. 

Hoe? 
Toen hoorde ik de stem. Niet zijn 

naar een andere stem, een stem 
gzaam iets voorlas, maar ik kon 
ren wat. Ja, toch, nu verstond ik 
. . . . dat gij . . . . schuldig be- 

zijt aan het terechtstellen van 
. in dienst van de staat en op 

beschouwen dit als een daad tegen 
ielijke gerechtigheid en veroorde- 
iaarom tot de dood, door de val- 

stem, n 
die lan 
niet ho 
het. ,, 

. . . .  
... Wij 
de godl 
len u d 
- ... 
bijl." 

Ik la 
rechtste 
was vo 

g op de valbijl, dit was een te- 
lling, wat daar voorgelezen werd 
nor mij bestemd. Toch, het raakte 

me niet, ik had niet het gevoel dat IK 
. . . . . Welk gevoel had ik dan? Dat 

wist ik niet. Ik voelde me meer als 
iemand die zich voor dat voorlezen hele- 
maal niet interesseert, die het moment 
afwacht dat hij zijn plicht moet doen. Ik 
voelde . . . . ik voelde me als de beul. 
Maar dat was ik. W a t  deed ik dan hier 
op . . . . ? Dit was mijn plaats niet. Ik 
hoorde ernaast te staan niet erop te lig- 
gen. Ik hoorde . . . . Ik hoorde niets 
meer, alles was nu stil, alles stond nu stil. 
Mijn gedachten, hij naast me, de anderen. 
Zoeven was er niemand, nu waren er 
anderen. 

Dan zag ik, voelde ik, een van hen de 
hand opheffen, een teken geven. Aan wie 
een teken geven? Dat gebaar kende ik, 
dat gebaar was om te kennen te geven 
dat . . . . 
Ik zag zijn hand naar de knop gaan. Zijn 
hand, mijn hand. 

Met wijdopen ogen lag ik naar het 
plafond te kijken. Ik was net wakker. Ik 
had zo gewoeld en gekeerd, dat ik me 
tenslotte had vastgedraaid in de dekens 
en toen was ik wakker geworden. 

Ik dacht aan mijn vrouw, ze lag naast 
me. Af en toe kreunde ze zachtjes in haar 
slaap. Van mijn vrouw gingen mijn ge- 
dachten naar de kinderen. 

O N Z E  kinderen. Zou een van hen 
ook beul worden, als zijn vader? Ik zwoer 
mezelf dat dat nooit zou gebeuren. 
Mijn vader had dat ook gezworen. Nooit 
zou zijn zoon beul worden. Het beroep 
zou de familie verlaten, maar zijn zoon 
had er anders over gedacht, zou de mijne 
ook de traditie willen voortzetten? 

Ik werd geboren in een klein provincie- 
stadje en daar bracht ik ook mijn jeugd 
door. Een oud huisje, in een smalle 
straat. Wij woonden achter, voor was de 
winkel. Pannen en ketels, zoals op de ra- 
men stond. 

De zaak liep wel. Mijn ouders waren 
erg zuinig. Ik was het enigst kind. Ik kon 
redelijk leren en doorliep vlot lagere en 
middelbare school. Mijn vader wilde 
toen dat ik bij hem in de zaak kwam, 
maar ik voelde niets voor ketels en pan- 
nen. Ik zocht een baan, maar dat viel 
niet mee want we leefden in een tijd van 
algemene werkloosheid. Zolang ik nog 
niets gevonden had werkte ik bij mijn 
vader in de zaak. Ik kreeg verkering, 
wilde gaan trouwen, en besloot om maar 
in de zaak te blijven. Dat ging zo enige 
jaren. De zaken gingen niet al te best. 
De winkel zou onder normale omstandig- 
heden nauwelijks genoeg hebben opgele- 
verd voor twee gezinnen en nu ging dat 
helemaal niet. W e  gingen failliet. 

Ik moest een baan zoeken, maar in de- 
ze tijd van werkloosheid en faillisementen 
was dat onmogelijk. W e  verhuisden, 
naar een klein vies zolderkamertje waar- 
van het dak lekte. 

Toen kwam dat aanbod. Het kwam 
van mijn oom. Hij was rijksbeul, sinds de 
dood van grootvader. Het beulsambt was 
al sinds generaties in onze familie. Mijn 
grootvader was het geweest, mijn over- 
grootvader, mijn bet-overgrootvader, en 
nog vele vaderen vóór hem. Allen had- 
den zij, met het zwaard, de bijl of de val- 
bijl, het onherroepelijke vonnis ten uit- 
voer gebracht 

Mijn oom wilde nu met pensioen gaan 
en bood daarom mijn vader, zelf had hij 
geen kinderen, aan om het van hem over 
te nemen. Mijn vader weigerde, nooit 
zou hij een dergelijk beroep uitoefenen. 
Zijn leven lang had hij het afschuwelijk 
gevonden dat hij uit een familie voort- 
kwam waarin het beulsambt een soort 
erfgoed was. Hij had volledig met zijn 
familie gebroken, zelfs zijn naam laten 
veranderen om niet aan zijn familie her- 
innerd te worden. 

Oom had niet anders verwacht en het 
alleen maar gevraagd omdat de familie- 
traditie dat eiste. Nu bood hij mij het 
ambt aan. Mijn vader bezwoer me het 
niet aan te nemen. Alles deed hij om me 
ervan te weerhouden beul te worden, 
maar het lukte hem niet. Zijn argumen- 
ten, hoewel ze onweerlegbaar waren, de- 
den mij niets. Ook niet de smeekbeden 
van mijn vrouw en een verbod van de 
pastoor. Ik dacht er alleen maar aan, dat 
het goed betaald werd, dat we weg zou- 
den kunnen van dit vieze kamertje, dat 
dit de redding uit de armoede was. En 
ik deed het. 

Enige maanden later kreeg ik voor het 
eerst bericht. Ik moest naar München, 
Ik laadde, wat onwennig nog, alle be- 
nodigdheden achter in mijn nieuwe wa- 
gen. De beul moet altijd zelf alles mee- 
nemen, de gevangenissen mogen dat niet 
hebben. En ik ging op reis, naar Mün- 
chen. 

Des te dichter ik mijn reisdoel naderde, 
des te benauwder ik werd en toen ik in 
Miinchen aankwam was ik op van de 
zenuwen. 

Ik maakte daar voor het eerst kennis 
met de afschuw en de minachting, die 
men voor een beul heeft. Nauwelijks had 
ik verteld wie ik was en waar ik voor 
kwam of hun houding veranderde merk- 
baar. Waren ze daareven nog vriendelijk 
tegen me, nu behandelden ze me alsof ik 
een misdadiger was, neen, minder nog, 
duidelijk kwam uit hun houding naar vo- 
ren dat ze de eerste de beste roofmoorde- 
naar hoger achtten dan mij. 



Niemand vond het nodig mij te helpen, 
alhoewel ze allen toekeken en op hun ge- 
zichten stond duidelijk te lezen, dat ze 
het helemaal niet erg zouden vinden als 
IK per ongeluk . . . . 

Toen ik klaar was met het opstellen 
van . . . . . werd ik naar mijn kamer 
voor die nacht gebracht. Tot  mijn verba- 
zing was dat een cel. 

Toen ik protesteerde trok de cipier die 
me naar deze cel had gebracht verwon- 
derd de wenkbrauwen op en vertelde me 
dat ik niet zoveel praatjes moest hebben, 
daar was hij niet van gediend en zeker 
van mij zou hij dat niet nemen. Dit was 
immers voor mijn veiligheid, waar, dit 
laatste met een spottend lachje, beulen zo 
op gesteld waren. 

Het was me niet erg duidelijk maar ik 
legde me er bij neer, waarop die cipier 
grijnzend vertelde dat dit niet zo maar 
een gewone cel was. 

Neen, dit was een dodencel, en, zo 
vertelde hij me, ze had de pikante bijzon- 
derheid te liggen naast de cel van mijn 
slachtoffer van morgen. Na  dit gezegd 
te hebben wenste hij me nog een goede 
nachtrust en sloot de deur, de ellendeling. 

Die nacht was vreselijk. Ik kon maar 
niet in slaap komen, lag steeds maar te 
denken aan wat de volgende dag zou ko- 
men. Ik schold mezelf uit voor een laf- 
aard, sprak mezelf moed in en dan weer 
was ik bang, ontzettend bang. Bang voor 
wat ging komen. Ik wilde niet, ik durfde 
niet. Neen, ik durfde geen ander mens te 
doden, ik wilde geen moordenaar zijn, 
niet anderen moorden omdat zij ook ge- 
moord hadden. 

,,Ach klets niet" hield ik mezelf voor, 
,,Een beul is geen moordenaar". Beul zijn 
is een beroep als ieder ander. Een beul 
is een mens als ieder ander, alleen is hij 
. . . . . beul. Daar was ik weer, ik was 
een beul, een moordenaar. Of niet? W a s  
ik geen moordenaar, of was ik geen 
beul? Zou ik morgen niet . . . . ? Dat 
kon toch niet, ik moest, ik was . . . . . 

Als ik het niet deed zou ik ongetwij- 
feld vervolgd worden. Waarom? Omdat 
ik niet wilde doden. Andere mensen wer- 
den vervolgd omdat ze wel doden wilden 
en gedood hadden en dan zou ik ver- 
volgd worden omdat ik niet doden wilde, 
het niet deed. Een beul die weigerde zijn 
plicht te doen, maar ik was geen beul, 
wilde geen beul zijn. 

Het zou zó gebeurd zijn, vóór ik het 
wist. 

Als ik het niet deed, zou een ander het 
doen. \ 

De man in de cel naast me had het 
verdiend, hij had een mens gedood, dat 
mocht niet. Neen, dat mocht niet, waar- 
om zou ik het dan wel mogen? 

Ik mocht het NIET, niemand mocht 
het, ook de beul niet. Niemand mocht een 
ander mens doden, al had die ander nog 
zoveel kwaad gedaan, NIEMAND. 

En ik zou morgen? Neen, ik wilde niet, 
ik zou niet, ik mocht niet, ik durfde niet. 

Ik hield mezelf voor dat ik een stom- 
meling was. Ik had een makkelijk be- 
roep ,goed betaald, en nu zou ik me op 
deze manier het leven gaan vergallen? 
Waar  maakte ik me druk om; sinds de 
mensheid bestond waren er beulen ge- 
weest en ......... 

Ik probeerde nu ernstig om mijn ge- 
dachten ergens anders op te richten. O p  
de cel waarin ik lag bijvoorbeeld, maar 
ik bemerkte al gauw dat dit niet veel 
hielp. Want  van mijn cel, dwaalden mijn 
gedachten af naar de cel naast me en 
vandaar naar de man in die cel en van- 
daar . . . . Neen. Daar wilde ik niet 
aan denken. 

Ik concentreerde me ergens anders op. 
Ik probeerde nu, uitsluitend aan mijn kin- 
deren te denken. Die lagen nu in bed. 
Twee jongens en een meisje. Gezonde 
vlegels. Mijn kinderen. De kinderen van 
e e n . . . . .  

Het had geen zin om het te proberen. 
Ik kon mijn gedachten toch niet de baas. 
Steeds kwamen zij weer terug bij dat ene 
onderwerp waar ik niet over wilde den- 
ken, niet over wilde piekeren. 

Ik sond op en ijsbeerdee mijn cel door, 
dan stond ik stil. onbeweeglijk. Ik luister- 
de scherp, door de dikke muur drong 
zacht het geluid van voetstappen tot me 
door. Hij ook. Hij liep ook te ijsberen, te 
wachten op wat morgen zou komen. Hij 
kon niet slapen bij het vooruitzicht mor- 
gen gedood te worden, ik niet bij het 
vooruitzicht morgen te moeten doden. 

Ik telde zijn passen. Een, twee, drie, 
omdraaien, een, twee, drie, omdraaien, 
een, twee, drie, heen, een, twee, drie, te- 
rug, een twee, drie, heen, een, twee, drie, 
terug. 

Ik ging weer op het bed liggen en pro- 
beerde om dit geluid, dit enige wat ik 
van de man in de cel naast me hoorde, ik 
probeerde om deze voetstappen, die voor 
mij méér waren dan voetstappen, die 
voor mij een verpersoonlijking waren van 
die ander, van zijn wanhoop, een wan- 
hoop die ik zelf ook voelde, ik probeerde 
om die niet te horen, om er niet naar te 
luisteren. Maar het leek wel of het ge- 
luid steeds luider, luider werd. Het galm- 
de in mijn oren, beukte in mijn hoofd. 
Een, twee, drie, heen, een, twee, drie, 
teruq. 

De regelmaat van zijn stappen maakte 
me wild, ik schreeuwde. . 

Meteen hield hij op, het was stil. Maar 
ook deze stilte kon ik niet verdragen. Ik 
sprong op, begon zelf te lopen. Vlug, 

vlugger, steeds vlugger. Een, twee, drie, 
heen, een, twee, drie, terug, een, twee, 
drie, heen, een twee, drie, terug. Ik pro- 
beerde de last die op mij drukte te ont- 
vluchten, nog vlugger liep ik. Een, twee, 
drie, heen, een, twee, drie, terug. Het 
zweet liep langs mijn lichaam, ik was 
kletsnat, ik was doodmoe. Toch bleef ik 
lopen, uren achtereen naar het mij toe- 
scheen. Ik dacht niet meer, ik liep. 

Ik voelde me op een zonderlinge ma- 
niet bevrijd van mijn zorgen. Maar ik 
wist dat ze terug zou komen, weer op me 
af zouden stormen als ik stilhield, daar- 
om bleef ik lopen. Bleef ik lopen totdat 
het duister van mijn cel plaats begon te 
maken voor een grauwachtig licht, de 
nieuwe dag. 

Toen ging ik op het bed liggen en viel 
in een onrustige slaap, waaruit ik werd 
gewekt doordat iemand op de celdeur 
bonsde en me toeriep, dat ik me moest 
aankleden en komen ontbijten in de can- 
tine. Dat deed ik. 

Het was negen uur D.e terechtstelling 
zou plaats hebben om kwart voor elf. Na 
ontbeten te hebben ging ik naar de val- 
bijl en controleerde of alles nog werkte. 
Ik was nu erg kalm, leek nu erg kalm, in 
werkelijkheid was ik in een soort trance 
geraakt. Het kon me allemaal niets meer 
schelen, het leek wel of ik er niets mee 
te maken had, of ik maar een toeschou- 
wer was en niet de man die straks . . . . 

Eindelijk was het zover. De terdoodi- 
veroordeelde werd naar buiten geleid, 
werd onder de valbijl gelegd. Iemand las 
iets voor, ik verstond er slechts gedeelten 
van ,, . . . . dat gij . . . . schuldig be- 
vonden zijt aan . . . . Wij beschouwen 
dit als . . . . en veroordelen u daarom 
tot de dood door de valbijl." 

Dan het teken. Ik aarzelde geen mo- 
ment. Onpersoonlijk, koud, ik voelde me 
hier helemaal niet aanwezig. De man die 
hier stond, dat was ik niet, dat was de 
beul, mijn oom, mijn grootvader, mijn 
overgrootvader. Zonder te beven ging 
hij naar de knop, de beulshand, mijn 
hand. Zonder te aarzelen drukte hij op 
de knop, de beulshand, mijn hand. 

Maar daarna, die nachten. 
Ik begin nu veel te begrijpen. De mens 

die ik ben, vertwijfeld vóór de terecht- 
stelling. De beul die ik ben tijdens de te- 
rechtstelling en de mens die ik ben daar- 
na. 

Het beulsambt is geen makkelijk be- 
roep. De beul heeft het makkelijk ja, 
maar de mens heeft het zwaar. 

Z o  moet mijn oom het ook gevoeld 
hebben, mijn grootvader, mijn overgroot- 
vader. 

Jacques Bakker 5A 
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rdvuldig afwegen (en toch mis- 
scnien pog toevallig) kwam dit opstel 
niet tot voiledige bekroning met een prijs. 
Onderwerp zowel als behandeling dwin- 
gen bewondering af  maar leiden toch 
ook enigszins tot verwondering. Dit 
laatste is in hoofdzaak hierop gebaseerd, 
dat deze verhandeling zo ,,onjeugdelijk" 
,is, dat de zware lectuur die eraan ten 
grondslag ligt het stuk méér kleurt dan 
een prilie reflexie van een scholier. 
Daardoor werd het geheel toch wat ge- 
forceerd, iets te zwaar en daardoor te 
weinig boeiend. Overigens (mals reeds 
gesugbemerd) veel lof! 

INLEIDING 

lemand, die wel eens cijfers gezien 
heeff over het aantal neurotici in onze 
dagen, zal de schrik om het hart geslagen 
zijn. Sommige onderzoekers schatten, dat 
in de dichtbevolkte streken van het Wes-  
ten, de grote steden, ongeveer een derde 
tof een vierde deel van de bevolking 
geestelijke hulp en meestal ook therapie, 
hetzij van een psycholoog of psychiater, 
hetzij van een geestelijke, nodig heeff of  
ooit heeft nodig gehad. Dit is zonder 
meer angstwekkend, zelfs indien hier, wat 
niet valt te veronderstellen, sprake is van 
enige overdrijving. 

Men zou kunnen tegenwerpen, dat er 
in vroeger tijden ook geestelijk gestoorde 
mensen voorkwamen. Maar, behalve dat 
ook het karakter van de geestesziekte 
van nu met dat van vroeger verschilt, 
leren ook de cijfers dat in verhouding tof 
de bevolkingstoename het aantal geeste- 
lijk gestoorden ontzagwekkend is geste- 
gen. Vroeger, en nu spreken we van on- 
geveer vóór de tweede helft van de 19e 
eeuw, was de geestesziekte voornamelijk 
te wijten aan een biologisch defect, dat 
meestal onherstelbaar was. Nu zien we 
dat vele van deze ziekten niet ongenees- 
lijk zijn (Men kan hier ook de moderne 
behandelingsmethoden niet voor aanspra- 
kelijk stellen: het aantal .,spontane" ge- 
nezingen is bijna even g o o f  als het aan- 
tal van hen, die na een behandeling ge- 
nezen). 

Dit alles geeft te denken, want nu kan 
er geen sprake zijn van een biologische, 
genetische oorzaak. Veeleer zullen wij nu 
deze oorzaken moeten zoeken in een ver- 
anderd tijdsbeeld, in een veranderd le- 
vensklimaat. Deze neurotici, deze door de 
maabchappij verziekte mensen, zijn im- 
mers een teken aan de wand van deze 
tijd. Een stabiele, humane maatschappij 
kent geen neurotici. Dit blijkt uit enkele 
recente LINO-onderzoekir 
daarom ook enige van c 
deze zwakke plekken in 
ving, trachten te duiden. 

Onze tijd wordt gekenmerkt door een 
polyvalentie der dingen, d.w.z. de waar- 
de der dingen, van hetgeen wij waarne- 
men en beseffen, o f  ons duidelijk gemaakt 
wordt te moeten waarnemcn, is niet con- 
stant meer. 

Duidelijk is dit te zien in het verwer- 
pen van oude waarden, zienswijzen en 
tradities in nauwelijks één generatiewis- 
seling of  zelfs nog korter. 

Ten  tweede: de hoeveelheid der dingen 
is toegenomen: wij worden n.l. door snel- 
lere, veelsoortiger en veelzijdiger com- 
muniecatiemiddelen waardoor een uitge- 
breider wereldbeeld o f  beter meer wereld 
(bee1d)en ontstaan, met meer dingen in 
een snellere opeenvolging geconfronteerd, 
hetgeen we maar te verwerken en te be- 
oordelen hebben. Immers, de volwassen 
mens, hier volwassen in de zin van het 
kunnen nemen van verantwoording, dient 
de wereld waarmee hij geconfronteerd 
wordt te beheersen. 

Eerste ei1 tweede punt, die dikwijls 
niet zo nauwkeurig te onderscheiden zijn 
en waarbij de een dikwijls oorzaak van 
de ander en andersom is, hebben tot ge- 
volg, dat velen niet meer alle verant- 
woording op zich kunnen nemen die van 
een volwassen geëist wordt. W a n t  hij zal 
uit deze enorme massa polyvalente in- 
drukken een keuze moeten maken, hij zal 
kleur moeten bekennen, wil hij zich een 
volwassen standpunt kunnen bepalen. Hij 
kiest en kiest, maar raakt niet uitgekozen 
(puberteit) zodat volwassenheid nooit 
bereikt zou worden, als hij niet naar een 
noodoplossing greep, daarna zijn ogen 
dicht deed en alles verder langs zich heen 
liet glijden; hij is noodrijp, noodvolwas- 
senen slechts tot die dingen in staat, wel- 
ke hij in zijn beperkte visie samengebun- 
deld heeft tot een synthese. Met andere 
woorden: zifn verantwoordtng over eigen 
daden kan maar een beperkt gebied be- 
slaan. 

Voorbeelden als gevolg hiervan uit de 
maatschappij: trapsgewijze ambtenaren- 
systemen, waarbij geen enkele ambtenaar 
de volle verantwoording van zijn arbeids- 
veld draagt; Befehl-ist-Befehl-mentaliteit; 
kuddegeest; een toenemende onzelfstan- 
standigheid van jonge wetenschappelijke 
werkers op hun eigen terrein (ze moeten 
in teams worden gebundeld); infantilise- 
ring van het middelbaar onderwijs; een 
veranderde wijze van rechtspreken; ver- 
vaging van de scheiding tussen goed en 
kwaad, o f  van wat als goed en kwaad 
beschouwd wordt. Dit zijn slechts enkele 
grepen. 

Het is duidelijk, dat deze beperkte ver- 
antwoordelijkheid~-capaciteit in gevallen 
waarvoor meer geëist wordt, een psy. 
chische druk veroorzaakt, waardoor dik- 
wijls overspanning, neurose, ontstaat. Dit 
is één aspect. 

Een tweede aspect, dat waarschijnlijk 
veel belangrijker is, hoewel ook hier een 
scheiding met het voorafgaande, zoals 
misschien gesuggereerd wordt, niet mo- 
qelijk en ook niet wenselijk is, doch 

:hts omwille van de duidelijkheid werd 
evoerd, is een meer sociaal aspect. Er 
1.1. in de omgang van mens met mede- 
ns, hetzij als groep, hetzij als enkel in- 
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dividu, een merkwaardige v J 
opgetreden. Laten we ons eerst aepaien 
tot de verhouding individu-groep. 

Onmiddellijk valt ons dan het verschil 
in aard en vorm op van de groep van nu 
met die van vroeger. O p  oorzaken hier- 
van wordt nu nog niet ingegaan; ik wil 
mij hier bepalen tot hetgeen is waar te 
nemen. 

W e l ,  de groep van vroeger was klein, 
compact, op het individu en diens belan- 
gen gericht. Voorbeelden hiervan: straat- 
of  buurtgemeenschap; eenieder kent el- 
kaar, bemoeit zich met elkaar en vormt 
een wereld op zich, waar de plaats van 
elke bewoner niet zozeer door zijn huis- 
nummer, maar veeleer en op de allereer- 
ste plaats door factoren als capaciteiten, 
karakter, kortom door zijn menszijn, 
wordt bepaald. Hiertoe zijn ook dorps- 
en plattelandsgemeenschappen, clans en 
vooral families te rekenen. Er zijn voor- 
beelden te over (geweest). Wan t  opval- 
lend bij al deze groepen is, dat hun ver- 
schijnen ouderwets aandoet, hun banden 
worden verbroken, hun zekerheid en ge- 
borgenheid worden ontvlucht. Het zou 
ook hier te ver voeren op oorzaken in te 
gaan. 
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Nu de tegenwoordige groep. Deze is 
groot en op het algemeen belang, doel of 
ideaal ervan gericht. Men kent de poli- 
tieke, godsdienstige en maatschappelijke 
groeperingen (verzuiling) ; de abonnees 
van kranten en tijdschriften, de fabrieken 
en grote kantoren, waar eenieder een 
nummer is geworden, o f  in ieder geval 
dit dreigt te worden, de leden van een 
parochie o f  gemeente, waarvan de gees- 
telijken bijna nooit een alledaags contact 
met de gelovigen hebben; de supporters- 
vereniging van de voetbalclub, L 
de leden zelf elkaar niet verdei I 

dan in shirt. 
Bij al deze groepen is de om$ L 

de leden bijna geheel beperkt tot de bi]- 
eenkomsten van deze groepen, bijeen- 
komsten, die meestal geheel onpersoonlijk 
gericht zijn. Na afloop gaan de leden uit- 
een en elk verder contact is eigen initia- 
tief, een eigen wereld, waarvan de groep 
geen weet heeft. 

Als de fabriek o f  het kantoor uitgaat, 
haast eenieder zich zo snel mogelijk naar 
huis en ruilt de ene voor de andere we- 
reld, werelden die elkaar niet kennen. 
Men bemoeit zich dan niet meer met el- 
kaar. Dit wordt trouwens ook in de fa- 
briek o f  het kantoor zelf dikwijls niet 
mogelijk gemaakt, (vanwege lawaai en 
andere technische bezwaren) o f  de om- 
gang toont het bekende zakelijke ,,effi- 
ciency"-karakter, waarbij geen mensen 
maar machines of  machineonderdelen te- 
genover elkaar staan. En in de meeste 
gevallen is anders ook niet mogelijk. 

Thuisgekomen zet de arbeider zich aan 
zijn televisie, maakt kennis met andere - 
even onpersoonlijke - werelden, waarin 
hij zich enigermate tracht te verplaatsen. 
Hij ontspant zich immers, d.w.z. hij dis- 
tancieert zich van een wereld, die hem 
vermoeid heeft, omdat ze slechts geëist 
heeft en nooit meer geeft, dan een steeds 
zeldener en kleiner wordende bevrediging 
in het werk, en hij tracht dan die bevre- 
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waarae voor geiuK, maar nooit of te nim- 
mer geluk zelf, te verkrijgen in deze an- 
dere werelden. 

Als vanzelf is hier groep met wereld 
verwisseld en dit maakt vanuit het indi- 

Ie mens, het ik, waarvan ik uit 
aan, in dit geval weinig verschil; 
en groep zijn hier immers even 

ponlijk. 
--A. conclusie uit het voorgaande is 

vrij simpel. In vroeger tijden werd het in- 
dividu als subject behandeld door andere 
subjecten, terwijl dat in deze tijd meestal 
niet meer mogelijk is; de mens is object 
geworden. 

Deze verobjectivering van de mens in 
de groep is ook merkbaar in de omgang 
van de ene mens met de andere, doch 
hier kan misschien sprake zijn van een 
langzaam aan de oppervlakte tredende 
verbetering, vooral en bijna uitsluitend in 
de omgang tussen man en vrouw. Van- 
uit dit terrein, waarin menselijkheid te- 
genwoordig als eerste vereiste geldt 
(,,Natuurlijk", zal men zeggen, maar in 
de middeleeuwen werd de vrouw nog als 
een zielloos wezen beschouwd, terwijl 
ook latere opvattingen weinig hiervan 
verschilden!), is een verfrissende wind 
aan het waaien, mede door (of met) een 
eerlijke, volledig humane visie, waardoor 
deze hoogste menselijke liefdesontmoeting 
een centraler plaats gekregen heeft in het 
concrete leven van de mens. 

Maar de omgang met de ander is star, 
bijzonder formeel en nietszeggend gewor- 
den (zie G. K. v.h. Reve in ,,De Avon- 
den") en in ontzettend veel gevallen is 
men, hoe anders men ook zou willen, niet 
tot een zekere rijpheid in vriendschap en 
liefde in- staat, die meer verlangt dan de 
buitenkant. Dit anders willen wordt maar 
al te diep gevoeld. Men praat en praat, 
dikwijls als een wanhopige, maar zegt 
niets. Ik moet object blijven, hoe dan ook, 
anders stort de wereld in, dat is zeker; 
maar praat niet over jezelf, want dan 
geef je je bloot en ben je in de macht van 
de ander, overgeleverd aan diens wrede 
millekeur; struggle for life, nietwaar? An- 
ders doen past niet meer in deze wereld, 
de ander zou immers minstens denken dat 
ik idioot, abnormaal was. Zozeer is  dit^ 
formalisme, dit afstand (moeten) nemen 

de naaste er in gehamerd door een 
ld, waar alleen nog maar de zeker- 
van het van zijn levende, en con- 
werkelijkheid, die subjectief erva- 

--?rdt, ontdane voorwerp, waar het 
jtract object gewordene als juist, 
nderlijk en waar gezien wordt, 
e natuurwetenschap en het logisch 
te denken hoogtij vieren en ge- 

zien worden als godefl, die met hun uit 
het verleden geabstraheerde wetten, die 
toegepast op heden en toekomst elk toe- 
komstbeeld illusieloos maken, de mens 

i zonder menselijkheid. 
lurf om te leven, om illustere toe- 
eelden op te bouwen, die een 
iarde voor geluk zijn in het heden, 
it. Men wil zekerheid, de natuur- 

wetenschap geeft relatief de hoogste ze- 
kerheid, dus kiest men deze verobjecti- 
verende zicnswijze, met het gevolg, dat 't 
leven, door onveranderlijke, ijskoude wet- 

ten geleid, op ons af komt, terwijl wij niet 
meer op het leven afgaan, als naar een 
nieuw en ononderzocht gebied, waar alles 
ongewis is, waar een avontuur begint, 
waarvan de afloop bij lange na nog niet 
vast staat. Dit kan bijna niet meer. Hij, 
die het toch probeert is asociaal en wordt 
n.b. niet au serieux genomen. Men wil 
zekerheid en daarmee ook onmenselijk- 
heid, onnatuurlijkheid. Men wil een psy- 
chologische test om te zien of Jaap de 
HBS kan halen. De mogelijkheid, dat hij 
het haalt kan procentueel nauwkeurig be- 
rekend worden. Z o  staan Jaaps kansen 
voor de toekomst, als procenten. Maar 
men vergeet dat Jaap testbaar gemaakt 
is, door een omgeving, die hem zodanig 
dwingt te denken dat dit meetbaar wordt. 
De test gaat immers ook van deze ge- 
dachtengangen uit; kansberekening, logi- 
ca etc. 

Alle illusies worden het kind bij de ge- 
boorte al ontnomen, zodat slechts een 
holle wereld, geregeld door een illusie- 
loos verleden (in het verleden bestaan 
nooit illusies!) hem aanstaart. Mag de 
mens er zich dan niet thuis voelen, mag 
hij dan zoekend naar menselijkheid, die 
bijna onvindbaar is geworden, falen in 
zijn opdracht de naaste lief te hebben. 
Hij kent zijn naaste nauwelijks, hoe kan 
er dan sprake zijn van beminnen? Mag 
hij dan, of beter moet hij dan niet onge- 
lukkig zijn, omdat het tere, broze geluk 
in zijn handen stukgeslagen wordt door 
wetten. 

Of zoals Gheorqhiu zeqt in ,,Het 25ste 
Uur": ,,De aarde-heeft opgehouden aan 
de mensen toe te behoren". Dit mag voor 
ons misschien wat overdreven klinken, 
voor Gabriël Marcel, die voor dit boek 
een welhaast profetische inleiding schreef, 
is dit een bijna onafwendbare toekomst- 
verwachting voor een decaderende, ver- 
ziekende en verstarde Westerse cultuur, 
die zo analytisch is geworden, dat geen 
mens de brokstukken meer aan elkaar lij- 
men kan. 

Ikzelf ben niet zozeer geneigd het zo 
zwart te zien; te meer daar er reeds aan- 
wijzingen zijn, die duiden op een beter 
begrip voor de moeilijkheden van de re- 
laties tussen de mensen onderling. Maar 
misschien zijn deze uiterst vage, en on- 
omschrijfbare aanduidingen ook illusies, 
doch de hemel moge verhoeden dat dit 
ZO ZOU zijn. 

Het is te hopen dat de ontwrichting 
van het westers geestesleven, die ik hier 
heb trachten te schetsen tijdig bezworen, 
kan worden. Er  is tegenover het vele 
goeds dat werd verworven, en waaraan 
ik misschien al te nonchalant ben voorbij- 
gegaan, doch wat ook buiten de beper- 
king van dit kader viel, ontzettend veel 
reeds vernield, zoveel, dat men er haast 
aan zou gaan twijfelen of Christus' lijden 
di: ooit kan helen. 

Joost Breuker VIB 






