
schoolblad van het triniteitslyceum te haarlem 



aaljournaaljournaaljournaaljour 
M r t  een afeni, die hijgend getuigde van 
de enigszins paniekerige sfoesfand uiaar- 
in z'n m e s t e r  zich beuorid, klampte hij 
mij aan. Terecht besnrucrd door mijn 
wervelige blik fluisferdc hij z'n bede: zoir 
je voor één keer nog e f f e . .  .l Nnfriurlijk 
lief ik mij niet direkt overhalen en noen,- 
de m'n bedrag. Verblekend trachffe hij er 
ii~at a f  te knibbelen. Ha! Ha! M'n gulle 
lach rolde weg; ik begon mij o m  te draai- 
en. Geheel i,eruielkf schoof hij miJ daar- 
o p  de clieqiic toe. Maar lioe muesf dat 
nou? Geen enkele ~ i o f i f i e  had ik gemaakt, 
ik wist van iiiks, mijn he1?1~1, van niks! 
Ik had geen fiaurv benul uaii inaf rr op  
school gebeurd was, wist ;k veel. Als zo'n 
opdondertje je vraagt een joiirtzaaltjr l e  
scliriji>en, kan je niet nee zeggen, dat 
doe je niet: dan krijgt zo'n ventje ren 
klap VR71 Iieb ik jou daar en krijg ik moe- 
ders oucr nir rug; daar krijg je gefater 
van. dat nioi-f ik r~ ic f ,  ze blijven van m'n 
li$ á f ,  coaf zal ik rioir bclei>en. 
Ik zou dus m'n best doen en ren jour- 
naalfje beflansen. Doch, mensen. sfroui 
rijkelijlr met korreltjes zout; we niaken er 
pen dolle boel van. 

.3l deceinber 1962: 
II weef oiiderhnrid wei, w a f  er rnet onze 
woonu,ijk gebeurd is. Voor  hen, die ' f  
vergeten zijn. lef op: mijn zusje van 3 
jaar had voor oudejaarsavond zich. zo- 
als ze elk jaar deed, naar de bommefjes- 
winkel gespoed, om enig rof-werk f e  ko- 
pen. De  u~inkelier heeft het ruicht er he- 
laas op  lage toare fiissen genomen. H e f  
schaap. dat van de prins niets wist. ging 
mef  een springsfof-lading naar huis die 
groot genoeg tuias om gans Haarlem de 
rnimtr iii f c  jsge>i. U brgrijpf w a f  er orri 
12 iiiir gebeurde. Mis! De  winkelier w a s  
een man die een grapje kon plaatsen. Zie-  
hier ' f  resultaat. Toen  m'n zusje krijsend 

van vreugde een lucifer tussen de bom- 
men had geaiorpen. sprongen alle schoor- 
stenen van de &ken. de onruen nummera 
werden even en d e  Karel Doorman open- 
de hef uiliir op  onze yroenleboer. W e  
stonden er allrniaal van te  kijken. 

In de K E R S T V A K A N T I E  Iicb ik wa- 
rempel nief stil gezeten. Ik heb m'n band 
naafie op  kleur gebracht en w a f  aan iiz'ri 

Turks  geschaafd; heb de Tien Geboden 
inaf vasfer liggen leggen, aan m'n con- 
ditie gefimrnerrl en m'n liter melk per 
dag gehandhaaid. Ie mainfienclrai, nief- 
cvuili-. 

Maandag 7 januari 1963. 
Vrij  ueel docenfrri trachtten ons wakker 
f e  houden. Enkele pcobeerden 011s tr  wek- 
ken door met huiswerk t e  dreigen. Z e v e n  
knapen trapten er jammerlijk in. 

.Waandag 21 januari 
Enige leden van onze sabofageploeg had- 
den de kachels en kefels op  slucve wijze 
buifene>erking gesteld. Fraai werk. man- 
nen! Maar lioe kuiöm ' t .  daf de ziertvar- 
rriiiig lief de i>olg~ride dag al irieer deed? 

O p  de vrijdag daarvdór hrb ik de E l f -  
sfrdenfochf gereden. Ik ging z6 boven- 
nienselijk hard, dat er riog geen kip was, 
toen ik aankwam in Leeuwarden. Ik 
moest  vaara ach tig zelf de  krans omhan- 
gen. Nu wil ik niets zeggen van Paping. 
hoor, maar scháásen kan de jongen niet. 
Wélnéé,  is dat modderen? Moet je dat 
zwoegen nou 'ns  zien! H e f  lijkt haast. of 
ie ' f  moeilijk heeft .  Z o ' n  vent moei loch 
nief inschrijven. Leer eerst 'ns o p  die 
Noren slaan, Reiriicr. W a f  ii waarschijn- 
lijk niet weef  is, dat Mies Boiiwman de 
foc/2f ook heeft gereden als enige wed- 
strijdrijdster. Ik heb nog hcie stukken met 

hnar op  gereden. Mies heeft  een gepolijs- 
t e  slag: hoe ze dáár aan komt. mag loosf  
weten. 

Donderdag 31 januari. 
Beafris mas jarig. De  tijdbnrn, die ik ais 
oprecht anarchist haar toezorid. ontplofte 
oéél fr  vroeg. Tijd voor erii tzierzuse had 
ik nief uiarif ik werd gegrepen. C;~iilkkig 
brecht dt- K.A.R. (Kafholiekc Annrchis- 
fen Brweging) de borgsom vlot bijeen. 
H e f  geniepige kaartje ,dat ik daarna zond 
is nimmer op  Soesfdyk aangekomen. 

Vrijdag l februari. 
iVa ruim een maand i,orst, iiroor 'i uari- 
daag. Aannemelijk uien1 geaclif, daf de 
de  vorst to f  ' t  jaar 2000 zoir non horiden. 
Kom nor!! 

Zaterdag 2 febriiari. 
Niefs .  Arli ja. Ik woii / 50.000 in de 
staafsloferij en heb al bef aeid in tEn - 
dag ol>grmnokt aan i o u f e  drop en kie- 
renhnngers. 
Z o ,  dat weef u allemaal weer. H e f  rap- 
rorf hebben w e  ook al geliad. P a s ~ n  
urenkt dreigemir en na Pssen knrnt zoii- 
neschijn hoewel je er in dif  laiid lang 
niet altijcl zeker i m r i  bent. De docenten 
I ~ O P I I  weer I i r i r i  iiiterste best om ' t  onmo- 
grlijkc f r  doen eii tijd is er te weinig. o f  
zou er te veel stof rijn? Daar rrillen 
onze kinderen geen last wan hebben. rkrik 
ik zo. Die ziften straks op  de Maiio. La- 
vo, Bravo, O z o  of  weet ik weel waarop. 
Maar dan heb ik een auto - Ziezo. 
N o g  even dit: onlangs hoorde ik ' f  i,ol- 
gende gesprek: 
Jongen, ..zit je op  dansles?" 
A r ~ l e r :  ,,Ne?n8* 
lorigen: ,.Dan kan je niet froiiuen" 
Ander: .,!?!?" 

KRO-Nikiis 

2 i e r b a r e  lezers 

,,Wat heeft dat lang geduurd" zult u waarschijnlijk zeggen, 
als u dit nummer in de hand neemt en het nare is, dat u dan 
nog gelijk heeft ook. Het naderende eindexamen heeft zijn tol 
geëist. 
Joost Breukcr, die cen jaar lang met krachtige hand ons redac- 
tieschip bestuurd heeft, is ertoe gedwongen de pen neer te 
leggen, ja gedwongen, want hij heeft het zelf niet gewild. Hij 
heeft zelf eens gezegd, dat hij graag tot zijn dood redacteur 
wilde buiven. maar loost's ouders zeiden in koor: 
,Joost, nou is het welletjes, je moet naar de toekomst kijken", 
en Joost heeft zich daarbij neergelegd, want loost kiikt araaa - ~~ 

in de toekomst. 
Namens alle lezers bedank ik hem en zijn trouwe medewerkers 
Eric Verpaalen, Paul van Bueren, Erwin Yermeulen en Joep 
van der Linden. voor alle overuren. die ze in het afgelopen 
jaar gemaakt hebben. 
En dan is er nog een moeilijkheid. Er is een medewerker zoek. 
Onze redacteur Guus Tweehuysen, die ons altijd met woord 
en daad (vooral met woord) terzijde heeft gestaan, is op 1 
maart in navolging van de Amerikaanse regering 60 km gaan 
wandelen. Maar hij is helaas nog niet teruggekeerd. De chauf- 
feur van een volgauto beweert, dat hij nabij Katwijk op hol 

geslagen is. Wij hogen echter, dat hij vóór de uitgave van 
ons volgende nummer terug zal zijn. De redactie stelt drop en 
spekkies beschikbaar voor degene, die hem vóór Pasen terug- 
brengt, maar asjeblieft niet eerder dan Palmzondag. 
W e  hebben eindelijk een nieuwe redactie, die zal bestaan uil: 
Gijs Tweehuysen, Theo Verbeek, Paul Verburg, Paul Juffcr- 
mans, Harrie Schrama, Vincent Masrini en ondergetekende. 
Dit nummer is tot stand gekomen in ten samenwerking van 
oude en verse redactidcden. 
Nog steeds is er beroerd weinig kopie. Wel  zijn er 143 ge- 
dichten binnengekomen over het weer in de trant van: 

Gooi de autoped aan de kant, 
Neem een sneeuwbal in je hand, 
sneeuwpret, sneeuwpret, 
weg met de autoped. 
De winter is weer in het land. 

Omdat we ze niet alle 143 kunnen plaatsen en ze allemaal 
even slecht zijn, hebben we alle werkstukken in de kachel 
geworpen. Namens de 143 auteurs moet ik zeggen, dat het 
koud was in de winter. 
Ik hoop, dat er in het vervolg wat minder kopie komt over het 
weer en wat meer over meer originele dingen. De schrijver 
van bovenstaand gedicht (Ch. S.) raad ik echter aan zich nog 
niet aan de liefde te wagen. 

Joep Bartrlsman. 



SANCTA MARIA VIERT EEN WEEKJE FEEST 

In de week van 6 tot en met 12 januari heeft Sancta Maria 
de vlag uitgestoken en uitbundig feest gevierd. 

De nieuwe school (zie oktobernummer) werd geopend. Het 
heeft geen zin u te vertellen over de kapelinzegening op  
maandag, de recepties en zittingen van de volgende dagen, om 
de doodeenvoudige reden, dat ik er niet bij geweest ben. 

Het hoogtepunt van Sancta's feestweek was ongetwijfeld de 
Middeleeuwse Dag. een intiem feest voor alle leerlingen met 
zang, toneel en erwtensoep. 

Ook op deze dag had de nieuwe burcht haar poorten voor 
vreemdelingen gesloten. E r  zijn wel vele pogingen gedaan om 
Sancta's kasteel en harten te veroveren, maar alle zijn voor- 
tijdig in de kiem gesmoord. Z o  trachtte bijvoorbeeld een 
groepje guitigen, verkleed als kaperschip, deel te nemen aan 
de sner:maaltijd, maar geen van de slotvrouwen heeft ze ooit 
gezien. daar het schip reeds op  het Houtplein gezonken was. 
Enkele Mendeliers, die over het algemeen en ook in dit geval 
wat minder ingenieus zijn, hadden een feestneus opgezet en 
waren naar Eindenhout gefietst maar ze werden terstond 
teruggestuurd, daar allen beweerden Karel de Grote te heten, 
wet zelfs aan de minst uitgeslapen poortwachter wat  onwaar- 
schijnlijk toescheen. 

Het enige feestweekonderdeel, dat ik eigenlijk milde aan- 
roeren, is dat, waar velen van ons wel nauw betrokken bij 
geweest zijn: het bal ofwel ,.avond met gelegenheid tot 
dansen", zoals het precies in het programma stond omschre- 
ven. Het is volstrekt niet moeilijk deze dansavond met die van 
ons te vergelijken. De  muzikale begeleiding was wederom in 
handen van ,,The Wanderers" en de op deze avonden blijk- 
baar noodzakelijke overbodige adviezen op dans- en kleding- 
gebied werden ook gegeven door onze good old heer Schröder 
van de dans- en sjandnrichting van dezelfde naam. 

De  wijze, waarop onze Sanctazusjes a a n  de man moesten 
komen heeft me echter teleurgesteld. Het manvolk moest zelfs 
door middel van advertenties aan de haak geslagen worden 
en dat, terwijl we hier een reservoir hebben. dat uitpuilt 
van danslustigen en waar het sterke geslacht voor het graaien 
ligt. Dat  het paardemiddel succes gehad heeft, blijkt wel uit 
het feit, dat er toch een vrouu.elijke minderheid was. 

r .... dizingen. verpa!& ..,... I. .er expeditie meubelo7sia Con- 
.u .  IFA- curr. p<ijzen. Nwa. %aam- 

d d :  Peugeot str. 6.  tel. 11413-18036. 

De tijd tussen acht en negen uur werd doorgebracht met het 
binnenkomen waarbij een temperatuurverschil van ongeveer 
dertig graden moest worden overbrugd en waarbij de reeds 
binnenzittenden gelegenheid hadden de komers te bewonde- 
ren. Opmerkingen als: ,.Ik dacht. dat Truus een rode jurk 
zou aantrekken" en ,,Marieke heeft nou al een ladder" waren 
niet van de lucht en mannelijke personen deden moeite het 
gesprek op wat  meer begaanbaar gebied te brengen en be- 
groetten hartelijk en verrast klasgenoten, die ze doorgaans 
geen hlik waardig keuren. 

Austin Seml 
inruil. finan- 
die. Ovcrtnn- 

21. 50172. Ook 
.nd en 's son- 

Om negen uur was het met de rust gedaan en stuwde ieder 
zijn partner naar de stenen dansvloer. E r  waren aanzienlijk 
veel moderne dansen in het programma opgenomen, waar, 
schijnlijk met het oog op de strenge vorst. 

WELKE R.-K. JONGENS 
wi!len mee naar het bal van 
meitieslyceu,m ,,Santa Maria'' 
og 12 januari. Spoed! Br, ond. 
nr. 21631. 

Het m w t  me van het hart, dat er op  deze avond toch iets 
meer sfeer was, dan op die van ons en degene, die dol op 
croquetten en een beetje handig is, moet ruimschoots aan ztjn 
trekken gekomen zijn. 

Om twaalf uur ging de band naar moeder de vrouw en er 
stond een spreker op die ik helaas niet heb verstaan, maar ik 
kon uit zijn gebaren en tevreden hlikken opmaken. dat hij de 
avond .,geslaagd en voor herhaling vatbaar" vond, in welk 
opzicht ik her volkomen met hem eens ben. 

Het zou alleen wel aardig zijn, als deze herhaling in een 
onderlinge samenwerking tot stand zou komen en ik vind 
Sancta's hal hiervoor bijzonder geschikt. 

Joep Bartelsman. 



S P O R T  
BASKETBALL 

KERSTTOERNOOI 

O p  27. 28 en 29 december werd in het Krelagehuis het 
jaarlijkse baskrtballtoernooi gehouden. 
Gezien het aantal scholen werd het toernooi over drie dagen 
verdeeld. Het Triniteits Lyceum had drie tearns afgevaardigd, 
te weten een juniorenteam en 2 seniorenteams. 
De junioren begonnen de eerste wedstrijd tegen de favoriet 
het Marnix Lyceum. deze strijd werd helaas verloren niet ~- - 
l / - &  
De volge~idr wrdstrijd u.as trgeri de Prinses It~encschml. Dez.- 
werd qewonnen nict 16.8. Hierdoor hadden onze junioren zich 
weten-te handhaven iii  de verliezrrsroiide. ~ i e r n n  werd tegen 
de <;erhard ULO ges~celd,  of althans had gespeeld nioetcn 
worden want omdat de tegenstanders niet op het strijdtoneel 
verschenen. was deze partij met 2-0 voor ons gewonnen. 
Hierdoor hadden onze junioren zich geplaatst voor de kwart 
finale. Z e  moesten nu spelen tegen de LTS, die hun echter 
ver de baas waren. Score: 26-2. Het Mnrnix werd winnaar bij 
de junioren. Gezegd mag worden ddt TIieo Bremmers bij ons 
de grote scorer en spelverdeler was. 
Helaas heeft ons tweede seniorenteam liet niet zo ver ge- 
bracht. Zij verloren heide wedstrijden. De  eerste van de HTS 
~iiet 18-8. hetgeen geen gek resultaat genoemd iriag worden. 
De t w i ~ d e  van de Rijkskwiekschool met niet minder dan 
31-2. Wini v. d. Toorn was het die onze eer in de laatste se- 
conde met een fainrus dorlplint rcdde. 
E n  dan het eerste. Dit team dat zonder enige vrtTachtiiigen 
naar het toernooi kwam. bracht het er bijzonder fraal af. 
Zij begonnen al goed door met 28-14 te winnen a a n  het 
tweede team vdn de Klaas de Vries ULO. De tweede wed- 
strijd tegen het tweede vijftal van het Marnix Lyceum werd 
gewonnen met 14-10. De daaropvolgende wedstrijden tegen 
liet Ctiristeliik Lyceum mwst evenals de vorige 's-morgens om 
kwart over acht worden gespeeld. 
Het was aan de frisheid van de spelers te danken dat deze 
wedstrijd ook w-crd gewonnen, ?n wel met 20-16. 
Met veel publiek begon de wedstrijd oni de halve finale tegen 
het Jac. P. Thijsse Lyceum. In deze wedstrijd kwam vooral 
Hans van de Meidden als een speler van klasse naar voren. 
Met zijn afstandsschoten zorgde hij ervoor dat wij op  ien 
gegeven moment met 8-4 voorstonden. 
Het Thijsse Lyceum dat favoriet =-as gesteld, wist deze 
achterstand om te zetten in een voorsprong van 16-11. 011s 
felle offensief zorgde er echter voor dat drze hrliterstand 
w-erd in'lelopen. Bii een 19-18 voorsprong van de tegenstari- 
ders wist Piiiil Verburg op een fraaie manier het doclpiint dat 
voor de 20-19 overu~in~iing had moeten zorgen te inissrli. 
Thijsse won dus. Daar het Thijsse winnaar van het toernooi 
werd mag gezegd worden dat de favoriete teams op het kerst- 
toernooi er een geduchte tegenstander bij hebben gekregen. 

Paul Verburg 4A. 

ONDERLINGE SCHAATSWEDSTRIJDEN 

Onder ooede weersomstandiuheden zijn ou woensddo 23 . . 
januari ;chaatswedstrijden gAouden op de  leverl laan: De 
wedstrijden. die oorspronkeliik gehouden zouden worden over 
160 meter, gingen n; over meeidere ronden, omdat meer tijd 
door de gemeente werd verstrekt. Bravo overheid. 
De jongste jongens reden 1 ronde. 
Hissink won deze strijd met een paar iiirter verscliil tiissen 
hem en Kuipers, die hveede werd. Bij de jongens van l Z jaar 
was het veld in tw-ce groepen verdeeld. Na de tijden verge- 
leken te hchhen wrrd Dc Bruin winnaar in deze klasse. 
In de groep van 14 jaar wist Badoux makkelijk te winnen 
met een groot ovetwicht op de rest. 
Met een mooie stijl werd Hin minnaar hij de 15-jarigen. 

Het enthousiasme bij de toeschouwers. waarbij ik vele leer- 
krachten ontdekte, werd groter bij elke race. Toen bij de 
volgende groep Badoux won. nadat hij a a s  gevallen, wilden 
schijnbaar alle rijders zo winnen. want later waren er divcrsc 
valpartijen. 
Van Mens rced tiissen de vallende niensen door naar een 
mooie overwinning hij de jongens van 17 jaar. 
De laatste race was de spsiincndste ven de dag en werd ovsr 
4 ronden gereden. De jiiry had inioeite niet het plaatsen van 
1 en 2. 
Van Cranenburg won met een tiende seconde van Pcter van 
Bruggen. De wedstrijden waren zeer goed georganiseerd en 
waren in een dik uur ofgelopen. Dit succes moet een ja,irlijks 
terugkerend evenement uorde~i .  als er goed ijs is. 
Nog een bedankje voor de Rector. die ons erna ijsvrij gaf. 

Vincent Masciiii. 4b l .  

HET KASTEEL 

Harnassen en lansen, zag ik glanzen 
vroeger om mij heen. 
Zij trachtten mij te verwoesten. 
ha, het lukte geen. 
Z o  sterk, zo groots, liet viel 
niet eens Le proberen. 
Vrouwen en kinderen heb ik :n mij 
verborgen, 
en liiin zorgen kon ik trotseren. 
als de gevaren van buiten. 
Och, de kerels, ik neem liet he11 
niet kwalijk, want ook goede tijden 
heb ik gekend: 
Vorsten hebben in inij geslapei?. 
kinderen hebben in nii j  gcspeeld. 
veilig als knapen op school. 
Achter iiiijri dikke trotse muren. 
had ik liefde: haat: en zoraen 
vreugde en droefheid verborgen 
Veel heb ik moeten verduren. 
maar ik s l a  er nog. 
Nu, melancholiek in het droeve 
landschap van de herfst, zonder dorl. 
Eens was ik hoop en vreiigde, 
toevlucht voor eenieder. 
Nu. een leeg grhouw. soms een gast. 
die rnerr tot last. mijn gedachten 
proheert te raden. 
Ik vertel ze hem. Hij vindt ze mooi. 
maar spoedig is hij ~ 1 1 ~ s  vergeten, 
en denkt telkena gespleten: hurcht- 
flat, pekpot - kogel. 
Ik zie vogels. zie weten het. 
De bomen waren iiog struiken om mij heen. 
Ieder voelt dat ik moet verdwijnen. 
De  burcht met het verleden. 
is sinds lange overleden. 
Mijn lijk staat nat en scliuu~ 
in de tijd van n u  
Lijkdragers waren er om mij in de grond te 
laten. 
Zij begrijpen niels. de dornirien 
Ik heb ze van mij afgeschud. 
Voor hoe lang? 
Vroeger was er grof geschut. 
en ik was niet hang. 
Spoedig. za1 het erger worden, 
ik voel de dood. 
Rusten zal ik in vrede. in het dal van 
mijn verleden. 

Vincent Masriiii 4b. 



ZEILWEDSTRIJD TRINITEITS - MENDEL 
door onze speciale verslaggever. 

Zondag 14 oktober. Dag der Haarlemse Argonauten. De zeil- 
elite van het Triniteitslyceum en het Mendelcollege verzamelt 
zich op het maagdelijke Spaarne voor het clubgehouw van de 
H.J.C. (Haarlemse Jacht Club). Een tiental ranke scheepjes 
liggen met klapperende witte zeilen aan de steigers gemeerd 
te blinken in de zon. 
Zeilers van heide scholen drentelen onverschillig rond op de 
steigers, tenvijl ze hier en daar nog een rakband aanhalen 
of een val wat strakker zetten. 
O p  het platform voor het clubgeboiiw staat de wedstrijd- 
commissie (de heer Bosman. Ton van Samlieek). 
enkele fotografen en verschillende journalisten van kranten en 
zeilbladen. 
Alles wordt nog eens opgevrolijkt door de kleurige seinvlag- 
gen, waarmede sommige schepen opgesierd zijn. 
Dit waren zo ongeveer de eerste indrukken die ik kreeg, toen 
ik eindelijk op de H.J.C. was aangekomen. Men had mij ge- 
vraagd van deze zeilwedstrijd in het kader van de jaarlijks 
terugkerende rektorsdag een verslag te schrijven. En dat heb 
ik met heide handen aangenomen. daar ik oud Trinitariër en 
zelf ook enthousiast zeiler hen. 
Maar, dat er naast mij ook zoveel andere enthousiaste Trini- 
tariërs en Mendeliers waren, had ik niet verwacht. 
Ik was met de auto hierheen gekomen, maar werd door een 
enorme massa toeschouwers gedwongen een honderd meter 
voor de H.J.C. mijn auto te parkeren en kon slechts met hulp 
van politie en mijn perskaart de H.J.C. zelf bereiken. 
Ik wist niet dat er op mijn oude school nog zoveel liefde voor 
de zeil'spart bestond en het deed mijn zeilershart goed dat te 
zien. Enfin. Zodra ik op de H.J.C. gekomen was had ik het 
geluk nog enkele woorden met de heer Bosman, een broer 
van een bekend leraar, te wisselen. 
De heer Bosman, voorzitter van de jury of zeilcommissie en 
zelf eveneens zeiler in hart en nieren en ex-trinitariër, vertelde 
me enkele aardige bijzonderheden over de wedstrijd. 
De wedstrijd was georganiseerd door de leerlingen zelf en 
ook het feit. dat het voor het eerst sinds iaren was. dat de 
wedstrijd , vroeger steeds een onderlinge wedstrijd van het 
Triniteits, nu tussen Triniteits en Mendel gehouden werd, 
bijzondere vermelding verdiend. 
Tevens wees de heer Bosman op het feit. dat de wedstrijden 
dit jaar op de Mooie Nel en niet zoals andere jaren op West- 
einder of Kaag gehouden werden om de leerlingen gelegen- 
heid te geven persoonlijk de loop van de wedstrijd te volgen 
en met een brok in de keel zei hij door de enorme opkomst 
verrast te zijn. 
Tevens zwaaide hij lof toe aan het bestuur van de H.J.C.. 
dat geheel belangeloos het clubterrein ter beschikking van 
beide scholen had gesteld. 
Op dat moment werd hij in zijn hoedanigheid als voorzitter 
van de zeilcommissie weggeroepen om met de hem gewone ge- 
biedende stem - een familietrekje? - een honderdtal Trinitariërs 
tot kalmte aan te manen, omdat zij door een steiger driegden 
te zakken. 

Juist op het ogenblik dat er gestart zou worden werd de 
mensenmassa overvallen door een wel bijzonder tropische 
regenbui - bijna traditioneel voor Rektorsdag -, die de boten 
dreigde vol te regenen, maar gelukkig hoosden vele Trinita- 
riërs met hun schoenen de hoten leeg. voordat ze zonken. 
Enige tijd na de regenbui. brak de zon door en tevens het 
startschot. De zeilers. die al 'n 10 minuten nerveus rondge- 
kruisd hadden schoten over de startlijn en begonnen met lichte 
wind het eerste rak naar boei 1. 
Intussen begaf zich over de Spaarndamse weg een colonne 
van yellende Trinitariërs en Mendeliers, waarbij vergeleken 
de stoet, die zich bij de Head of the river op de Amstel ge- 
woonlijk langs de oever voorheweegt, maar een kinderop- 
tochtje is. 
Ook over het water bewoog zich een uitgestrekte vloot roei- 
boten tot de nog en tot zinkens toe gevuld met scholieren. 
Ik zelf kon gebruik maken van een speedboat, die de heer 
Jongkind speciaal voor de wedstrijd aan Jelle van Buuren ter 
beschikking had gesteld. 
Wij spoedden ons dan ook met volle kracht naar boei 1. 
voor het gemaal, terwijl we een loeiend zog achterlieten, wat 
de zeilers in een godslasterlijk gevloek deed losbarsten. 
Juist voordat de schepen bij booi 1 aankwam~n zag ik nog 
net hoe de brug voor het aemaal onder een donderend aeraas 
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ineenstortte. Een horde van hevig twistende Trinitariërs en 
Mendeliers had haar laatste weerstand en het wegdek door- 
broken. 
Toen had ik alle aandacht nodig voor de wedstrijd. Statig als 
zwanen kwamen de twee valken aanglijden. Voorop Cees 
daarachter Jack Versteege. Een lichte wending van het roer. 
het geratel van de blokken. een gijp en een pikhaak in de 
fok. daa rgingen zij voor de wind naar boei 2. 
Welk een magnifiek gezicht op deze door de zon tintelende 
plas. die zoveel Haarlemmers zo nauw aan het hart ligt. 

Wel overhandigd? hl1 mij nog snel een lijst van deelnemers. 
die mij bijzonder van pas kwam. Hlj luidde als volgt: 

GS Vrrsteege. Valk. Triniteits 
Jack Verstergr. Valk. Triniteits 
Hiiiid Bosiiian. 16 n)'. Triniteits 
Ad van ~bnrrongen, 16 m'. Triniteits 
Yohn Allrc. 16 m'. Mrndel 
Mntof. I6 mY. h4rndt-l 
Ihul Leene. 16 m", 'l'riniicits 
Map Badoux. 16 m*. 'Criniteits 
Pred Leeflong, Bh4, Triniteits 
11. Alles. BM. Triniteits 
< ; I I ~ I S  Hiinfeld. Bhl, Triniteits 
Hiiiih van Gool. Flits. Trinireits 
Adeihert Ijin. Stern. Triniteits 



Maar daar waren Alles en Matof al vlak achter elkaar. Twee 
keurige gijpen en voorbij waren ze al. Hin in zijn Stern, bij 
uitstek lichtweerbootje huppelde voorbij. Daarna Bosman en 
van Amerongen, zowat bij elkaar in de boot. 
Toen de rest van het veld reeds in het eerste rak uitgereikt. 
als de lange sliert Elfstedenrijdens na de eerste cotrole. Het 
zou te ver voeren de wedstrijd in al zijn details verder te ver- 
tellen. Ik noteerde voor de tweede doorkomst hij boei 1 de 
zelfde stand. alleen lag van Amerongen nu voor Bosman. Men 
beweert dat Amerongen een boei heeft overgeslagen, de kak- 
ker. 
Maar nu naar de finish. Hier heeft de havenpolitie moeten 
ingrijpen. De menigte langs de kant wilde bij aankomst van 
Cees Versteege te water en hem met boot en al op de schou- 
ders nemen. Gelukkig werd hier een stokje voor gestoken. Het 
ZOU een wreed einde van een ZO mooie dag geweest zijn. 
Na verloop van tijd kwamen alle deelnemers met grote 
achterstand op Cees aan in de volgorde van de doorkomst 
van de 2e ronde bij boei 2. 
Voor de H.J.C. had de politie een barricade gelegd en een 
waterkanon ingezet om het clubhuis van de H.J.C. en de zich 
daarin bevindende en soep nuttigende zeilers voor totale 
destructie te behouden. 
De wedstrijdcommissie stond roodgloeiend door het uitrekenen 
van de ingewikkelde handicap. Maar 's avonds bracht Pater 
van Beurden licht in de duisternis. Een duizendkoppige menigte 
was om 8 ur bijeengekomen voor de H.J.C. en hield de adem 
in toen onze zeilpromotor de uitslag bekend maakte. 
De eerste prijs viel Cees Versteege ten deel. En volkomen 
verdiend, de voorsprong waarmede hij won in aanmerking 
genomen. Ga zo door Cees en '64 zit je in Tokio. Dan heb ie 
nog de ruimte ook De 2e prijs ging naar John Alles, de 3e 
naar Matof, de 4e naar Jack Versteege, de 5e naar Fred Leef- 
lang en de 6e naar Ad van Amerongen. 
Toen waren de prijzen op. Dat was jammer. 
Pater van Beurden vond nog wel een hoosemmertje. Dat heeft 
hij maar aan Guiis Hunfeld gegeven. Die was 13e. Nu kwam 
het grote ogenblik: de zeilwisseltoeter zou uitgereikt worden. 

En aanqezien het feit. dat Triniteits een le, 4e en 5e plaats 
had en Mendel een 2e en 3e. kende pater van Beurden ons de 
toeter toe. 
W a t  er toen gebeurde weet ik niet meer, maar wel is het een 
feit, dat de H.J.C. een nieuw clubhuis krijgt en ook zijn er nog 
steeds een paar jongens zoek. Eveneens in de zeilwisseltoerrr 
nog steeds niet op het strijdtoneel verschenen. Uit welinge- 
lichte bron heb ik vernomen. dat Iùj in reperatie is bij meneer 
Borst. Enkele wakkere borsten hebben nog dapper tot laat 
in de nacht gedanst tussen de visnetten. Toen was het uit. 
Helemaal. Wel kwam ik laatst een knaape tegen. in december 
geloof ik. .,Nog maar 321 nachtjes slapen", zei hij. W a t  dan 
vroeg ik nieuwsgierig. 
..Nou, dan wordt de zeilwedstrijd toch weer gehouden", sprak 
hii zich verkneukelend uit. 

SOLLICITANTEN GEVRAAGD! 
In verband met het vertrek van een aantal biblio- 
thecarissen (6)  in september aanstaande wegens 
waarschijnlijke overgang naar een eindexamenklas 
vragen wij sollicitanten voor de vrijkomende plaat- 
sen. 
AANSTELLINGSVOORWAARDEN: 
leerling van een derde klas H.B.S. 
leerling van een 3e of 4e klas Gymnasium; 
akkoord-verklaring van de ouders; 
2 x per week beschikbaar zijn om na school de 
inname en uitleen van boeken te regelen; 
algemene belangstelling voor boeken; 
grote zelfstandigheid (oog voor werk dat moet 
gebeuren); 
enige handvaardigheid; 
enige administratieve aanleg; 
ervaring met typmachine strekt tot aanbeveling; 
indien men samen met een ander (vriend OE klas- 
genoot) solliciteert geniet men de voorkeur. 
Sollicitaties te richten aan de bibliothecaris pater 
S. J. van Beurden. 



WAAG EEN KANS MET OME HANS 

Het moet voor de puzzelaars een bijzon- 
der groot genoegen zijn om te zien, dat 
Tolle Lege deze keer een eigen puzzrl- 
rubriek heeft. 
Orne Iians Iiceft in sa~nenwrrking met 
enkele verniiftigen een piizzel sarnenge- 
steld, die ook voor de onderbouw niet 
al te moeilijk is. 
Ook ouders en/of verzorgers mogen deel- 
ncnien. Onie Hans geeft ze graag deze 

kans. Een deskundige jury, waarvoor 
we helaas nog niemand bereid hebben 
gevonden. zal het werk beoordelen. 
Redactieleden en zusters van redactie- 
leden, ja zelfs broers van redactieleden 
inogen niet deelnemen. hoezeer dit ome 
Hans ook spijt. En  hier is dan de pinzei: 

Oplo~singen iiioeten op een briefkaart op- 
cciondeii ~vordt-n aan: 

Horizontaal: 
I .  In plaats van (afk.) 

Verticaal; 
l .  Familielid 

Ome Hans 0.e.s.a.. 
Zijluzey - Haarlem. 

In de linkerbovenhoek moeten extra ze- 
gels opgelikt worden ten bate van de 
Speelt~iinvcreniging ;,Hoe hlij dartel'ii 
wij''. Onder de goede inzenders wordt 
een kwartje verloot. De vorige keer, 
toen er nog geen pilzzel =!as, ging het 
kwartje naar Mia de Vries iiit Zalthnm- 
niel. 

Ome Hans. 

A. Eik ... A. Eenogige neger in tunnel A. Vinger 
B. Beuk B. Fietser in de nacht. B. Teen. 
C. Maria Callas 

3. Schaken: 4. Maak een slagzin. waarin duidelijk 5. Maak af: 
Taak voor Wit :  zet zwart mat. tot uiting komt ,hoe goed ï'olle Een spraakleraresje uit Wenen 
Taak voor Zwart: zet wit mat. Lege wel is. had afschuwelijk lelijke benen. 
Wit:Hi 5. Ho 8, Ha 4. Pst 5. pion- En  eens was er een heer. 
nen: e4, as. en hij ergerde zich zeer 
Zwart: Prr 6. Fff 5, pionnen: 09. ul .  want: . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 
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DE GROEP 
Naar aanleiding van de traditionele tentoonstelling van de 
voortbrengselen van .,De Groep van Haarlemse schilders 
en beeldhoiiwers", kortweg De Groep. in de Vishal, die ik in 
d e  kerstvakantie bezocht. heb ik. bijzonder getroffen door 
de veelzeggende en meer dan provinciale artistieke waarde 
van deze expositie. getracht mij te laten inlichten over deze 
meest levende en aktieve kunstenaarsvereniging van Haarlem 
en omrinoende cultivaties. 

F E I T E N  
.,De Groep" bestaat oorspronkelijk uit een twintigtal deser- 
teurs van d e  Haarlemse kunstclub ,.Kunst zij ons doel". Het 
voornaamste motief voor deze afscheiding was het feit. dat 
laatstgenoemd vereniging weinig oog had voor hetgeen omging 
in de buitenprovinciaalse wereld van kunst en door dit be- 
perkend conservatisme remmend werkte op  modcrne en min- 
der conventionele en onafhankelijke expressiviteit van sommi- 
gen, waardoor veel talent naar andere omgevingen verdween. 
Dit was zo in 1952 toen De Groep ont~tond.  Dientengevolge 
zijn de leden van De Groep over het algemeen progressief. 
Verder. en dit is ook belangrijk, bestond ,.Kunst zij ons doel" 
uit een mengsel van zondags- en professionele kunstenaars, 
waarin een harmonieus samengaan bemoeilijkt werd. De 
G r w p  bestaat hoofdzakelijk uit mensen voor wie het om den 
brode gaat. waardoor hier materiële en artistieke belangen 
een hechtere eenheid vormen, zonder afbreuk te doen aan de 
laatse. Integendeel. 
Na hun afscheiding is door de leden van  de Groep naarstig 
gezocht naar een geschikte. centraal in de stad gelegen exposi- 
tieruimte, die werd gevonden in de Vishal. die in een onbe- 
schrijfelijke staat van eeuwenlange onthindende vis en andere 
resten verkeerde. Met veel improvisatietalent werden hier de 

Hicrtoc &h ik ren hr:ork grhrncht aan d r  srcrrtnric. dir bij 
nndcr (formeel) ondccock eigenlijk rn,rcdr scrrcmri5 Iilcck 
te ziin, F r ~ n s  Verooorren. een oo!< in hrt hiiitcnlnnd ivooral 
~rankr i ik)  zeer bekend ,,sculpteur en fer" (lett. ijzerhouwer), 
etser en graficus. Dat mijn bezoek ook voor hem niet geheel 
nutteloos werd. bleek doordat hij zich nu, misschien voor het 
eerst, ging bezinnen op wat De Groep inhield als administra- 
tief en ambtelijk verschijnsel, blijkens rijksgoedgekeurde sta- 
tuten en huislioudelijke reglementen, waarvan ons diep ellen- 
dige staaltjes van bureaucratisch taalgebruik ter ore kwamen, 
Maar dit is onzin. Onder het genot van een paar heerlijke 
kooies koffie. een warm oooestookte. ouderwetse vulkachel en . , . "  
een zon, die over Spaarndamc. dreven de rommelig, gezellige 
kamer binnenvloeide, heeft hii getracht mii het een en ander 
van het Groespleven te openbiren. Maar laat ik mij eerst 
tot enkele feiten bepalen. 

,.Vis" van Frans Verpoorten. 
(Helaas konden wij niet de be- 
schikking krijgen over 'n cliché 
van zijn Sprinkhaan. Deze vis 
echter vertoont vele analogiën 
'iiermee). 

clichii Haarlems Dagblad 
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eerste jaarlijkse exposities gehouden, die steeds meer helang- 
stelling gingen krijgen en tot de hoogtepunten van 's Groeps 
aktiviteiten werden. 
Toen een twee jaar geleden door toedoen van de heer Schwa- 
germann, de adjunct direkteur van het Frans Halsmuseum. die 
veel belangstelling toonde voor hedendaagse kunst. de Vishal 
van direct-gemcentehezit tot dependence van voornoemd 
museum werd gehomhardeerd. hetgeen een groots opgezette, 
radicale verbouwing ten gevolge had, kreeg De Groep het 
voorrecht deze welhaast ideale expositieruimte voor haar 
jaarlijkse tentoonstelling te gebruiken. 
Verder zijn in de Stadsdoelen ruimten ter beschikking gesteld 
die als vergaderlokaal en ateliers voor ben dienen, die er zelf 
geen bezitten. 
De omvang van De  Groep is, zoals de naam al suggereert. 
klein. Er zijn een twintig leden, terwijl aanwas van nieuwe 
leden, door het professionele karakter van De Groep en 
wazige initiatienormen, zo die er al zijn beperkt is. Adspirant- 
leden worden na een introduktietijd. die bestaat uit gast-, 
exposeren, en als niemand ,,teugen' is. als leden opgenomen. 
Aldus is het mogelijk voor jonge kunstenaars te debuteren 
onder de naam van De Groep. zonder zelf nog lid te zijn hier- 
van. Vrouwen worden echter niet toegelaten, hoewel ik dit 
nergens in de statuten aantrof. 

L E D E N  
Dan iets over de leden. Het meest bekend onder hen is wel 
de beeldhouwer Mari Andriessen. Opmerkelijk werk leveren 
ook zijn collega's Piet van Heerden, Theo Mulder en Jan van 
Borssum Buisman, die onlangs een beeld voor het Lorentz- 
lyceum hieuw. 
De  schilders Wim Stein, die een zeer grote bekendheid in 
Nederland heeft gekregen door zijn levende stillevens. Cha- 
pon, Damave, Frans Funcke en Hans Postma, (waarover in 
Tolle Lege 2-3 van het vorige jaargang reeds een artikel ver- 
scheen) om maar enkele te noemen. Tekenaars: Cor Hak, 
Ploos van Amstel en Roelof Klein, waarvan heide eerstge- 
noemden ook met schilderwerk exposeren. E n  dan nog na- 

,.Spaarndam" van Kees Hak 

tuurlijk Frans Verpoorten. die mij zo en passant enkele bijzon- 
der fijne etsen toonde. die door zijn er omheen gedrappeerde 
verhalen. voor een niet-kenner als ik tot een bijzonder levende 
werkelijkheid werden. 

E X P O S I T I E  ' 6 2  
Dan  iets over de laatste tentoonstelling zelf. Ik wil hier geen 
ongefundeerde kunstkritiek leveren, maar gewoon enige 
dingen noemen die een bijzondere indruk op  mij achter lieten. 
Allereerst een hele fijne tekening van Roelof Klein: ,,Wacht- 
kamer", waarbij de vage gezichten en de wat sombere scha- 
duwval een ,,zieke" sfeer schiepen. Dan een plastiekmontage, 
een sprinkhaan van Frans Verpor ten ,  die alleen al door zijn 
van een grote spiraalveer vervaardigde achterlijf een inge- 
houden springkracht suggereerde. Twee vechtende kalkoenen 
van Theo Mulder, die door hun bijzonder plastische vorm en 
materiaalhehandeling tot leven werden gewekt. 
Een schilderij van Damave van een havenplaatsje in Bretagne 
gaf door zijn zeldzaam fijn spelende lichtval een verstillende 
sfeer, die moeilijk onder woorden valt te brengen. Stillevens 
van Wim Steijn, die een verrukkelijke vitaliteit bezitten en 
daardoor aan sommige werken van Frans Hals doen denken. 
ondanks hun ontzaggelijke verschillen in tijd en expressie. Een 
~ rach t io  liinen- en vlakkenavel. met water dat kabbelend uit de " ,  
lijst komt gespoeld is een zwart-wit-grijs schilderij ,.Spaani- 
dam'' van Kees Hak, die hier als jongste debuteerde. Een 
nieisje op een hobbelpaard. en klein beeldje van Piet van 
Heerden, met een zeldzame jmge speelsheid. 
Met een enigszins naar effect werkt een lelijk blikkerend en 
schetterend beeld van Zadkin. dat ondanks zijn misschien nog 
meest onopvallende opstelling, de expositie trachtte te over- 
heersen. 
Ik hoop door dit artikel ook hier op een middelbare school. 
waar men zo gemakkelijk tot starre en verburgerlijkte kunst- 
normen vervalt (men leze ook het artikel van R. van Schen- 
delen in het jiihileumnummer), enigszins belangstelling te heb- 
hen kunnen wekken voor de levende kunst rondom u heen. 

Joost Breuker. 



S o e k  ,,Watr" van de v l í s e e  

(á en kaji.fh<rini 
Z" lagen rij titans iri slnnp, van hef  vech- 
ten i>errnoeid iiii, CCri echter wakker, het 
clenken nief rnocdr, Apollo. 
Rechtop ter stee zat hij. zanger irön go- 
den en mensen. denkend aan toriris en 
koniriy, dr  ylarizeride vzirige paarden, 
zwarte pionrirri, de liriic drr strijders, [ r i j -  
aridige ~ t ~ i k k e ~ i .  
Flcm wccr had Ares de  snelle verslagen, 
d? strijd nooif verzadigd! 
Hoe toch de  schande. was hij soms toch 
een oni2ozele domoor? 
Nééri - u,el, bij vadertje Zeus! Vertwij- 
feld daar zat hij te peinzen in rijn gemoed 
kwam hem dit op: z'n kracht met een an-  
der te meten! 

Ballen wan glimniind ivoor, spel wan gr- 
duld en 
Zilcierboog A p  sfoiid dit aan, en de god- 
heid begon zich te kleden: hemd in de 
broek en ren vest unri het tlonkerend le- 
der. 
Daarop iu~irs l/-oixddrnnd geregen. en ivon- 
der was ' t  om te ~anschouiven!  
i l i j  nu, de  godheid Apollo trok op  - 
wijd-weg tvaaiende wolken stttii,end van 
stof in zijn spoor: diuarreiend glinsterende 
deeltjes. 
Z<i als umnneer op  de  iilucht slaal onstizi- 
niig een ever, jagende honden erachter - 
dwars door d e  bossen en i>eldrn. sfric- 
mend door zrjn u~?gi,ormigr kop wordt 
irerbrijzeld, alles, wat maar in dc  iueg 
staat - grijzige tievel onttrekt hem. niets 
meer zien honden en jagers - krek zo 
girig Apollo henen. 
/'t Achterwiel glanzend bespankt. flik- 
kerhelm Apollo ter brommer). 
Ilij r i i ~ .  de godheid reed rechtuit naar 
Hermes' gevleugelde schoenen, berig be- 
richten te brengen, maar hij nu. de  
scherpziende schutter. roepende hem bij 
zichzelf, sprak riioorden. nog zoeter dan 
Ironing: ,,Hermes, i,enf, spruit van ZFIIS, 
srirlbd var, goden en mensen! 

Laat toch dat werk aan mind'ren. gij. 
vlnggerd, en kies zelf beter! 
W i l t  gij niet eerder met mij een pittig 
parfijtje biljarten?" 
Herrn~.r de srielvoefbâ sprak opgewekt 
hem ten antumord: 
..Gij spreekt naar mijn Iiarf, maar wel- 
aan dan, neemt gij de teiigel.~, nienf gij 
de brommer met zilc~rren spatbord - ik 
achterop ga." 
N a  aldus nu gesproken te hebben. frok- 
ken rij o p ,  bei, i>ol van begeerte, getwee 
de glazende keu te hanteren. 
Bg hef cafeetje gekunten, stapfen zij saam 
van het iioerfitig. 
(Tr i f f c r  op  afstand Apollo sloot steuig 
de  brommer o p  slot). 
Eigenares uon de  tent, d e  zeer eerbied- 
waardige Hera. 
N a m  huti bovenkleed mee ter bewaring: 

he/ iiesf van [cder .schoon, uaii de tiere 
Alio1lo, niet - zoal.$ ge moet weten - 
randen rnet koper beslagen. dat hem 
Hephaistos gemaakt had, zmoegend en 
zuirfend, en 't oriuergsnkelijk kleed van 
Herrncs. 
Elk koren rij zich een keu, die tcc9ee ster- 
telijke mannen uan heden zelfs met ge- 
uield niet tillen, maar zij de onsterfelijlre 
goden zoiaaiend zelfs zonder ,>rel moeite 
de glansgrpol+fr biljartsiok. 
Hektbolos ving eerst aan, en hij maakte 
een serie van tachtig. 
Hrrrries uorid het wc[ prachtig maar was 
(och ten zeerste afgiinsfig ponirneransko- 
niiig Apollo 20 kur~stig t' ilanschor~wen 
biljartend. 
Eindelijk was het rijn beurt, maar hij had 
toen al zeker tien pilsjes buikugaarts ge- 
spoeld - reden te meer o m  danig te mis- 
sen! 
Dus miste Hermrs ook ruim: een ka-pi- 
ta-Ie blunder! 
Inii~eridig kokend Innar ondoorgrondelijk 
biz/ten van glimlach zette hij zich iiieer 
terzij, doch irz hem voer een slimme ye- 
dnchte! 
,,Kom, Phoebus, vrind", sprak fot hem de 
patroon der bedriegers: ..Drink rnef mij 
samen een pint op  de onvergariklijke 
vriendschap."' 
Phoebus Apollo, de zili,erboog, zag nief 
de  listen van Hermes. 
Sprak hem ten antwoord verheffend de  
stem blij: ..Welaan, dan, h e f t  op  het brui- 
send glas b k r ,  gij, rakker, op  onze ge- 
zondheid!" 
Z o  werd gedaan. E n  het schuimend bier 
klokte hen in de  kelen. 
Nazociitend, lieerlijk verzadigd sprak 
Herrncs de "liegende woorden: ,,Neem 
er nog een, dierb're Zilverboog, klinken 
wij op  u w  moyenne!" 
Aldus geschiedde - en 't schuimende 
b k r  klokte hen in de  kelen. (Licht onu>el- 
i>oi'ylijk geluid glipte Zilverboog diep iiit 
zijn darmen). 
Hermes, die was  wat geu~end.  E n  zijn 
volgende prosit gold Hera. V o o r  hem 
deed Phoebiis Apollo niet onder - op- 
gewekt sprak hij; .,Eeiiwige jezigd die de  
harten van menigeen sneller doet klop- 
pen, wel ga het u - o p  u w  eeumige wel. 
rijn u~ i l  menigeen foasten! 

Ze l f s  de  sterveling, die u niet kent - re- 
den t c  meer dus dat ik als godheid een 
glas o p  u ledig - figuurlijk gesproken!" 
Sprak. E n  het schuimende bier klokte hen 
in de  drinkende kelen. 
Eigenares van de  f en f .  de zeer eerbied- 
waardige Hera schonk hem weer 1>o1 - 
een sociaaleconomische glimlach omspeel- 
<Ir - beter gezegd wel: omspoelde - 
haar nraanionde blnrike gelaat. 
Treffer op  afstand Apollo zat danig on- 
der de  tafel. 
Hernws oorid het wel prachtig, de  god 

cler bedriegers, l>ornn~ciaiiskoriiriii Apollo 
;o hcerlijk bi-zoi>en t'aaiischoi~uzen. 
Roepende liern. stevig schiiddend, sprak 
umorden, ioetcr doii honig: .,Phocbus, 
inar,. spruit v a n  % P C I S ,  treffend? sc/li,ttcr 
op  aistand! 
Iiniiiers ULL* ' l ens  L L ~ U S  i*oorheeii toch. 
Apollo. met mij te biljarten! 
N o u  dan! Sta op  nu, biljarter en maak 
me een serie van honderd". 
Wankeleiid [egde hij aan. de door drank 
bezwaarde Apollo. 
Barrtiizs edoch, de  patroon iian de diei,- 
ix~rp~rkIeiirigc neuzen zond hrrn ?er> 
drogbeeld: rcrarit Phoebus Apollo zag 
duid'lijk zes ballen! 
Vier  van de iuifte. twee rode iijoren la- 
gen ter tafel! 
Keurn>aaier ZÍli~rrboog Plioebus nu mik- 
te op  een van dt- witten - Falikant mis 
[';as zijn schot, wnrit hij stootte een bal 
die er riiet lag. 
( V l r ~ ~ i i ~ l s c l ~ o e n ,  god usii de  dieven ii,as 
fit-irnclijk blij oiil dit falen!) 
Srielvoetbô, vol relfverfro~iuien begon 
naii een serie van  honderd. 
Scherpschuffer Ap za f  ter zij, hij voelde 
zich danig bedonderd. 
Eigenares van de  tent, d e  zeer eerbied- 
uiaardige Hera schonk Iicm tot troost nog 
een glas, hij sloeg het naar binnen. de 
sufferd. 
W e e r  aan de  beurt was zijn schot weer 
mis ~i>önf rijn kei1 trilde hem iri d e  han- 
den. Heni iri 't gemoed roerde wrok je- 
gens Hermes - Snel66 van galen en 
mensen had toch nu een befer magenne! 
E n  als een lee ut^., die tierschiklijk gefergd 
wordt door honden en mannen. - W'?ld stuift  hij op.  en de  mannen en 
honden verjaagt hij onfsfuimig - 
Z o  nu frad hij naar Hermes, de  deerlijk 
gekrenkte Apollo. 
Zich to f  h ~ n z  riclifend nu sprnk hij orit- 
stemd de  geulaigelde woorden: ,,Vuile 
bedrieger, die ge daar zijt, onbetrouwbare 
Hermes! 
Zwaar  voel ik me genomen - denk niet 
dat het blijft ongewroken."' 
Sprak E n  hij richtte zijn vreselijk zware 
biljarbtok o p  hem. 
Rechtuit gotlide naar hem. maar Hermes, 
<ie snelle iian onder iueek voor hef nood- 
lof,  d e  trillende knz viel hrm vlak voor 
de  voeten. 

Pnchend riep Hermes hem ouerl~zid foe; 
. ,Wie nief sterk is. moet slim zgn."' 
W e g  snelde hij. de  bericliter van goden 
en inensen, de  rekening Phoebus naiatena, 
Ai~ol lo  droef recht rioor zich iiif zat te 
staren.. . 
Hem nu had Hermes de slinìrne verlagen, 
aan eer nooit gedachtig - H o e  toch de  
schande. was hij som: foch een onnozele 
domoor? 
Eigenares vaii de  tent., de  zeer eerbied- 
uisardige Hera gaf hem zijn bovenkleed 
weer om te  dragen, het vest van leder 



schoon. uari de fiere Apollo - mef - 
zoals ge moet wefen - randen met koper 
beslagen, maaksel uari zwoeger Hrphni- 
StOS. 
Zeusuiaarts hij ging. Zilverboog. droef 
hef hoofd naar omlaag neergebogen. 
Phoebris Apollo (z 'n brommer stond tri 
d e  pnlt-is'lijke sfalling) grrep bei de 
handen van Zeus en begori ouer H~r rnes  
te klagen: ..Zeris, vnder. listen oaii Go- 
denpostbode uersioegen mij deerlijk. . . 
Ik, die voor geen van de goden hoef on- 
der fe doen, rvord oerixederd: Ditigen, 
naaar ik me op uoorsta, niaakf hij nie- vol- 
komen belachlijk."' 
Bulderlach schudde de hemel - ue Zeus 

uielpardoes van zijn zetel. Nálachend op- 
staande sprak hij: ,,Hoor me mijn zoon 
eens! Apollo, niet uw verstand is uu, 
kracht, uinze Phoebus, beperkt u tot spe- 
len met pijl en boog, of gitaar - kom - 
zingt Uns eens een deuntje!" 
Zanger Apollo gehoorz~mend strelen be- 
gon ai de siisren - Ii~erlijke klank werd 
geulerigeld. een wonder w a s  'f om te aan- 
horen! 
Eerst nog gelach, dan de goden verstorn- 
den. alom stille aandacht. 
Blij werd zijn liedeken, matelings gingen 
de goden ineedeinen. 
Hermes k~uani binnen, verstuikt was zijri 
enkel. een donderend lachen, Snclbô van 

goden en mensen had toch averij opyelo- 
pen! 
Z~i ,a re  compressen, beuuchfigd met flon- 
kerend' eeuwige wfien. driikíen zijn voet 
opgezii.ollen. de gelegen in wolkzachte 
kussen. 
I,angzanierharid uscrd Iiet bedtijd, de go- 
den begontien te geeuuien. 
Eigenares van de tent, de zeer eerbied- 
uwardige Hera zeL. ..Weherusfen. kom, 
Zeus!" en begaf zich als eerste ter sfede. 
Zeus kzoam eraan. de and'ren erachter, 'n 
krampmomi van 't yrruu3en. 
Z o  nu gingen zij slapen. de hemel tier- 
ging van het sniirken . . . 

I E T  PIANOCONCOURS 
Vrijdagavond 8 inaart j.1. is in de cantine weer ons jaarlijks 
oianoconcours aehouden. Hoewel we elk iaar hooen. dat er 

u 

ten aanzien van dit concours van een u~ederopbloei sprake kan 
zijn, blijkt het vermoeden, dat het pianoconcours aan deyene- 
ratie-verschijnselen onderhevig is, telkens meer gegrond te zijn. 
Dit bleek o.a. uit het feit, dat de groep beginners geheel ont- 
brak! Welk  een glorietijd heeft deze groep vroeger niet meege- 
maakt! Ik herinner me nog heel goed. dat ik als kleine dreumes 
(ik spreek nu over een slordige zeven jaar geleden) de eerste 
prijs van de beginnelingen behaalde, en dat de rector zelf mij 
deze prijs, ?e-n prachtig boekw-erk. overhandigde. Dat waren 
nog eens tijden!! 
Maar waar blijven nu onzi pianisten uit de ldgere klassen? 
Waren zij nog niet groot genoeg oni Iiet buiteiigea~oon onop- 
villl~nd in Iiet kastje opgehangen papiertje *net verplichte 
niimniers te kiiiiiien lezen? Enfin, volgend jaar beter, zullen 
w c  maar zeggen. 
Bij de gevorderden leverde het verplichte stuk. het eerste deel 
van de Wienersonatiene van Mozart, nogal wat moeilijkheden 
op. Geen van de deelnemers bracht het er redelijk feilloos af. 
De vrije stukken echter gingen veel beter. Gerard Kroiiwels 
behaalde de eerste prijs niet zijn iniizikaal gespeelde ahschied 
vuiri Klavier van Beetlioven. de tweede prijs was voor Tin1 
Helsloot, die het zich niet gemakkelijk had gemaakt met een 
praeludium van J. S. Bach, en Joost Ides speelde op  aardige 
wijze de Argentijnse Tango van Hengevdd. 
De jury. bestaande uit de heren Nelissen, Diikman en Gieling 
kreeg het bij de virtuozen pas echt moeilijk. Het verplichte 
stuk, twee delen uit de zesde Franse Suite van J. S. Rach. 
kwam er, oni het tiiaar eens populair uit te drukken, hekaaid 
van af. D r  nioeilijkheden hier lagen vooral in het tempo, het 
motorische ritme en de trillers. Alleen Laurens Stuifbergen. 
die zijn organistieke ervaring liet gelden, bracht het er nog 
het beste vanaf. 
Evenals hij de gevorderden waren ook hier de vrije nummers 
veel beter. zo niet uitstekend. De  eerste oriis oina naar Laurens . , " -  
Stuifbergen voor zijn knappe vertolking van een prelude van 
Messiaen en Toop Albracht behaalde de tweede prijs met ~. 
enkele. oo inuzikcile wiize oeswelde Rondo's van Bartok. , u .  

Martin de Brouwer deed zijn naam eer aan met een uitstekend 
gebrachte Polonaise van Chopin en Kees Bernsen bracht op 
niet onverdienstelijke wijze twee Mazurkas, eveneens van 
Chopin, ten gehore. 
De improvisatie van Laurens Stuifbergen. die buiten mede- 
dinging stond. frappeerde door de kleurrijke harmonisaties en 
modulaties. Ziedaar het Pianoconcours 1963. Deelname: slecht 
(zegge en schrijve zeven deelnemers!). Opkomst: abominabel 
(ongeveer 30 luisteraars, de jury niet meegerekend). Moge Iiet 
Pianoconcours nog een lang leven bcsihoren zijri. iiiiiar ge- 
organiseerd op  ecri mat breder basis dan de laatste jaren h ~ t  
geval was. 

Loiik Fentiis (Vlb)  

W A T  IS CASS NU? 
Dit is dc vraag die de laatste tijd vaak. door de mensen die 
bii de bearafenis van Cassiciacu~n verstek hebben Idten man.  
wórdt gesteld. 
Tijdens de koffie-receptie van het Cass-bestuur iia de hegra- 
fenis is n.l. OW initiatief van deze instantie, onder de aanurezi- 
gen ren enquPtr gehouden. over hetgien nien nu  wilde hrhben. 
Het was immers zonde om het spreken te verwaarlozen. 
Mmen kwam toen op  het limineusr idee gespreksgroepen t? 
gaan formeren. 
Deze gespreksgroepen zijn gekomen en wel drie stuks. 
U ziet het dus wel, Cass is in een Iiéél andere voriii gegoten. 
Geen lezingen niet daverende titels. die niemand ineer iets 
deden. geen zware, moeizame debatten meer. geen zwakke 
opkoinst meer, geen aflopen van de klassen, of men toch niet 
eens zou willen komen kijken. Neen. niets van dat alles. 
Alleen het Bestuur is gehleven. want een school, zonder 
bestuur, dat geen zeggenschap heeft, kan nu eenmaal niet. en 
och. die luitjes staan ook wel leuk. 

De  drie gespreksgroepen lopen, wat  interesse betreft, nogal 
uiteen. De eerste neernt een zecr neutrale houding aan. door 
het over algeineiie dingen te zullen hebben. 
De tweede over geschiedenis en algemene ontwikkeling en de 
derde over godsdienstige onderwerpen. 
De gesprekken in de eerste groep variëren van Tean Paul 
Sartre tot Anna Blaman, van vriendschap tot Mencel. U ziet, 
het is een hutspot van allerlei oridrrwerpen. 
De tweede begint de voetsporen van zijn ,.grotev broer te 
volgen, want zij zijn aan het afdwalen naar de Jazz, hetgeen 
natiiurlijk ook geschiedenis is. 
De d,crdr heeft nog niet gesproken. maar degenen die zwijgen 
stemmen toe. en dus is er een eenheid. 
Door de grotere intimiteit van de groepen. is het beter niogc- 
lijk dat men zich uit en ook de vrees om te spreken, eerder 
overboord gooit. te meer omdat het een gesprek is en geen 
debat. 
Hierdoor wordt het duel van Cassiciacurn bcter ~iiigestreefd, 
want men leert hier beter te spreken. 
De gesprekken die op  een vrij lioog niveau staan, zijn nerke- 
liik de moeite van het declneinen waard. 
Teineer omdat nieii niet voor de spitsr~ondigheden en rake 
opmerkingen die tiidens de oude Cass-debatten, zeer in zwang 
waren, op de hoede hoeft te wezen. 
In de toekomst zal Cass nog wel een samenkomst van de 
Cass-groepen beleggen en dan een spreker iiitnodigen. maar 
dit moet dan slechts als een teken van cenlieid moeten uforden 
beschouwd, hetgeen toch wel zeer belangrijk is op een school. 
Hoewel onze Debatiny-club niet iniccr als zodanig bestaat 
zullen de prestaties van onze school op het Interscholaire 
tournooi in Eindhoven er zeker niet onder te lijden hebben. 
Nee. ze zullen zelfs qroter worden. want de oude Cass-kudde 
bestaat niet iiieer. 

Pdul Verburg 4A. 



KRONIEK VAN EEN LUCHTBEL 
Over Sartre en Chinezen 
Misschien is liet onwetendheid. misschien het onvermijdelijk 
idee1 van mijn jiireii, waarom ik. als een poging oni haar 
verschrikking te verkleinen, de overbelasting, die op  deze 
(voor mij niciiwej wereld drukt, neerschrijf i i i  n-oorden. 
welke in u-ezen. hoeufel misschien niet in volledigheid, dezelfde 
zijn als die welke kluizenaars en zij .die het volk leiden, zich 
door de eeuwen heen hchben proberen e vormen - en wnar- 
mee zij als in een verlaten steppe sprakeloos zijn geworden. 
Daarom heeft het geen enkele pretentie, wanneer ik schrijf. 
dat de inoyen citoyen van deze jaren al te hraai tegemoet 
komt aan Tsjechof's klacht over ,.normale mensen. die in feite 
middelmatige kuddedieren zijii", ook al zijn de straten dan 
inderdaad vol log vee, dat achter elkaars staart aanloopt. al 
ruikend. en de lichaamsgeiiren gelijk probeert te maken. Vóór 
Tsjechof leefde Diderot. vóór Diderot was Luther. altijd zijn 
er mensen geweest als Socrates en Cannos, die als l'hoinme 
revolte de ballingschap verkozen boven wat  de scherpzinnige 
Jean Can noenit ,,het chinees zijn onder miljoenen ander? 
chinezen, ~iaamloos en zonder schuld". W a t  ik niet dcze 
woorden bedoel is, dat er niet alleen nu, madr in alle eeuwen 
een geweldige luchtbel op aarde gehangen heeft, die, hoe ijl 
en hreekhaar ook. enerzijds het merendeel dcr z.g. chinezen 
met hun schip van staat drijvend wist te houden, maar welke 
liichtbel anderszijds ook tallozen een geestelijke bronchites 
heeft bezorgd. waarvan het benauwd gehoest echter aan hen, 
die in de boot genoiiien zijn, een heilzame vaart meegebeven 
heeft. De toestand aan boord van dit schip. haar drift en de 
driften erop. deze dode last van Charon, niaar ook Orpheus 
die hein ontvlucht en eenzaam over de narde trekt, hen en 
dit alles wil ik beschrijven. Dit is niet meer dan een kroniek 
van deze dagen, wier last ik slechts naar vermogen weeg en 
opteken. terijijl ik voel hoe zij zwaarder wordt. 
Niet zonder invloed van Mars. die hijzonder scherp, hoewel 
niet naar de volledige waarheid, het schip van s t a d  laat 
varen volyens de wetten vati de economische verhoudingen ei, 
vanuit haar he t  Irven aan boord - de sociale tochtanden, 
geestelijkr iiiogelijkheden e.d. - verklaart, is, naar het mij lijkt, 
de groei van Tsjechof's collectief vooral de vrlicht van de 
huidige econoinische opvattingen, die zich tiog slechts door 
collectivisatie kunnen handhaven. Zelfs het kapitalisme. eens 
toch de draaikolk waarin individualisten spelevaarden. is een 
anonyni stelsel geworden. Achteraf bezien is d ~ z e  ontwikke- 
ling van de geschiedenis betrekkelijk logisch; sociale mistoe- 
standen verdroegen het kapitalisme niet, dat uit liifsbehoud 
ii ir  ging cocia1ise;en. hoewei zij daarmee liaar kracht uitholde, 
en de miskraam verwekte, dat het ge-emancipeerde collectief 
zich heden ten dage bezitter kan liofmen. Bezitter van wat, 
van w-at anders dan van zijn ,,cultuur-mensenrechten"? En 
wat zegt de voormalige eigenaar, die ziet hoe het collectief 
als een zwerm wespen in zijn bedrijf en op de bloem van zijn 
persoonlijk leven hiiishoudt! ..Spaar er goedeian voor en wen- 
tel zoveel mogelijk risico's af op de staat!", in de woorden 
van prof. Wemelsfelden. die daarmee echter even weinig 
nihilistiach is, als Ncronai die van dat alles beat is en verder 
alleen op urcg gaat. of als de geromaiitiseerde natuur-lijkheid 
van Karel Appel - zij, en nog vele anderen gaan slechts. ver- 
moeid als Orpheus. van het grote schip af, geloven terecht 
niet meer in zulk een kracht van de rriediinens, maar bouwen 
zich een privé-boot. waarop zii. met hiiii individualisme als 
kompas, de horizon afzoeken, ~o be or not t o  bei E n  het 
worden verbitterde individualisten, welke kloof met het col- 
lectief niet in het minst nog eens verdiept wordt door de 
internationale politieke machtstrijd: gedwongen of uit vrije 
wil. of zij nu Soekamo, de Gaulle. Luns of Mao heten, alle- 
maal vergroten zij door Iiiin streven naar macht, of door de 
consolidatie daarvan, de omvang van het collectief: temecr 
nu politiek en econoniie twee nauwelijk gescheiden dcparte- 
menten zijn. W a t  Marx nauwelijks had durven hopen en mis- 
schien zelfs nooit in deze vorm gewild zou hebben, is werke- 

lijkheid aeaorden: de nroletariers hebben de ketenen der " 
armoede verbroken. sic sind vereiniyt en in voortdurende 
paraatheid, omdat er i11 een slapende kudde altijd wel een 
halve geit te vinden is met een hardnekkig nieriselijk bewust- 
zijn, om welke reden de opstand der hol-den het best '\,oor- 
komen kan worden met de sappige sla van heilsstaten en idea- 
lisme. Mdar nu. helaas. looen zii aeketend aan de mil van , .. 
hun goede hei-der! 
De kroniek van Fen Iiichtbel - de kronikus echter. die deze 
borreling beschrijft, staat aan een grote verleiding bloot: dat 
hij, als een tweede Dionysios de paardenhaar. waar liet 
zwaard van Damocles aan opgehangen is, doorknipt. orri de 
gespletenheid van deze laatste daadwerkelijk te bewijzen - 
het komische in mijn geval is dat ik een welhaast acadeiriisclie 
neigiiig heh om deze wereld te splijten in colJectiristen en 
individualisten, welke generalisatie echter verdacht veel gaat 
ruiken naar de anonymiteit van het collectiviseren bijgevolg 
nauwelijks een overtuigend bewijs is van de waarheid ervan. 
W a n t  net zomin als de levende Democles gespleten was (hij 
hleek pas gespleten door het splijten) net zo inin is het waar, 
dat zich er een wereldoorlog voltrekt tussen collectivisten 
enerzijds en individualisten anderszijds. In feite zijn het 
slechts archaische broederu-eten in het eigen en enige kamp 
der mensheid. Wé l  zijii dcze geestelijkr scherniiitselingen kan- 
baar en zelfs des te meer, naarmate het collectief naamlozer 
wordt en zij de individualisten prokkelt om zich een super- 
ego aan te meten. Nu  ik dit voorhehoiid gemaakt heb. en 
op  haar hetrekkelijkheid gewezen, kan ik met meer vrijheid 
het verloop van deze modieuze strijd verslaan. 
Zo kom ik terug op het verschijnsel van een idealistische 
dageraad of, hetgeen een verstandelijke trap lager is. van de 
volks-heneveling door romantiek. W a t  het eerste betreft. de 
gemeenschapsidee is daarvan het belangrijkste, omdat het 
enige lijfsbehoud van het collectief. opgestaan als vrilcht 
van het socialiseian, gdcgen is in het prbpayeren van tie 
gemeenschappelijke schuld - de individuele onschuld. Maar 
dit idee. dit idealisme, is een volstrekte utopie. want zij is 
geen existentiële drang naar gerneeiiscliap, innsr een wan- 
hoopsdaad. Bovendien zou dr  drang naar gemeenschap. die 
haar wortels immers in het individu hee,ft. en collectivisine 
op zijn minst een contradictio in terminis zijii. 
Individualisten als Sartrc kampen met dezelfde moeilijkheid. 
Enerzijds erkent hij de onmogelijkheid voor een individualist 
om tot gemeenschap te geraken, maar aiiderszijds blijft hij 
aan deze persoonlijke onmacht twijfelen, deze latente hoop, 
of wanhoop, is ook een vorm van idealisme, misschien meer 
nog van romantiek, niet zozeer uiteraard omdat deze mens 
tegen zijn situatie in opstand komt, als wel omdat hij in een 
persoonlijke macht blijft hópen. Elke mens zoekt bondgenoten, 
wanneer hij zwak staat. en zo ook de individualist, hoewel 
alleen het woord gemeenschap hem reeds als een vloek in de 
oren moet klinken, omdat hij daar op de een of andcre riiaiiier 
consessies moet doen aan zijn onafhankelijkheid. Een tweede 
contradictio! Maar zelfs wanneer hij zijn eerziicht in een 
idealistisch vat giet en, met het compromis van water bij de 
wijn. aan tafel bij de gocgemeente de hcker der broederschap 
rond laat gaan. dan blijft toch, hoe nobel dit compromis ook 
mag lijken. de schadu~v van zijn individiialiteit over hem 
hangen. omdat hij koste wat  kost, aan tafel zo niet de patriarch 
zelf, dan toch minstens de klant, bij wiens gratie de koning 
leeft. wil zijn. Daarom is ook zijn streven naar gemeenschap. 
evenals dat van het collectief, een geforceerd droombeeld, 
uraariiit kortweg blijkt, dat in wezen de individualist meer col- 
lectivist en deze laatste méér mens is, dan ieder in zijn over- 
tuiging denkt. Maar wezen en werkelijkheid zijn twee en deze 
discrepantie nu, het verschijnsel dat de mens, hetzij uit wan- 
hoop of vrees, hetzij uit gemakzucht of idealisme, al z i p  
existentiede verwarring wil doen verdwijnen in rationele of 
irrationele stromingen - zoals hijvoorbeeld in modernisme. 



mode. politieke partijen, godsdienstige richtingen, anti dit of 
pro dat - deze tweede huid van de mens verwringt het wézen 
van de mens. De wereld is. kortom, ver-mannelijkt, in die 
zin dat men de betrekkelijke gespletenheid van Damocles, uit 
vrees of gemakzucht. tracht te bewijzen door de menselijke 
conflicten wereldgroot te maken. de mens is gepopulariseert, 
zijn tweede huid is collectief en voor hem zelf een façade, 
die soms zelfs niets verbergt. De  mensheid denkt dat de 
u~ereld uit mensen bestaat, of minstens. dat de mens e r  het 
zenuwstelsel van is. De lotsbestemming van aangeboren sub- 
jectiviteit wordt ervaren als een veilige gevangenis en al het 
onveilige en on-menselijke wordt gemeden. Maar de aarde 
draaide al. voordat Adam in de waterspiegeling van een 
drinkplaats zijn ge-evolutioneerde apentronie bekeek. Weten- 
schap heet .,verovering op de natuur". maar wie heeft ooit zo 
iets geks gehoord da't men zijn moeder moet veroveren? En  is 
de feitelijke prikkel tot collectiviseren niet deze. dat de ver- 
standhouding tussen moeder en zoon verduisterd is, dat de 
mens zichzelf vreest of veracht? De individualist leeft op  een 
weliswaar andere. maar toch evenzeer gelijke voet van 
oorlog met zijn moeder, met zichzelf. Naast deze plaats-elijke 
strijd, voltrekt zich deze spanning ook in termen van tijd: de 
seconde op deze dag heeft geen andere betekenis dan van 
inleiding op de minuut. Onze wereld kreunt onder de barens- 
weeën voor morgen. De hele maatschappij lijkt te wachten. 
maar. zoals de geijkte romanregel ..en de minuten werden 
uren......", benadrukt dit slechts de zinloosheid om een uur 

in plaats van een niiniiiit te wachten. Met iedere zonsopgang 
blijft de nacht als een vergeten druppel dauw in het gras 
achter, terwijl een wereld vol mensen (al of niet) naar die 
kleine parel zoekt, de blik niet op de grond maar naar d e  
volgende zonsopgang gericht. want, denken zij terwijl zij er 
hun grote voet opzetten, ,,dat kleine druppeltje nat kan toch 
geen parel zijn?" Het klinkt naief. het is ook naief; het schept 
ellendige ruimten voor inenseliike nihilisten, wrakken omdat 
zij eigenlijk te groot zijn voor wrak, niimte voor sombere 
woordspelingen als van Jean Can: ..God weet zelf niet. 
hoeveel deernis hem zal aangrijpen bij het Laatste Oordeel. 
Is dat nu mijn mensheid? Zijn jullie zo. mensen. die ik gescha- 
pen heb? Stakkers!, zegt de Dokter. 

maar wat  zal hij met ons doen? - hij maakt standbeelden van ons zegt Alex geeuwend. 
c beelden van de vergetelheid. zegt de Dokter. 
c van de eeuwigheid. zeg Match. 
c als jij graag met woorden speelt ......" 
Steeds groter blijkt het menselijk tekort. Misschien ook ver- 
schilt deze mensheid weinig van die, welke 2000 jaar terug 
onder Dionysios of onder Hadrianus leefde en is haar tekort 
steeds actueel. Een vergelijking met deze laatste periode is 
trouwens bijzonder interessant, omdat er uit blijkt. dat tegelijk 
met de democratisering van liet romeinse rijk, welk lijfshehoud 
niet veel onder doet voor de huidige consessies aan het 
collectief. ook de onttakeling begon van de viriële grootheid. 
die tot dan toe het sympanon van de romeinse façade had 



gevorind. E n  wat daarachter hloot kwam. was een hol en rot 
keizerrijk. Maar snderszijds zijn de voorwaarden voor zulk 
een onttakeling. toen en nu, niet geheel gelijk. 
Een mens is bijzonder ontvankelijk. Zelfs zon en regen kun- 
nen het humeur en daarmee voor een groot deel ons leven. 
bepalen. Maar of die ontvankelijkheid nu veel groter is ge- 
worden of niet. de zon van Hadrianus is reeds lang gedoofd 
en zijn reyen verdaiript. Daaroin is deze rrieiisheid toch wecr 
wél anders daii die van vroeoer. anders door haar sitiiatie. " 
anders door haai  pcrsoonlijklieid, hoew-cl onze situatie wc1 
heel in 't hiizonder de voorwaarden verschaft om. via de feno- 
typische .,<erworvenheden" van Frcud, tot de geboorte van 
de Anonymus te geraken. W a n t  het is deze situatie, die de 
mens als iuccst voor de hand liggende noodoplossing dc wcr- 
kelijkheid van een tweede huid aan  dc hand doet. E n  onze 
situatie nu wordt voor een groot deel gevormd door ons 
economisch-materialisme, met de talrijke gevolgen zoals col- 
lectivisme, reaciionair individualisme, wanhopig idealisme of 
een glazuren ro~naritiek als var1 di. West-side Story: de voor- 
beelden liggen als silierven voor liet opvegen. 
Het hlijkt dan. dat de menselijke ,,verelendung" bijzonder el- 
lendig is geworden, welk wezenskenmerk van de on-historische 
miljoenen-mens een onmiskenbdar gevolg is van zijn sitiiatic. 
Dit menselijk tekort is wel degelijk groter geworden en het 
verloren duel ligt onbereikbaar ver buit ende zorgvuldige 
grenzen van de rnaatscliappij. De mensen, collectivist zowel 
als individualist. zijn vastgrklonken aan hun situatie, de een 
door zijn vrees. de ander door zijn revolte. De mens is yelijk 
in ziin acvaiiaeiischai~ aan anderen. Z o  kan ik, als tweede , " " 
kernpunt ven mijn verhaal stellen. dat, naast de wanhopige 
verinenseliiking van deze werld, de mens in ileze riiveleririg 
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tot weinig meer in staat is dan om de naaste, in het uiterste 
geval van levensangst. als zichzelf te behandelen. d.i. een 
burgerlijk samenklauteren in hetzelfde schuitje. De cjerrierri- 
schapsmens is in haar doorsnee-type niets Ineer daii ieti 
naamloos partijlid: de partij is een srlireeiiweiide bond zonder 
naarn: het nienselijk lijden geeft haar eenheid. E n  daaroiii 
pleegt deze gemeenschapsinens roofhouw op de ellende van 
zijn naaste. Dit is een spel van illusies, dat onder afgunstige 
kreten ,.dat we alleiiiaal gelijk zijn' gespeeld uvordt. om 
dnarriier onze persoonlijkc zwakheid te laten verdwijnen in 
het lotgenootschap van anderen. Maar onder deze egale, 
riiiipelloze oppervlakte bruist het van latente vrees, of harts- 
tocht om er nooit onder uit te kunnen komen. W a a r  heb ik het 
horen uitspreken: ..Ik zou hier wel weg willen, als maar 
niet 
Voor een kleine. afzijdige groep. betekent dit conditionele 
,.alsn niets: het zijn zij, die hun individude grenzen kennen 
en dnarhinnen tot vol-menselijke hoogten komen. die tegen de 
situatie van het nii en van de seconde strijden om hun virili- 
teit ,net dc grootheid van de aarde. die de strijd niet als een 
verhliiid veroveraar zoeken, maar die liaar als een nioedig 
vndcrlander beantwoorden, wier werkelijkheid en wezen één 
veerkrachtig is. Geen Sartre en geen (halve) geit. 
maar meer dan beiden. Eén van hen. Camus, de meester van 
de formule. zegt liet ons adegenaar ..l'expérience ne s t  pas 
e~~é r imen ta l e .  On  in? la proogue pas. O n  la suhit. Plutót 
patience q~i'expirirnce. Nous patientons - plut6t nom pátis- 
soiis". Wij oefenen geduld - heter nog: wij moeten geduld 
oefenen, Dit zijn de grenzen van het natuurlijke en het moge- 
lijke. Dit blijkt dan bovendien, dat de scheppende Ilio~nme 
revolte. de Don Juan met de aardse hartstocht, wél in staat 
is tot diepe gemeenschap met anderen; hij is individu zonder 
individualist te zijn grmee-nsrhnpinens tegen wil en dank. 
totaal zonder totalitarist te zijn. Hij ondergaat én is b w u s t .  
terwijl zijn ziel seconden en entre-nous" vreet. Hij zoekt niet 
of wacht als een idealist. inaar hij graaft, en zwetend door- 
leeft hij de betrekkelijkheid van zijn arheid en de ~~onde r l i j ke  
schoonheid van het uitgegraven zand. Hij kan een ander 
menselijk ontrnoetrn, onidat l i i j  iets van zijn eigen tijdelijk- 
heid in de ander herkent en hem zo doende op ware grwt te  
scliatten. Deze gemeenschap is stoffelijk als de  hemel, msnse- 
lijk en eist niets goddelijks, zonder dat zij daarom platvloers 
wordt. Integendeel: goddelijk door zijn geloof in de ander en 
in zichzelf. Iedereen, die hem of hij tegemoet treedt, is een 
persoon en als mens wordt hij behandelt. Iedere mens is een 
wonder op zich. Maar deze bekommering om de medemens is 
hem slechts betrekkelijk. omdat de mens weliswaar prachtig, 

maar toch slechts één stuk leven op een wereld vól leven is: 
sterk door zijn geboorte, zwak door zijn dood. 
Z o  ziet Cainus het. die geen filosoof, naar lhij zegt, maar  een 
brok existentie is. Als kind orniirnit hij zijn moeder de aarde 
en als moeder clkc renzijdigheid van collectivist of individiia- 
list. en méér nog zondor de armen vaii Doii Juan kunnen 
on~vatten. 
Misschien schuilt hier het menselijk tekort en ontbreekt het de 
huidige wereldburger aan mogelijkheden om aards en natuur- 
lijk te zijn. In ieder geval klimmen. uit gebrek dááraan. de sta- 
tuszoekers van Varne Packard achter de poreuze f,ii;ade van 
een gloednieilwe packard of een gentleman-like. Dit vrooni 
rnaterialisriie onteert echter de materie, want de nictterialist 
pleegt roofhoiiw- op zijn aarde en niet de tulp intereneert hem, 
maar de comiiierciële hol. niet de tarwe maar het broo~l. met 
de mens maar diens potentie. E n  het is welhaast begrijpelijk, 
dat dit .,religieusM materialisme nog slechte energie kan piit- 
ten uit steeds fantastischer schokken. want tiilprii gaan ten- 
slotte vervelen. hei brood srriaakt op den diiiii- Iniig zo Ickki-r 
niet meer en de meiis verzwakt tot zijn dond daar is. E,n 
tenvijl op velerlei gebied, van de Telegraaf tot d r  scx-hoiii. 
en van Sartre tot de Bazuin, de donderhiissen kiiallcn en de 
keiikenniriden gillen, scharreit hier en daar nog een laatste 
Don Jiian, de  getiiigenis van een heilstaat, waar hij zich reeds 
met heel zijn ziel en lijf inwentelt. Een parasiet tegen wil en 
dank. omdat niemand de van de boom gevallen vruchten at. 
E n  ergens in de kruin van de boom heeft zich de maatschappij 
genesteld, wachtend tot de vruchten eindelijk rijp zijn, nog 
wachtend wanneer maanden later de kale takken berijpt zijn 
en Don Juan met de klokhuizen gooit. 
E n  hoog in de hoorn sclietteren spreeuwen. to he or not (o 
he. W h i t  is the question? Een luchtbel wordt vol geblazen 
en hdar huid spant zich steeds gevaarlijker. 

Rinus van Schendelen. 

Een Amerikaanse 
broer o f sus? 
Nee, deze vraag ontspruit niet aan onze fantasie. De AMERI- 
CAN FIELD SERVICE kan het nameliik voor ie orqaniscren ---- . v 

en daarom zal het je interesseren iets meer over haar te horen. 
Voordat de Verenigd? Staten in de Eerste Wereldoorlog he- 
trokken raakten. was in 1914 al een Amerikaanse vriiwilligers- 
ambularirerorps opgericht, om de gewonden van de slagvelden 
te vervoeren zonder aan de  strijd zelf deel te liehhen. Tijdens 
de  Tweede Wereldoorlog werd dit corps, de Anierican Field 
Service. heropgericht, en weer hewces zij honderdduizenden 
gewonden haar diensten. Toen Iict oorlogsgeweld verdween en 
een ijzige internationale spanning overbleef, meende de A.F.S. 
zichzelf niet als afgedaan te moeten beschouwen. Vol energie 
en bezieling zette zij zich nu achter iets yeheel nieuu~s: het o p  
grote schaal iiitwisselen van scholieren, ook nict landen die 
flkaar vroeger bestreden hadden. 
Zo kwamen in 1947 de eerste middelbare scholieren in de  
V.S. aan. om daar een iaar lang de  lessen aan een ,,high-1 
school" te volgen en volledig opgenomen te zijn in een gezin. 
Sindsdien hriidde het programma zich geweldig uit: er hebben 
nu al riiiin 20.000 jongelui aan deelyenomen. Daaronder zijn 
ook Anierikaansr scholieren. die óf in het kader van het 
..zorrierprogrami~~arlrl d r  maanden juli en augustus in het buiten- 
land doorbrengen. óf in het kader van het .,schoolprograrri~r~a" 
op dezelfde wijze als de buitenlanders in de V.S. een heel jaar 
in een ander land verblijven. 
Een ,.A.F.S.-er" in huis nemen schept voor d i  gast-faniilie 
geen verplichtingen in de vorm van diire uitstapjes en ahnor- 
male luxes: hij of zij krijgt bovendien een eigen zakgeld. 
Als je op 1 juni a.s. 16 jaar of oiidrr hrnt en je ouders bereid 
zijn komende zonier of komend schooljaar gastvrijheid te ver- 
lenen aan een zorgvuldig geselecteerde jongen of meisje, 
schrijf dan eens naar het secretariaat van de Arneriian Field 
Service in Nederland, Moreelsestraat 10. Amsterdam-zuid. 



H E T  B E S  T E  B E E N  
Brrrrrrrrrrrrrrr.. ........ 
Brrrrrr .... . . Ja. we hebben genoeg gelegenheid gehad om te 
bibberen de afgelopen maanden. Bar en boos was het, het 
w-eer bar en wij boos. Klappertandend hebben we ons ver- 
kleed in liet gymciastieklok. Waaroiii bouwen we zo'n ding 
ook met zulke dunne wanden? Aili ja. de paters zijn ook niet 
zo rijk, dat is ook zo. 
Ja. het was wat. deze wintter: heel wat inrnsen hehhen op de 
dit keer zo strcng regrrende Koning Winter soiiis wel willen 
spugen: De houivvakkers, die nog maal 807" van Iiiln loon 
kreaen en die men nu. om de moninabouwramo" tc verininde- 
renr25 vrije zaterdagen wil laten oGfferen; hi t  Kijk. dat zich 
bont en blauw betaald heeft aan koudetoeslagen en iishrek~nde 
sleepboten: de reisbureau's die merkten dit men 'vond. dat 
bet niet nodig was om naar de beryen te yaan om sneeuw- te 
zien: voetballers en hockeyers, die hun velden in ijsbanen 
zagen veranderen: en iedereen om de verhoogde kachelvoer- 
kosten. 
Toch zijn ci. ook mensen geweest. die aan de winter verdiend 
hehhen: kolen- en oliehoeren. ijsbaanbezitters en bijvoorbeeld 
Jantje Venekamp-Tienkainp. 
Maar we moeten de vorst w ~ 1  darikhaar zijri, voor het feit 
dat me liebben kunnen rchaatseii tot het ons neus uitliep. 
voorzover schaatsen je ticus uit kuiitien lopeii. Ook voor de 
ElfstedentochtheIrvenis (misschien denken vele Elfsteden- 
riiders van dit jaar daar anders over) ,  en vooral voor die 
vrije inaandag, toen de rector vond dat 7" gccri temperatuur is 
oni bij tr merken. Bij die ene dag is het gebleven, want ons 
schoolgebouw wordt op het Mende1 wel een bollenschuur ge- 
noemd. het is toch nog niet zo gammel om ons weken kouvrij 
te bezorgen, zoals hier en daar gebeurd is. 
Unieke gebrrirtenissen hebben we gehad: autorally's op  Iiet 
Ilselmeer, de Rijn oversteken zonder de pont te betalen. orndat 
die niet meer voer en je nu ovir  Iiet ijs kon; ingesneeuwde 
auto's. ja zelfs een hele ondergesneeuwde rijksweg. 
O p  Airieland ging nier] zelfs over tot boriicn rooien, omdat er 
geen kooltje eii geen driippcl olie meer was en zi is Ameland 
nii hoomloos. Voor de iiiilitairen was het herorp kolentratis- 
porteur ook weer eens wat anders. 
Kwam de temperatuur ook maar even boven nul. dan stortte 
het Nederlandse volk zich op dooibevorderende werkzaam- 
heden. Met veel moeite dikwijls werden de putjes ontijsd en 
kanalen aangelegd om het water erheen te leiden. Maar steeds 
kreeg kapper Flink gelijk, en was de dooivrcugde van korte 
duur. Die man heeft ons nu een goede zomer beloofd als 
dat wil zeggen: een hittegolf, vallen we van de ene ramp in 
de andere. 
Terwijl nu al het water bevroren was. straks zal het dan ver- 
dampt zijn; dan zijn er weer deskundigen, die het voorhoofd 
fronsend verklaren. dat er jaren nodig zullen zijn, om de 
grondwaterstand op peil te brengen: dan spuien ze vele liters 
w-akr in de tuin, omclat we onze grasmatten niet in woestijnen 
willen zien veranderen. 
Kou ia. het dooit nu en een strenoe wintir is voor een keertie 
wel &dig. 3eblien we dat ook bileefd. 

R. Kal, IIa 

IJS VRIJ 
Een speciale ,.IJsvrijiorrespondent" meldde ons vanuit Haar- 
lem: 
..Door de aanhoudende vorst en de Elfstedentocht die de 
vorige week is verreden. is hier op het Triniteitslyceum een 
,.IJsvrijaktie uitgebroken. 
Naar ik uit welgevulde bronnen heb vernomen. heeft een 
delegatie van enkele jongens. die bij de rektor een desbetref- 
fend verzoek hadden ingediend, geen succes gehad. 
Na deze tdeurstellendc mededeling hebben de ruiten van de 
lerarenkamer het zwaar te verduren geh.id. dit keer voor 
een z.g. ,,O.E.S.A." en een .,ijsvrij" roepaktie . 
Deze werden echter onderdrukt door ene Lati jn~e eri een 
Franse leraar. terwijl de heer Grobbe de zeer traditionele 
zoemer liet gaan als teken dat Iiet tijd a a s  oni naar de klassen 
terug te keren. zodat de eendrachtige nieiiigte teneergeslagen 
over het s t o~p je  (dat door ijzel zo glad was geworden) de 
school hetrad! 
De volgende morgen (zaterdagj was er iets mis in de paro- 
chiekerk van Overveen ,zodat het hcgin van de lessen was 
verschoven naar 10.40 uur. 
De schooltassen die anders tegen de muur werden gezet, 
werden er nu tegen aan gegooid om de dampende chocolade- 
melk. die schijnbaar goed smaakte ,lekker op te drinken! 
.,Verder geen les voor de laagste drie klassen". a a s  de nogal 
vrolijke uitroep van Pater Conrector. Als je dar1 over de corir 
wandelde. hoorde je meestal zoiets van: ..Gelukkig. nu kan ik 
mijn Engels proefwerk nog eens nakijken. 
Maandag. Glibberend (soms zelfs bibberend) kwamen de 
stoere knapen weer naar school oni onder dc zeer deskundige 
leiding weer de desbetreffende lessen in ontvangst te nemen. 
niaar ditkeer oni te vernemen dat er vandaag geen lessen 
gegeven zoiiden worden. behalve voor de eerste klassers. die 
riaar de kapel moesten gaan. 
Of deze dat allemaal gedaan hehben weet ik niet. maar de 
cour was binnen één niiniiiit leeg. 
E n  dat alles op de vroege niaandag-morgen. 
Enfin! IJsvrij hebhen ze gehad en dat is ook heel erg b~lang-  
rijk dunkt i~ie!! 

Rob vaii Amerongen. IC. 

HORSES AND MOONLIGHT 

He: 
Oh merry, merrie, Mary, morry me. 

She: 
Oii yes my denr dier I do 
But I have first tot ask my moe. 
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gereedscba~iriei i  - Sl~e11-. Bura- eii t'ropogos Mij. Oxg- 
geriiuiii. S ~ l i i e d o i i i .  

zonder meer duidelilk moeten zijn maar toch is e i  niets zo 
w~spelturig als de toekomst - daarom gaat de meesterspeurder n e t  
dadel~jk tot handelen over - hl] trekt zich terug in rijn overdadig 
luxe woning - slaapt 3 dagen voor - de moordenaar heeft zich naar 
kaspstad begeven - daar woont ene mejuffrouw greensmouth - de 
anveirni~deli~ke femme fatale - de meesterspeurder denkt haar 
echter in honolulu - waarheen hij zich dan ook begeeft - mee 
da en later in de kranten - vrouw gewurgd in ksapstad - wij zulien 
u aetsils besparen - de speurder heeft drie dagen nodig om over 
de blunder heen te komen - 

Firma A. J. VAN DER PIGGE 
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