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VRIIDAG 6 SEPTEMBER: Eerste dag 
iri 't rrieiiwe schooljaar. Ik was verbluft 
door 't feit, dat leraren in slechts twee 
niasnden z6 van uiterlijk kunnen veran- 
deren. Door de zon kan 't niet gekomen 
n Daar arordt je alleen maar bruin 
van. Maar ja, als je even uienf. gaat 't 
!wel weer. 

DINSDAG l OKTOBER: Xcctorsdag 
uiel in 't water, maar me kregen toch vrij. 
Ik heb de u7ekker gesmeerd en de rem- 
men van mijn fiets gecontroieerd. 

VRIIDAG 4 OKTOBER; Mijn poes is 
oizerieden. Hij trachtte, balancerrnd op 
mljr~ scheermesje de zeep te bereiken 
maar striiikelde. Gaarne bezoek. geen 
bloemen. 

DINSDAG 15 OKTOBER: Mef de hele 
redactie naar de paardenmarkt te Zuid- 
laren. de grooíste in Ezirupa. W e  klopten 
goedkeurend op de schoften van Aröbi- 
sche imporf-hengsten. De koffie was goed. 

WOENSDAG 16 OKTOBER: Leger- 
dag de hoogste klassen izraren getiiige 
wan Staat's onvermogen oni haar gewa- 
pende onderdanen van warm voedsel te 
vuurzien. Pater Conrector moest om 
brood bedelen. Via rcaiistisclie geschrif- 
ten op  de binnenkant van de deuren in de 
cantine maakten me a l  enigszins kennis 
met 't soldatenletien. W e  iayen infensie- 
ve sportbeoefening in tireemde, vies-groe- 
ne slap-han,qende kniebroeken. Dat maak- 
te ailes goed. Opblaasbare rtibberboten 
z in  ppraclrtig. Ik vraag me af, of er $11 tijd 
vôii nood ook een tweede aanwezig is 
a!s de eerste defect is. 

DONDERDAG 24 OKTOBER: Ver- 
krersles op de a111a over ,,bronunec met 
kinderen achterop". Ik heb terstond mijn 
achterspatbord tot 't zadel mit geverfd. 
Eis: achterspatbord 30 cm tfiit: achter- 
licht 48 cm boven de grond. Ezelsbruy- 
getje: vermenigvuldig met 2 dan krijyt 
men precies de maten van Amerika's po- 
pirlairste ..staru. 

WOENSDAG 30 OKTOBER: Rectors- 
dag, beslist geen onderdeel rian de Herfst 
pauze. doch EXTRA urije dag. Omdat 
het zo koud riws boden uie jnffroziw de 
Bruin aan een glaasje cognac voor haar 
ie gaan halen. Z e  sloeg 't haastig R F ,  
zeer tot onze teieiiistdliny. Ondergete- 
kende hoekte twee schaokovernrinningen, 
de één door briljant torenspel en taktisch 
opstellen, de ander door 't niet opkomen 
van de tegenstander. 

VRIIDAG l NOVEMBER: Dankdag 
voor 't ~ C L L W S .  Mijnheer <;robbr geeft de 
hortensia in de kamer van conrector van 
Noort een scheut water extra. 

WOENSDAG 13 NOVEMBER: 140 
jaar geleden iierdreiien de koznkken d? 
Fransen rrit Zurolle en Groningen. Te- 
vens ruifureie d a g  Verslagen en opstei- 
/en uiin de Coebergh-prijsvraag komen in 
't volgend niimmcr. 

KRONIKUS 

In memoriam 
M. van der Weiden 
O p  28 oktober overleed in het ziekenhuis St. Joannes de Deo 
onze oud-leraar de heer M. van der Weiden. Niemand van 
de momenteel aanwezige leerlingen heeft hem als leeraar mee- 
gemaakt, omdat hij in juli 1955 van de school afscheid nam 
hij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Toch 
was hij voor veel leerlingen geen onbekende figuur: bij sport- 
evenementen was hij vaak aanwezis en wanneer er op  zondag 
door de schoolvereniging Alliance een wedstrijd werd gespeeld, 
stond hij per se langs de lijn om naderhand zijn visie te geven 
op de prestaties van het voetbalelftal. 
De heer van der Weiden wist zich zeer nauw verbonden aan 
onze school, waaraan hij als tekenleraar 33 jaar lang zijn heste 
krachten gegeven heeft. Bij gelegenheid van zijn zilveren 
leraarsfeest schreef pater N. Vlaar: ,,Voor mijnheer van der 
Weiden moeten wij eigenlijk een edeler metaal dan zilver 
uitvinden, want hij werkte reeds voor de school. toen bet 
lyccnm nog in het stadium van de prae-historie verkeerde." 
Geen wonder dat het Triniteits-lyceum door hem werd be- 
schouwd als een werk, waarvan hij mede de fundamenten 
gelegd heeft. Hij ging er altijd trots op  dat zijn naam in de 
nu levende schoolgemeenschap zou blijven voortleven. 
Een van de mensen van het eerste uur is heengegaan. W i j  
houden zijn nagedachtenis in eer. Moge hij het verdiende loon 
ontvangen. Rector. 

$Dierbars lezers 

De fraaie plaat op de voorpagina is één 
van de vele beeldhouwwerken van de 
kunstenaar, over wie u op pag. 8 en 9 
meer kan lezen. Gaarne beveel ik ook 
ter lezing aan 't ingezonden artikel van 
oud-leeding P. v. d. Smaal over de God- 
fried Bomanskring. Er is in de afgelopen 
maanden nogal veel sport beoefend: Rec- 
torsdag, hockeycompetitie, Vic-toernooi, 
en tenniskampioensrhappen. 
Ik dank daarom in 't bijzonder Hans van 
Wissen, die 't leeuwenaandeel van de 
verslagen hiervan voor zijn rekening 
heeft genomen. In de komende maanden 
zal hij 't zeker minder druk krijgen als 
diverse sporten hun gedwongen winter- 
slaap beginnen. O p  ons eigen ,,sport- 
veld" kan na een regenbui drie weken 
niet meer gespeeld worden en doet men 
dat wel, dan is er meer sprake van een 
wedstrijd ,,in" 't veld dan een wedstrijd 
..on" 't veld. Verscheidene klassen heb- 

dat tijdens voetbalwedstrijden in de 
gymnastieklessen moeten ervaren. Klas 
Vlb was eens m enthousiast, dat er tot 
4 uur werd doorgeploeterd. 
W e  hopen vlak na de Kerstvakantie een 
volgend nummer te kunnen uitgeven met 
o.a. de bekroonde opstellen van de Coe- 
berghprijsvraag. 
Het opstel van Jaap Vromans, dat de 
eerste prijs behaalde vindt u reeds in dit 
nummer op pag. 3 en 4. 



De laatste acte die dit wild en vreemd verhaal besluit, is 

tweede kindsheid en totale vergetelheid, zonder tanden, zonder 

ogen, zonder smaak, zonder iets. 

W. Shakespeare. 

Hij liep langs het strand. Het geluid van de golven. de glinste- 
ring van de zee. 
Hij keek enige meters voor zich op de grond. Zijn passen 
waren als in spel, soms groot, soms klein. De schelle- zon en de 
wind gaven tranen in zijn ogen. 
.,Mijn moeder." dacht hij. 
Zijn stappen werden regelmatig. 
.,Ik heb haar opgezocht. Voor het eerst. Eigenlijk was zij een 
hectje hoos. dat ik niet eerder gekomen was. 
Ik heb mijn gezin, ik heb mijn werk. zij moet het i i i i j  maar 
vergeven. Hoewel ...... ik weet dat dit moeilijk voor haar is". 
Een zuster legde mij uit. waar haar kamer was. O p  de lange 
gang stonden rolstoelen. Ik bekeek de deur. 
E r  was geen nummer op. Ik bewoog de kruk. 
Het eerste dat ik zag,waren haar ogen, verbaasd, toen blij en 
glinsterend: van een plotseling opgeschoten traan misschien. 
De kamer was eigenlijk een zaal. O p  gelijke afstand van 
elkaar. stonden vijf hoge bedden. Het was er zo helder als in 
een ziekenhuis. Eigenlijk uras het daartoe ook ingericht; bijna 
alle oude mensen hebben een of andere kwaal. 
Ik liep op haar af en zoende haar. Ik groette de twee andere 
vrouwen en de zuster die bij haar zaten. 
Met iets van trots vertelde mijn moeder hen, dat ik haar zoon 
utas, die helemaal uit N. gekomen was. 
Ik ging naast haar zitten. hij het raam, dat bijna een gehele 
wand besloeg. 
Het zag uit op een soort binnenhof. met een grote treurwilg 
en wat andere bomen. De zon scheen erover. 
Mijn moeder vertelde mij. dat mijn zuster geweest was. 
Deze had haar verteld, hoe haar kinderen het maakten op 
school. De  kleine Frans was niet zo best en... 
Ik merkte. dat haar houding tegenover mijn zuster nog steeds 
koel was. Ik trachtte haar uit te leggen. dat zij werkelijk niet 
hij haar had kunnen blijven. 
Mijn zuster heeft een groot gezin. Zij was een zenuwinstorting 
nabij. Haar man kon zich verschrikkelijk opwinden over een 
kleine last die mijn moeder hem aandeed. 
De laatste tijd. Ik begrijp het. maar kon het mijn moeder niet 
uitleggen. Zij sprak glimlachend tegen, maar ik voelde dat zij 
van geen vergeving wist. 
De andere vrouwen die bij ons zaten, verhinderden ons een 
vertrouwelijk gesprek. 
Dc ene zat achterovergeleund in haar stoel, de handen samen- 
gevouwen op haar huik. Zij had geen gezicht, zoals dat onder 
een Volendamse muts vandaan kon komen. 
Zij droeg een gouden bril met ronde glaasjes. 
Stug keek zij onze richting uit. 
Mijn moeder sprak door. en vroeg naar mijn kinderen. 
Ik vertelde wat zij wilde horen. 
De zuster stond. ,,Mijnheer, als de dames direct gaan eten. wilt 
U dan even daar gaan zitten." 
Zij wees naar een lage stoel met een tafeltje. in het midden 
van de mal. ,.Anders eten de dames niet, weet U". 
Mijn moeder stribbelde tegen, maar de zuster gaf mij een 
knikje. terwijl zij een gezicht trok van: .,Let maar niet op 
haar". 
Een jonge zuster reed een wagentje binnen. 
Ik ging op de mij toegewezen plaats zitten. De drie vrouwen 
kxken mij glimlachend aan. 
Ik stak een sigaret op. De vrouwen begonnen te eten. 
Op  hun borden lag zo weinig, dat ik mij afvroeg hoe ze daar- 
van in leven konden blijven. 
Beurtelings trokken zij afkeurende gezichten. 
E r  stond geen asbak op mijn tafeltje. Ik gebruikte mijn luci- 
fersdoosje. 

Toen bemerkte ik dat achter een schern~, waar ik tevoren 
niet achter had kunnen kijken. nog een vrouw zat. In een rol- 
stoel. Een zuster naast haar voerde haar. met geduld. 
De vrouw had grijze haren, van achteren recht afgeknipt en 
keek scheel. 
Zij was zo'n hoopje ellende. dat zij geen medelijden ineer 
kon oproepen, maar eerder verwondering. 
Ik doofde mijn sigaret in mijn lucifersdoosje, en hraiiilde 
daarbij mijn vingers, door het karton heen. 
Toen ik opkeek zag ik, dat de vrouwen bezig waren stukge- 
sneden perzik naar binnen te werken. 
Even heerste er onder hen een meningsverschil over de per- 
zik. Mijn moeder vond hem lekker. de twee anderen vonden 
hem te zuur. De perziken waren van mijn iiioeder. 
De tafel werd afgeruimd. 
De oude zuster kwam op mij af. en fluisterde mij toe: .,Dat 
komt nou door U'. 
Ik zag een vrijwel onaangeroerd bordje cten staan. En  luider 
sprekend: .,U kunt rustig weer bij uw moeder gaan zitten 
hoor". 
Ik stond op. 
Ik vroeg aan mijn moeder, waarorn d i  vrouw richter liet 
scherm gevoerd moest worden. 
,. Eh ... 0. zij. Ja, ze heeft rheuma in haar armen. Zij kan trou- 
wens ook niet slikken. Eén keer is zij bijna gestikt, toen de 
zuster te veel op  de lepel gedaan had". 
,.Zij kan niet praten ook". zei een van beide vrouwen. die tot 
dan toe nog niets gezegd hadden. 
Zij was een niagere vrouw, met benige vingers en ingevallen 
wangen. Zij had een pienter gezicht niet zwarte kraaloogjes. 
,.Haar man komt wel eens". vervolgde zij. ,.en brengt dan 
snoepjes voor ons mee. Hij is directeur van een fabriek.  
Een zuster rolde de vrouw die achter het scherm had gezeten 
naar ons toe. maar liet haar op de helft van de zaal staan. 
,.Dat vindt zij fijn. he...", zei mijn inoeder. 
, ,Want zij kan alles goed verstaan, alleen dat praten he; maar 
lachen kan zij ook." 
.,Vroeger werkte mijn man hij een suikerfabriek. hij is nu a1 
zes jaren dood, maar...". 
,,Pas geleden vertelde je ons. dat hij al vijfentwintig jaar dood 
is". onderbrak mijn moeder. 
,,Is dat zo?", vroeg de magere, ,,ach, het spaat wel op het bid- 
prentje. Meneer, zoudt u mijn tas ......, dank U''. 
Zij knipte hem open en zocht .... .,Ik kan bet niet vinden 
hoor", zei ze eindelijk. 
Zij zette haar tas meer op de grond. 
, ,Wa t  was ik nou alweer aan het vertellen?". 
, ,Van die suikerfabriek". hielp ik haar. 
,,O ja. toen waren wij in goeie doen he. en dan maakten wij 
reizen; en zodoende hen ik bijna overal geweest. En  als ik de 
andere vrouwen hier. daarvan vertel. dan gaat zij meeknik- 
ken". 
Zij wees met haar hoofd in de richting van de stomme vrouw 
die wezenloos door ons heen zat te staren. 
,.Dan wil zij daarmee zeggen, dat zij daar ook geweest is". 
Ik ging verzitten op mijn stoel, terwijl ik dacht: ,.Waaroni 
dit allemaal vertellen, waar die vrouw zelf hij zit?', 
Mijn moeder boog zich wat naar mij toe: 
.,Maar het is erg hoor, zij kan niet eens met haar eigen man 
praten. E n  als de zuster ons 's morgens biscuiten met thee 
op bed brengt en zij geeft haar niet het eerst". - op de gang 
ging luid een bel - ..dan roept zij mmm ... mmm ..., en zij wordt 
dan helemaal zenuwachtig, want zij is bang, dat zij overgesla- 
gen wordt". 
E r  keek iemand om de deur. 



De zuster stond op: .,Kom dames. televisie kijken", riep zij 
met een geforceerde blije stem; en zich lot mij wendend: ,.dan 
kunt u meteen even rustig met uw moeder alleen praten, 
meneer". 
Met tegenzin stonden de vrOum.en op. 
,,Het is middag, er kan hoogstens kinderuurtje op de televisie 
zijn". overwoog ik. 
De zuster nam ze een voor een bii de hand, en bracht ze 
naar de deur. 
De stomme vrouw werd weer achter het scherm gereden. 
Mijn inoeder begon weer te praten ; over kennissen van vroe- 
ger en dat die en die al dood waren. Van sommige wist ik 't al. 
,,Moeder, waarom praat U niet over de fijne dingen, die ... 
eh ..., of vindt U 't hier niet prettig ?" Vroeg ik. 

..O jawel"; zij keek mij vragend aan, ,,Maar er is hier niet 
veel te beleven hoor. W e  hadden alle vijf, op deze zaal wel 
een telt-visie willen hebben. zodat ure allemaal vanuit ons bed 
konden kijken. 
Alleen voor 's avonds dan. W a n t  overdag kunnen wij bene- 
den kijken. 
Nou moet je weten dat, die mevrouw die daar zat"; 
Zij wees naar de stoel, waarop zoPven de magere vrouw ge- 
zeten had. 
,.Dat die een tdevisie van zichzelf in haar huis heeft staan. 
Maar die mag zij hier niet neerzetten van haar zoon. Die wil 
dat zij daarvoor de nieuwprijs van de directie vraagt. Maar 
di6 is ook niet gek. 
Die jongen zit gewoon te wachten op haar dood. 
Erg hoor". 
Even wist mijn moeder een gevoel op te wekken, een haat 
tegen die zoon. 
.,Had hii toch minstens kunnen geven" vond ik. 
E r  werd thee voor ons binnengebracht. 
DP verpleegster zette de k o p j ~ s  voor ons neer. en haalde een 
kocktrommcl uit de kast. 
,,Had hij toch minstens kunnen geven, is het enige wat mijn 
moeder in mii heeft kunnen opwekken. 
Waarom kan ik mij niet mee; in haar verplaatsen? 
Waarom begrijp ik haar niet meer?", dacht ik. 
Terwijl zij bezig was me te vertellen wat zij iedere dag maar 
deed, kwam de magere vrouw met de zuster het zaaltje bin- 
nen. De oude vrouw werd neergezet op de stoel, waarop ik 
onder het eten had gezeten. 
Zij nam een tijdschrift van de tafel, maar stond toen weer op. 
en liep naar ons toe. 
De  zuster verbood het haar. 
..Zuster. daar kan ik niet lezen. zo donker als het is". verzette ., ~ . 
zij zich. 

Ik vroeg de oude vrouw, wat er op de televisie was geweest. 
Onmiddellijk kwam zij bij ons zitten: 
..Over paardensport, meneer. Het interesseerde me niks. 
En  aan die mensen beneden heb je ook helemaal geen aan- 
sp raak .  
De zuster legde haar breiwerk neer en ging de glazen van de 
nachtkastjes halen. 
.,En die bevalt mij helemaal niet", ging zij fluisterend verder. 
.,zo kattig als dat mens is". 
Ik wist niet meer dan: ,.Och. dat zal wel meevallen." te ant- 
woorden. 
Mijn moeder drong er op aan, afscheid te riemen, zo ik nog 
voor donker thuis wilde zijn. 
,,Meneer", ging de magere vrouw verder, alsof zij iniets gc- 
hoord had, ..U moet weten. ik had turce zoons en die waren 
allebei dokter. U moest eens weten hoe wij voor hen krom 
hebben moeten liggen. Om hun studie te bekostigen bedoel ik. 
Wan t  wij hebben slechte tijden gekend hoor ... 
De ene is gestorven. E n  zijn kinderen zijn nu bij mijn andere 
zoon en ... 
De oude vrouw bleef maar vertellen, een beetje voor zich uit. 
Zij bemoedigde zich, was hoos op zichzelf en sprak opeens 
weer, alsof het haar eigenlijk niet aanging. 
,.Zij waren allebei dokter. En  die ene heeft een gelukkig 
gezin nu. Maar die andere is dood. Ik weet niet meer hoe 
hij gestorven is ... 

Het was ongeveer tegelijk met mijn iiian". 
Ik stond op en deed mijn jas aan. 
Zij praatte maar door. 
Ik deed mijn jas goed. 
Nog had zij er niets van gemerkt. 
Ik schuifelde een beetje. 
Toen zag zij mij staan. Zij keek mij melancholiek aan. met 
grote ogen. Haar lippen trilden of zij zou gaan huilen. 
Ik gaf mijn moeder een zoen: 
,.Sterkte moeder. Ik kom je over een week of twee nog wel 
eens opzoeken." 
Ik gaf de andere vrouw een hand 
Ik stond op de gang. Z o  snel ik kon liep ik naar de deur. 
Vrij! Adem halen. vlug adem halen! W e g  uit dit gebouw van 
bederf en ellende ! 
Hij liep over het strand naar de weg; een paar voetballende 
kinderen liepen hem bijna onderste boven. 
Hij bleef even stilstaan. 
Ta ta ta ... pa pa pa ... neuriede hij. 
Toen lieo hii wea. . , u  

Jaap Vromans. 

Dit opstel is op Culturele Dag bekroond met de eerste prijs 
van de Cwbcrgh-prijsvraag. 

red. 



JARENLANGE STRIJD BESLIST 
AUGUSTIJNEN BEKORTEN H U N  
AFKORTING 

C U L E M B O R G .  22 N O V E M B E R  

Sedert een paar  maanden valt  het op. dat  de  paters aiigustij- 
rien. die door de  figuren als de  paters L. Verhagen, I. Mijns- 
bergen. E .  Hendrikx. R. Kwant ,  N. Luijpen, A.  Hulsbosch en 
anderen niet onbekend zijn, nu OSA achter hun naam zetten 
in ~ I a a t s  van  het reeds zolang vertrouwde O E S A ,  O r d e  v a n  
S. Augusíinus in plaats van  O r d e  v a n  de  E R E M I E T E N  van  
Sint. Aug~i s t in i~s .  
Reeds jaren schreven de  augustijnen i i i  de  Verenigde Staten: 
O S A .  D:e gewoonte werd overgenomen door de  Spaanse  en 
Italiaanse provincies. maar vond geen weerklank in Duits- 
land, Nederland en België. Terwille van  uniformiteit in ge- 
heel de  orde heeft de  tegenwoordige Spaanse generaal-overste 
pater Luciano Rubio. onlangs het gebruik voorgeschreven v a n  
O S A  achter de  eigennamen. Maar voor  d?  officieel kerkelijke 
instanties is  de  titel OESA behoiid'en. 
D e  diepere achtergrond van  deze ..naai~isverandering" hangt  
samen met een kleine liturgisch? ..revolutie". D e  curiale ro- 
meinse conareaatie in dezen noemde $31 l962 Ausustinus. de  .. .. 
bisschop van  Hippo. niet langer: stichter van  de  augustijnen 
ereinieten orde,  maar geestelijk vader.  leermeester. Daarmee 
werd een in d e  eeuwen ontstane overlevering aangetast, die 
zich gevormd had na  het in 1256 o,p initiatief van  de  pause- 
lijke curie tot  stand gekomen orde verband onder enkele meest 
uit canonicale kringen stammende en  zielzorgelijk geordiën- 
teerde ..eremieten", die Aiigiistiniis van  Iecrnieestcr. geeste- 
lijke en u.etenschappelijke inspirator gekidclijk tot d e  stich- 
ter vali  d e  aiigustijneii verhieven. 
Tegen alle historische bewijzen in schijnt pen bepaalde rich- 
ting dat  stichterschap toch te blijven urgeren. H e t  anb-oord  
o p  deze onjuiste tendens ligt in een studie over  het .,augu- 
steinse eremitisme" in d e  12de en 13de eeuw in  Italië: een 
studie waarvan d e  publikaties a l  herhaaldelijk gewenst werd, 
maar die nog niet verkerkelijkt kon worden. 
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- gesprek over 20 jaar :usicn v a d e  e? 
zoontje : 
Z , ,Papa,  wat l e c d c  L vroeger o p  s c h o o '  
V , ,Wij? Wij Ikerclen Latlin en G r e k s  

enzo" 
Z ,,He, wnt heb je dbár nou aan'?'' 
V , ,Ja,  dat wisten wc zelf ook niet, maar 

re reiden dot hct goed was" 
Z , , I k  hoef toch later niet o p  zo'n schoo:, 

!papa?" 

V , ,Nee hoor, vent. dat kan rlet  meer. 
want die schole l  zijn allang ~iitgc- 
s!orven" 

d r r k  nic!, dat a l e s  wa! ik  schriif waar is 
- 't is maar even waar. voor mij eri 
rclfs dat niet altijd 

- credo: enthousiast worden k a n  gevaar- 
lijk zijn oftewel:  emories beinvloeden - 
ook negatief - produkt~vitet  

. . , da looa  was niet van Shaw"  (~i i t  
d e  klas) 
A Ik heb jeik o p  r ' n  hoofd 
B Z a  ik moraen wel een D D T - F D U I ~  
neeb iengen  

- these: d e  slaprrighaid v a n  d e  e e r -  
Iingen word! bepaald door het enthou- 
siasme vnn de leraar 

- d e  meest grandioze smoes die i k .  al 
die bijna r e v e n  jaar hicr o p  school, heb 
gehoord is die ven  d e  duisterna n  kok^ 
kerhout t g v .  het uitvallen van het I~cht. 
Bravo, 'n pracht exemplaar1 

f W e e r  een (uiteraard vrijblijvende) 
leestip: Koop ,.Kroeglopen" van C a r m g -  
gelt voor het te iaat i5 Immers, d e  ver-  
enlglng van anti-alcohol~sten heeft een 
verzoek ingedie-d bij d e  regering om 
Carmigrjel! een ichrijfvcrbod o p  te leg- 
gen Waarom? Hij nodigde o p  zijn n 
Ar t s  gevierde verjaardag o . a  zes  kroeg^ 
bazen u ~ t  

- U weet: het corresponden:ienumrrer 
s AVA 21874 

AVA 



RECTORSDAG 
door: Hans van Wissen 

en Jaap Geenen 
Eindelijk konden Mendelieren en Trinitariërs hun enthousiaste 
krachten dan eens meten op in alle opzichten sportwaardige 
terreinen, ofschoon we de indruk hadden dat het op ons eigen 
besloten veldje, vooral tijdens de t~~weds t r i iden ,  iets gezelli- 
ger en veel luidruchtiger was. De stemming daalde echter 
steeds aanzienlijk, wanneer er weer een stille jongeman, louter 
aanwezig omdat het van hem werd verwacht. met verstijfde 
ledematen het veld afgedragen moest worden, als de koude 
hem eenmaal te veel was geworden. Een factor was zonder 
twijfel dat het vertoonde spel, vooral wat het voetbal betreft 
niet van dien aard was om luid schreeuwend en toeterend 
rondjes te gaan lopen. 
Somber verklaarde de jeugdige heer Toeset, reeds een be- 
kende persoonlijkheid op school, dat het een amorfe boel was 
en dat was ons genoeg. Al met al kan toch zeker niet gezegd 
worden. dat het een niet of minder geslaagde Rektorsdag zou 
zijn geweest, integendeel. 
Helaas konden we onze heste dammers niet afvaardigen en 
ondanks de dappere en intelligente wijze van verdedigen ging 
deze tak van sport met een score van 50 tegen 34 verloren. 
Het schaken daarentegen werd overtuigend gewonnen, hoewel 
we tot onze spijt moesten constateren dat het Mendel erin 
slaagde om tegenover de 27% punt van onze schakers maar 
liefst 15% wisten te stellen, voorwaar een tegenval!er. Intussen 
steeg de spanning der tafeltennissende mogendheden met de 
minuut. Door  uitstekend ,.spin" spel van enkele lagere klas- 
sers werd de overwinning met een verschil van twee punten 
(54-52) hinnengehaald. 
Nog steeds blijkt het aan speelruimte en -gelegenheid 
voor volley- en basketball ons parten te spelen. Bovendien 
vernamen wij dat de Mendelieren onder de gymnastiekles 
mogen doen wat hen belieft. 
Kortom ook dit jaar gingen deze sporten verloren en toch viel 
er enige verbetering waar te nemen die ongetwijfeld ook zijn 
oorzaak vindt in het feit, dat de jongste van onze gymleraren 
nog zo jong is en dus zo verrukkelijk enthousiast. Vooral de 
klassen 5a en VbI hielden de eer van ons baskethall heel hoog 
tegen de sterkste klassen van het Mendel en d e  volleyers 
komen steeds dichter in de buurt van onze tegenstanders. De 
uitslagen van volley- en basketball waren resp. 21-39 en 
12-48. Handbal werd eveneens een zege voor het Mendel- 
College en wel met 29-15 hetgeen niet tot diepe somberheid 
hoeft te leiden. Om in het voethallen aan het langste eind te 
trekken hleek voor onze trappende klasseteams een peuleschil- 
letje: 27-17. Ook is het zo langzamerhand wel duidelijk, dat 
we op hockeygebied niet zijn te verslaan; de 36-24-eindstand 
was beslist niet geflatteerd. 
Als we al deze resultaten hij elkaar optellen. komen we tot 
de slotsom. dat we elkaar maar heel weinig toegeven op 
sportgebied. Jammergenoeg is nog nooit een athletiekprogram- 
ma opgenomen in de competitie tussen de beide Augustijnen- 
scholen. 
Buiten het competitieverband liepen jongens van heide scho- 
len een wedstrijd over 1000 meter, die in schitterende stijl 
gewonnen werd door Dik van der Vlugt. Voor Fred Bonge- 
naar werd dezelfde tijd afgedrukt: 2.51.3. 
Tijdens elke wedstrijd blijkt weer de grote rivaliteit tussen 
deze krachtpatsers en beiden staan op eenzame hoogte aan het 
snelvoetersfirmament van onze scholen. 

Voetbal : 
Mendel-Triniteits 3-1 

Zoals gezegd van onze kant een bepaald zwak gespeelde 
partii, die deed uitkomen, dat Mendel in staat'is een goed slui- 
tende ploeg op de been te brengen, terwijl het verband in 
onze ploeg totaal ontbrak. De oorzaak hiervan ligt zeker in 
het feit. dat een d o e s  als de onze, die zware verliezen heeft . u 

geleden door het vertrek van verscheidene vooraanstaande 
voetballers en dus uit een aantal debutanten bestaat. slechts 
één oefenwedstrijd speelt en dan nog wel tegen een zwakke 
broeder als Hageveld. Keer op keer zagen we misverstanden 
in de defensie, die zelfs leiden tot doelpiinten. De voorhoede 
bestond uit individueel misschien wel verdienstelijke spelers, 
maar van een goede aanval opbouwen, hadden ze kennelijk 
geen kaas gegeten. In het begin werd al meteen duidelijk, dat 
het Mendel sterker was en dat het dat ook zou blijven als er 
niet gauw wat veranderde, maar hoe kon dat? Na een minuut 
of twaalf wisten de Mendelieren middels een wat rommelige 
combinatie het net te vinden. Voor het oog geen fout van de 
defensie, maar het was duidelijk, dat bij elke charge van de 
Mendelieren te traag werd ingegrepen; men wist niet of men 
het zou doen of niet. Gelukkig bleek de verdediging van het 
Mendel ook niet onpasseerbaar en herhaaldelijk drongen 
midvoor en medespelers door tot dichtbij het doel. In de 20e 
minuut leidde dit tot een aardige aanval. Bronstring kreeg de 
bal voor de voeten en raak was het; een mooi beheerst doel- 
punt. De spanning was er weer volledig. maar wie zag niet. 
dat het mis zou gaan? Een regen van aanvallen op ons doel. 
vaak uitstekend gekeerd door keeper en backs van wie vooral 
rechtsback Kaart een goede partij speelde. Met gelijke stand 
(1-1) hrak de rust aan en werden allen gedirigeerd naar de 
sintelbaan, In de tweede helft hetzelfde spelbeeld; Mendel 
sterker, Triniteits onsamenhangend. maar dat aardig compen- 
serend door individueel goede prestaties; heslist geen mooi 
spel. 



Ons trionifere-nd hockeyfearn: Staande L 

u. Beurden, Neyens, Gepkens (res.) en E 
v. d. Puffen. Beelen. Verburg en Hoek. 

In de 17e minuut bracht de kleine Tcn  Smit van het Mendel de 
bal goed op. passeerde enkele tegenstanders, gaf een op maat 
gesneden pass en rustig werd door de middenvoor onze kee- 
per omspeeld en de bal met een beheerste trap in het leege 
doel gezonden. (2-1). Niet lang daarna werd het 3-1 door een 
fout van defensie en keeper. Eén Mendelier stond tussen drie 
Trinitariërs in met de bal aan de voeten. Niemand viel aan 
en de keeper dook over het zuiver gericht, maar zonder veel 
kracht afgevuurde schot been. Toen d? scheidsrechter met 
een lage toon de wedstrijd uitfloot, was iedereen blij naar huis. 
nou ja, naar de prijsuitreiking te kunnen gaan. 

Hockey: 

Na een mentaal opkikkertje van pater van Beurden, een foto, 
een yell en handjes schudden, trok ons hockeyelftal om 10 
minuten over één ten strijde tegen de vertegenwoordigers van 
het Mendel College. Dick van de Putten was geblesseerd en 
moest zich laten vervangen door Pieter Hoek, die zich, hetzij 
nu reeds gezegd, goed weerde. De heren Wentholt. gehuurd 
van Rood-Wit, en Nederkoorn, ons allen welbekend, waren 
scheidsrechters. 

Na  het beginsignaal begonnen beide teams wat zenuwachtig 
heen en weer te slaan, maar langzamerhand kwam er toch 
tekening in de  strijd. Het bleek dat onze viermansvoorhoede 
zich wel opgewassen voelde tegen de ietwat zwakke achter- 
hoede van het Mendel, waarin Wilms ontbrak - hij had de 
vorige dag in een oefenwedstrijd zijn pols gebroken door het 
ook vandaag weer ruwe spel van zijn eigen helper. De half- 
linie had het middenveld in handen en de achterhoede zorgde 
er voor dat de paar uitvallen van Mendel in de kiem ge- 
smoord werden. De voorhoede werd steeds agressiever. waar- 
bij vooral rechtsbuiten Maarten Breuker met zijn razendsnelle 
akties de Mendelachterhoede ontwrichtte. W e  kregen enige 
rtrafcorners toegewezen. maar die werden steeds vakkundig 
om zeep geholpen. 
Totdat na ongeveer 20 minuten er weer een strafcorner half 

1.1.12.r. Bosman, Gros, B a d o u ~ ,  Gcenen, p. 

!vers (ces). Zittend: Rosenkrans. Breiiker. 

werd gestopt. Linksbinnen Thijs Beelen kreeg de bal toch 
nog voor zijn schietgrage stick en hij knalde zo ontstellend 
hard in. dat de keeper de bal waarschijnlijk alleen maar tussen 
zijn benen heeft horen gaan. Hierna kwam er van de kant 
van het Trini zo'n stormvloed van aanvallen dat de Mendel- 
achterhoede slechts met kunst en vliegwerk het doel tot de 
rust schoon kon houden. Na de thee trok bet Triniteits meteen 
weer in de aanval en reeds na 7 minuten werd het 2-0. Thijs 
Beelen ontving iets voor de 22-meterlijn de hal van de snelle 
en technische linksbuiten Paul Verburg, hij omspeelde 3 
Menddiers en schoot keihard van de rand van de cirkel 
hoog in. Nog geen 10 minuten daarna drong spil Map Badou 
ver op  en schoot van de rand van de cirkel, nog geen meter 
voor de achterlijn hard tegen de binnenkant van de verste 
paal, waarna de bal weer uit het doel sprong. De Mendeliers 
keken vertwijfeld naar de scheidsrechter, maar deze kende 
desondanks een doelpunt toe. 3-0. Hierna kreeg de Mendel- 
voorhoede iets meer vrij spel en zij braken een paar keer ge- 
vaarlijk door. Als het gebruikte doel een echt hockeydoel was 
geweest, het was namelijk veel te klein,,waren zij beslist aan 
twee doelpunten gekomen. De eerste keer pushte midvoor 
Blank langs de verkeerd opgestelde keeper Jaap Geenen, maar 
de bal ging rakelings langs de verkeerde kant van de paal. 
De tweede keer was er even een misverstand tussen links- 
back Klaas Roozekrans en de keeper. De gevaarlijke Storm, 
die even ontsnapte aan de speciale, overigens goede bewaking 
van rechtsbinnen Floor Gras. die hem constant voor de voe- 
ten liepmaakte hier gretig gebruik van maar knalde tegen de 
buitenkant van de paal. Toen echter maakte Maarten Breu- 
ker zich los van de twee man bewaking die hij na de rust 
gekregen had. hij zette hoog voor in de cirkel. de op volle 
toeren liggende midvoor Cees v. d. Putte pikte de bal op en 
veegde hem in de lucht snoeihard in 4-0. Nog even werd het 
Mendel gevaarlijk, vooral toen de keeper een effectvnl rollertje 
verkeerd beoordeelde, de bal half raakte, zodat die voor de 
stick van Storm terecht kwam, die zeker een mooi doelpunt 
met de holle rugslag gemaakt zou hebben, als Geenen zich 
niet snel hersteld had en duikend de bal met zijn stick weg- 
sloeg. Vlak daarna floot scheidsrechter Wentholt voor het 
einde van een wedstrijd die zeker het aankijken waard was 
en waarin we een toch wel oppermachtig Triniteitslyceum van 
het zich dappere verwerende Mende1 College zagen winnen. 
De umpires Wentholt en Nederkoorn floten uitstekend. 

J.O.B. 



SERRE 

DES 

ARTS 
door: Ide van Heyningen 

. 
WNKS: de lezende vrouw 

BOVEN: de steenhouwer 

RECHTSBOVEN: de beeldliouwer werkt aan 
een opdracht 

FOTO PAGINA 9: de schaakspelers 



Als je wil schrijven, over wat voor onderwerp dan ook, is het 
noodzakelijk, dat je dat onderwerp tevoren terdege bestudeert. 
Dit is vooral het geval met het schrijven over kunst. Hier- 
voor moet je jezelf volkomen verplaatsen in de wereld van de 
kunstenaar. 
Dit heb ik dan ook geprobeerd eer ik mijn artikel schreef. Ik 
ben nameiijk in kontakt geireden met de Haarlemmer Wim 
Jonker, een 43-jarige beeldhouwer, die zijn atelier heeft in de 
,,Serre des Arts", zoals hij schertsend de oude orchideeëo- 
kwekerij noemt waarin hij een maand geleden zijn intrek ge- 
nomen heeft. Dat de naam eigenlijk nog niet zo gek is onder- 
vind je als je er binnengaat. Het is namelijk een groot komplex 
van kassen, waarin verschulende soorten van kunst beoefend 
worden, zoals scbiideren, portretteren, beeldhouwen,, foto- 
grafie, toneel en tevens de kunst van het poseren, waarvan 
een meisje me verzekerde dat ze 2 uur stil moest zitten op 
een moeilijk krukje Iedere dag leven mensen zich hier uit op 
hun eigen werk, en vooral 's zondags is het er vol mensen, 
kunstenaars en leken. Tevens kunnen de muziekliefhebbers 
er aan hun trekken komen waarvoor een stereo-alatensneler ~ ~ ~~~~ ,~ ~ ~ ~ ~ - - ~  r ---- 

en een grote verzameling klassieke werken gelegenheid hieden. 
Ergens in een hoek trof ik de heer lonker aan, die bezig was 
bet  gelaat van een meisje te transformeren in klei. Ik-werd 
met een hartelijk ,Hallo zeg, hoe gaat het! Gezellig hier, vind 
je niet?" ,,Zoals je zegt ja. Maar vormt die drukte om je heen 
nu geen belemmering? Het lijkt met dat je jezelf beter kunt 
kmcentreren op je werk als je alleen bent". ,,Oh nee hoor, 
dit is met mij volstrekt niet het geval. 
Deze gemeenschap is juist om van elkaar te leren, om elkaars 
werk te waarderen. W e  moeten ons niet uiten in bekrompen, 
heden maar gedachten uitwisselen uit liefde tot de gemeen- 
schap. Kijk eens om je heen. zie je al die spiegels. Die helpen 
me om mijn uit te werken ohjea van alle kanten te kunnen 
zien. Daardoor zie ik louter het uiterlijke van een mens. De 
gesprekken daarentegen vormen als het ware spiegels waar- 

mee ik het innerlijk van een mens kan peilen, hetgeen aan mijn 
beelden de expressiviteit geeft. 
Juist in de moderne kunst is er een streven om het essentikîe 
van de mens zichtbaar te maken. O p  deze manier wordt ieder 
beeld als het ware het uiterlijk van het innerlijk. 
Ik zal het je laten zien. Hier heb je het beeldje van de 
schaakspelers. Links de aanvaller, de aktieve persoon en 
rechts de afwachtende, schiphaar passief maar in werkelijk- 
heid aktief, omdat hij broedt op een tegenzet. Z o  is het gehele 
leven één groot schaakspel. De zet is het middelpunt, de 
diskussie, bepaalt de gebeurtenissen. Maar zowel ovenvinnaar 
als verliezer zijn van elkaar afhankelijk. Daarom heb ik het 
schaakbord niet laten rusten op een tafeltje maar op de knieën 
van de spelers. Geen van beiden kan nu opstaan anders valt 
het bord. De ene mens kan niet leven zonder de ander. Daar- 
om heb ik het groepje als één geheel gemaakt". 
,,Om een dergelijk werk tot stand te kunnen brengen moet 
je, dunkt me, toch wel een behoorlijke dosis talent hebben 
naast je technische vorming. Heeft u vroeger al een duidelijk 
aanwijsbaar talent gehad? Ik bedoel, blonk u op school al uit 
in een bepaalde artistieke richting?" 
,,Nee, ik mag wel zeggen dat dat bij mij zeker op school niet 
het geval was. Wel heb ik altijd al een bewondering gebad 
voor een mooi beeld of een sprekend portret, en die bewon- 
dering is in de loop van de tijd uitgegroeid tot een vurig ver- 
lanaen om deze kunst zelf meester te worden. Eerst heb ik 
allerlei vakken beoefend waardoor ik al vroeg in kontakt 
kwam met allerlei mensen: Fietsenmaker, stoker, huisknecht 
en boer. Onder dit werk echter leerde ik de mensen bestude- 
ren en de opgedane kennis werkte ik dan 's avonds uit in mijn 
tekeningen. Dit tekenen was louter hobby voor me." 
Maar hoe bent u tot beeldhouwen gekomen, was dat in het 
begin ook een hobby van u?" 
,,ik had wel eens beeldhouwers aan het werk gezien. Dat 
hakken kneden, met eigen handen vormen van een kunst- 



werk greep me al gauw aan. Daar ging ik me ook op t d e g ,  
gen en niet zonder resultaat. Een van deze eerste werkjes 
werd gezien door Anton Molkenboer, die me introduceerde 
bij Prof. Brooner. Deze zag wat in me en zette me als leer- 
jongen bij een steenhouwerij. waar ik grafstenen moest hak- 
ken. Dit heb ik heel kort gedaan. Ik verdiende namelijk 10 
gulden per week, waarvan ik onmogelijk kon rondkomen, Dit 
nam ik natuurlijk niet. vroeg mijn ontslag en kwam terecht 
bij de steenhouwer+j van Pieter Starreveld. Deze zette me 
onmiddellijk aan een beeld van drie meter hoog. Eerst zag ik 
er tegenop, maar omdat ik het geheel zelf mocht aanpakken 
kon ik mezelf eindelijk eens uitleven. Daardoor werd het 
werk plezierig en vlotte erg. Hier is me de zuivere technische 
kant van het beeldhouwen geleerd. Na een paar maanden 
kwam Prot  Bronner me opzoeken. die van mijn ontslag bij de 
vorige baas vernomen had. Toen hij mijn vorderingen gezien 
had, meende hij dat de tijd rijp was om me naar de Rijksaka- 
demie in Amsterdam te sturen, waarvoor ik eerst nog een 
toelatingsexamen moest doen. Daar zag ik werkelijk tegenop 
wegens mijn onvolledige scholing hierin, want de onderwer- 
pen. perspectief en anatomie waren eigenlijk geheel vreemd 
voor me. Je kunt je mijn verbazing en vreuqde voorstellen 
toen ik een week later vernam dat ik geslaagd was vanwege 
mijn portrettekenen. Daarop volgde een studiebeurs. Ik meen- 
de op rozen te zitten, maar al spoedig bemerkte ik dat die 
rozen doornen hadden. Terwijl ik alles op alles zette om mijn 
studie tot een zo goed mogelijk einde te brengen. vergat ik 
mijn M nodige rust. Het onvermijdelijke volgde: overspanning. 
Om op verhaal te komen ben ik een paar maanden gaan rus- 
ten bij een boer. De buitenlucht en het feit bevrijd te zijn van 
alle zorgen deden me zeer goed. Met de ervaring waar miin 
zwakke punt zit, namelijk het te veel doodstaren op één punt, 
stapte ik terug. Van die tijd af ben ik zelfstandig geworden. 
zonder leermeester, zonder geld. Van de schilder Boot kreeg 
ik een kamertje toegewezen als atelier in zijn huis op het 
Nieuw Heiligland. Na diens dood kreeg ik van de gemeente 
deze kassen toegewezen. Dit is tijdelijk hoor, want de hele 
buurt gaat over een paar jaar tegen de grond voor flats. Maar 
ik hoop dat ik hiermee je vraag beantwoord heb, ik ga nog 
wat aan mijn opdracht werken. Kijk intussen maar wat rond 
als je wilt. Misschien vind je nog iets om te fotograferen." 
Dit heb ik dan ook gedaan, en al gauw viel mijn blik op een 
beddje dat een beeldhouwer voorstelde die een beeld hakt. 
In dit beeldje zag ik direkt zijn grote verering voor het men- 
selijk lichaam, die hij waarmaakt door de proporties zo uit 
te rekken dat ieder lichaamsdeel gezien kan worden als een 
afzonderlijk geheel, als een apart Fungerend stuk leven. 
Dat zijn werk veel waardering vindt blijkt wel uit de vele 
opdrachten die hij reeds gehad heeft. Opdrachten van Prof. 
Bronner (Hildebrandmonument), van Charlotte van Pallandt 
voor wie hij nu een beeld moet uitwerken dat bestemd is voor 
het nieuwe ziekenhuis te IJmuiden, van particulieren. 
Geen middelmatig beeldhouwer dus, maar ondanks dat wel 
een kunstenaar die, als zovele soortgenoten, moet vechten 
voor ziin erkenning en bestaan. 

(vervolg Reetorsdag) 

Tennis 

Ou de koude zonloze dag vóór de eiaenliike Rektorsdaa wer- 
den op de tennisbanen van Wimbledon in Overveen dctradi- 
tionele partijen gespeeld in het kader van de sportmeeting van 
de volgende dag. Voor het eerst sinds een aantal jaren is deze 
tennisontmoeting in het voordeel van het Mende1 heslist, wel- 
iswaar met gering verschil, maar toch vrij overtuigend. Dat 
Klaas Rozenkrans van de sterke Pieter v. d. Brink zou ver- 
liezen. stond voor eenieder vast. maar dat hij in de derde set 
met 4-0 vóór zoli komen te staan tegen een steeds banger wor- 

dende v. d. Brink was toch wel voor onmogelijk gehouden. 
Bij die stand kwam echter de ommekeer en volkomen regel- 
matig werd het pleit beslecht ondanks hart- en handverwar- 
mende toejuichingen van P. Verner c.s. Teleurstellend verloor 
Evert Gepkens van de onbekende Balliim, al leek hij op het 
eerste gezicht veruit de meerdere te zijn van zijn tegenstander. 
T e  riskant spel werd hem echter noodlottig. 
De enige overwinning die uit het vuur of liever gezegd uit het 
ijs werd gehaald was die van ons dubbel, Map Badoux en 
Hans van Wissen, die was ingevallen voor de verhinderde 
Nout Weycrs. Eerstgenoemde verkeerde in uitstekende vorm 
maar wat de 2e betreft kwam het ons voor alsof hij het vaak 
te druk had met koud worden. In ieder geval wonnen ze na 
er lang de spanning ingelaten te hebben. 
Zelfs kregen ze in de derde set verschillende match-points 
tegen, maar op het beslissende moment ging het juist weer 
goed (5-7; 6-2: 9-7). 



WAT IS ,GBK' ? 
In de bonte samenstelling van activiteiten waarmee ieder 
individu zich een eigen plaats venverft in de totaliteit van 
het maatschappelijk verkeer. treft men een categorie aan, die 
een grote invloed heeft op de denksfeer van het heersende 
tijdvak. 
In dit verband is de werkzaainlieid der ailteiirs bedoeld, want 
men mag immers toch wel stellen. dat zij het o.a.zijn die, met 
hun ideeën - geweven in een patroon van veel of weinig 
woorden - de menselijke yeest kunnen ombuigen naar een 
nieuw ideaal, een ander wereldbeeld. Een goede auteur schept 
door zijn visie een contrast, zet de mens dus aan het denken 
en is in deze hoedanigheid - snriien met anderen - liet geweten 
van zijn tijd. 
De mysterieuze macht van het woord. dat in staat is om 
inensen te beheersen. duidt dus op een potentie, die aan het 
auteurschap inherent is. Deze potentie echter doet op de 
schouders van de schrijver bovendien een opdracht rusten, die 
bestaat in een - via proza of poëzie - aangeven van zuivere 
en goede idealen. En  het is nu de feitelijkheid van het ,.gelezen 
worden". die zijn grote verantwoording en plicht tot oprecht- 
heid hierin schept. 
Dat ons land vele schrijvers en dichters telt, staat wel vast. 
Zou men de juiste criteria vinden, dan is een globale groe- 
pering zeker mogelijk. Maar in het kader van dit artikel zou 
ik mij echter willen beperken tot die auteurs. die zich speels 
bewegen in een sfeer, die het meest bewonderd en tevens het 
iiiinst begrepen wordt, n.l. die der humor. 
Zoals op ieder levensgebied het evenwicht de enig juiste weg 
is en elke afwijking hiervan een gevaar voor uitersten ople- 
vert. zo is dit ook hij hrt fenomeen ..humor" het geval. Die 
uitersten zijn: bitterheid en geestigheid, twee verschijnselen, 
die er in het geheel niet toe behoren. De  hunior tracht immers 
de tragiek van het leven te temperen, waarmee zij tevens de 
nadrnkendheid aan liet geestige toevoegt. 
Wij kennen in ons land verschillende auteurs. die zich in deze 
sfeer bewegen. Zonder nu anderen geringer te schatten. zou 
ik gaarne enkele woorden willen w-ijden aan de figuur van 
Godfried Bomans. Laten wij allereerst echter opmerken. dat de 
humor een verschijnsel in de schrijverswereld is. dat - meer 
dan andere - aanspraak kan maken op een ontvankelijkheid 
bij het grote lezerspubliek. De waardering, die de auteur in 
kwestie hiervoor van de massa toevalt, ervaart hij meestal 
echter als een dwang tot uzerken in een hepaalde richting. 
Ik geloof nu, dat - ondanks deze pressie - de humor, die uit 
het werk van Bomans opbloeit, van zijn kant zowel gebaseerd 
is op oprechtheid als op besef van zijn verantwoordelijke taak. 
Want  hoe genezend is de glimlach ! 
Het schrijven van eerlijke humor is slechts dán mogelijk, wan- 
neer zij ge-integreerd is in een levensbeschouwing. En  het is 
dan ook uit het respect voor de persoonlijkheid van deze 
auteur. dat zich rond Godfried Bomans een groep heeft ge- 
vormd. Dat deze vereniging - die zich ,,Godfried Bomans 
Kring" (G.B.K.) noemt - zich niet wenst te bewegen op ter- 
reinen. die dooryaans door fan-clubs worden bestreken, ligt 
voor de hand. Intenendeel. zii nut haar doelstellina uit het hr- 

~~ ~~ 

sef. dat er onder jongeren voldoende drang tot sccrijven leeft, 
maar dat - relatief gezien - de mogelijkheid tot publikatie voor . . 
hen gering is. 
De G.B.K. geeft aan degenen, die in proza of polzie hun ge- 
dachten naar voren willen brengen, daartoe gaarne gelegen- 
heid in hun eisen tiidschrift. Zii acht de creativiteit van de 
geest in een maatschappij als d i  onze van voldoende helang. 
om aan het stim~ileren hiervan haar volle medewerking te 
geven. Bovendien vindt twee maal per jaar een congres plaats 
ten huize van de Heer Bomans. waarvoor alle leden worden 
uitgenodigd. 
Belangstellenden Lunnen zich wenden tot: Godfned Bomans 
Kring, Kamerlingh Onnesstraat 75 te Haarlem. 

P. v. d. Smaal. 

HAARLEM 

WILDE 
GANZEN 

Ik loop. 

Ik loop over ren stilli landweg. Officieel een B-weg, tnct 
hoge bonien en akkerland aan weerszijden. Plotseling een ye- 
ruis. een vlucht ganzen tekent zich scherp af tegen de hel- 
blauwe hemel. Dan klinkt een schot, een van de vogels geeft 
een laatste, bijna menslijke, door merg en been klinkende kreet 
en tuimelt naar beneden, een paar veertjes vliegen in het 
rond. Hij smakt tegen de grond. een grote jachthond komt uit 
het koren, grijpt de vogel en verdwijnt weer. De andere 
vogels hehben hun formatie verbroken en vliegen in het rond. 
Daarna gaan ze verder. weer één grote letter V, maar een 
van hen ontbreekt. Aan de horizon nog een stip, dan zijn ze 
weg. Hoevelen zijn er al gevallen en hoevelen zullen er nog 
vallen voordat ze op de plaats vali besteniiiiing komen. Ik 
loop. Ik loop over een stille landweg. Officieel een B-weg. 
met hoge bomen en akkerland aan w.eerszijden. 



Her is Sportraad ren behoefte de Tolle Lege-r~dactie dank 
te zeggen voor de grote aandacht die zij in het vorig niinimcr 
i im de jonqgeborene Iheeft besteed. 
Wij menen t i ,  graclite Iczer, in deze Sportrubriek even regel- 
nistig op de hoogte te houden van de door ons georganiseerde 
uktiviteiten als deze periodiek zal verschijnen. 
H!crdoor hopen we de belangstelling voor en vooral de deel- 
niirne aan de sport buiten scliooltijd te stimuleren. Evenemeii- 
ten: 

Handbal: een halve comoetitie tussen de eerste klassen maakte 
uit. d'tt de 'ilfabetische volgorde ook de sterkte aangaf: 1, l a .  
2 Ib. 3 1c. 4 ld 

Basketbalt tussen de 2e klassen onderling werden gespeeld: 
2,1-2b 6-31 2a-IIIa 8-6 
2b-2c 4- 8 IIo-TIh 14-8 
2n-2c 6- 6 2d-11b 20-0. 
Voor de 3e klassers vond alleen olaats 3a-IIIb 12-12. 
Al de wedstrijden werden zeer hard gespeeld. Men springt en 
loopt rnaiir teyeri elka'ir aan en dit is bij baskelbel niet toege- 
rtaan! Ook tigen de loopregel uzrrd te veel gezondigd: deze 
lt~klt. ~ ~~ - sta jc stil als jc de hal krijgt, dan niag je alleen piroteren. - bewecg je je voort als de hal aangespeeld wordt. dan innet 

je in twee-tellen-ritme stilstaan. 
De belangsiellinq boor deze wedstrijden is groot. 

Voetbal: Nog geen competitie. wel selectie wedstrijden. 
Voor de voetbal-selectie kwamrii 43 belangstellenden op. de 
15 geselccteerd~n speelden een oefenwedstrijd als voorberei- 
ring op de eerste rettoridag Tr.iiii I-Seni. Hagevelcl 5-2. 
Voor hct VIC-tort.iiooi ocfcnden 11 eii TI tegen Mende1 I1 en 
111. 11 won met resp. 2-0. 111 verloor niet 10-1. 

Hockey: O p  dit tcrrciii werd d? grootste aktiviteit ontwikkeld. 
O p  maandag 30 september startte de hockey-roiiipetitie voor 
de derde en hogere klassen.Een slechte start want van de 
twaalf geplande wedstrijden in die week konden er maar twee 
worden gcspe~ld! 
Na nng ~iicci. irispaiiniiig van d i  karit vari de sportraad en 
door de longzaeiii toeneineiide riiedcwcrkiiig van de betref- 
fende klassen ging het in de goede richting. Allioewel. er Me- 
ven klassen niet opkomen en deze maakten het =-el aniiwczig 
zijn van hun tegenstander tot een farce. 
Waord~r ing  voor Iiet steeds opnieuw opkomen van 4B, en V 
die meerderc nialen het slachtoffer waren van dit unfaire ge- 
drag. 
Maar omdat de aanhouder wint, wonnen zij en wij, sportraad. 
rlus ook. 
Eift spcl zelf was zeer gevarieerd: het beste hockey werd 
zoals verwacht inocht worden door de vierde en hogere klas- 
sen gespeeld, alhoeu~el IIIb een compliment verdient voor zijn 
soepel spel. 
De suikerpremie was overigens voor 1Va. 
IIet verdere competitiev~rloop: 
Dr vijf poiile winnaars t.n. IVh, VIR, Vh,  4A. A2 en 5R, 
spelen nu in poule I om plaats 1 tot en met 5. 
De nrs. 2 van de voorronde. in poule I1 om de plaatsen 6 
tot en met 10, dit zijn 1Ila. 48,  4B2. IIIb en VaB2. 
De als drie geëindigde teams in de poule t.n. 3b VIa, 3a, IVa 
en 3c spelen in poule 111 oiii de I Ie tot en n i ~ t  15e plaats. 

Uitslagen: 
A IIa-3h 1.0; IIIa-IVb 0-1; 3b-IVb 1-6. 
B VId-4B1 0-2: +BI-VIB 0-1: VIa-VIB O-l. 
C 3a-4B2 0-5 t.n.o.; VB-3a 5-0 t.n.0.: 4B2-VB1 1-3. 
D IIIb-IVa 0-0: 4A, A2-IIIh 1-1: IVa-4A. A2 0-1. 
E 3c-5B 0-6; 5B-VdB2 2-0; VdB2-3c 5-0 t.n.o. 
U ziet zelf w-elke klassers niet opkwainen en ook dat VIa 
met 13 jongens in de klas, wél acre de présence gaf. 

Het V.1.C.-toernooi 

Dit jaar geen hockey. maar we konden blij zijn dat het voet- 
bal wel eens doorging. W e  kunnen niet zeggen dat we in 
Amsterdam een onvergetelijke indruk hehben achtergelaten. 
Geen ploeg wist alles te winnen. alleen het eerste elftal had 
meer punten ( 5 )  dan gespeelde wedstrijden (4)  en won van 
de sterkste tegenstander, zij het middels een ten onrechte toe- 
gekende strafschop. Het tweede wist ondanks superioriteit 
aan allen slechts é in  wedstrijd te winnen ook al tcgen de 
sterkste. Z e  hadden te veel pech om het ver te schoppen. 
Alleen de eerste wedstrijd werd door het derde gewonnen. Ook 
zij behaalden dus slechts twee punten uit de vier gespeelde 
wedstrijden. Alleen dus het eerste kon aardig meekomen. maar 
zeker niet door subliem spel. 

tenniskarnpioensehappen 

Tot  ons aller spijt en vooral tot de spijt van de bijna tradi- 
tioneel voortreffelijke organisator p. Verner is dit jaarlijks 
terugkerende evenement min of meer in het water gevallen. 
Door een verregende baan inoesten de finales verschoven 
worden naar een donkere winterdag in oktober, enkele dagen 
voor de wedstrijden tussen de topploegen van Mendel en 
Triniteit. Vanaf de eerste ronde tot en met de denii-finales 
was het weer de spelers gunstig gezind. helaas konden we 
niet zeggen dat Iiet vertoonde spel er naar was. het viel wat 
tegen in vergelijking niet de  prestaties. die vorige jaren door 
tegenwoordig vooraanstaande tennissers werden geleverd. 
Spanning. enthousiasme en verrassingen waren echter niet van 
de lucht en hoewel dit het spel vaak niet ten goede kwam. 
deed het de toeschouwers veel plezier. 
Map Badoux. als tweede geplaatst, kwam door een iiederlaag 
tegen Hans van Wissen in een bijzonder zenuwachtige en 
voorzichtige partij niet verder dan de kwartfinales: de overigen 
hadden zich tot dan toe weten te handhaven. maar reeds 
waren de voortekenen er dat de nieuwe ballen in de halve 
finale raar zouden gaan rollen. Evert Gepkens. reeds kam- 
pioen gewaand. was niet bestand tegen het constante en vaste 



spel van zijn tegenstander Klaas Roozekrans: in 3 sets ging hij 
ten onder. Slechts enkele ballen werden door Roozekrans in 
het net geplaatst en dat was teveel voor het riskante harde 
spel van Gepkens. die daardoor werd uitgeschakeld. 
In de andere halve finale liet ook Hans van Wissen zich ver- 
rassen door de vaste arnien van de tweedeklasser Nout 
W e y e r s  wiens spel beslist beloften inhoud voor de toekomst, 
al moet vooral zijn stijl verbeterd worden. De  finale beloofde 
dus een aangelegenheid te worden tussen twee spelers met 
hetzelfde speltype en dus boeiend en toch viel ons het spel 
van deze eindstrijd ook weer tegen, ook al omdat de wind 
zeer verradelijk was en de spelers in weken geen racket in 
hun handen hadden gehad. Nout Weyers had kennelijk lange 
tijd nodig om .,in" te komen en Rozenkrans maakte daar 
dankbaar gebruik van; voordat we het wisten was het 6-1 en 
terecht. Tot  ieders verbazing bracht de tweede set een totale 
ommekeer. Rozenkrans zwak en Weyers met steeds meer 
allure spelend. Zonder moeite werd deze set met 6-2 in het 
voordeel van Weyers beslist. Beide jongens speelden duidelijk 
op de zwakte van de tegenstander; ze wonnen geen set door 
sterk te spelen. maar doordat de tegenstander zwakker was en 
dat is jammer als men iets aardigs te zien wil krijgen. In de 
beslissende reeks wogen de spelers, zoals voor de hand lag, 
bijna geheel tegen elkaar op en dat leidde dikwijls tot lang- 
durige rally's wat niet onaangenaam was om te zien. Toch 
trok Rozenkrans aan het eind van elke game aan het langste 
eind en kwam aldus met 5-2 voor te staan. Om aan de partij 
een spectaculair slot te geven ging hij te riskant spelen, ging 
te veel naar het net toe en werd daardoor keer op keer fraai 
gepasseerd. Verder dan 5-4 liet hij het echter niet komen. Al 
met al geen onaardige wedstrijd maar de controle en kracht 
van vorige misten wij. 
In het dubbelspel geen sensaties. Gemakkelijk wonnen Badoux 
en Gepkens na een walk over in de demifinale. van Van 
Doorn en Storm: 6-3: 6-1.De laatste twee hadden tevoren 
voor een verrassing gezorgd door al in de kwartfinale te zege- 
vieren in een partij tegen de teleurstellende combinatie 
Weyers-Cramer. In de halve finale ontmoetten ze de Brou- 
wer-Mooy met wie ze slechts met moeite konden afrekenen. 
Door te  late aanwezgheid kregen Ted  Badoux en Van Wissen 
geen kans meer om een finaleplaats te bevechten. T o t  slot 
een woord van dank aan p. Verner, die alles weer zo in de 
puntjes had geregeld, ondanks de verschillende moeilijkheden. 

Map Badouw, die geheel onuerrvachfs in de 
kw~rffinale door Hans van Wissen uit ' t  toer- 
nooi gemipt werd. 

VAN DE A.G. 
Het doel van de Gemeenschap kan niet in een zin omschreven 
worden. D e  omschrijving zoals deze te  vinden is in de statu- 
ten van '48: ,,persoonlijk en in gemeenschap medewerken aan 
de uitbreiding der stad Gods, d.i. Christus Kerk op aarde", 
klinkt erg missionair. 
En  dit beoogt de A.G. niet d e e n  te zijn. 
Zoals de leerlingen van een school. zoals de klasgenoten met 
elkaar een gemeenschap behoren te vormen. zo vormen de 
leden der A.G. met elkaar een gemeenschap. Sommigen be- 
weren dat de mens een individu is. anderen dat hij een ge- 
meenschapswezen is, maar volgens Christus behoort hij beide 
te zijn. 
Het: ,,Gij zult d e  Heer uw God bemim en......" geldt ontegen- 
zeggelijk voor het individu, maar uit het: en uw naaste gelijk 
u zelve", spreekt de gemeenschap. 

Het lid zijn van de A.G. houdt dus in: het zichzelf behoeden 
tegen individualisme, terwijl door persoonlijke aktiviteiten de 
passiviteit tegengegaan wordt. 
Dit is het doel en tegelijk het nut van de A.G. 
Om dit doel te bereiken is een bepaald orogramrna opgesteld. . .. . - 
Ifzt i, niut verbudvn buiten liet p;ogr<mma werkzaam te ziin. 
Tot  her I>roqrniiim;i helioom het drn'tieii van filnis en cventuccl 
het houden van discussies. 
Des zaterdags wordt er een H. Mis opgedragen, speciaal vooi 
A.G.-leden. Deze H. Mis begint om 7.40 uur. Leden van de 
werkgroep ,,Liturgie" zullen zich inspannen om er een stem- 
mig geheel van  te  maken. De  medewerking van de beminde 
gelovigen kan hierbij niet gemist worden. Het ligt in de bedoe- 
ling om tijdens de bedevaart naar Heiloo een paraliturgisch 
spel op te voeren. 
E r  zullen afvaardigingen naar belangrijke congressen gezon- 
d enworden, om zó op d e  hoogte te blijven van wat e r  leeft 
onder de verschillende gemeenschappen. 
In Tolle Lege zal de A.G. artikelen publiceren over allerlei 
onderwerpen op  haar betrekking hebbend. 
In de zomertijd zal er een Fancy-Fair gehouden worden ten 
bate van een nog onbekend missionaris. 
Onlangs is e r  gevraagd aan de 4e en hogere klassen de Hulp 
door Jongeren - een hulpcentrale - met mankracht te steunen: 
hieraan is nog geen gevolg gegeven. E r  is nog gelegenheid om 
zich op te  geven bij de conrector Drs. A. van Noort. 

H. Schrama. 



DE SCHOOL 

Er  zijn van die ogenblikken, waarop je door het een of ander 
gedwongen wordt, in jezelf te  kruipen. Dat dit een absurde 
onderneming is. zal eenieder die zichzelf kent (wat hierop 
neerkomt. dat hij gek is) duidelijk zijn. 
In zichzelf afdalen betekent wanhoop. verloren zijn. Het be- 
tekent de volmaakte zinloosheid, het niet-weten ten einde toe. 
Ik lieb eens een rechtszitting meegemaakt, waarbij een vrouw 
teil laste werd gelegd, haar man te hebben vermoord. Of- 
schoon ze had bekend dat ze de moord had gepleegd, voelde 
ze zich volstrekt niet schuldig. 
Z e  zei zelfs, dat ze er goed aan gedaan had, hem te vermoor- 
den. want zij was hem gaan haten en het was zo geen leven. 
..Het is goed, dat hij dood is", zei ze. 
De rechter, verontwaardigd: ,,Hoe kunt u zoiets zeggen?" 
De  vrouw uitdagend: ..Waarom zou ik dat niet zeggen?" 
De rechter: .,U begrijpt toch wel, dat uw daad veroordelens- 
waard is. Een zinnig mens doet zoiets niet". 
De vrouw, opgewonden: ,.Maar ik was geen zinnig mens. Dat 
is het 'm juist." 
Dat is het. De mens. die IK heet zit vol kronkels, holten en 
wisselvalligheden. W i e  zou durven beweren. dat de mens te 
analyseren of in regels te vangen is. Laat ik wat dieper in 
mezelf afdalen. De duisternis neemt toe. In eerste instantie 
zie ik niets. In tweede instantie een palet van miljoenen door- 
eengeiiicngde kleuren. 
Maar al die kleuren vermoeien met. het is allemaal fantasie; 
leeg niets.lk wil mezelf zien. Ik ben goed (hier ben ik van 
overtuigd). Toch lieg ik tegen mezelf. omdat ik alleen hen. 
Ik ben, ongewild, tegen mezelf in opstand. Maar wie ben ik? 
Waclit! Geduldig! 
Meiiccr X (invullen): ..De mens is lichaam en ziel". 
Ik: (hoewel me de bewijskracht ontbreekt): .,Ik hen een mens". 
Conclusie: Ik ben lichaam en ziel. 
Dit is waar en onwaar. al in bepaalde opzichten waar. in 
andere onwaar. Ik bedoel ... . . . Ja. wat bedoelde ik eigenlijk? 
Wie  hen ik dan toch? Lichaam en ziel? Dat kan niet. want zo 
voel ik het niet. Ik hedoel. dat ik het anders voel. Hoe anders? 
Ik weet het niet. 
De ego-put is zeer diep. Ik val. Ik val in mezelf. omdat ik 
niet ik hen. niet jij ben. Ik spreek met mezelf. Theoretisch wel 
te verstaan, want eigenlijk geloof ik, dat iemand niet tot zich- 
zelf kan spreken. Daarvoor zou een zeer ingewikkelde. tot 
nu toe nog niet uitgevonden, biologisch apparaat nodig zijn, 
dat twee halve lichamen in leven zou kunnen houden. Twee 
ego's, 
Ego I plus ego 11 is oorspronkelijk Ego. Idioterie. Ik raas- 
kal. Dit alles is louter onzin. de onzin van liet veoeteren leten. " 
slapen. eten. slapen. etc.). 
Bliksenislag. Ik zie haar gezicht. Ik zie haar ogen. Ik ben niet 
meer ik en toch volledia. Het oalet wordt rood. Ik ...... Ik ...... " 
jij ...... jij  ...... Ik zie haar rug (onbeschrijfbaar mooi). haar 
gehele gestalte en ze is weg. 
Verdoving (psychologisch onmogelijk). Na enige dagen: 
Domheid teruggekeerd. Het lijkt, of ik niet gezien heb. Mijn 
ik komt terug. Ik ben ureer mijn ik. Vervelend denken. ver- 
moeiende hersens. Alleen zijn is vreselijk. absurditeit ten top 
gedreven. De hel. Belachelijk, wanstaltige veelkleurige rade- 
loosheid. Ik ben rriezelf niet. Ik voel het. Ik ben een belache- 
lijk. riidiriientair. stonipzinnig denkend wezen. 
Ik hen niet. omdat ik niet jij ben. De oneindige diepe ego-put 
van onbegrip en zinloosheid omkwelt mij. 
Als ik boven mij, waar het licht is. nog een keer haar lieve, 
niij verlossende gezicht kon zien. 
Eeii keer maar. 

P.J. 

E r  zijn soms mensen die maar klakkeloos beweren. 
dat er bij ons betrekkelijk weinig valt te leren, 
wij gaan daartegen met zijn allen protesteren. 
want deze aanklacht mist volkomen alle grond. 
E r  is toch meer dan volop reden trots te wezen, 
en voor de rest geen concurrentie hoeven vrezen, 
want onze vorming is gedegen en gezond. 
Dus hulde voor de rector en zijn staf. 
De inspecteur neemt er zelfs zijn petje voor af. 

Refrein: W e  leren hier het griekse alfabet 
netjes en precies van A tot ...... 

W e  krijgen ook nog schei-, natuur- en wis-, 
en aardrijkskunde plus nog wat geschiedenis, 
Bali, Lombok. Sumbawa. engels frans en algebra 
Kennen na een jaar amo, amas 
en de stelling van Pythagoras. 

En elke morgen gaat oin kwart voor negen het sein. 
Dat  roept een massa energieën wakker in je. 
Dan grijp je gretig naar je boeken en begin je. 
Je volgt je leraar met zijn weergaloos I. Q. 
Het is een eindeloos verbuigen en vervoegen, 
Het is een zweten en een zwijgen en een zwoegen, 
zodat je na vier lessen kraakt in al je voegmi 
En snakt naar een lekkere kop thee. 
en daarna zijn er nog eens drie of twee 

Refrein W e  leren hier het griekse alfabet 
netjes en precies van A tot . . . . .  
W e  krijgen ook schei-, natuur- en wis-, 
en aardrijkskunde plus nog wat geschiedenis 
Bali, Lombok, Sumbawa, engels. frans en algebra 
kennen na een jaar amo, amas 
en de stelling van Pythagoras. 

Wij brengen dank aan al degenen die doceren, 
aan de eerwaarde en weledele heren 
Die al hun krachten aan het onderwijs spanderen 
hun hoofd vergrijst en meer dan eens wordt het zelfs kaal. 
zij geven antwoord op de allerdomste vragen, 
zijn bz r~ id  om dag na dag hun kruis te dragen. 
als wij maar glansrijk voor het eindexamen slagen, 
want veel beloven wij vandaag van een tot zes: 
wij mllen altijd lief en braaf zijn in de les 

Refrein W e  leren hier het griekse alfabet 
netjes en precies van A tot ...... 
De vorming die wij krijgen is zeer klassiek, 
gelukkig doen wij af en toe aan gymnastiek, 
spellen stijl en rekenen 
dichten, zingen en tekenen. 
en soms is er ook nog tijd. 
voor een of andere bijzonderheid, 

Jos Grimbergen IIb. 



H E T  B E S T E  B E E N  

ZELFMOORD 

In Parijs was het wel eens voorgekomen, de grote netten ron- 
dom de ballustrades van de Eifeltoren getuigden ervan. Maar 
op de Euromast was zoiets nog nooit gebeurd. 
Met afgrijzen zag men hem over de ballustrade klimmen ...... 
en hij liet zich vallen! L . . . .  Een niaii wilde nog toescliieten. 
een vrouw ging over de leuning hangen, gillend, en met haar 
handen wild in de lucht grijpend. Toen ze hem tegen de grond 
zag slaan gleed ze van de ballustrade af en zonk neer op het 
harde betonnen platform, ruim honderd meter boven de aarde. 
die een man in zich had opgenomen, die haar wilde ontvluch- 
ten. 
W a t  was dat dan voor iemand? 
Het w a s  een vrij jonge kerel, die. zoals vele ouderen, van 
de rechte weg was afgeraakt. Hij had wat gestolen. Hij had 
nog wat yestolen! ...... 
Hij w a s  nachtclubs gaan bezueken en had weer gestolen, 
maar nu georganiseerd een grotere sorri, en samen met een 
vriend. Zoals heel vaak in zulke gevallen kreeg hij ruzie over 
zijn aandeel. De niannen gingen tenslotte iiit elkaar. nadat hij. 
bang dat dc politie ingelicht zou worden, zijn eigen ver- 
vloekte aandeel ook maar aan zijn vriend had gelaten. 
Hij begon toen langzamerhand te beseffen wat hij van zijn 
leven gemaakt had! Elke agent scheen recht op hem af te 
konien, en bij elke bel kon er eer, voor de deur staan! 
Hij werd ongelukkiger, toen hij zag, dat zijn broer eer1 aardig 
meisje had. Hoe kon hij ooit gelukkig zijn met een vroiiw, 
t q e n  wie hij nooit eerlijk zou kunnen zijn. zonder zijn bezwe- 
rende feiten aan de dag te leggen? 
Hij zocht kontakt met het meisje, maar na een paar keer 
koeltjes met hem te hebben gesproken, gaf zij hem op een 
avond te kennen, dat zij zich verder met zijn broer wenste op 
tc houden. en iiiet niet hem! Daarop ging ze weg. Wild van 
jaloezie en woede rende hij naar zijn hroers kamer, die nog 
bij zijn ouders inwoonde, en uwrgde hem. Toen vluchtte hij 
uit zijn ouderlijk huis, en ging naar zijn kamer, elders in de 
stad. Hij ontdekte bij zichzelf. dat het meisje, als zijn daad 
morgen ontdekt zoii worden, nieteen hem zou verdenken. Hij 
smakte op zijn bed neer en begon als een kind te huilen. Hij 
wilde weg uit deze wereld, die over enkele uren reeds streng 
en onverbiddelijk zou zijn; die hem elke diefstal, en vooral die 
moord, zwaar zou aanrekenen. Hij dacht asli het gezicht var, 
zijn lieve, oude vader, waarnaar hij nooit meer zou durven 
kijken. hij wilde weg uit die enorme chaos. die hij in zijn leven 
geschapen had. 
Na een enorme dosis slaapmiddelen genomen te hebben, kon 
hij dat leven wel tijdelijk verlaten. Hij sliep in. Maar in een 
boze droom kwam die chaos weer bij hem terug. In zijn 
dromen werd hij zelf echter een held. terwijl anderen hen, be- 
laagden. T w n  bij. na zesendertig uur slapen, weer wakker 
werd. overviel hem dezelfde angst. Voor zijn dromen waren 

alleen de rollen omyedraaid. Hijzelf was niet meer de oorzaak 
van al die ellende. maar het meisje. en de wereld, die. dat wist 
hij zeker, hem echt niet nog een kans zouden geven! Hij zou 
maar weggaan van al deze telmachines, die al zijn zonden 
zouden optellen en streng bestraffen. Hij zou zelfmoord ple- 
gen! 
Hij had zichzelf intussen volmaakt schoonyepraat. 
Het lag allemaal aan die robots om hem heen, en als die hem 
liet leven aninogelijk maakten, dan moest hij maar van hen 
weggaan. 
Maar - en hij schrok bij die gedachte - dan kwam hij bij 
iemand anders terecht! En  als zijn Meester hem hier op aarde 
geen prettig leven had willen geven. zou hij dat hierboven 
dan wel willen doen? Ach. hij zou wel zien. Hij moest hier 
weg. En  snel. mant anders zat bij vast. Toen ging bij naar zijn 
bestemming: de Euroinast, een ideale grlrgenheid. Hij klom 
rustig over de hallustrade en ...... zou hij wel7 ...... Och. hij 
was al los. Hij keek naar beneden en . . . . . .  het was of er twee 
grote gordijnen voor hem wegschoven! Hij voelde zich een 
koning! Een machtige heerser! ZOLI hij de aarde, waaraan hij 
helernaal iiiet ineer verbonden was, sparen? Ach neen, hij had 
haar niet nodig. Hij leefde nu toch7 Met geen enkele behoefte. 
met niets onder zijn voeten. Zic! De hele wereld kwam op 
hem afstuiven, om hem haar diensten aan te bieden!. . . . . . Hij 
vroeg maar een verdienste ...... Boem! Dat  was hem. ja! En  
radicaal! 

Michiel Strack van Schijndel IIa. 

Leven naar leven 

ik ben JONG ja jij w k  
onbezorgd zich zorgen maken 
over zorgen die geen zorgen zijn 
zegt opa 
maar die is 

O U D  zijn is niet erg 
als je maar weet wat oud zijn is 
er zijn mensen die hang zijn 
oud te worden: geeft niet 
oud zijn is niet erg en zij zien dat 
als zij oud zijn: zij zijn niet bang meer 
ook niet voor de 

D O O D  moet je zien 
als een kameraad: want wat is dood? 
overgang naar 

LEVEN. zeggen ze, 
komt er dan: geloof dat 
waarvoor leven we anders? 

P. Jansma V a  
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O.L.V. GLOI<IA Si &l. TSCAERNOFF - J.  L. ZIELS'iXA 
WAGENWEG 208 HILAKLEM . TEL&L.'OON 19988 

RALLET - BEWEGIYGSKUNST - FOXTROT - CHA-CHA - JIVE etc. 

SPECIALE CLUBS VOOR R.-K. MIDDELBARE SCUOLIEREN 



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

Gevestigd sinds 1892 

l 
Algemene l Gespecialiseerd in 

en katholieke 

Wetenschappelijke literatuur 

Boekhandel Antiquariaat 

Uw kolenhandelaar PRINS PERQUIN 
Groote Houtstraat 162 

Prima anthraciet 

a í jne  vis voor maaltijd of koffietafel 
DE FIJNSTE SOORTEN 

R EEN BIJZONDERE GELEGENHEID 

BALM 
BLOEMENDAAL 
B l o e m e n d ~ a l r e u e g  b0 

Fil.: A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . z . .  CO.". s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~  38 

Giebels IJzerhandeI N. V. 
G e d . O u d e ~ . a ~ b t  5 Y .  HAARLEM. T.I. 1743s (5 l i jnen)  

KAYONVER'~ECEN\~!OO1<I~IGEI<S 
I-ips' S lotenfabr iek - Grnsso piieunrotiscl i  gereedscliap - 
P l ~ i l i t e  Bouwbes lsg  - Hoek's  Zuurs to f fob r iekcn  - Bclncr 
gerrei lscl inppen - ShellL. Bura- en Propogas Mij. O n y ~  
geniuxii. ~ c l i i e d a m .  

en spoedt z c h  terug naar Hoofddorp - vindt het daar bi j  een bak- 
ker - waarna hij het schoonste der schepping in  zijn armen neemt 
en van driehoog naar beneden goo t ,  met meters resultaat - o, els 
een dubbeltje zo pist - brengt een bezoek aan Artis - Smith wacht 
b11 de apen, met een blauw oog en pinda's - re  pellend. de pinde's - neemt de vlucht en een vliegtuig naar Nice - daar moet het te 
vinden zijn - huurt een kamer met bad en t e e v s e  - weet het f ~ j n  
te  versieren aan het strand en komt airas meer aan de weet - het 
spel nadert r i jn  c lmax  - t o c h  leuk. dat N c e  - brand in de bioscoop 
- weet helaas n e t  op het juiste ogenblik te naderen - jsmrnerl~jk 
falend - 

Firnia A. J. VAN DEK PLGGE 
t i e t  bekende adres voor 

Chemicaliën en Droperijen 

MON'TY-COATS 
TlIUIEN en VESTEN 
SPORTARTIKELEN 

V ~ o r ~ e s c h r e u e n  sportkleding mrt 10 ' j o  reduciie. 
Uitgezonderd schoenen 

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

C.  REES - Schildersbedrijf 
WESTEKHOU'I'S'I'R. 34 en JACORSTR. 7 

(werkplaats) 

V o o r  beter werk 
HAARLEM - TELEFOON 12073 

Voor Gas 
Water 

f 7  Electriciteit 

Technisc!, ~ u r o n i i  'IIHEO BONARIUS 
Soendaple in 34 - Hoor le i i i  Noord - Te le loon  t 3 7 8 3  

ÚYet is beslist niet nodig 
al Uw schoolboeken 
NIEUW AAN 'I'E SCHAFFEN 

LI hurii 24-40"/o Lrrpareii Juor r o r c e l  mogel i jk  g e l r u i k t e  
rc l iou lhuc l ie i i  ie kupeii. 

W i j  I r v r r ï i i  d i e  iii gorde siaal ei, onder garantie. 

VAN DIJK'S BOEKHUIS 
OUDESTRAAT 26 KAMPEN 


