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E E N  HIPPE ROOMSE blijdschap i s  
teruggekeerd in de jonge gelederen 
van het Triniteitslyceum in Overveen. 
De ,,jongerenmis" die er nu zo'n twee 
jaar iedere zaterdagavond in de kapel 
van het lyceum wordt gevierd, bete- 

1 kent voor zeer velen een hernieuwde 
terugkeer naar de eens zo ernstige 
Moeder de H. Kerk. Ingrediënten: een 
beatband, een koor van 60 a 70 jonge 
mensen en een overvloed aan belang- 
stellenden, waaronder ook enkele 
oudere ,,fansw. Onlangs werd van het 
koor een langspeelplaat opgenomen 
(,,Blijf in ons midden heer" getiteld) 
met ,,eigentijdseu teksten, gestoken in 
een muzikaal ,,vers jasje". 

Iedere zaterdagavond komt de 
Overveense en Haarlemse jeugd met 
wapperendee haren en knallende brom- 
fietsen op de speelplaats samen. Zij 
verzamelt zich in de kapel en door het 
groeined aantal belangstellenden, die er 
wel eens wat meer van willen weten is 
het er een vrolijke goedbedoelde hek- 
senketel, waar niemand meer vreemd 
opkijkt van het feit, dat de drummer 
en de saxofonist luidruchtig staan 
,,warm8' te  draaien, dat de conversatie 
normaal wordt voortgezet en dat men 
door de drukte letterlijk over de 
banken heen springt om maar zo dicht 
mogelijk bij , ,haarw of ,,hemu te 
zitten. Maar deken H. Beemer, die 
voor de gelegenheid ook naar de 
misviering was gekomen verklaarde 
na afloop dat ,,]e. vroeger toch ook 
naar het lof ging om een bepaald 
vriendinnetje te ontmoeten". Goed 
dan, een kniesoor die daas nog over 
valt en een deken is ook maar  een 
inens. 

De opvallendste aspecten bij een 
jongerenmis als deze zijn de teksten 
en de muziek. Regelmatig komen de 
door de jaren heen gevormde ,,woord- 
en muziekgroep" samen om de resul- 
taten van de missen te bespreken en 
om zich te bezinnen op nieuwe teksten 
en nieuwe muziek. De groepen zijn 
ontstaan uit een aantal leerlingen van 
het Triniteitslyceum, die vijf jaar 
gkleden onrustig werden, de klasse- 
missen een ,,diepere inhoud" wilden 
geven en e r  ,,een aantrekkelijker ge- 
heel van wilden maken". Wel jammer, 
maar het is allemaal meer aantrekke- 
lijk dan diep geworden. H. Diverndal 
jr., lid van de Woordgroep zegt het zo: 
,,Men scharrelde wat liederen op, men 
vormde een muziekgroepje en zocht 
wat teksten bij elkaar en maakte wat 
gebeden. Later wilde men opk een mis 
op zondag en daarvo,or werden ook 
liedjes gemaakt die ,,zwaar theocen- 
trisch gericht" en ,,welhaast nog vol- 
ler in taalgebruik en beeldspraak dao 
de bijbel" waren. Met deze overmoedig- 
heid kon men ook niet goed uit de 
weg en men besloot tot een zaterdag- 
avond-mis met ,,spreekbare" teksten, 
geïnspireerd op ,,eigentijdse gebeurte- 
nissen, literatuur en gesprekken" (nl. 
die van de misbezoekers tijdens het 
koffie-uurtje na de mis). Alle misge- 
beden, ook de vaste, werden overboord 
gezet. Het Credo kreeg bijvoorbeeld 
dit wel heel verse inhoud: ,,Ik geloof 
dat ik nooit alleen ben. God is bij mij. 
Hij is mijn Vader, hij heeft alles 
geschapen, ook mij" etc. 

,,Wij zijn een kader", zegt dirigent- 
leider Frans Zweers, 25 jaar en onder- 
wijzer. ,,Iedereen die muziek kan ma- 
ken kan bij ons komen en door ons 
gecoached worden. En dan maar  de 

boer op. We hebben nu al een tweede 
band die in andere kerken speelt. En 
iedereen komt e r  op af. E r  zijn al 
groepen uit Hillegom geweest, uit 
Lisse, Amsterdam en laatst hadden we 
hier zelfs Amerikanen. Het is hier ook 
een ideale situatie. We hebben een 
eigen kapel. Iedereen kan na de mis 
blijven nakaarten, zo~dat we weten wat 
e r  leeft onder de jeugd. De kerk moet 
apen zijn. J e  moet e r  achter tafeltjes 
en stoeltjes kunnen zitten die je na de 
mis kunt omdraaien om met elkaar te 
gaan zitten praten". In kerkbanken 
blijkt dat systeem echter nu al voor- 
treffelijk te  voldoen. 

HET WAS VOOR de tweede maal 
dat de Haarlemse deken de jongeren- 
mis bijwoonde. Na afloop wilde hij er 
wel zijn commentaar op geven en de 
relativiteit van een dergelijk evene- 
ment onderstrepen. ,,Drie jaar geleden 
maakte dit echt geen enkele indruk op 
me, maar  nu moet ik zeggen dat ze 
een buitengewoon frisse aanpak heb- 
ben. De teksten zijn eerlijk en recht op 
de man af. De muziek vind ik ook heel 
aansprekdijk voor het volk. Maar ik 
ben beslist tegen het alleen zaligma- 
kend verklaren van een eigen vorm 
van misvieren. De jongeren missen de 
aansluiting met de volwassenen. Ze 
gingen een tijd gelesden helemaal niet 
naar de kerk, dan kun je nog maar 
beter deze actieve tussenfase hebben. 
Het is net als met iemand die een 
Beatles-plaat koopt: over twee jaar 
kijkt hij hem niet meer aan. Wat me 
vreselijk tegenviel was, dat de jeugd 
hier wel achter staat maar  dat  hele- 
maal niet laat blijken. Toen ze met  de 
collecteschaal rondgingen gooiden er 
een heleboel één cent op. Ik heb er 

nog speciaal op gelet. En ze krijgen 
toch allemaal zo'n vijf gulden zakgeld 
per week. Ze peinzen niet over twee 
kwartjes die ze moeten neertellen voor 
een zakje patat of twee vijftig voor 
een dansavond. 

Afgelopen zaterdag werden tijdens 
de mis weer enkele liedjes van de ~ 
langspeelplaat ten gehore gebracht. , 
Sommige zijn zelf geschreven en ge- 1 
componeerd, andere liedjbs zijn over- 
genomen (zoals het ,,Besame mucho" ' 
onder de uitreiking van de communie). 
Afhankelijk van de proefwerken op 
school spelen Henk de Vries of Paul 
Prenen piano, Jos-Willem van der Poll 
speelt saxofoon, Clemens Cramer gi- 
taar  en banjo, Richard Jonker basgi- 
t aa r  en 'Egbert Beijk drums. Een niet 
onverdie~nstelijk quintet, dat ongetwij- l 
feld dé (aantrekkings)kraoht van de I 
jongerenmis vormt. Op zeer melodieu- 
ze wijze begeleiden zij de liedjes die l 
soms goede, maar  soms ook uitermate 
zwakke teksten hebben. E r  wordt veel 
van maatwisseling gebruik gemaakt 
en de saxofonist weet door de zinnen 
heen vakkundige soli t e  vlechten, die 
heel soms de illusie, dat het geheel 
iets met een diepere religieusiteit te 
maken heeft, waar  weet te maken. 

Dirigent Frans Zweers bestrijdt dat 
de muziek essentieel is voor de mis: 
,,Ik doe misschien al mijn woorden 
teniet als ik zeg dat uiteindelijk het 
Woord, het Evangelie centraal moet 
staan." Blijft het feit dat de lyceum- 
kapel, op gunstige uitzondering na, een 
verre van religieus ontmoetingscen- 
trum is, waar  een beatband het ieder- 
een zo gemakkelijk mogelijk maakt, OP 
het gevaar af, dat  datgene waar  het 
werkelijk om gaat jammerlijk omkomt 
in een bundeling van ,,hip'" lawaai. 


