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'n paar boeken 

Het is bepaald niet mijn bedoeling o m  in T.L. een soort rr- 
censie-huekje te stichten. Het bespreken van boeken kunnen 
we, dacht ik, hctcr overlaten aan echte ,,profs". Ik wil hier 
alieen Inaar 'n paar naar niijn mening goede boeken noemen, 
die nog niet zolang op de  markt zijn, en 'die specaial voor 
een middelbaar scholier erg interessant zijn. 

Dat is allereerst ,,KORT GEDING", verschenen bij Polak 8 
van Gennep. Het kost f 5,90. 

J. J. Oversteegen (o.a. redacteur van Merlyn) heeft in dit 
boek een aantal verhalen verzameld van de belangrijkste 
auteurs van na de oorlog. 

Het hoek heeft een dubbele waarde, want ook de inleiding 
is werkelijk interessant. Daarin probeert de schrijver gemeen- 
schappelijke trekken te ontdekken in de boeken dic hij gele- 
zen heeft. Als overheersende thema's noritit hij: dood (sangst) 
en oorlog. Bleek uit de  romans van vóór de oorlog een s ~ e r k  
levensbeschouwelijke houding. de mecstc moderne schrijvers 
geven een vrijwel cuninientaarlnos verslag, zij beschrijven zo 
exact mogelijk. Ook technisch gezien is het schrijven 'n andere 
kant opgaan: DP .,Hij-vorm" is uit de mode, de meeste ver- 
halen zijn in de ,,ik-vorm" geschreven. 

In de  bundel slaan verhalen van B. Viiyk, A. Alberts, L. P. 
Boon, L. Vroman, A. Koolhaas, G. K. van het Keve, J. 
Wolkers, H. Mulisch, H. Claiis, H. Raes en W. Ruyslinck. 

De hundelaar deed. dacht ik, 'meestal ren uitstekende kcuze 
uit bun werk. Alleen van H. Claus is er  m.i. wel een beter 
verhaal tc vinden, en voor mijn part bad de bloenilezer de 
verhalen van B. Viiyk en A. Alberts door werk van anderen 
kunnen vervangen. Anna Blaman's ,,spelen of sterven" of 
,,vader, moeder en k i n d  had een betere bijdrage van ons 
emanciperend volksdeel laten zien, en cen verbaaitje van 
Cariniggclt (keuze genoeg!) had ik ook veel liever gezien in 
dizc zo uitstekende blorinleziiig. 

Een ander hoek. niet o p  het gebied van de literatuur maar 
ook zijii blikken werpend naar de wereld van nu. is: ,,HET 
ONBESTORVEN VERLEDEN", 'n zwarl beertje .te koop 
voor f 2,95. 

Drs. H. M. J. Müter, een geschiedenisleraar, geeft hieriri een 
overzicht van de geachiedenis van 1915 tot heden. Een waag- 
stuk, en in zijn inleiding stelt de schrijver mctcen al vast dat 
men deze periode ong eigenlijk geen yeïrhii.dctiis kan noemen, 
want hji is door zijn ,,onhestorvrnheid" nog nauwelijks te 
overzien. 

Maar twee facetten springen in ieder gcval in het oog: Dat 
zijn: 1. de  koude oorlog, ofwel de controverse tussen bet 
coinmunistische Rusland en Amerika, de aanvoerder van de 
vrije wereld, en 2.  de dekolonisatie, waardoor een aantal 
zwakke staatjes zijn ontstaan, die als om strijd door de twee 
machtsblokken ,,geholpen" worden. 

Het boek wil inrcr geven dan alleen een ,overzicht van de 
politiek. Een hoofdstuk draagt bijv. de titel: ,,De materiële 
en geestelijke hescbaviny" en duariii wordt gesproken over 
onderwerpen, variërend tussen cuimtevaarlsuc~esscn en Tcil- 
hard <!o Chardin. 

Iedereen die dit hoekje gelezen heeft zal daarna het heet van 
de naald-nicuurs. de jongste ontwikkrliiigcn - van E.E.G. 
landbouwpolitiek tot de Chinese atoonibom toe - in een breder 
perspectief kunnen zien. 

Het bock is prettig leesbaar - soms zelfs op de rand van het 
populaire af - geschreven. 

Waarom heb ik deze boeken genoemd? 

Omdat zij m.i. een iiitstïkende aanvulling betekenen van let- 
terkunde- en geschiedenisles, die - jammer, maar onvermijdc- 
lijk - aan onze eigen tijd niet of nauwelijk toekomen. 

AVA 

PRESTATIEAVOND VAN HET 

MENDELCOLLEGE 

Al onmiddellijk hij onze iritrcdc :n een gocd g~viildc zaal viir! 

ons joiigere. maar hrtci- gcoutilleerde Iiroertjr, sliicg ons dc 
schrik om het Iiart. D c  rector had kcriiirliik ou de oLhteiid- . . 
zitting, naar ik vrronderstel. met peri bedremmeld gezicht 
tocnrataan, dat eventuele vrieridiniictjcs hi~inengel~iteri zouden 
~vorclen. Iiiidden we dat g r w r t ~ n !  Ecn troost wi is  clat wc op de 
~ncplnatsen neergezet wer.den. Vrijwel direkt dw,irii;i ging hel 
licht uit en kwalii een stralende Leo dc Kolk, preeser \,ar? 
de leerli~igt-nraad. op het toneel orn dc gebruikelijke wotol-djcs 
te zcggeti. Bi] het optreilen v a n  de deelnemers fungc~rdc  Ver 
donk als geslaagd ionferi-ncier. 
Van deze avond zijn alleeii eigenlijk de r e r r t r  prijswinnarirs 
het vermelden wdard.  Niet dat de overicgc articsten geen aar- 
dige jongeris miircn, nee hoor. Bij d~ d~claniinie wist Pictci 
Hoendrl.dos inct zijn imponerendr sten. dc jury ertoe tr hrrii- 
gil: hcin dc p:ijs :oe te krririeii rn terccht. Wel w?:\ opvallend 
dat cr op één Nederlaiids gcdirht twee Friirisc g~liriicht w e r ~  
den. Ook voor tnce toncelfragmenleii uit dc  ..Hiiisbe~vanr~ier" 
van Hnrold Piiitrr werd een prijs ,iitgcl.rikt. G i ~ c s  Hak eii ' 
Rob vnri der LViId zijn brslist bcgmfde jongereri. Tcrislnttc 
wistcn Paul Witlemari en J a n  Hiinfeld. nloni bckerid viiii ~rndi<i 
~ i i  t.v., met twre lirdjrr op muziek van evrstqenociiide dc r o ~  
ynle boekenbon [r br~~iailitigcn. Er is sprake vali. dat 1ii;n 
eerste plaat over t a ce  maanden op de markt vrrschijnt. Nou 
cri of, talent hehhen ze. 
Ook hrhheii me nog iemand vdn ionze school zien optrcrlrn 
in groepsverband o1 licvri- in ren kwor t~ t .  dal atrrkr iiiinlogic 
met het idee vaii vicr jongens van onze rrlirinl ucrtoonde. 
maar het wrrd oiidnnks de foiiije. rei, siiccrsi1umnic:tic. 
We riiogen toch concluderen. diit er daal. tcn ecrstc veel )>:eer 
lielarigstclling voor dergelijke ei.cnri~:rii:en bestaat eii cl.it I;rt 
geheel vlotter verloop1 en boeiendi-r is. Een excuus i zckcl- 
dat de ruimte die d a r  joligen tot hun hrschikkirig hchhrn, 
veel com1ortöb~li.1- is cn meer mogelijkhedeti hirdt tot oiit- 
plooiiiig van de krachten dan Liij ons op school het geval i,. 

H. v. W. 



COEBERGH-PRIJSVRAAG 

2e PRIJS 

WEERZIEN 
Toen  de wogen dc  laan iiisclioot, zei ik tegen de  chauffe i l~ .  
dat  hij wel kon stoppen, de  rest van d e  weg wilde ik ndnirlijk 
liever lopend alle!lg~n, eii hij het schemerlicht van Iiet inte- 
rieurlampje zorlit ik in mijn portemonniiir iinar gcld om de 
rit te b~t i l len .  
Even lntrr  stond ik buiten. Flet regende en ik stak mijn parr.- 
plu op. 11' hoorde de  cha~ i f f e~ i r  overschakelen en de vzagrri 
stoof weg, mij in iiiijn eens zo xiertrouwdc villabiiiirtjc achter- 
latend. 
Ik k e ~ k  renr oni iiiij heen, Z o  te zien in Iiet donker. leek het 
niij, da t  de  oingeving niet veel vprsrliildc v a n  vroeger: hier en 
daar  was  een grote tuin gelialr.ecrd om nieuw bouwterrrin te 
verschaffen en ik zag hij een huis een garage, r l i ~  er- vroeger 
nier gestonti Iind; tiinar toch eigenlijk w a s  d r  rustige. landelijke 
s f c w  van  jaren geleden Lusren gehnoiiite blijven hangen. 
E r  kwam in mij eer, wiindrrlijkc iiiengeling van  rust er1 onrust. 
De wirid rokte arin niijn paraplu. Ik rilde. knoopte n~ijl i  winter- 
jas {jocd dicht en begon d e  laan a l  te lopen. 
Ik liep langs het huis, wadrin vrorger,  toen ik een jongen v a n  
CELI jaar of tien was,  eeii kr,trikziiinige dame woonde met haar  
echtgenoot. Deze laatstr  Iind, gehoor gevend a a n  t t n  van  d e  
vele zotte \+eIisii i  vali zijn vrouw. een tuin laten aanleggeti, 
qrillig doorkruist met ik denk wel vijftig piiadjrs. alle afge- 
zoomd met lage heggeties. \i~l.det. w a s  d e  tuin kaal: geen 
boom, yeeri liloein, niets ...... enkel heggetjes. 
Ik zkig dat  Iict Iiiiis in zijn oude staat  was gebleven. iniaar d e  
tilin ~i . i i s  n u  aan  de  kanten dicht begroeid rnet struiken en 
hrcsters: het grootste deel van de oppct.vlaktr werd in beslag- 
genomen door ren gazon  dat  een hcrtje afliep v a n  d e  wey en 
zich nu, in liet liclit v a n  een huitenlampje. duidelijk tot  het 
huis uitbtrekte. 
Ik Iicp rillcnd verder. mijn Ene hand diep in niijri zak en de  
andere aan  mijn hern  en weer rliiigcreiidi. paraplu. 
Ik ging rrri il'tuxq-e bocht door en  zog een paar  moderne huis- 
jes. die mij volkoiiicn vrcrrnd waren. Ineens wist  ik  weer dat 
Iiier vrncger het grote huis met de  enorme tuin v a n  Iieviiendc 
hurcn had gcstaan. Ik dacht aiin liet grld dat  zij indertijd aan  
de  verbouwing ervan Ii,idden hcstrcd. Her iiioci ongeveer vier 
ton geweest zijn. Ik wist Iiet inog zo precies. omdat wij dit 
..huis' 'altijd spotti-ridcrwijze .,De vier tonnetjes" noemden. En 
rit, was alles weg ! 
Ik kwam dichter bij datqenc wat reris d? ~ u d ~ t . l i j k r  woning 
was en zag reeds o p  dc  iilants waar cerst een vrienc'elijk. 
tioiitcri hck was  gcwecst. een vreemdsoortig mrtaleri poortje 
i!, de VCITI~ van  een driehoek en de haag .iari mrirszijdrn 
rronn was dicht en hoog: ik kon er niet erris overliiiii kijkrii. 
Ik bleef besluiteloos atactn. W a t  zoii ik docn? Hc t  poortjc 
b innenpar i?  Z o o  Iict ~ i . 7  vrcci~id zijn oiii aan  te bellen en te 
vragen o1 ik L i i r i r i i t i  nicocht koiiien. omdat ik hier vroeger toe- 
vallig de  gcltikkigstc jaren v a n  mijn leven had d ~ o r ~ c h r a i l i t ;  
W i e  doet zo iets? Z c  zullen mij sentiineritrel vinden. of arlitcr- 
lijk. niet bij de  tijd. Ol rnij rniscliieri nirt vertrniimrn, aanzien 
voor een iridringcr. 
Ik ùecd ~ ~ l i j n  p;lrrlplu dicht. wan t  het regende niet mFer. 
Zenuwachtig draaida ik aan  een knoop van  rnijri jai. 
Maar  waarom zou ik eigenlijk aanbelliii in praten niet die 
wildvreemde irienseri. dacht ik? Ik kan toch even goed alleen 
w,it r i , i ~ r  bilitien kiikcri i n  het donker? 

Ik liep naar  het poortje. opende her en ik stond in d e  tuin. 
In i 'tn oogoI>slag zag ik. dat  deze ren Iiccl andere vorm liad 
iiekr.eg~ri. Hct  grore gras\~cld was sterk verlrleind en ik zog een 
flinke vijver o p  d e  plaats waar  wij vroeger, als het wdrrri was, 
r e n  zitje maakten. De niriiwe eigenaar had  heel m.at striiiken 
laten weghalen. zoclat dc  tuin erg open \<ai: zrlfs de  oude. 
rnajesturuze li~idelioorn w a s  weg. de  liridebooin waar altijd ?en 
kruisje hing, waa rvan  ik inii tiet korpiis nog precies wist te 
hrrinncren: d a t  gelaal van licriisring boven het yrliaviiidc. 
meermalen door iniiri vader  geplakte lichaam. W a t  nog v a n  
de  grote bourii a a s  overgeiaren was een erg gi-<itc stronk. die 
een eigenaardige glans over zich had >'tri vrr-nis of verf en die 
welliclit i n  de  zomer als tuintnlrl wrrd  gcbt.~iikt. 
Ik w ~ r d  opgeschrikt door erri l i r~ . ig r  windstoot die tiiijn hoed 
di-i-igdc mee te nemen. Ik plantte hcin steviger o p  mijn hoofd 
en huiverend trok ik iriijn sjaal wa t  vaster. He t  weer w a s  
guur: rniidr gcliikkig da t  het nipt ineer rcgriide. D r  hiiiten- 
lamp, die o p  dczclfde plaats hing als vro?gcr. was z" scherp. 
da t  ik iilles gemakkelijk kon brkijkcn, niaar v a n  het huis zag 
ik enkel een kier in d e  gordijnen v a n  de  woonkumer. Ik qirig 
daarom in de  schaduw vati d c  wilde pruimenboom si~iiin en zo 
kon ik tiet zijbalkon. I c  minen v a n  de  slaapkairirrs boven en 
ti 'n vali d? I-iiiiicn v a n  de  vroegere siudeerkarrirr. nridcrschei- 
den.  mant  ik herkende hel iriij zo vel-troiiwde glas-in-lood. 
O o k  de  openslaande cleurcri zog ik, maar  ik nu als het ware 
mijn vader  weer door riiiar buiten zag komen lopen, zijn sicjaat. 
in d e  mond en zijn handen in de zakkrii, oni  d a a r  iiiinr dc  
avondzon te kijken 
Langzaam zoiht  ik naar  r u i  sigaret. vond e r  een en stak hem 
op. Ik b l r r l  stadn ?TI vor ldr  iiiij  hier ineens thuis als vroeger. 
Al had  'ie titin diin ren  verandering ondcrgdari. het huis wrat 

niet verbotimd; het mankte precics dezelfde indruk. 
IIirl. stond ik buiten in de  winterse .<vond; tcgeiii>vci. rniiii-en, 
\vaar ik een leven vermoedde zoals ik daal. zclf had Iiicege- 
maakt. 
Lnngziinni onttro;; ik mijzrlf aan rlc werkelijkheid en drrikerid, 
dromend in deze v r re~ i id i  regentuin. begon ik r e n  zwerftocht 
door mijn herinnrririgen. 
Ik l a g  de  hul, maar de rrirrisliogr spiegel h n g ,  en het Icliigwe~.- 
p g e ,  antieke l ichtkrooi i t j~  inct het groenige glas. de ertkiiincr 
nier d e  piano, wdar w e  vaak allen o i n h ~ e n  stonden en znngen. 
door  moeder begeleid. E n  dar. d e  zitkaincr, die cen gezellige 
open 1iaar-d lhad en maar  d e  boekenkasteii stonden. \raarvoor 
gcrn plaats meer w a s  iri de  stiidccrknmer. E n  ik zag dc apcrl- 
serre. a a n  de  andere kant van her huis, die ik  rnet niijn vt.ieiid- 
ies hrlem,ic~l overhoop mocht halen, iriitr ik het Iniaar weer 
oprui i i id~.  
Rilani. opeens vervaagde dit allrs; ik mist maar é t n  ding. ik 
t;ioest naar  boven, naar niijci oiidr kamertje. 
W a t  zou miin hanil d r  qrccp v a n  d e  deurknop riog I ierk~~i l icn!  . . 
Ik herinnerde r i i i j  prerles de plaats, wdar ik na vccl crpcri- 
rne~itereri drfiniticf mijn bed had  n ~ r r g i z c t ,  iiiijn hureau. en 
zd f s  dc  platen aan  de  muur. 

Ik zag duideliik het uiiriclit iiit ~ r i i j i i  r,imen o p  de  groene dm. 
d e  k;istiinjr. d i  lielr nihtertuin. en in d e  verte h r l  huis van  
de overb~il-en, gcdrrltclijk verscholen achter hogr L-ovieii. Ik 
Iicl.inrierdr tmij mijn angst voor de bliks~rri. want ik Ing in het 
hoogste gedeelte v a n  het huis rri Ihrt xz'iikkcr a-orden in de 
zomer als ?e  zon precies langs de  deii~:chooni in mijn gïzicht 
scheen. E n  dan 's auor~ds ,  als d e  nuchteg;ial zich jubelend in 
d? stilte w i ~ r p .  vi 's winters de  eenvoudige houtduiven iiirt 

h u n  ~iictszrggcnd oeritsel tussen de  kale l , i k k ~ ~ i  i n  de  ~ e k -  
Ihoorns, die je lion horen knabbeleii a a n  dciiiir-appels. Eil. o 
ja, de  onverw;ichte eerste troep van de kcekoek in de  vollc 
lente! E n  in de  vroege, koude ii'intcrochrenden. als het nog 
 donk^^ was. l h ~ t  ronkende vliegtuig, waarvan ik de  Iirlitc~i wrl  
eens ondcr de  met sterren hezaair!? Iiriiicl had zien d<;oi.schui- 
ven. misschien o p  weg ri~iar Arriet.iko. Ik duclit aan  miin 
schooltijd. het harde stilderin nict - iri de  zomrr - de ramen 



wagenwijd open, het dolle geschreeiiw van de kinderen in de 
tuinen binnen latend. Ik herinnerde mij onze hond, dir r i i i j  vaak 
s nachts uit bed had geblaft als er vreemde mensen in de tuin 
waren of als een uan mijn broers laat thuis kwam. Het vrese- 
lijke gerinkel van niijn wekker, op  armlengte afsíönd. zodat ik 
er precies hij kon. E n  de rechter kastdeur, n-aar ik een eigen- 
lijk uzel geslaagde kleuren-combinatie op  had gcschildcrd. 
Ik redliseerde mij weer ujaar ik stond. namelijk voor een 
vrrcoid Iii~is; in .,die' karrier sliep nu misschien een jongen 
die. net als ik jaren geleden, er zijn eigen Ievcri l c ~ f d e .  
Ik gooide mijn sigaret. die door de wind verwaaid was, iiiaar 
weg. want mijn handen begonnen te verkleumen van de kou. 
Plotseling darlit ik aan mijn eigen huis, vele kilometers hier 
vandaan. dc rtiii~ie gezellig iiigri-iclitr vertrekken. UUk een 
open haard, mijn vrouw en kindrren en ik verlangde hevig 
daar bij hen te zijn. Wellicht woonde hier in dit Iiiiis op het 
ogenblik ook een gelukkiil paar met kinderen, die, net als 
veertig jaai. teriig l i i j  iiiij Iiet geval was. voor geen geld van de 
wereld uit hun huis weg w-illcii. Ik lirt de k i ~ r  in de gorilijnen, 
die nog geen kwartier geleden mij zo toegelonkt had, voor wat 
Iiij was. keerde terug naar het poortje. deed het zachtjrs acliter 
niij diclit en liep weg. 
Met ccn kleiiic omweg kivaiii ik even lciter bij het huis waar 
vroeger mijn beste vriend had gewoond. Ik liep naar het hek 
om op  het naambordje te kijken. maai. dc lange riaain wiis mij 
urwrnd en zelfs het nummer van het huis en de naacii van d? 
laan was vernnd~rd.  
Ik draaide niij oni en liep de stille straten door naar het dorp. 
om d e  eerstvolgende trciti te halen naar mijn huis, waar wel- 
licht later ook een vertrou.rvdc hooiii zal vcrdw-enen ziiri. uiaar 
dan vreemden zullen mronen. waar . . . . . . . . .  
en. . . . . . ; . . 
Maar daar wil ik niet aan denken. want dan word ik wec- 
moedig en dat vertik ik. 

Joos Kat. 

tenslotte voldoening in de laatste tune. de laatste dans en 
Iiet geduliiige. maar dwingende wachten van de manager, een 
voldoeriing. die zodra de lichten gedoofd waren en de he- 
schermende schijn van d i  massa versplinterd wds, resulteerde 
in een nog schrijnender leegheid. 
Toen het geluid van de wegrijdende auto's w-cggckaatst was 
eri het rinkelen van zilvergeld in onze zakken de stilte uir- 
dicpte, stapten we ook in onze wagen. maar een vaderlijk ver- 
manende agent noodzaakt? o n ~  liet vv t rck  voorlopig uit te 
stellen. Geprikkeld door een opkomende kntcr eii walgend 
van de doelloosheid van ons samenzijn doorkruisten wi.e d r  
stad. op zoek naar zwarte kofiie. naar een plaats waar de 
morgcnsrhrimrring inog door Iict kunstlicht verdrongen werd, 
waar de nacht nog kunstmatig i i i  stand gehouden werd door 
geblindoekte ramen. 
Het ,i,irzelende licht van de straatlantaarns werd lnrigzoorn 
tcr~iggedrongen door lirt ontmaskerende daglicht en de grauw- 
heid van de hctonskclctten ont~vorrstrlde zich aan de verzach- 
tende omhulling van de nacht. U'ij licpc, vervulcl van elkaars 
gedachten, soms een hopeloze poging wagriid om de cadaris 
van onze voeutapprn te verstoren door iets te zeggen. hoewel 
wij uSisten clat wij elkaar niets meer te zeggen heddrn. 
De  huizen hegoiirieii ct. ons aan  Ir staren met hun hier en daar 
oplichtende ogen. en het crrste verkeer drong ons terug naar 
de trottoirs. 
Trrislotte sioiidrn we weer voor onze auto. staptcn in, en ver- 
drcveti de vragende stilte met de autoradio. hard rijdend oiii 
ons zo vlug tiiogclijk van elkdcir te kunnen ontdoen. 
De stad liet ons los; de verkeersborden wezen ons uit, gedul- 
diy de weg voor ons verkortend. eti tenslotte steeds de plaats 
nerriend. waar  wij de beklemming. dic wij geprob~erd had- 
den a i  te werpen in de grote stad. gemeend hadden Iiet sterkst 
te voelen. en w a a r  riu sleihts het constateren van dc inisliik- 
lzing van deze poging restte. 

Ton  Preenen 

2e PRIJS 

R E M I S E  

Samen doolden wij door de stad. gekluisterd door geen andere 
hand dan de angst voor. d? eenzadmheid: wii waren in de 
metropool. wegge~vlucht vanuit d? g~vangenis  v a n  lichtsprei- 
ding. lege ilessen. volle asbakken, en Iiet voelbaar verbroken 
contact; wcggevlucht van het tastbare verlangen ani aan de 
zitting een riiide te rnakeri, de doelloosheid ven ons sanienzijn 
te erkennen, maar srcrdx =?Er poogden wij het toegevcn vaei 
liet in Leite reeds lang toegegcvcnc ~ i i t  te stellen door de zo- Mijnh. Douwes (pas een auto) stond laatst met een afgeslagen - 
veclstc sigaret. het volgende glas gin-tonic. en tenslotte de 
vlucht naar d r  stad. naar de mdSSii, waarachter wij oiis vooi- motor voor een groen stoplicht 
elkaar zouden kiinnoi vrrschuileri, waar de knagende pijn uici . . 
ons schijncontact verdoofd zoii kunnen worden door ons weg- 
duiken in de spartelvijvers der veriiiaakcentrd. in een poging Agent (zijn boekje pakkend): 
liet waclite~i op  het onontkoomhnre maar uitstelbare. verlos- 
zeilde ciride te verzachten; wij. als twee verdorde bladeren ,,Hoe heet u" 
aan de hooiii die vriendschap heet. maar ons iets inieer tr bie- 
den had, wachtten op  d r  verlossende herfststorni. Wij lieten 
ona neerglijden in de tussen neon en candleliyht. cool jazz en D. (scanderend): .,Douwes!" 
lirinkerende zigeunermuziek, drankliiilit en sigarettenrook ge- 
s c h a l ' ~ ~ ~  wereld. sluitingstijd afnaihtrnd;  maar ook de drang 
tot de herliaalde b!ikken op het horloge, die elkaar in t.en Agent (woedend): 
steeds sneller tenipo qe\:olyd waren en de tijd op  haar toch 
al moeizame pad steeds weer hadden doen struikrleii, vond ,,Zeg ben jij nou helemaal bel . . . . ." 



DICHTEN 

dichten is 
spelen met woorden 
en gedachten voelen 
die in je type-machine glijden 
dichten is 
je onzekerheid, duisternis 
in zwarte letterkes op papier - 
een witte achtergrond 
't moest eigenlijk grijs zijn 
of zwart soms of toch soms wit 
dichten is 
maar een beetje 
dat van binnen naar buiten komt 
heel weinig, genoeg om wit 
op alleen 'n paar plaatsen 

e zwart te maken 
( 'n negatief buiten 

1 van 't wit maken binnen) 

Nonedres 

BOOT IS DOOD 

Hij  was - 
1 schilderen deed hij 
i kapotte kachels en gebroken flessen 

't leven van dingen 
t en hij leefde met mensen 

overal in huis 
waren ze er 
met lange haren en verf 
en lange vingers - 
maar hij bleef ze ontvangen 
tussen de bestofte mooie dingen 
en pislucht die opsteeg uit po's 
'n schilder 
'n mens met 'n hart 
was hij. 

Nonedres. 



'n hol 
bruin d w r  nicotine 
muf door mariuhsne 
en opium 
vuile urinelucht 
bedroven 
overal slingerend 
versplint~rde jeneverflessen 
laveloos ieder 
op de achtergrond coltrane 
haveloos alles 
tiet is warm 
vreselijk warm 
misschien wel dertig graden 
ze geven zich 
groots vaak de vruchten 
ze leven zich uit 
ze leven pas nu 
nu alleen 
de schrijver 
de componist 
ze luchten zich 
de schilder 
de filosoof 
ze vergeten 
en 
z? worden niet geaccepteerd 
niet hegrepen , 
verschoppelingen zijn ze 
zij zijn bang 
van ieder 
van zichzelf 
nu zijn zc sterk 
even trekt de schaduw van melancholie \\,eg 
even maar 
morgen gooien ze alles in de vuilnisbak. 



Er blijkt op  school een nieuwe tendens te groeien: de belang- 
stelling uoor het schoolleven neemt toe. wat duidelijk blijkt uit 
d r  risultaten vaii de onlangs gehouden eriqii6tr. Cassiciacuiri 

I hrrft hirrvan de invloed ondergaan: liet is in een nieiiur jasje 
gestoken. dat de helniigstelliiig van de leerlingen op inoct 

1 mekken. 
Cassiciacum was oorspronkelijk de naam van een landgoed 
bii Milaan ,waar Aug. met zijn vrienden bij elkaar kwamen 
oir1 te studeren, te pralen en te diskussirren. Tegenu~oordig is 
liet de naam van onze debatingscliib (de  ander aanvallen en 
zichzelf verdedigen: Hier een voorbereiding op  optreden in 
hct openhaar. 

Nu was de belangstelling voor de algemene vergadering de 
laatste iaren dania aan het tonen: voriri iaar heeft Iiieii toen u .. . 
gespreksgroepen opgericht, die wel aardig liepen, maar niets 
met de oorspronkelijkr opzet van Cassiciacum te maken 
hadden. 
D e  nieuwe opzet is nu: E r  wordt door het bestuur van Cassi- 
ciacum een onderwerp va~t~ l r s te ld .  wilnrrzaii d r  aspekten in 
verscliillende studiegroepen behandeld worden. In iedere stu- 
d i i g r o ~ ~  zit ?en leraar. T)an is rr icdcre zes weken een alge- 
mene vergadering, waarop de verschillende studiegroepen de 
bereikte resultaten uitwisselen en erover debatteren. 
Iedereen kan op  deze vergadering aanwezig zijn en aan de 
debatten deelnemen. Zij. die kornen hebben voor dc volgende 
dag huiswerkvrij. 

Het eerste otiderwei-p wanrovcl- in 1961 ccn algemene vergade- 
ring wordt gehouden is: de boer. 

Studiegroepen Iiicrovcr zijn : - sociaal-economisch - historisch - kunst 
-literair 

Hieronder kan men zich voor een van deze studiegroepen 
1 opgeven. 

Het nieuwe bestiiiir is als volgt samengesteld: 
IIan Hogcland, voorzitter 
Ton  Ziicher vice-voorzitter. 
Frans Teutscher sekretaris 
W i m  Nolen, puhlicitcit. ~ r o ~ a g a n d a  
Henk Mektclholt. financicn 

Naam: 

Klas: 

Studiegroep: 

h te leveren bij de sekretaris 

J an  Wolkers 

Een van de meest besproken liqureri v'iri de laatstc tijd op  
bet literaire vlak is ongetwijfeld Jan W o l k ~ r s .  FII dilt is 
begrijpelijk. Iminers in vele opziclitrri vrl.icIiilt hij enorm van 
zijn kliristbroeders. Dat ?l- over Iicni en over zijn werken 
heftige disciissies en laiigdurige en felle polemieken ontstaan 
is onvermijdelijk. Daar leent hij zich u.el voor. Waarorri. zal 
nog wel duidelijk worden. 
Jan Wolkers werd uit een streng gercfol-iiieerd gezin gchoren. 
Dit vat hij op als epii scliaridvlek en hij draagt het als ren 
stinkend odiixni. Aanvankelijk hcprorfdr hij zijn ortistickc 
talenten in de bccldhoiimk~iiist en was o.a. hij Zad1;ine in de 
ICCT. Vrij laat. op 32 jarige leeftijd debuteerde hij me1 ecri 
verhalen bundel ,,Serpentina's petticoat'. E n  sui ies  I>lrcf iiict 
uit. Dit pf hem een stimulans om ziih verder op het literaire 
vlok te wdgen. Er versi1irneri 2 ronians ..Kort Aciirrikanns.' 
en . , E m  roos van vlees". Ook Iirt tonccl oefende op  Wolkers 
een a,intrekkingskt.acht ijit. Hij schreef twee toneelstiikken 
.,Wegens sterfgeval gesloten' en ..De Babel". Tussen de br- 
ven door publiceerde hij in versch:llende literdire tiidschrilteri. 
In maart 1963 verscheen weer een biindel verhaler, .,Gcspoii- 
nen suiker". Reeds in oktober kwam hier v a n  de 6e druk vaii 
de pers. Maar ook in het griezelgenre vorlt Wolkcrs zich 
thuis. E n  hij dopt 't in liet g e h r ~ l  niet orivr~.die~>st~lijk. 
1211 W d k c r s  schrijft gcwoon. doodgewoon en daarom zo 
enorm plastisch. Ook zijn taalbeheersing is subliein. 
Deze eigenschap alleen al zou de lezer blijven hoeie~i. In zijn 
werken rekent hij af rriei zijn jeugrl. O p  een griniiiiigc wijze 
siliopt hij zijn oudrrs de hoek in, soms tfrccht so~iis ten 
oii~.cchte. Hij bespiiwt Iieii vanwcgc hiin vrrsclijk dognintische 
en roiiservatirve opvattingen. Rij Jan \Nolkcl.s is o o t  de ,.scx" 
een opvallend verschijnsel. waorschijnlijlr een cornpensatie- 
drang. Soms krijg je de indruk dat alles verschrikkelijk geraffi- 
neerd in elkaar zit. Maar dat is niet zo: n~issihirri is dezc 
indruk juist a a n  d? ovzt.r.orriprlendp rrtiviiiid t? danken. Dc 
mening dat hij hit.1. en daar di- niensclijke gevoelens bespeelt 
bestrijd ik nier. ik stem echter ook niet in . 
Velen beweren: Jan Wolkers is negatief. Dit bestrijd ik wel. 
Jan Wolkers is niet neyatirf, maar hij rekent af mei zijn jeugd. 
Deze wil hij \*eggevaagd zien: in opzet vind ik dil zo positief 
ais h ~ t  ~nai l r  ka*,. E n  ren schrijver groeit. Ook zijn er die 
beweren dat liij greii traad weet niet zijii scaiirlc prnhlcmen. 
Ik kan dit alleen maar hcniiien. Maar zijn schirld is het niet. 
Hem daarop aan te vallen is totaal ongegrond .immers hij k a t  
ziih zien zoals hij is: hij geeft heus geen stacltje van zoet 
s ~ n t i ~ r i ~ n t a l i s ~ i i e  tril lieste. Hij schrijft een iridividueel piozd en 
hij Iiorft rr cclit nieniaiid vet~aiita~oordirig viool. a f  tc Icg9en. 
Het is doodgewoon zijn zaak. 

A. Höclicr. 

PIANOCONCours 1964 

Beginners: Uit Eenvoudige Meesterstukjes uit de 
Oude Tijd 

verzameld door M. Cohen en B. Joosen 
no. 2 Wals van W. A. Mozart 

Gevorderden : Stephen Heller uit E. Tuden op 47. 
no. 2 en C gr. terts. 

Virtuozen : L. van Beethoven uit Sieben Bagatellen 
op 33 
no. 1 in Es gr. terts 
no. 6 in D gr. terts 



Hef rierscliil tilssen de cnltiirele dag en 
dr  aiideir dagen clie uiij op school door- 
brengen, is dat r ~ i j  op de c~rlfriri.le dag op 
de ciiltriiir afsfiiioen en dat op andere  da- 
gen de orlfri i~r op ons nisfzi i f f .  

Toíne onn Agtrnael. 

Cultuur is in tegenstelling tot hetgcm 
in het hierhoven geciteerde gedeelte uit 
de openingsspeech van de voorzitter van 
Cass. beweerd wordt nu niet bepaald ge- 
schikt om de mensen in het algemeen en 
Trinitariërs in het bijzonder op zich te 
doen afstuiven. Het lijkt mij eerlijk gezegd 
rijkelijk idealistisch iets dergelijks te ver- 
onderstellen en het verschil is m.i. voor 
de meesten eerder gelegen in het feit dat 
cultureel in dit verband vrij en school- 
onvrij betekent. En  zelfs van de weini- 
gen, voor wie zowel ciilti~reel als school- 
onvrij betekent. kan nauwelijks gezegd 
worden dat zij met hart en ziel op  de cul- 
tuur afstuiven. Dichter bij de waarheid 

schijnt bet bij mij te zeggen dat er nog en- 
kelen bereid gevonden kunnen worden 
zich voor het behoud van een althans ge- 
deeltelijk vrij dag op te offeren. Ik kan 
mij voorstellen dat dit een teleurstelling is 
voor hen, die na jaren 'I'riniteitslyceum 
dit idealisme blijkbaar nog altijd bezitten 
en een festijn als op 13 november j.1. tcl- 
kens weer met zoveel enthousiasme willcn 
organiseren, maar het lijkt mij noodzake- 
lijk deze toestand tot schade en schande 
van de goegemeente eens onder woorden 
te brengen. 
Cultuur is voor de meeaten der Trinita- 
riërs nog steeds iets dat ver boven hun 
macht gaat. Iets dat met hoofdlcttcrs ge- 
schreven wordt en dat men onwillekeurg 
plaatst in de sfeer van groene tafels en 
stoffige palnien, een sfeer van academis- 
tie academischen, van traditionalisme en 
van verdoring, kortom, wat men noemt 
een ,.dooie hoel". Cultuur wordt op die 
manier i.p.v, een veraangenaminig, een 
uitbreiding van louter gegevene, van de 
natuur, iets dat geheel los daarvan staat, 
zelfs iets onnatuurlijkc. Cultureel gaat 
hctekenen: pathetisch (is de grondbetcke- 
nis hiervan niet ziekelijk?), onbegrijpelijk 
en loodzwaar. Het is dan ook een feit 
dat de meesten van hen die zich eraan 
gewaagd hebben zich er - hoewel min- 
der dan vorige jaren - hopeloos aan ver- 
tilden. 
Is deze valse voorstelling die men zich 
van dit overigens zo natuurlijke begrip 
gevormd heeft - natuurlijk immers, omdat 
geen mens er buiten kan -, dit ,,unheim- 
lirhe" dat men in de cultuiir meent te 
moeten aantreffen, PP de reden van dat 
de culturele belangstelling minimaal is ge- 
worden? Is dit misschien de reden van het 
zieltogend bestaan dat Tolle Lege moet 
leiden en van de eeuwige rust of tijde- 
lijke rust, daar wil ik buiten blijven - die 
Cassiciacum thans geniet? Lijdt het Tri- 
niteitslyceum inderdaad aan een collectief 
mindenvaardigheidscomplex - dat is toch 
niets voor mij? - of durft men eenvoudig- 
weg datgene wat men voor cultuur aan- 
ziet, niet door wat dat werkelijk cultuur 
is te vervangen? Het is waar, Tolle Lege, 
Cassiciacum en de Culturele dag hcb- 
hen in het verleden uitgeblonken door 
niivcrteerbaarheid., maar waarom laat 
men het daarhij? Mij dunkt dat er, als er 
iets anders komen moet, in de eerste 
plaats door ons iets gedaan moet worden. 
De laksheid, die niet alleen op cultureel, 
maar ook op sportief gebied geconsta- 
teerd moet worden, is niet opgeheven 
wanneer iedereen, maar dan ook ieder- 
een, het bij het constateren - en betreu- 
ren - daarvan laat. Men is eenvoudig te 
hang om uit het oude straatje te verdwij- 
nen en zodoende tot de oplossing te 
komen van een situatie die op vrijwel 
geen andere school voorkomt. 
Het is uiteraard ondoenlijk hier een uit- 
gebreide bespreking te doen volgen van 
wat deze morgen geboden werd: het is 
bovendien niet noodzakelijk: Zij, die ge- 
weest zijn. hebben er geen behoefte aan 
en zij die het niet de moeite waard heb- 
bes geacht te komen, zullen het ook wel 
niet de moeite waard vinden erover te 
lezen. 
Het lijkt mij daarom beter enkele algeme- 
ne opmerkingen te maken, opdat men 

daarvan ook volgende jaren nog zijn nut 
kan hebben. 
Daar is dan in de eerste plaats de keuze 
der stukken waarover iets gezegd dient te 
worden. Het is maar weinigen gegeven 
geweest iets te vinden, dat én litterair 
verantwoord was 6n gewhikt voor per- 
persoon en kunnen van dc voordrager. 
Men waagt zich aan stukken die ver bui- 
ten de gezichtseinder van de midddbare 
scholier van 1963 liggen. Men schijnt bij 
zijn keuze slechts te letten op de naam die 
erboven staat, i.p.v. op  het gedicht of 
prozastuk waar het om gaat. Marsman is 
ongetwijfeld een groot dichtcr, ik vraag 
me echter af of B. Ka1 de grootheid van 
Marsman niet verder gediend zou hebben 
door een gedicht van hen, te kiezen dat 
hemzelf en zijn puhliek meer aangespro- 
ken had dan ,,Joffre is stervend". De  
slag aan de Marne laat staan de figuur 
van Joffre, staan ons nu eenmaal zover 
af, om ook maar enigszins onze aandacht 
te trekken. En  dit is nog maar een voor- 
beeld, een van de duidelijkste weliswaar, 
maar hij stond hierin niet alleen: Hct- 
zelfde kan gezegd worden van H. van 
Mens, die uit de ,,Avondenv van het 
Reve een fragment had gekozen, dat het 
in het verband waarin het thuishoort, 
misschien heel goed doet, maar dat daar- 
uit losgerukt, noch voor de stijl van 
van het Krve, noch voor wat ren lycr- 
irt giwoonlijk als begrijpelijk voorkoint, 
mag gelden. Men zoekt het uiterste. Of- 
wel het is pathetisch, oîwel platvloers, 
want ook dit is voorgekomen. Aan het 
,,bruiloften- ui partijengenre" bestaat 
evenmin behoefte als aan rillerige pathe 
tirk. P. Rusnian zou er gord aan doen 
dit te bedenken. Eenvoud is het ken- 
merk van hct ware en het enige dat ge- 
vraaud wordt. is dat men zichzelf bliift. 
Het ievolg van dergelijke extremiteiien 
is namelijk, dat men accenten gaat leggen 
waar ze niet horen, dat rilen een prograni- 
ma krijgt dat goeddeels onverteerbaar is 
en dat men zichzelf ronduit gezegd be- 
lachelijk maakt. Vrijuit gingen wat dit 
betreft slechts de prijswinnaars: H. Hoge- 
land met ,,Voor het verdronken meisje" 
van J. B. Charles, T. Zürcher mrt ,,Lc 
Kiihe" van Jcan de la  Bruyèrc - onbc- 
kend, maar goed - en met zijn aandeel in 
Huis Clos van Sartre, en I. van Hei 
nirigen met ,,'n Onvoorzichtigheid" van 
'Tsechou,, hoewel hij a1 gevaarlijk ver de 
slechte kant uit ging door een m.i. voor 
Tsjechow al te nadrukkelijke voordracht. 

vervolg pag. 13 



Z e e  met ir grote grijze oog. 
uerfel mij var) de kleine /aroi>tsjek 
dip j i j  ;O "aak zag aan je strand. 
j? ge!e oever nier nri zand. 

,.~arovtsjrk liet tjsechenkind 
ho:rwf ceri ka.stee1 van zand. 
heel ver vandaan zijn vadrrlanrl. 
,Yij kic,am geheel alleen te staan. 
toen zijn moeder ururg ai  !ieen niorsf gaan 
..Kom scheepies uan dr zrc, 
tiaar mijn kaiiaaltie iri, 
en riist iviit uit in niijri kasteel. 
' f  is u'arn! en veilig bhnenin." 
B e  kleine lorovtsjek zingt voor zich heen, 
' r  komt zo maar ~7iin:elf ineens, 
riianr een liedje, kent hij eigenlijk 

geeneen 
Zijn ziuarte haar zit in 'Ir weg. 
zijn rendig liaiidje gaat rrdoor, 
hij hcrff  zijn schepje neergelegd. 
De kleine witte siirlif u>ocdt goor. 
Z o  speelde Jarootsjek .2ii,i ' t  strand. 
alléen, in hef  bezielend zand." 

Z e e  met je marmer-grijze blik. 
was dat hef laatste dar je zag, 
iian clere kleine Iarovtsjek. 
d& hit-r iwas mrt zijn srhiiferlach? 

,,/arovrsjck de fsjechenzoon. 
liiistri-t darikbaar naar mijn toon. 
Hij loopt daar heel alleen. 
o i i ~  ieder klein kasfeelfje heen: 
bij somgen bloft hij staan: 
..Dit heeft  missctiien me1 net 
zo'n kleine Iaroi~fsjek 
als ih i o ~ n  w a s  . . ." 
Hij loopt wcer langzaam door, 
hij knix niet zingen als teljoor: 
rijn stem slaat over ' n  uieer, 
dan bast hij laag. en soms 
weer hoog. Maar dan een bons. 
hij schopt tegen planken. 
en holt dan naar Itriis. 
Daar rag ik dar, Iaroi,fsjck 
oiirustiger dan ~>ngels 
op  het punt [jan de trek." 

E n  ivch rriPCr r ~ ~ e l ,  wit. 
si!iiiii>rgrliol>fr iec zag j i j  
unii laroc,fsjrk dan dit. 
of ging hij riér. weg iran je zij? 

,,Des nuonds eens, heel laaf. 
de maan scheen wit / 
geen iziindjc dat cr u ~ a a i f ,  
loopt Iriroiitsjek aan ' f  sirand. 
rr2i.f een nieisje asr, zijn !land. 
Alic-en /w[ onrindiijr van mijn zee, 
lict zsr~d,  de- dilinenrij, 
en zi j  daar mcf hizri twee. 

Hij kijkt haar iii liet oog, , 
en zier daarin eeii glinsterende maan 
<liep in linac. gezichtje staan. 
Hij tilf h ~ n r  in dc lucht. 
en nls zij lacht. 
is hef o f  de stilte groeif. 
een korfe sclirik, 
die hen dc adcm snoerf .  . . 
Zij  dartclcri risnr de boiilevard. 
dan zoeizf hij haar; 
door het licht van een lantaarn. 
liep een gelukkig paar." 

En.  g go cd^ bliluu>e :cc, 
usat rasi jij toen van Iarovlsjck. 
aii i i  jc zilte iiaaterkant 
niet zijn ireelklrniii/c verlee? 

,,iZTei ilrouti, en eer, kind anrl de hand 
wees hij naar mij. dr zee. 
en vertelde háár van een uer land 
en ' t  kind van  ren goede sprookjesfec. 
Hij ref zich rio.?at zijn V T O L I I ~ > ,  
Zijn kleine zoon bouwt 
voor hem nir een kasfrel: 
H e f  kind schijnt nu zijn vadcvs beeld. 
Dan gaat het lier1 gedwee 
tzicer met rijn ouders mee: 
. ,Tof  zipns riiijn lief kasteel" 
\arovfsjck kijkt naar zijn 
Jeziild denr. in hef kririmeligc grcl. 
Ik.  :cc, heb het zandgeboiiiiitje 

laien sfsan; 
De iiolgende dag zag ik het kind wcer 

spelen gaan." 

En toen. i r x f  zag j i j  focn rnijn zee, 
miliueric jaren n>aa/i j i j  alles riiee. 
lij rriaökt rriij h~ri~,, uiniif ik voel, . . 
dat nri lirt cindr koriieii gaat. 

,,Een onde man alleen. 
sf;iat claiir nnri inij o e i w  
Hij tiiirrf nier een weru,eerri gezicht, 
ria jarerzlnng gekweten pliclif, 
r i i l i l i .  niij, de  z e e .  . . 
Zijn haar is grijs r a t i  oiiderdnni, 
zijn rug is star eri krom. 
Hij is alleen, gerri kiridcren iiieer 
geen vroui,, rut deze keer. 
Zijn o i i ~  is naf  e n .  . ." 

Zee ili " O E I  je adem sneller irlriaien, 
lij rag foen ctooi de laalsie 
!e  golven komen sneller san. 
innnl larovtsjek daar Iieneii p a n . .  .? 

..Nee, bcste man 
dit uws niet liet Iöafstc 
dat ik zag v,tri laroutsjeh..  . 
Hij is een irie-ns, die zoli 
en groerr en u.nfcl- wil. 
lli rir dc  nicnsen komen en gaan. 
ik grens a.?n ieder land, 
en sommigen sterven zelfs aan ' t  strand..  
Hij ligt hier niet tier vandaan. 
In her kolide zu,árle. zand. 

I.V. 
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b i t  jaar heeft men dan gelukkig weer de gelegenheid gehad, 
de al vele jaren bestaande en slechts vorig jaar onderbroken 
traditie van het jaarlijks schooltoneel voort te zetten. Des te 
gelukkiger is dit, wanneer men behalve van een voortzetting 
van deze traditie. ook nog van een vooruitgang in de traditie 
kan spreken. en ik geloof dat dat dit jaar inderdaad het geval 
is. Het zou nutteloos zijn om met betrekking tot de stukken 
die enkele jaren geleden nog wel eens opgevoerd werden, de 
koeien die men destijds al aan alle kanten bekeken heeft. nog- 
maals uit de sloot te halen en het oude gekrakeel weer te 
doen oplaaien. Laat het voldoende zijn te zeggen dat deze 
stukjes geschikt waren voor het amateurtoneel. maar dan 
ook voor niet anders. De ontwikkeling waar ik over sprak. 
is er echter een van recenter datum, hoewel ze ontstaan is uit 
een reactie op het genre, dat hevig geliefd en later even hevig 
verguisd werd. Het is een ontwikkeling, begonnen bij Krelis 
Louwen, voortgezet met Mercadet en tenslotte uitlopend op 
Romulus de Grote. Krelis Louwen was nog in het ietwat 
bwrtige genre. de boer die koning wordt, maar altijd een boer 
blijft. Mercadet was op een wat fijnere wijze geestig, maar had 
toch nog de veelgehniikte moraal van de bedrieger bedrogen, 
terwijl Romulus de Grote door de schrijver wordt aangekon- 
digd als een onhistorische historische komedie en een satire 
geeft op de toestanden en opvattingen in en over de wereld- 
politiek. 
Ik vicd dit een vooruitgang. Ik wil nu niet bepaald zeggen dat 
er in het vervolg uitsluitend - al of niet onhistorisch-histori- 
sche komedie's gespeeld moeten worden: Voor een school- 
vcorstelling waarbij ook lagere klassen aanwezig zijn heeft 
dat zeker niet altijd uitsluitend voordelen. maar wel is het 
toe te juichen, dat men zonder Aischylos of Shakespeare on- 
middellijk op het repertoire te nemen, toch langzaam maar 
zeker loskomt van het alleen maar komische genre en ook 

stukken met meer diepgang dan de gebruikelijke hiiis-tuiii-en- 
keukenmoraal aan bod laat komen. Dat de verstnanhaarheid 
en de humor daarbij niet achterop behoeven te komen. is dit 
jaar dimkt mij. wel afdoende hewezen. M a  Romulus beweegt 
men zich op een niveau., dat voor schooltoneel in alle op- 
zichten aanvaardbaar is, ook zal het niet door iedereen ten 
volle gewaardeerd zijn. 
Romulus, de laatste keizer van het Romeinse t ijk, is een 
hartstochtelijk kippenliefhebher en laat dan ook geen gelegen- 
heid onbenut om nieuw kippenvoer te kopen. Temidden van 
oorlogsdreiging eet hii mstia ziin eitie en bekommert zich niet 
om veldheren en bode's die hem willen spreken. Aan het 
einde echter blijkt hij de enige te zijn, die juist gehandeld 
heeft en zijn menselijkheid heeft weten te bewaren, terwijl de 
overige regeringsfunctionarissen. die aanvankelijk zoveel meer 
begaan leken met he lot van de staat. bij de benadering van 
de Germanen de wijk nemen en slechts uit angst en eigenhe- 
lang blijken te handelen. Daartussendoor loopt ook nog een 
broekenfabrikant. Rupf (de associatie met een andere Duitse 
grootindustrieel is duidelijk) die een grote som gelds, de enige 
mogelijke redding, ter beschikking wil stellen op voorwaarde 
dat hii de dochter van de keizer tot vrouw kriiat, een voorstel 
dat dóor iedereen wordt goedgekeurd. behalvpdoor Romulus 
die teveel van zijn dochter houdt om haar aan de sluwe zaken- 
man uit te huwen. Wanneer de Germanen tenslotte daar zijn, 
blijkt hun aanvoerder, Odoaker een bewonderaar te zijn van 
Romulus, die dan ook gespaard blijft. In de gestalte van de 
neef van Odoaker wordt verder nog een spotvogeltje losge- 
laten op de ,.zuivere" Germanen, die in het Duitsland van 
voor de oorlog hij bosjn rondliepen. 
Men zou bij het lezen van een dergelijke samenvatting kunnen 
denken, dat Durrenmatt hiermee een dor praat- en/of lees- 
stuk heeft gemaakt, waaraan verder hoegenaamd niets te be- 



leven valt. Zij. die de vwrstelling hebben bijgewoond. kun- 
nen echter van het tegendeel getuigen. Het stuk was aller- 
minst dor en het was allerminst de bedoeling van de schrijver 
om alleen maar iets te zeggen. Het was vóór alles een goed 
toneelstuk, het was handeling, drama in de beste zin des 
woords, terwijl ook humor en geestigheid er hun plaats in 
wisten. Ik hoef alleen maar te herinneren aan het derde be- 
drijf. m.i. het hoogtepunt van het hele stuk, waarin Romulus 
vrijwel alleen aan het woord was, maar dat niettemin een en 
al dynamiek was, of aan de meesterlijke scène. waarin Rea 
de dochter des keizers, de klaagverzen repeteert of die waarin 
Cesar Rupf zijn voorstellen doet en eenieder zal zich er ijs- 
koud van bewust zijn dat dit een enorm stuk was. 
Wanneer wij vervolgens aan iedere speler afzonderlijk enige 
aandacht besteden, valt in de eerste plaats, maar dan ook in 
de allereerste plaats ons oog op de hoofdrolspeler ,op Paul 
Verburg. Zijn taak was niet gemakkelijk. Het hele stuk stond 
of viel met het al of niet welslagen van zijn rol. Hij heeft het 
er goed van afgebracht. Het stuk is dan ook niet gevallen. 
Paul Verhurg liet ons een Romulus zien, geheel volgens de 
bedoeling van de schrijver: schijnbaar cynisch en onverschil- 
lig, in werkelijkheid de enige die bereid is zijn leven op te 
offeren voor dat van anderen. een Romulus. die ondanks de 
moordaanslag die door zijn medewerkers beraamd wordt. zijn 
menselijkheid trouw blijft. Dit alles werd door Paul Verburg 
op uitstekende wijze gebracht en ik geloof dat we hem niet t i  
veel eer aan doen wanneer we zeggen dat zijn prestatie de 
beste van de avond was. 
Wat  de twee damesrollen betreft, ook daarover valt veel 
goeds te zeggen. Julia, de gemalin van Romulus. werd over het 
algemeen goed gespeeld door Jacinta Wijfjes, ofschoon ze mis- 
schien een iets te schel en iets te pathetisch geluid liet horen. 
Beter was dan ook Marina Badoux in haar uitbeelding van 
Rea, de dochter van de keizer en tragédienne in spe. die on- 
ophoudelijk haar treurspelen loopt te repeteren. Bijzonder 
goed vond ik haar in de reeds genoemde scène, waarbij ze 
onder leiding van haar leermeester Phylax, de woorden ,,Im- 
mers het dodenrijk is 't dat ik huwe", enkele malen moet her- 
halen en deze woorden plotseling werkelijkheid ziet worden, 
wanneer haar docdgewaande verloofde, gewond en vervuild 
voor haar staat. 
Goed, maar misschien al te nadrukkelijk werd deze verloofde 
op de planken gezet door Ide van Heiningen. Deze nadruk- 
kelijkheid die me ook hij de culturele dag opviel, woog echter 
geheel op tegen zijn verdere goede spelkwaliteiten. Bovendien 
had hij geen gemakkelijke rol. het was een rol. waarbij je al 
heel goed moet zijn om niet pathetisch te worden. 
Makkelijker en ook charmanter was daarentegen de rol van 
broekenfabrikant Rupf. die door Guus Tweehuijzen met de van 
hem bekende zwier gespeeld werd. Hij was van top tot teen 

de gewetenloze, geslepen zakenman, die, wanneer hij Rea in 
zijn armen mag sluiten, een mogelijkheid die hem later weer 
ontnomen wordt. zich er in de eerste plaats ijskoud van be- 
wust is dat dit een hoogtepunt is in de geschiedenis van de 
firma Rupf; die hiermee een wereldconcern is geworden. 
Een minder opvallende maar daarom niet minder goede plaats 
in het geheel nam de minister van binnenlandse zaken van 
Ton Ziircher in. Hij was een van die lieden die bijwnder veel 
leken te doen, maar in werkelijkheid niet meer dan een niets- 
nut was. dit alles zeer aanvaardbaar gespeeld. 
Ted Badoux scheen zich bijzonder goed thuis te voelen in de 
huid van Zeno de Isauriër, de keizer van het Oostromeinse 
Rijk. daarbij verdienstelijk geassisteerd door Huih Houtkoper 
en Pim van Agtxnael. als de veeleisende kamerdienaars die de 
merkwaardige namen Sulforides en Fosforidcs droegen. 
Even waardige kamerdienaars waren Paul Mascini als de van 
ouderdom bevende Pyramus en Dick Barnhoorn als Achilles, 
die - door de grillen van het noodlot s als H.B.S;-ers Ver- 
gilius en Homerus citerend, de profetische uitspraak moesten 
doen dat er wellicht een tijd zou komen waarin men geen 
latijn meer zou verstaan. 
Helaas kon Floor Gras als de minister van oorlog niet altijd 
onmiddellijk uit zijn woorden komen, vooral in het begin niet. 
Later toen hij er wat meer in gekomen was. viel dit bezwaar 
geheel weg en slaagde hij erin ons een aanvaardbare Mares 
voor te zetten. 
Vermelding verdient w k  José Noyons, als ~refect  van de 
ruiterij. die voordurend klagend over zijn vermoeidheid, door 
het stuk ronddwaalt, evenals Frans de Beer, de kunsthande- 
laar. die door de overname van 's keizers portretbuste's de 
schatkist weer aan haar middelen helpt. 
Een goed slecht-toneelspeler, als leermeester toegevoegd aan 
de dochter van de keizer, was Hany  van Mens. expressief en 
dramatisch. 
De Germanen in het stuk werd& gespeeld door Jaap Vro- 
mans, als Odoaker en Rob Ziircher als diens neef Theodorik, 
van wie Jaap Vromans mij eerlijk gezegd een beetje tegenviel. 
Mij dunkt dat we wel eens wat beters van hem gezien hebben. 
De figuranten tenslotte verrichten op verdienstelijke wijze 
hun onopvallende taak. 
Al met al kunnen we terugzien op een in alle opzichten ge- 
slaagde toneelavond. niet echter zonder last but not least de 
regisseur te vermelden. de man achter de schermen. de heer 
Helwig. die een zo groot gedeelte van zijn kosthare tijd weer 
heeft willen opofferen voor het welslagen van dit evenement 
W e  hopen. hoewel het bijna onbescheiden mag heten, dat hij 
nog lang zijn diensten aan ons schooltoneel zal willen bewij- 
zen. W e  weten hoeveel tijd we daarmee opslokken, maar 
000. . . . . . . . . 

Th. Verheek. 



DE WAANZINNIGEN 

Fel verblindend licht sclieen mij recht in mijn ogen van dicht- 
b& Maar ik kon mijn ogen niet sliiiten. want hef  lichf uias 
te hard en ook, als ik i e  sloot zag ik liet nog, Ern wit fe  bal, 
die zich in mijn hersenen drong en bezit van mij iiarn. Ik 
kon riief denken, niet woelen, iiief horen. niets zeggen op  de 
d;rigeri, die nien mij uroeg. Schrceu~iiend en fluisterend ston- 
den ze nrn niij heen: in ren taal. clie ik niet verstond. Z i j  
kwanien van oi~eiridig ver en drongen ternauwernood binnen 
in ~nijii g ~ e s f .  Toch waren ze er en ze kczielden mij met het 
licht en rnet liiin zijn. Z e  schopfen en sloegen me  en uroegen 
me alles. maar ik wist niet wat. Een verlangen greep nie aan 
om te zeggen: te anttuoorden, woorden als schimmen. maar 
hopeloos araren ze en onverstaanbaar. 
En weer kiiiainen ze en riepen ze. Ik kromp ineen eii 
iclireei~wdc, daf het mijn schuki niet was. Dat ik zonder het 
te willen hier was. geheel afhankelijk ontstaan. 
M n n r  de LL,I>OT~C>I s p o ~ l d e n  mijn moorden uieg in golven aan- 
stormend. 
Einde oos duurde het. Zii~ocgentl tolde ik rond. zoekend naar 
een ~iitioeg, molend u-oren ~tiijri gedarlifen bezig, maar orde- 
iovs dn>aa:den ze ;end. Nooit kreeg ik antii~oord op  mijn 
vragen. Steeds stelde men i e  niij, drong mien ze mij op, persfe 
met hef licht gedachfen in mijn ogen van ver. W e g  wild? ik 
uit dit licht. zoals ik er redeloos in was gekomen. 
Opeens. Gillend uliichffe ik met mijn geest, maar gekluisterd 
was ik, fot ik iriernstortte. A l k s  1ilerr1 donker en stil; in een 
zwarte poel voii rrist zonk ik n>eg. Diep en volledig. 
Toen ik weer bijkwam, was ik alleen. Allen waren weg  en 
sllrs uias u,e,q, Ik opende mijn ogen en zag. V o o r  mij was 
wit en naast niij was rzjif, oridir eri bowen. rechts. links, ach- 
ter en voor. W i t .  Alles was wit. eindeloos. smetteloos wit. 
Ik kon geei1 atstuiid oiiderschciden, fssfend viel ik riaar voren 
door een mist van wit licht en viel tegen een wand. Koizd, 
tnit marmer danste in mijn ogen en rond mij. N u  liep ik terizg 
riaar achferen. VoorzEchfig, aarzelend. Het  wit week terug. 
Snel zef te  ik een pas naar tioren. probeerde t e  grijpen naar 
het wijkende wit. Mijn o F n  bedrogen mij: ik sprong naar 
voren en sloeg blirid~lirigs rond, maar ik raakte het niet. 
Ik rioelde een bodern, rnaar ik zag riiets dan een splijtend hel 
luit, overgoten mef  een van alle kanfen stralende glans. die 
binnendrong zich niet liet stuiten. 
Ver-1ri:ijfelcl sloot ik mijn ogen o m  mij t e  onttrekketi aan 
haar har): ik te denken. een orde te scheppen in 
deze clmos, iiisf f e  brengen in het rusteloze. stilte in mijzelf. 
Stilte! Opeens hoorde ik het: het uias sfiC onmenselijk stil, 
gillend stil. Alleen maar u i t  en stil om mij heen. D e  stilte 

I kwam zoemend uit de spelonken van hef  tuit aanzetfen. Mijn 

l uren spanden zich tot het riiterstc in. O m  maar een toon te 
horen: de hoogste. de laagste: T e  doen, maar niet f e  kunnen; 
Het was afsclrrrrvelijk. Z e  sloegen over. 
Plotseli~ig hoorde ik een stem duidelijk sprekend. Ik luisterde. 
maar het was stil. Verschrikt krek ik om mij heen en dacht 
een man te  zien in het W L  niaar ik inas het zelf en schrok. 
!Vaiikt !q ik daar, verstoreii, opeii en bloot. onbeschermd. 
Begaafd met mijn rede fot rnijri eigen ondergang en met mijn 
gehoor en mijn ogen. Nu lieten ze rne in een val achter, eerst 
ais rnijn steunen. 
Stil trok het koude inarmer n p  in mijn hart: larigs mijn be- 
nen en armen drong de kilte zwijgend bitinen; marchereml 
door mijn poriën. 
Ik orilrle mij warm slaan met mijn handen; zg waren geperst 
fegen mijn oren, legen de stortuloed van stilte. Een  gillende 
gedachte greep me. Gelniri ioilcle ik. Contact wilde Ek en 
warmte, geestelijk en lirhnr>ielijk. T e  gillen begon ik; hoog 
en schril galmde het rond. Tollend begon ik te rennen door 
de uritfe. macaber kille stilte. Gierend rukten mijn sfembanden 

gedachten uit mijn geest. 
Haatte ik pas nog mijn ondervragers, nu schenen ze ntij mijn 
geliefde foe, in wie ik kon wegzinken met geheel mijn wezen; 
i,, contact. 
Alleen gilde het door mijn ilcliaorn. Dreziriend slorg de stiile 
toe en roerloos lag ik. Eenzaarri, Modvcrlaf~ri  retiiaani in dc;e 
kraiikiiiinige wereld der stilte. 
W e e r  stond ik iii liet licht, fel tegen rrii j .  Maar zoals I% LTOC- 

ger ~vcggevlucht cvss, zo werd ik er rui nnar toeRctrokkeii, 
on~veerstaanbaar. zuigend. Ik wist niijn redding. Een  brug 
slaan; confact. hoe dan ook met d e  anderen. 
E n  ze kwamen. wan alle kanten. schreeuuend. Hier lag mijn 
kans. Rennrnd stormde ik op  hen a f .  Maar zc uieken en iiroe- 
gen rnij alles en niefs in Iiun taal. 
Ik zag Iiuii gebaren hun tongen en ogen. schitterend fegen mij. 
Vertivijfeld stond ik daar en praöffe. Ik redeneerde en slak 
met vloeiende zinnen naar Iiun ogen. 
Het  was tevergeefs en zinloos, mant steeds harder was de 
muur rian hun zijn om mij heen, uiaarop niijri gedacliteri a1.i 
iiloorden öfstoolieri. als knikkers op  pen sfaal-mainieren uloer. 
,Wijn gelzik had ik voor ogen, rtianr lief sloeg stuk op  d e  monr. 
M e f  heel nign wezen zusetend wierp ik mij in hun armen door 
de strooni anii vuisten en voeten. Maar rierremeg schopfen ze 
me  opnieurv hopeloos t?erfu~ijfeld in de diepte. 
Maar toch leefde ik werder steeds maar iierrler. 
Ik beiioncl mij in een kubus. iuaaruan de mailden iiz>arte ulek- 
ken maren, egaal zwart met reclrte Iioekrri. Duidelijk zag /k 
het zivarf, overal, uianf een zwart licht sfrnaldr over rnij 
I~een i n  wierp niijn schadirru achter niij rip dc qrotld. Nnden- 
kend staarde ik tonder t e  beseffen, hoe dat mogelijk was. 
Alles kon immers, bleek hef .  
M e n  had mij tot de uiterste leefgrenzen gedreven en niets 
veruionderde mij nog. Ik begon zelfs cvat kalmer t e  worden; 
ik kon leiznen fegen een wand: er uias dus en ook ik. Dit 
was mijn eersfe hocii~ast en ik probernlr mij erin vast fe 
bijten. Ik krsbte mijn riagels stuk in de kaalheid, toen ik ge- 
t ro f f en  werd door e-?n foori. Sterker riog: duidelijk zag ik Iiem 
gaan. Slu$>end uari hoek fot hoek kwarri hij op rr i i j  af, inaar 
hij week meer terug; pIot.~elir~g zag ik er twee en drie; van 
alle kanten kwamen zij zich mengend iri een dwarreliiig vat2 
geiuiden. 
Ik kroop weg in de uiterste hoek: ik perste mij tegen de cz*and. 
innnr toch iverd ik gegrepen door de diepste toonaarclen, de 
hoogste triliihgen nauurelijks waarneembaar. Schrille disso- 
nanten doorscheurden de chaos wan geluid. Krelen iian mrn- 
sen, die sterven. Een diep grlori onfs fond,  langzaam groei- 
end naar een climas toe. een maalstroom i~ormend. waarin 
ik vol uertu>ijt>eling en zonder hoop uoif nog eens nrsf fc 
vinden meegrslenrrl werd, als ceri nietig deelfje in een kol- 
kiiig door iienrilichf in een bloed rode gloed gehuld. 
Het diepste groen en helle blauio en gele strepen mengden 
zich in dit inferno wan geluid; haat en sadisme. 
Ik probeerde t e  denken: logisch en helder, maar mijn herse- 
nen stonden onder een niet te verdragen druk. Z e l f s  woorden 
kreten uit de diepsfr oermenselijke drang naar :rifbehoud. 
riaar bestaan geboren, kiiiamen niet boven deze cgcloon uit. 
die nii in een ontzettende u>eri,eling (van lichf,  gelzzicl e n  
angst. zo pnniscii schrikwekkoid, dat ik er in dreigde t e  stik- 
ken. naar een clinzax voerde. Ik was ueroordeeld. 
Ik stond voor mijn rechter als een vcroordcclde. V o o r  rne 
zag ik hen ziften aan een lange hoge tafel. Z e  coaren met 
velen; ontelbaren schenen ze mij toe en uif  d e  hoogte zagen ze 
neer 011 mij. Miriachting rn haat in hun gemeenschappelijke 
bllk rolden van Iiiin gelederen op  mij af en sloten mij in. 
Alleen sfotid ik daar fegenooer allen. Ik sfond, maar ik uras 
niet. 

l1  



Ilr r>ocide. maar ik leefdc niet. Ik uias i,eroordeeld en grijs 
qretmp liet oordeel miij nar,. ï'iciee ktilanieri er van botlen en 
ii-epen mij i~asl .  Ih uoeide hun handrn, klniiruen. en hiin 
ogen. degens. niaor ic deden niers in rr i i j .  
Wilioos zoirdcr Iiooii Itef ik mij Lioireri. nieesienren door an- 
deren ilc>ui de- loop van de gang. Hci ieven rondom mij cfrzudc 
maar trok rnhder. 
Er, door. de grijze deiir vati hcf  einde urierpen niijri rechters 
mij; nilcen. 
Ik iicel; snel foiclï ik rorzd onr mijn as. Een dw.lrrelend blad 
in de storm var) de aarde; pijlsnel en gierend stormde het. 
Piiritend ri:nktc li?/ n10 ei1 iwrdcr steeds verder tiiei ik uit dc 
ri:ere!d in erri ,iricinio:e val naar de i><ideriz. 
Onder mij  r>adcrde hu. kwam liij o p  nio a f  de minimiim,qrens. 
Gillend vnri u.noiiziri trapte hef  zich onihoog, maar focli was  
iiri;c nniirnking niet dcirlelik: "erend dn.irenateyrn uing het 
»zij op met een granuir ii>elii~st. 
Liever cvns ik t e  plt-ffer geslagen, met mijn hersenen uiteen- 
sp3tten op her i/rQir hetoii i>.in de gang. Eii~dciijk weg- 
zinkend in de dood: riicts te rijn. maar dan ook totaal niets. 
Maar zo liep ik dan door. die gang. Grijze ruaiiden niet breder 
dan de greris i tan het zijn. O p  de bodem suhstniitie en boven 
mij ti,,rd e71 kil. 
Ik slrrirnpcldc rroorf en ducht nier. Ik wilde niet denken: ik 
had geen cc,iI. 
MQri gcdachtrri waren achter nii yrbiciten met rriijri zin- 
trrigen in dz ii.il k l ecw~d.  als een vlieg marteiend op  een 
stilk plak6and. 
Alles tiias ;gr.ijs o n ~  mij heen en ik iiep eenzaarn. Verder en 
riercirr: eindeloos lang strekfc de f~inncl  zich uit. Ziiiioos uias 
hef fc lopeti, maar ik liep. 
Er was geen tilil. [varif iiicfs riernndcrde. Allcen het holie 
iihnëii iinn mrjn sti,pperz klonk door de stiife. D o f  sloeg het 
tegeii de wand en cirideloas trof het mijri oor. Maar ik hciorde 
h't niet. 
Toch  kiizarri ci een eind. Vreselijkrr en afschriu~ziiekkerider 
dan ik ooi1 had ktinnen ricrmiicden, zelfs na alics, mof  ik al 
clouryeninnkf had. 
iMcri zinrtii,qen uwren iifqcsfnr>ipt en oerduojd niaar deze 
heeiden troffen mij met een iiifcrste precisie eii groeven zich 
u8.d in mijn liersenen orn riooit meer /os te raken. Voor 
ceii wig. 
O p  de zesde dag irririiers yebetirde lict. Plotseling hieid de 
eindeloze ,qitri~ ~ > p  en er opende zirli ceri kloof i'oor mij, 
ri>iiar ik hijria vooroivx inr>ir/. Ik brwaarde mijn euenii~ichf rri 
iziist uje~j  te kruipen, sidderend, Ucgrcpen door een iriterrie 
panische niigst. voor /ie/geeri ik gezien had en die niij terug- 
hraclif; mun iaatstc nreriszijn opriep en een a p p d  d w d  op  
,liij,, LL'eZen. 
Mijn zintuigen iilaruii de redding voor mijn geest. h'auru- 
keiiriy zal ik frachteri t e  besc11Nven de bcelden uni? di f  in- 
[ernu. <&c cloor deze ii,oorden een zwakke wcrischiJii zai mor- 
den i jart hel rceëie. 
E:'iri eiikeie seconde sieclirs had ik uoiirovei gestaan, baian- 
cerend op  de rand tilssen hef le i~en en de dood; toch had ik 
de dood y~.;ien: i,oflediq, absrrrrl. 
Voor mij slurg d r  afgrond ren gaping in de bodem; peilloos 
diep. maar drgidclijk zag ik /tilai grorld en haar diepte. De  
wanden inoren liellend, sclirtin liepen ze naar het centmm en 
dxar /i<-p de u-nnnzin in top. 
Merisen uanren er of riwzcris of  gekken o f  brestrri of  duivels. 
Ik ~rseei het niet. Hiin zieti spleet mij de geest. 
Gillend lieprit rr  donrecii en fraplen eliianr. uiondden elkaar. 
Griiii.rlijk iirrrriirikf kropen zij rund fot zij genezen tiiaren oni 
op niriciv Mrsinrlit ie tvorden. Llit hiiri ogen straalde u>aanzirl 
om te dode-n, innar tegelijk de lirgrerte. inmens diep yrruorfcld 
sanien f c  zijn. Zinloos bnilieridc dicreri: gieren cirkelend iagen 
i$ daar. Rollend; krankziriiiige ogen en lichameri. 
Z e  beten zich "ast in hef  hcrld uan mijn uiezen en kotsend 
van angst kroop ik imeg uni,  de rand. gedreven door de  wil 
om te leiien. al I I I ~ S  ik ~>e~oordeeld.  
Z o  iag ik; sirldcrrnd zag ik anderen iiaileri iri de  puf van de 
cluoti eri iiwanzintiig probeerde ik niijn horen te doven om 
riict hef gebrul f c  horen. izrat opatceg bij hef tialien i>an 
n ie i~~uen  in de put. De riiriiuvri kropen iioort; blindriings 
voorfkriiipend. ~~oorui>crsforferld iri eer2 orchie van leven. 
Ik nliide redden en l ev~r i .  Ik kroop naar ooren berefen usn 
wil: ontkomen. ontkornen, ontkomen. Dreunend doeg het in 

mijn hoofd; weer kroop cr iets voort, sloffend, zoals ik eens. 
Ik sprong. Mijn leorns SprOrl{J was he f .  Ik greep en uoeide. ik 
fas f f c .  Het  osas zacht str~lerid cindeioos in ciïze woestij,? uan 
hefoii. 
Ik rlde hct iuezrri oni.>rnlen. maar nniiiz~clijks h id  ?k tiet 
dangeraakt o f  juist dat sloeg haer armen om mij heen. Daar 
iagen ioe prilloos. Los waren izzr iri een omeensfrengeiir~~~ 
Lian arnien, gednchfen en mourdeii ioiider klanken. 
Ik i>oelde haar rioiledig en ik zoog haar op met mijn ziiitiiyen 
ria de kiudlcnde iilnchf. Een rnetiirzg en eenzijn iz,>is het. Ik 
rinin haar geest op  mef  di- niijiie in eindeloze ,qrspr~kkeri zon- 
der woorden. 
Begrippen vloyen iricq en slechts de diepsre grdarhreii bicoen. 
Z g  sioegen over als flitseii zonder een medi~ir>l. 
W e  stonden up. Fri liepen ferup weg ijart dr dood op  naar 
het ieven. 
Vereiul onze passen, :ctietiend op  crn bed oan kussen. S f r r -  
lende vingers onn handen en ogen. 
Z o  vlagen iirij de gang af. eens eii~deloos grauui, nit grari- 
dioos licht. 
Trillende tonen sioegeri rond 011s en streken haar haren CrJriar- 

relend rond. Wij ontstegen de val: iiernikkriijk ylijdend. Oi71- 

hoog cirkelerid. in elkaar. Liefde k a w n  er voor hef  grijre 
nerlecien. Dr deiir opende zich. 
O n i r  ririzteis raten er achfer hrtn ts[ci geiefen, bezig met 
hzin duistere spel. ikiaar :r zayeri nris n1.s goden uan boi~en. 
t7t:rblirzdend. Gillend en krninerid. Allen ouden en tongen 
sloegen zi~ weg. Virrchterid. 
Maar 117ij liepen voort: ziiigetid en suizend van liefdr. A r r n ~ n  
en lippen. symbolen waren re. uianf de keer w a s  yekorneri, 
Wij trokken op: 
De W a a n ~ i n i i i ~ e r i .  



Duizenden gekleed in jurk 
Zuilen in jacket 
Omhuld door steden, plein, huizeii 
RUK ZE HUN KLEREN AF ! 
dan: tokkel op hei steen 
SNIJ in het steen 
en ontdek hun ziel. 
o, een diepe duistere ziel. 
Met op de bodem 
doperwtjes en worteltjes. 
SNIJ in het steen 
en ontdek hun verlangen 
en zie 
vaak 
dat het er niet is.  
SNIJ in het steen 
en zie het werkelijke verlangen 
(onverhoopi) 
PUNTIGE TASTENDE PIJLERS 
die niet kunnen doordringen 
in het sieen 
dan..  . . . . . . 
SNIJ in het sieen 
SNIJ HET KAP01 
en zie 
dat de doperwtjes eruit rollen. 

B Evers VIB, 

Eén rimpelloze hand 
Twee gestrekte armen 
grijpen de blinde wolken 
die wiegend wemelen van niets 
Zacht ziedend vuur 
laait op in lichamen en handen: 
weer grijpt het mis. 
Het niet-zien kan niet verder 
en geeft de kamp op 
Luid lachend glaswerk 
rinkelt dood 

H v. VJ. 



EEN DROOM 

Zij liepen enige tijd zwijgend naast el- 
kaar voort. toen de éen tegen de ander 
zei: ,.ik versta je niet". 
..Nee?" 
,,Neen." 
,,H",." 
..Wat zei je dan?" 
..Niets." 
,.Iets met: - verzopen - 1" 
..Je verstond i r i f  zeker niet, hè?" 
,.Nee." 
,.Dat dacht ik wel." 
. ,Wat zei je dan?'' 
..Dat ik niets zei." 
.,Is dat alles?'' 
,,Nee. nog minder. Ik hen namelijk ver- 
zopen. 
.,Wanneer? 

Hé, waar ben je!" 



Een tweede bezwaar is dat de prozale- 
zingen over het algemeen veel te lang 
waren. Hieraan ontkwam niemand. Nu 
zou dit op zich geen hezwaar zijn. ware 
het niet dat de voorlezers meestal niet 
competent genoeg waren om de in het 
brgin getroffen toon tot het einde tor vol 
te houden. E n  al heeft men met een 
prozalezing nog zoveel meer succes dan 
met een gedicht en al ligt de gedachte. 
dat het daarom ook veel makkelijker is, 
ook nog zo voor de hand, in werkelijk- 
heid is er evenveel voor nodig. Dit schij- 
nen velen uit het oog te verliezen. Voor- 
dracht-technisch gezien, als dat tenminste 
een bestaand woord is, had de voordracht 
van G. Tewehuysen, van een fragment 
uit ,,De Verlossing" van Willem Els- 
schot, nipt veel meer om hel lijf dan het 
duidclijk voorlezen van een stuk proza, 
Maar het was een goed stuk en het suc- 
ces was dan ook niet van de lucht, een 
succes dat eerder de schrijver dan de 
voorlezer toekomt. 
Een oud en ongeiiecdijk euvel is blijk- 
baar ook het gebrek aan stemvolume, 
waar de meesten aan lijden. l. Kat was 
bij zijn voorleziny uit ,,De Kleine Para- 
de' 'van Henriëtte van Eyck gewoonweg 
onverstaanbaar. 
Tenslotte hadden velen hun voordracht 
niet voldoende voorbereid. Dc gevolgen 
ziin duideliik: Souffleren "af een rommelin - 
résultaat en voorlezen maakte het geheel, 
doordat men cr dan te snel overheen liep, 
zwak en weinig boeiend. 
Ik heb in het voorafgaande nog al gene- 
raliserend geóproken. Er waren dan ook 
weinig uitschieters. Dat  ze er waren is 
niettemin een feit. Een aangename ver- 
andering bracht bijvoorbeeld P. Jansma 
aan in het menu door zijn voordracht van 
,,Nachtlicdje" en ,,Het Rusthuisje" van 
Hendrik de Vries door muziek van Dave 
Brubeck te latcn hcgcleiden. Ook op de 
prestaties van de prijswinnaars heb ik al 
gewezen. Laat men daarom nict zeggen 
dat het nooit goed is. Het is inderdaad 
nict gauw goed, maar dat het goed kan 
zijn is dunkt me bewezen. 

Th. Verbeek. 

BOLIVIA 1963 
Vorig jaar. 22 iiovembir, hield pater van 
Maanen (oud Trinitariër) voor de A.G. 
ren inleiding over zijn werkgehicd. Deze 
inleiding viel alleen op door de vorm: 
z o n d ~ r  veel hoogdravende woorden. geen 
clletileng klaaglied hoe ongeloofelijk moei- 
lijk het er was. innor c m  rustig betoog. 
waaruit duidelijk zijn licfdc voov Bolivia 
tot uitdrukking kwam. 
Hct bcelcl dat hij gaf kwam ons juist :o 
reëel voor door de enkele. daardoor juist 
duideliike liineii wnar~rieile hii het voor 
ons schetste: 
De  van het Christelijk ge- 
loof beoirit voor Bolivia urnnncrr de 
Spanjaarden, . ,mrt  biiitengeu.one machts- 
middelen" veelal. hun geloof ,.brengenm. 
De Spanjaarden verdwijnen: Enkele in- 
landse priesters blijven er over. Sinds 
1000 wordt de missionering wccr degelijk 
ter hand genomen (sinds ongeveer 1920 
ook door de paters Augustijnen). 
De laatste j a r ~ n  ondervindt de kerk in 
Z. Amerika vccl tegenwerkende invloe- 
den van communistische zijdp. De com- 
rnuriisten beloven deze nfstanirn~lin~len 
van de rijke en oude Inca-cultuur. die 
nu volkonien verarrrid zijn een ..paradijs 
op aarde", tem-ijl de krrk slechts Chris- 
tus' Kerk der armen kan prediken. 
De sociale toestanden zijn erbarrrielijk. 
zoals wel bekend zal zijn, uit verrlagen 
van A. Welling e.a. 98% van de hevol- 
king is arm,  80% van de kinderen strrft 
onder de acht jaar. Eigenlijk is het een 
druppel op een gloeiende plaat wanneer 
cr Augiistijnen een medisch corisultatir- 
hiircaii hebben ingericht in de hiiiteriwij- 
ken vali T,ii Paz. waar de bevolking haart 
kosteloos geholpen kan worden. 
Hetzelfde geldt ook voor de zestien 
schooltjes die zij op verschillende plaat- 
sen in hun werkgebied verspreid. gesticht 
h~hhen:  Een gebied wanriii verreweg 
het grootste drel van de bevolking analfa- 
betisch is. 
Toch houden deze inensen Inel een be- 
u.onderenswaardig doorzcttingsvermugen 
vol. 
De Bolivianen zijn. zoals troumeiis alle 
Z. Amerikaatise volkeren zeer gehecht 
aan tradities en mide gebruiken die vol- 
gens pater van Maaiien de kern van het 
gcloof van deze mensen tiitt~iaken. Z o  
zijn zij zeer grhecht aan processies hij- 
voorbeeld. 
Ook is het merliu~aardig vast te stellen 
dat nien in gebieden die sinds onyevier 
1600 niet meer door een blank? betreden 
zijn, resten gevonden worden van het 
Christelijke geloof: De meeste mensen in 
dergelijke gebieden kennen het Credo. 
het (spadnse) weesgegrort ctc ......., ge- 
beden die van geslacht op gcslarlit over- 
geleverd iiiocten zijn, sinds de Spalijaal.- 
den ze in deze gebieden gebracht hehhcii. 
Uit de antwoorden vati pater van Maa- 
tieti op de vragen die hrni na de koffie- 
rijkc pauze gesteld werden, hleek dat de 
heidense gebruiken versmolten waren 

bij de Bolivianen gangbare magische. 
rnpt de Christelijke ideeiin. Elke dode 
,.inoct ct. zijn H.  Mis h~bhcn".  
Maar het koiiit nict rcldeii voor, dat 
ditzelfde gevraagd wordt voor een doods- 
kop of voor een gestorven betovergroot- 
vader. Hier i i l  wordt de H. Mis duidelijk 
een veronngiiig vnn de iicidriire riten: De 
priester komt in plaats oaii dc rncdicijii- 
man of tovenaar en moet met een he- 
paalri cerernoriieel, de Mis. en met ge- 
11einlc fornl~,les, de latijnse trksten voor 
her naiieslaclit een bc~aalde  uurisl trach- 
ten te verkrijgen. 
Hun vanouds geliefde of gevrcesdr gccs- 
ten noemen zij nu hoogstu~aarschiji~lijk 
; , c I I ~ P I F I I I '  of ,.iluivels". Maakt de pro- 
cessie zeker voor hrii ook niet de indruk, 
van een of andere roiidgnrig zoals de 
Bolivianen er veel hebben uzaarhij zij 
iriet een of ander yrheiligd voorwerp de 
boze geesten uil willen bannen'! 
Ook stelde pilter v a n  hlaanen vast dat 
het laten dopen .%.ani- dc Bolivianen op 
stáán, het gevolg is van dr  redenering: 
,,Het kind moet een naam hebben. inoct 
bcsclirrri~d worden, liefst ook op boven- 
natuurlijke wijzc jkt.ijgt niet voor niets 
bij het doopsel de nnniii van eeii  heilig^!) 
en wordt gedeeltelijk verzorgdt dnor de 
vereiste peter en meter: het kind iiioct 
diis iiiaar gecloopi worden. 
Pater vati Maanen hoopte dat het con- 
cilie een grotere mogelijkheid zou schep- 
pen voor de leek. oiii i n  d? rnissie de 
niissionarissen behulpzaam te zijn. ceti 
hiilp en er0 steu~l, die zij van ganser harte 
verdietien ! 

I. Verberk. 



Interview Chroe 

met een schaker 

Z o  a f  en toe laop ik vrijdagsavonds even aan  bij onze schdak- 
kliib. Er zat daar  tussen een aantal  concurrerende eerste klas 
schakertjes een bilzonder pienter uitziend jong~iieris. Tegen-  
over hem zat een sproetig jo~igetjr dat lievig transpirerend, 
u-anhopige pogin!j~r~ deed zijn koning v a n  d? onsergang te 
rrddrri. I I P ~  Iuhtr hciii niet en na  afloop v a n  de  partij rende 
I i i j  naar  d c  kraan om af te koelen. 
Ik milde graag v a t  meer weten over d e  trionifator en stelde 
hem daarom enige v ragen  
Vraag 1: Hoe lang schaak jr  al? 
Ik sihiiak al sindb ik kan denkcri. iiicnecr. Mijn eerste grote 
stukses was Iiiiiskanipioen. Ik moest toen d e  eerste plaats 
delen met mijn broer, maar harde vuisten deden mij abso- 
luut d e  eerste plaats bezetten, Mijn vader eindigde o p  een 
prachtige derde pldats, tevens d? laatste. 
V r a q  2.  Scliaak jr in een kliil,? 
Neen, ollren in sclioolverbnnd en ik doe a a n  grote toernooien. 
zoals het Kolland-toernooi mee. 
Vraag  3: Hoe is je algemene indruk daarvan en heb je al veel 
tegenstand ontmoet? 
Oroiinisatie suLlieiri eri nittior scliakei-tics. Ik zat in een noiilr . ., 
i iepfe i i  Mendelier, die ik v a t i z c ~ f s ~ r c k c n d  versloeg. V'frder 
ccn knaap van  het Ksrel van Manderlyceum. waarmee ik  zon- 
der veel moeite afrekende en tenslotte een Christeliik Lvce'ist. , , 
Ik keek hem aiin en hij bood dirrkt rciriise aaii. Irivlo~cl val i  
Iiet Co~icilic, denk ik. 
Vraag 4:  Doen e r  nog andere jongens van  onze school mee? 
In een andere poule zttten nog 3 v a n  onze jongens die natuur- 
lijk ook fantastisch schaken. 
Vraag5: W a a r d a n  wijt je je suksesl 
Mijn bijzonder grote suks~sse i i  Iicb ik oool.al te dariken aaii 
niijn o~ivet~nritwiiordr coi~ihiiiritoire wciidingeii eii teclinisrhr 
vergissingen, die voortspruiten uit mijn totaal gemis aan  in- 
zicht in het schaaksoel. Verder  ucld altiid d e  uulden reuel: 
,,eerst drrikeri. diin &en". 
Ifij stond o p  eri liep d e  d ru r  iiit nirt een Iioiidiny alsof hi) 
Tartakouzrr had vcrslagrn. E e n  dcrgrlijke hcsclieidctilieid had 
ik v a n  zo'n Trinitariër niet oer&-echt cn diep ontroerd hlcef 
ik alleen achter. 

T. Willriiise SR. 

D e  communistische propaganda slangt e r  geregeld in rriij  nati 
het lachen te ~riaken. W i e  e r  helang in stell. zal er dan ook 
een zeker systcrni i n  ontdekken. M e n  onderscheidt de  pas- 
sieve en d e  actieve propaganda. D e  linssirve steunt o p  d e  
headlilies in  d e  Telegraal,  terwijl d e  actieve wederom uiteen 
valt  in geschreven en y ~ s p r o k e n  propaganda. A a n  het q?- 
schreven gedeelte wordt zeer veel zorg hesteed. Zij bestoiit 
uit pockets, tijdscliriftjes. pamfletten en ineer van dien aard. 

U kunt ze overal voor ziicts krijgen, en ze lenen ziili uitstc- 
kend voor iiaiininiikpapier. 

D e  zgn. gesproken proparlanda inianifcsteert zich vooral cloor. 
het regelmatig onderbrckeii vaii d c  radioprogramma's. Door 
het veelvuldig gebruik hiervan is de  actualiteit var, deze 
.,spots" e c l l t ~ ~ .  stct<k gedevalueerd. Geen Ros schirikt er  
troiiwens nog aandacht aan. ! 
Het  principe v a n  zo'n ..spot" is n~cesta l  als volgt: De ciiii- l 
roeper rriaakt d r z c  o f  gene LVesterse schariddiiad brkclid. 

Hierna worden enige seconden stilt? in acht genomen, al n'lii? 
gelang hel kaliber vali d e  tiiisdand. In verband met het lupiri- 
de  vijfjarenplan is vijftien seconden het hoogst toclaiithnrc 
kaantiiiii. Mct  donderende stem wordt de  karric~.nden nali het 
torstel vervolgens duidelijk yrmdakt waal-orri dit agressie tegen 
d e  Vrije W e r e l d  is. O m  eenieder. t r  overtuigen mankt men van  
i rdrr  woord gebruik da t  iniaar even onbegrijpelijk klinkt. Vol-  
gens doorgaans xvi.clingelichte kringen is men riu Iiij Vindi- 
catie l ! ) .  Het  meest frequenteren Imp~r ia l i s~ i i i .  Kapitalisiiic en 
Agressie, terwijl rnen speciaal voor  UNO-ani~gelegenheden 
het hoofd Wes te r s  Snoliisnir reserveert. Z o  zal bijvoorhrrld 
lict vangeii viin 1 (zegge één )  spierinkjr door een A~iieri-  
kaansc vissersboot in Aziatische wateren onmiddellijk als FF11 
iiiipcrialistische schanddaad worden uitgelegd. 

Iets vervelender w-ordt het als de  heer Kroestlef zrlf een blikje 
k,ipitalistischc sardientjes consumeert. H i t  Kremlin tr,tclit zijn 
gezicht dan  \\,el te redden door een stel rakrttiii naar. Ciiha 
te zenden. rr ia~tr  Iiet Wes ten  Inat zich gccn zand in de  ogen 
strooien. Laat  ze da t  gezegd zijn. E é n  ..naar verluidt ' in de  
Telegrnnf. en ze kunnen wel inpakken met hun propiig:iridz< 

Kunnen ze trouwens toch wel 

Paul Rusman, 3c 



m Als enig sportnieuws vermelden we de beloofde uitslagen en 
verslagen van de haskethallcompetitie tussen de klasseteams 
en een verslag van de onlangs gespeelde oefenwedstrijd van 
het schoolteam tegen de vertegenwoordigende ploeg van het 
Mendelcollege. Nu  de klassecompetitie eenmaal goed op  dreef 
is, kunnen we ook meer een idee krijgen van de sterkte die de 
verschillende teams hezitten (het valt op  dat het gym- 
nasium op dit gebied een steeds grotere rol gaat spelen) maar 
vooral kunnen we ons een indruk vormen van de vele ge- 
breken en fouten die er nog aan het vertoonde spel kleven. 
Vaak schijnt men niet t e  beseffen dat elk lichamelijk contact 
vermeden moet worden, hoewel dit in de kleine zaal die we 
tot onze beschikking hebben, vaak moeilijkheden oplevert. 
Een andere grote fout is ' t  meestal ongecontroleerde en dus 
slechte afspelen van de bal, vrijstaande spelers worden niet 
opgemerkt en als dit wel het geval is, bereikt de pass hen 
niet of met moeite. Een lichtpuntje bij de wedstrijden is het 
doorgaans uitstekend fluiten van de scheidsrechters, aan wie 
we nu al bij voorbaat onze hartelijke dank brengen voor de 
vrijwillig opgeofferde tijd die ze hierin steken. Wi j  bieden 
onze verontschuldigingen aan dat door een fout, die in de 
administratie is geslopen. enkele uitslagen moeten laten ver- 
vallen, doch deze komen ongetwijfeld in het volgende nummer 
ter sprake. En  hier volgen dan de resultaten die we wel heb- 
ben weten te verzamelen: 
Tweede en derde klassen: 

- - . . . . . 
3a-3b 14-17 3b-II1a 20-4 
Het is jammer dat men bij een wedstrijd als de eerste slechts 
een drietal punten weet te scoren. hetgeen misschien wel vcor 
de spanning, maar niet voor het plezier, dat men in wed- 
strijden heeft, bevordelijk is. Bovenciien is het natuurlijk een 
teken van zwakte. 
Zoals gezegd zijn de uitslagen van de partijen tussen de vierre 
klasnen on<olledig. 
Vijfde en zesde klassen: 
W31 -VAB? 63-4 
5bl-VB1 12-29 
VIB-5bl 8-14 
VBI-VIB 23-11 

Overige uitslagen hiervan volgen. Verheugend is het hoge 
aantal punten dat een klas als VB1 produceerd in die korte 
tijd van twintig minuten. Het peil van deze hoogste klassen 
wordt beduidend beter. Aldus wordt ook de basis breder. 
MENDEL-TRINITEITS 
O p  donderdag 12 december togen de basketballers van onze 
school met goede moed en een bedroevend geringe suppor- 
tersschare van vijf mensen naar de benedenzaal van hun broe- 
derschool. Het werd een uiterst prettige en van beide kanten 
sportief gespeelde wedstrijd, waarin zowel het spel als het 
scoreverloop bijna gelijk tegen elkaar opwogen. De opvallen- 
ste spelers aan onze kant waren Hans van der Meijden, die. 
zoals gewoonlijk, het grootste aantal punten voor zijn rekening 
nam en Theo Bremmers. die voor het eerst in de senioren 
uitkwam. Laatgenoemde toonde een goede verdedigingsre- 
bound te bezitten. Desondanks ging het Men-Mende1 met de 
ovenvinning strijken, ofschoon met een miniem verschil: 
38-36. Nog nooit hadden onze basketballers het zover ge- 
schopt. Dat dit beloften inhoud voor de verrichtingen van ons 
team in het jaarlijks terugkerende Kersttoernooi hoeft geen 
betoog. T o t  slot een woord van dank aan Hans van der Meij- 
den. die door zijn inspirerende mental- en conditietraining het 
peil van ons spel langzaam aan het opvoeren is. De uitste- 
kende leiding van d e  wedstrijd berustte hij de heer van Beers. 

H. v. w. 
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Wetenschappelijke literatuur 

Boekhandel Antiquariaat 

Uw k o l e n h a n d e l a a r  

Groote Houtstraat 162 

Voorgeschreuen sportkleding rrict 10°/O reduct ie .  

Prima anthraciet Citseionderd achoeiiai i  

DE FIJNSTE SOORTEN 
R EEN BIJZONDERE GELEGENHEID C. KEES - Sct~iltlersbrdrij}'  

WESTEKHOUTSTK. 34 en JACOBSfK. i 

Gcd.OiiileGrarlit 5 7. HAARLEM. Tel. 17438(3 liinen) 

IIAY O\'VEl<'I'E<~EN\~\'OO1<IlIGERS 
Lips' Slotcnlnl~rirb - Ciriirrn prieuiiiaiia~ii gereedscliap - 

T . C I , . ~ ~ C ~ ,  THEO BON ARIUS 

&et is beslist nief nodig 
KONNIEDOORDECENSUUR R I  LW sc:l~001L0elie11 

NIEUW AAN TE SCHAFb-EN 
C i<unt 2s-.IO Oio besparen door rovcel iiiugcliik gebruikte 
~ ~ h o ~ l h o e k e n  te kopen. 

Wij leveren die in goerle atasi cri oiiiler garantie. 

V A N  DIJK'S ROEKHUIS 
Cherriicaliëri cri Drogerijen OUDESTRA.4'1' 2 


