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'1 Van de Redactie.

Beste Venusianen,
Het heeft wel lang geduurd, maar hier is dan toch weer eens een editie
van ons regionale
roddelblad.
En eindelijk
is het zo ver: we hebben kopij
te veel! Ja werkelíjk,
te veel! ! ! !ïe hopen dat dit in de toekonst zo za1
blÍ-jven,
want het komt per slot van rekening al-l-een de inhoud maar ten goede,
en een goede inhoud, dat is het doel waarnaar wi_j streven,
Maar jar die toekonst.
ï/e hopen dat dit het laatste
numner zal- zíjn dat vue
voor juJ-lie mogen verzorgen,
niet omdat we er zotn hekel aan hebben, naar om
de doodeenvoudige reden dat vre allemaa1 hopen over te gaan of te slagen, en het
daarna te druk krijgen
of er ger/'Ioonwegniet neer zijn.
Het is dus logisch
dat er opvolgers moetgn'komen uit de jonge garde en we hopen dat zjj met nieuwe
moed en frisse
kracht*loch
wel dankbare taak van redacteur(trice)
eigenlijh
op
zích zullen nemen.
En dan is nu het moment aangebrolien waarop we afscheid van elkaar
gaan nemen" De oude, vertrouwde namen zullen níet meer hierboven genoemd wordenl
voor ons is het uit,
V/i1len jullie
afgelopen!
wel geloven dat we compleet nêt
een brok in de keel zitten
te snotteren
van ontroering.
lÍíant een prachtige
tijd
was het ! . Kunnen jullie
geloven dat het heerlijk
is om bij het uitreiicen
van de nunmers het conplinent
op te vangen:trAlweer
een lading toiletpapier!tt
rrJammss dat het bedruk isït ! Ki jk,
zoiets doet je wel wat, dat geef t je iets mee !
Bíj ieder afscheid hoort eigenlijk
kwistig
met complinenten en schouderklopjes
gestrooid
te worden. VVezullen dat nalaten op één uitzondering
na; die geldt
uleneer Van Maanen. We zijn hen bijzonder
dankbaar voor het vele werk dat hij
altijd
met plezier
voor ons heeft gedaan in de vorm van het corrigeren
van de
kop:;i an het bijwonen van de niet. altijd
even interessante
redactiávergaderingen.
Meneer Van Maanen, hartelijk
dank!
Ten slotte
de gebruikelijke
ïuens:
Veel plezier

met dit

zonnige

nummer en een heel

vakantie

!

De Redactie.

prettige,

HOGERSTRIKVÍERK.
Het is bÍj de laatste
vergaderíng van de Nederlandse Breibond rnaar
al te duidelijk
dat
er in d.e streelc lJmond te rveinig aan breicn
E6!1eken,
wordt gedaan. Maai, naar de voorzitter
zei, is er iets aan te doen. En terstond.
van een briekransr
begon men.met de oprichting
die, getooid net dc naam Aero,
zou trachten
zich te handhaven in de tweede divisie
van het beta;rlde breiwerk.
geen
Maar een Nederlandse vergadering
zou
vergadering
zijn,
a1s er
níet onenigheid optrad. En dj-e onenigheid bleef niet weg. Er vras een g'roepje
aanwezigen, dat de naam Aero te ver gezocht vond en deLt besloot een eigen breiclub
op te richten,
net de veeLbel-ovende naam Adanr.
Dat is nu al weer twee welcen geleden en de nieur,ve breiclub
bereikte
gisteren
de eredivisie.
Dit ïuas voor rnij reden genoeg om eens met de voorzitter,
de heer De Lirnburger een praatje
te gaan maken.
Ik trof de voorzitter
te rnidden van enige feden bezÍg met een intensi-eve
trai-ning.
Alle vilaren bezig een sok te brej-en met vijf
en ecn halvc pen.
ItDit, zo zeí De Limburger, moet. De halve pen is voor de kleine
teen.
Op mijn vraag
hoe lang de club bestond, antwoordde de heer De Limburger:trTwee
weken.rí Di-t was correct,
Verder vetelde hij:ÍrMonenteel
spelen we met víjf
teams
van drie man. trVespelen nj-et met vrouwelijke
wees uit
1eden, r'rant de statistiek
dat de mannen nauwkeuriger breien.tt
Op mijn verzoek l-iet de voorzitter
me ook nog het stadion zien, waari-n al zovele
clubs ondervondèn dat er met Adam nÍet te spotten valt.
fn deze grote ruimte
waar zeker vijftien
toeschouwers kunnen genieten van dit hogere gebrei,
vertelde
rrl4lid hadden het niet rnakkelijkÍ,t
de Heer De Lj-mburgeï me van enkele tegenstanders.
ÍrEén cl-ub had een record-breier
sprak hijr, ovepgaand van rechts op averechts.
neegebracht.
Deze knaap rnaakte in één uur tïree slabbetjes
en zes luiers.
Toen
hebben wÍj onze reserve niddenvoorbreier
ingezet en deze versl-oeg de tegenpartij
door een konijntje te breien,
dat met de oren kan wui_ven.
De vraag wat de naan Adam betekende, kon De ï,imburger níet beantwoorden.
trAlleen de l-eden mo6en weten wat de naan beduidt.
Pas a1s de bond ons subsidie
schenkt, zuIlen wijde naam uitleggcn".
Dit standpunt kon ik niet waar deren, maar
wel begrijpen.
Ik rnoest helaas weigeren lid te worden. fk ben al lid van een borduurclubje"
Toch moet ik ergens wel- eerbied hebben voor deze harde stoere lieden,
die zich in deze tak van sport nauwel-ij :s staande kunnen houden. foch hopen wij
dat Adam, ondanks de subsidie
en de paradox, eens haar naan zal bekendmaken,

C..'D. Gunneman JB.

Daar komt op zijn fiets
met grote haast
Onze meneer de Haas aangeraasd.
Dan komt hi j de klas binnen en zegt irstilrtr
Het lijkt
hier v'rel een duiventiltt,
Zo begint de aigebra
írEen vak voor luie mensenrr, ja, ja,
Eerst worden de sommetjes nagekelten,
Daarna bij het uitleggen
de noord- en d.e zuidpool
Als de bel dan eindelijk
gaat
En het huisvrerk wordt opge6even,
Zitten
we van te voren aI te beven"
Omdat die leraar niet op een paragraaf
hijkt,
l'{aa-r zegt dat het a11een maar vee} Ii jkt.
neisje

uit

klas

1i

vergeleken.
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bste uitgave van ons rrApropoot jerí, en
maal in deze cursus onze damespagina. Naast een
dat houclt in: de laatste
tip voor een kapsel en nog wat, wj-l ik deze bl-adzijde vullen met de geschiesprong:
denis van een danser, die naar de vrijheid
Maart 1938 werd hij geboren, ni.et in een omgeving die bíj deze
trein,
onstuimi-ge danser, Rudolf Noerejew paste, maaï in een ratelende
trotse,
ríMijn
stond
in
iïladiurostok.
kindertijd
naar
uÍaarmee zÍjn moedeï op weg viras
zcfden kr,vamer iets anders op tafel .
het teken van de Aardappelt', zegt hij,
geven kon, bc;loot
goede
dat hij in et
gecn
die
Rudi
opleiding
Zijn vader,
r/íat
gaan;
anders
víensen
dan
vast
eten?
kon een man
werlc en regelmatig
leger zou
jongen
de
de
kleine
naar
balletschool
in
Leningrad
Toen vrienden hem aanraaclden
te laten gaan, haalde hij mínachtend zrn schouders op:rrV/ie zal- dat betalen?rr
die
Op de lagere school vuas hij ccn afschuwelÍjk
slechte lcerlíng,
van dansen op de oudc, fol-kloristische
l-iedeslechts goed was ín tt uitvoeren
krecg hij zijn kans, hij ontnoette
lceftijd
ren van de streek.
0p elfjarige
gedanst h;:.d in de "Ball-ets Russcs de
Oedelstowa, een oude vrouw, dic jarenlang
Monte Carl-orÍ van de grootmeester Di-aghi1ew. Daarna ging alles snefz zi1n
droomde
van zijn collegarsi'fn
stilte
roem steeg snel en d.aarmee d9 naíjver
níet z ou
n/aar hij
Rudolf Noerejww van een óarrière
in rt buitenland,
van Cul-tuur; de ambtenarcn
hoeven te dansen naar de pijÈen van het }linisbie
gaven hem echter te verst.'an,
dat er gcen kans op was, dat hij ooit in
It buitenl-and zou mogen da:nsen. Tot zijn verbazLng kreeg Rudolf tvuee jaar
geLeden echter te horen dat hij al-s lid van het Kirov-ba1let
een tcurnce
door Europa zou maken en op een mooie juni dag sprong de jongc danser de
Bourgetrrwas het erg druk, overal
vliegveldrrT,e
vrijheid
in. Op het Parijse
liepen politiemannen,
blauvue - Ín uniform - en rod-e- in buri.,er. Alleen stond
hij;
toen hÍj zag dat
tnee rechercheurs
uit lïos}<oll even hun blj-k
in de armen van de Franse gcnda.rmes.
hadden afgewend rende hij ïveg, regelrecht
later
nu, brengt hij hct Londense pulcliek in
-Ruim twee'jaar
Ashtonrs niculvc ballet
met een j-nterpreta-.bie van Sir Frederick
trMarcluerite et Armandrl. Dit ballet
behandeft de geschied.enis van defrDame
met de CanelÍarsrr.
Op 't ogenblik i-s Rudol-f Noerejcw dc hoop en toelcomst
fantastisch,
maar hij is even eenvoudig
van het Royal Bal-1et. Het gaat
gebleven, is gelukkig met zijn grote liefde
'rHct Balletrr.

Iedereen is i-n de ba:r van cle Beatles en er zul-l-en lvaarschj-;nlijk
onder de meisjcs ook wel vurige aanha-ngsterÊ van Pa-ul, Ringo, John of George
zíjn,
zíj zul-Ien zich afvra.gen:ÍrHoe mocten yre nu laten zien dat urJ-j de harige
kevertjes
adoreren?rr ltVe1dat kun je aIs rt volgt doen:
ponnie, dezc moet
Laat je haar knippcn met een dikke volle
opztg iets langer worden, de pluhjos haar rnoeten zes of zeven centineter
iilu begint het: Eerst meet het haar op de normale mani-er gewassen
lang zíjn.
worden, d.aarna worden er van opzij tien dikhe r'ratergolflrrr-rl-lers ingedraaic,
van achter worden schuín een aantal schuifspeldjes
i.r.'e1eg1rl. Drogen en tenslotte
opkammen, van voren iets toupcren en de ponnic vanuit de kruin l-aten vallen
je ttBeatl-e-hairdotr ís klaar.
en voila...
treie
Vfil je echter je aanhankelijkheid
nog meer l-aten blijhen,
dan een overhemd van je vader, dat je ovcr je spijkerbroek
laat hangen aan;
teBeatfesrr zetten"
Van vor=en kun je eventueel met vurige lctters
O ja,

hebben jullie

al

gehoord

dat:

Nederla-ncls zijn haar ni-et rueer za!
een leraar(t;e)
aflcnippen omdat hij bang is dan gek te worden

Iaten

leraartje
zijn
en dat datzelfde
hij Vondef er toch niet uit lio'

pijp heeft
lrri icon

dat een feraa.r Economie wi1 concurreren
rt vertel-len van
concierge vrat betreft

net

afgescha-ft

omdat

een bepaa-l-de

dat een leeaar ScheÍkunde, dÍe op ecn,linommerplacht te rijden
op de vraag waaruit Apezuur besta;-,t schatndeli jkervui jze 1t antv,roord
schuldig moest blijven
dat een bepaald.e jongen uit
hard zit te lachen
en dat d.it I t einde moet zijn
Prettige
valiantie !
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A1 weken voor de eígenlijke
bruiloft
was het in d.e kantine ni-et erg pluis.
Naar de kreten te oordelen werd er een vrrare vrouwenhandel gedreven, maar steeds
de schone jonkvrouvuen door nog
werden zoals dat hoort in de toneelwereld,
teruggehaald
en op iedere thuisliomst werd het glas hoog geheven.
dapperder ridders
die nu
In werkelijkheid
werd er druk gerepeteerd voor de grote toneelavond,
De rollen,
maar door leraren(essen)
verzorgd,lverd.
eens nÍet door de Ieerl:.ngen,
voorzover men zs goed kende, ïvaren omgedraaíd want bij nenig spelekwam de
plankenkoorts. terug zoals dat bij de l-eerfingen op ieder proefwerk voorkomt. Aan
begaf ieder
hooggespannen qn op de 2Be april
beid.e ka.nten ï,r'aren d.e veruachtingen
zích met een kloppend hart scr:touwburgwaarts.
bosachtige sprookjessfu
AI dadelijk
toen het doek opging tr'serdenvue i-n rle stiller
door hoefgetrappe-i
Die stilte
wroed verstoord
binnengel-eid,
werd echter plotseling
en diens page werden
en het ia-geroep
ener .ezel: een zeer krijgshaftig
figuur
de planken opgereden. De voor de zaal- onzichtba,re tovenaars en reuzen
voorzichtig
bloedig gevecht( v,raarin men kan zien dat zelfs de weg van
lverden nê een vreseli-jk
verrïezen en aldaar
c'le edele ridder
niet over rozen gaat ) naar de directeurskamer
verder onschadeLijk gemaakt. Sanche had wat noeilijkheden
met zijn speer, excuzich toen
seerde zich in een flui-sterend
onderonsje met de souffl-eur en verschool
gulheid
De
door
de
aangeboden
dapper
en
meester.
met
achtor zijn heer
zaal
verd.iendt
]auwerkransen aan het slot van de avond rvareil ten volle
femand die er bekaaider afllwam was Kamacho, een (literair)''ongeletterde
maar met lede ogen ltzijnrr Quiteria
boer, die wel een groot applaus verwierf,
d.at dit tot
zijn neus voorbij
kringen vernanen wij,
zag gaan. Uit welÍngelichté
Mevrour,v
grote opluchting
ïuas van
Van Maanen. Verder kreeg bijna iedereen dat'
Op het bruilofismaal
rvercl flinh
wat he:ir toelcwam l-ebterlíjk
en figuurli-jk.
gedronken en geschranst.
Tafefmuzielc van ftuiten
ontbralc niet,
ende speellieden
dood van
Bij d.e plotselin6e
evenmin als de dans van bekoorlijk e
danscresjes.
geplengd toen hij verBazilius
vloeide geen bloed, maar wel werden vreugdetranen
ree6, waarna de naal-tijd
en vrede lverd voortgezet'.
in alleÍrrust'r
Het zou te ver'voeren
een i-egelijk
zijn verdÍende pluim op de hoed te
schrljven,
maar dat dit toch we1 hooggegrepen toneelstuk
ondanlis vele moeilijk!r/as al-leen
heden tooh nog z6 uít de verf gekomen en op de planken gebracht'igr
nogelijk
doordat de spelers elkaar steunden, derrmedevrerlcingrtvan de zaal hadden,
grime en costuurrs en het decor, en last but not least de regic
de uitstekende
van de heren Algra en Van lulaanen. IrJij, scheidende redacteuren hopen, dat

het niet bij deze ene lerarenopvoering
zal blijven,
maar dat er van de
gebied gezegd zal worden:
ootri op cultureel
Prj-ns Bernhard-h.b"s.
ÍtDaer wordt iets grootsch verrighttt
(J.P.zn Coen)
fi/im Meilof

Zo speelt

nJ-et op d-e hoogte
zetting.

58.

men honkbal

Voor degenen die het honkbalspel
niet kennen of al-thans
zíjn van de spelregels,
volgt hier een beknopte uiteen

Honkbal wordt gespeeld door twee partijen,
elk negen man
die beurtelings
sterk,
enr?veldpartijtt
Zíjn. Van de tfvel-dpartijtt
zíjn
'ÍslagpartÍj'r
aIle spelers tegelijk
in functi-e. Op het veld liggen vier honken in de hoekpunten
Aèhter het thuishonk,
van een víerkant.
ïuaarvoor een rubberplaat
gebruikt
r,vordt,
(hurkt)
(catcher)
staat
de vanger
en bij elk honk staa-t een honkman. De werper
(pitcher)
staat in het nidden van het vierkant,
gevormd d-oor de honlien.
Eén speler van d.e trslagpartijíekomt,
a1s hij aan slag Ís, (daartoe v,rordt van
te voien door de coach een slagvolgorde
gemaakt), naast het thuishonk ín het
slagperk te staan" fs de slagman rechts,
dair korat hij l-inks van de vanger te
staan, is hij links,
dan stelt
hij zich rechts van de vanger op, ter hoogte van de
rubberplaat,
Het is nu de taak van de ïuerper om de bal
over die rubberplaat te gooien t zo s dat de ba1 de slagma.n tussen de bovenkant van de schouders en
onderkant van de kni-e passeert.
Een op deze wijze geurorpen bal geldt als eenírslagrl
hetgeen beoordeeld en afgeroepen wordt door de hoofdscheidsrechter,
die achter de
rïordt een bal , te hoog, te laag of naast de rr-rbberplaat gegooid, dan
vanger staat.
geldt deze al-s rrwijdrt. De slagman probeert de bal - hij moet zelf belcijken of deze
trlviidf? of rrslageri-s
geldt
- zo ver en zo hard mogelijk weg te slaan. Mist hijrdan
het toch als sIag. Laat hij de bal- lopen, omdat hij olenkt dat de bal eeí r,vijd is,
en de scheidsrechter
roel:t rfslagrtaf,
dan geldt het
cok afs;tsl-agir.
Roept de
schei dsrechter:rrwijdtt
dan geldt het alsrrwijd't.
Heeft de slagman J ttslagtr
dan is hij uit.
Al-s de geslagen bal neerkomt binnen de foutlijnen,
dat zijn de
getrokken van het thuishcnk over het eerste en dercle honk- dan loopt de
lijnen
slagman naar het eerste honk. Is de bal in handen van de eerste-honkman, voordat
de slagman (dÍe rruhonkloper geïvorden is) aat honk bereikt
heeft,
dan is hij rruitrt.
Is de slagman eerder op het eerste honk, dan is hij irinito Hij zal- nu trachten,
terv'rijI een ander aan s1a6 is, het tweede honk te bereiken,
vandaar het dercle
honk, om tenslotte
de rubber thuisplaat
te passeren en daarnee een punt van zijn
partij
te scoren. Bij dit honk;Iopen behoeft niet te vuorden gev'racht tot er een
slag gegeven is, paar dient ieder gunstig
:genblile te v,iorden uitgebui-t,
AIs de
honkl oper zich n.1. niet op een honk bevindt,
krn hij uit gemaa-kt worden, als
hii door één van de spelers van de veldpartij
met de bal urordt afgetikt.
Dit
wordt beoordeeld door twee in het vel-d staande scheidsrechters,
die vi.{...r-:,.:t
::j.dsgenoemd word.en.
rechters
iiVordt een ba1 , die de slagnan slaat,
gevangen door een man van de veldpartij,
dan
is di e slaguan @kÍruitfi. Heeft een slagrnan 4x wijd gehad, dan krijgt
hij een
vri-je loop naar het 1e honk. Dan k omt de volgende rnan.van de slagpartij
in het
Íeuitír
slagperk en word.t het spelletje
herhaal-d. AId drie man van de slagpartij
dan wordt de vel-dpartij
ziin,
slagpartij
en de oude slagpartij
gaat dan het veld in
en wordt dus veldpartij.
ïn een wedstrijd
krijgt
iedere partij
negen slagbeurten.
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dus
ineens over de afrastering,
Slaat de slagm an,de bal- binnen de foutlijnen,
minstens 75 m. ver, dan nag hij ongehinderC de honken passeïen en dus een punt
scoren. Zot n slag heet een hornerun.
punten.
i s. Dit zijn aI1een de principiële
Zo, ik hoop dat het zo duidelijk
nog wat meer bi j.
Er komt natu.urlijk
Haarlei';t v/onen, zodat cr volop
lïe hebben geluk dat we bij dé honkbalstad,
gelegenheid is om door de week en vooral in de ,,veekends te genieten van deze
prachti-ge en sne11e sport .
Bert

Vraeght
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gij
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wat e e n snor
-l n n
4v4

t

dat

voor

een gezicht

dor en dicht

gepromoveerden,

is,

i s.
(vrij

Aclvies voor

44.

Hartendorf.

na;-,r Const.

Huygens)

vuoonachtig boven het Noordzeekanaal-:

twee maanden lang:
REIfr"ÍENVAST r LTCHTEIí DOVEN
( overgang kostcl-oos )

BELEVENIS OP SCHOOT,
trJongens,lrlzei de leraar Nederlands tegen de k1as, Írvandaag repcteren
wc vuat
spreekvloorden. tl
ifHeel- goed. Piet nu jij",
vervolgde de
Jan begon:ríI'la regen komt zonnesghijnif,
I'GedeeJde
docent.
vreugd is dubbel.e vreugd.rÍ
vair de }clas, aan de beurt"
I\ïu uras ll/im, het enfant terrible
rt,lén gek kan meer vragen dan vel-e wijzen l;unnen beantlroordenrÍ.
De' leraar,
vroeg hem nog een spreelcwoofd.
die het màar halfvertrouwde,
it"ldie de schoen pastrtrekke
boos. iÍV1ug nog een
hem aanr'. Nu werd d-e lcraar
!rr
spreelcwoord, andcrs ga ik naa-r de directeur!!
trVeel geschreeuw an weinig wolrr, antwoordde lllim. Vrloedendverliet
de leraar
de klas.trAls
de kat van huj.s is vieren cle muizen feestrrrlvist
lïim.
Even later
kwan de leraar kalm en waardig achter de directeur
de klas weer in.
rtHet hinkend paard kont achteraanrr, nnompelde !Ïín.
rrZo Wimpie, vril je nij ook eens een spreckv'roord noemen?Írnodigde de directeur
rrEen ongeluk kont zelden alleenrr. Verder
uit.
kwarn hij niet,
hij werd uit de
rtBezint eer gij beginttr sniktc hij,
bank gesleurd.
en toen dit niet hielp en
herc een palc slaag drci-gde, riep hi j uit :
ttlllat gi- j ni-et wil
dat U geschiedt,
doet dat ook aan een ander niet. rr
Víim wcrd naar huis gestuurd.
Zijn laatste
spreekwoord sprak hij bij de deur:
rrOost west, thuis bestrt.
Jan Abertgom (2a)

SATANS

!VOORDENBOEK

Á:nbroce Bi-erce.

Aap
Arbeid
Bruid
Circ us
Doden
Echtgenoot
Foto
Gastvrijheid
Geleerdheid
Gel-uk
Graf
Grarnnofoon
Klarinet

Kleptomaan
Maandag
Muis
Ordi nair

Dier, d-t in bomen leeft;
voelt zich vooral thuis in stambomen.
Eên van oe handelingcn waardoor A geld verdient
door B.
Een vrouw, die een goed vooruitzicht
op geluk achtr:r dc rug heeft.
De plaats,
ïuaar paarden, apen en olj-fanten dc gelcgenheid hebben
om mannen, vrouu/en en kinderen de gek uit te zien hangen.
Een vacature scheppen 4onder een opvolger te benoemen.
Ienand die na het eten de borden afvrast.
Een portret,
geschilderd
door de zon, die niet eens de Academie
heeft gevolgd.
De deugd, die ons ertoe beweegt voedsel ei: onderdak te verschaffen
aan mensen, die noch aan voeclsel, noch aan onderdak gebrek hebben.
De onwetendheid, waardoor leergierigcnzÍch
onderscheiden.
Een prettigegevoelstoestand,
ontstaan door het aanschouv{en van
and.ermans ellende.
De plaats waar doden gelegd worden om op de }'.r:mst van de medísche
student te wachten.
Een erge,rlidk
stuk speelgoed, dat het leven teruggeeft
aan dode
geluiden.
Een martelvuerktuig,
dat gehanteerd wordt door iemand net watjes in
zijn oren. Er zijn twee instrumenten
die erger zijn dan een klarinet
twee klarinetten
"
Een dief uit betere kringen.
In
christelijke
landen de da6 na het voetbal-len.
Dier, dat zijn pad bezaait net bezvuijmende vrouwen.
Grootgebracht
in plaats van opgevoed.

"

Predj-kant

Iemand, die zijn hand in je
en zijn geloof in je oor.

Tijd

Het.enige ter vuereld, dat men nocit
geen minuut zonder.

zak heeft,

zijn

tekort

tong ín

kotit:

je mond'

men zit

Si.dderaal
In China woond I een si-ddergal
Die last had. van een unieke kwaal,
Waarover hij tegen een ieder zweeg,""
leeg.
Zijn accu was namelijk

Een Oester
een zekere Kaatje
Een oester,
HieId met een soortgenoot
een praatje:
trlk geef voor jouw leven geen rooie cent,
want in fJnuiden is een aard.rijkskundedocentrr'

l,ucifer
Men heeft het nog nooit beleefd,
heeft
Dat een ler aar
zo ín behoefte aan een lucifer
Ieder uur hoort men hem fJ-c-men,
hj.j toch dat drama van Vondel kan lenen,
Terwijl

Leen Koper.

0p verzoek
verslag:

van de redactie

maakte de klassevoorzitter

van 48 het

volgende

Zat er d.ag,, 9__ngl_l 964.
van Mej. Veenendaal en de
Al weken voor de huwclijksplechtigheid
zouden krij6en.
Heer Bukman zat iedereen in spanning of we vrij
Eindelj-jk,
enke1e dagen ervoor kvuan de toestemming. Toen moesten bussen
die per
gehuurd rryorden om voor vervoer te zorgen. Er waren ook leerlingen
rt
Haagje
per
togen.
naar
brommer
met de auto of
trein,
De officÍijle
plechtigheid
ving aan in de trourvzaal- aan de
"/an
de burgerlijke
stand het offici6l-e
Javastraat
. Nadat de ambtenaar
de
docenten
nog enkele pertot
beide
ged.eelte voltrokken
had, sprak hij
Nadat hij hen
huwelijk
met
een
examen.
vroorden en vergeleek hun
soonfijke
-had,
andere
zaal om het
gefeliciteerd
moesten we de bode volgen naar een
met
een
collectebus
maar voorcl.ien had hij even
gelukki-ge paar te feliciteren,
gerammeld.

Bij de aanwezigen ïraren de heer en mevrouw Dórr, de hecr Kik, en vijf
jongens van klas 48, waarvan Mevr, Bukman klasscmentrj-*
is.
Na de fellcitaties
gegaan
we
naar
de
Kloosterkerk
zijn
waar intussen
de bussen uit ïJmuiden waren gearriveerd
en ook dc rest van het lerarencorps.
Dc plechtigheid.
i-n de kerk maakte op a1len een diepe,indrul<.
Het was opvallend
dat ook dd dominee het Ln zijn preek had over hct examen van hun huwelijk,
Na afloop van de dienst werden bruid,
bruidegom en hun fanili-e
gefel-ici-teerd. Spoedig daarna vertrokken
de bussen ïreer naar lJmuiden.
Enkele leraren,
het schoolparlement
en de klassekern
van 4B bl-even nog in
rs middags. fn de tussenliggende
den Haag voor dc receptie
uren zijn we naar
Scheveningen getogen, fira,,r ïue ons hebben veïnaakt met ezeltjc
rijden
en het behijk
van de pier.
'sMiddags half vier was iedereen present in het pavi-Ijoen van het
Gcmeente-museum, waar het a1 spoedtg zo druk was, dat men in de tuin i-s gaan zít.tc
ïuaar nen van het mooie weer $on genicten"
Tot besl-uit even samenvattend: Het was een goed geslai-lgde dag waarbij het
weer e\ren stralend
was al-s het van geluk stralende
bruidspaar.

M.H. van Nieuwland.

AMBASSADEDE FRAI\TCE
Aux-lays-Bas

Amstcrdam-Z,

48.

2 april

1964.

De Vtlelcdele Heer M.H. van Nicuwland.
Middenduinervueg 10,
Santpoort - N.
Weled.ele Heer,
De trvee nummers vanrrAproposrr, decenrber 1963 en 4e ja.argang no 1.,
hebben wÍj in goede orde ontvangen en wij hebben met belangstelling
kennis genomen van Uv'renthousiaste
reportage
over NormandiË naar aanleiding
van Urv verblijf
in deze weinig bekende Franse provincie.
De door U gcschreven artikels
laten vrel duidelijk
zien, dat
diegenen die een vakantiecursu€
volgen om hun kennis van de Franse taal
te verbeteren wel deglijk
de gelegenheÍd krijgen
om buiten de cursusuren nader i-n contact te komen met de plaats waar dcze gegeven wordt en zelfs
met de streek waarvan de universiteit,
die de cursus organiseert,
het
centrum uitmaakt.
Wij hopen dat ook *eel jonge nederla.nders van d.e gelegenheid om
hun kennis van de Franse taal en van het Franse land te vergoten door het
volgen van een zomercursus, gebruik zullen makeno en wij zíjn ervan overtuigd dat Uw beide artj-kel-en voor Uw medeleerlingen
van de Pri-ns Bernhardh.b.s.
te ïJnuiden daarvoor een grote stÍmulans zull-en zíjn.
lvij spreken de hoop uit dat U volgende jaren de gelegenheid zult
hebben ook andere streken in Frankrijk
te bezoeken,
Met onze dank voor de toezending van rrAproposrr,
toogachtcnd,
/
(w.g.

^.
l4ej.

Drs.

L.

.
\
Ruinen).

Frans verkeersburc'au,
__g_y*g_{__qIeqFfi_J_E_!ii_.:_.
i_ qgTÈe_Lei4i_"-t_!_a_!.9_gn

i--tj8,-_Dutr4-e-ee

Noordereindel

--__.--'J

HERINNER]NG AAN SCHOOL
opsedragen aan H. Marsman.

Denkend aan school
zie ik taaie l-esuren
traag en oneindig
langs mij gaan,
rJ- j en ondenkbaar
'l

.aoa

ni

ifonq

a1s hoge palen
op mijn blaadjes staan
en in de geweldige
stapel papieren
verspreid
in mijn kamer
.
één misverstano;
proefwerken,
beurtenn
schri fteli jken
en repet'íties
zonder enÍg verband
de cijfers
zijn laag
en de vreugde wordt er la.ngzaam
in rode langvuerpige
strepen gesmoord,
en in alle klassen
wordt de stem va.n de leraar
met zijn eeurrrige zangen
6 vreesd en gehoord.
T .oer

aanklacht gele patrÍjzen
de karmijnen gordijneN
en groene grauwE
kouwen aan touweN
de l-ucht in musseN
met lusseN
kusseN
duffe dol_le lijkeN
met krankZinnige
blijkeN
van eerbewijzeN
wijL
patrij zeN
MAAR blijveN
hijS en .
bli -j

Knnat

hijseN

VERSLAG VAN DE PINKSTERZEILIJUEEKVAIV KLASSE 44 EN 48.
Op Pinkstermaandag stonden veel ouders en leerlingen
om 12 uur te wachten
tot de bus kwam. Maar zoals gewoonlljk
bij bussen het geval ís, hij was verlaat en dit was een geluk voor de famílíe
Bukman, die met een taxi van
Haarlen kwam om ook nog mee te gaan,
Meneer A1gra sprak voor het vertrek
nog een geru$stellend
woord tot de ouders,
maar ook de leerlíngen
hadden thuj-s de sterkste
verhal-en opgehangen van
zeilboten
die zichzelf
weer oprichtten
als ze omgeslagen waren. Al1es
ter geruststelling
van de wat angstige ouders, die hun kroost daar zo maar
op de Friese wateren zagen onkonen.
fn Beverwijk kwan de tweede groep leerlingen
binnen en nu ging het af op
Den Oever vr)olt de eerste onderbreking.
Toán in één ruk aoor náar Grouw,
waar twee motorbootjee
kl-aarlagen om ons naar het watersportcentrum
Trye Hrls te
br engen.
Nou, dit Trye Hrls deed zijn naam eer aanr want gelegen op een eiland was h<
volkomen van de buj-tenwereld afgesloten,
Meneer Algra È,"ar-het eerst aan en
wees de dames hun slaapzaal.
Daarna kvvamen wíj aan de beurt. Een sympathiekc paardestal wachtte ons, de vloer bedekt met strozakken.
Toen we aan het uj-ttel-l-en
gingen, bleek dat er voor
twee man é6n strozak beschikbaar was. ïtie sliepea
dus twee op 66n. We organíseerd,en toen srel enkele strozakken van de neisjesslaapzaal
on onze slaapcapacitej-t
wat te vergroten.
D?1T"1 gingen we de wasl-okalen bekijken,
wanl we zijn
een schoon volk en dat
wildeh we bewijzen.
Maar Grouw is geen Rotterdam, dus van zuiver drÍnkwater
uit
waterleidingbuizen
was geen sprake. Het water uii de wasgel-egenheid vras opgeporopt sl-ootvrater en in een andere sloot liep het afvoervráterl
Zo ook rnet de
toiletten.
uit ee1 put werd. regenwater,gehaÀId,
d.at er van het dak via de goten
in was gelopen. Eên enmertje zakken, é6ír ara*u"i;e putten,
via. een theedoelc fíltrcr
en dan was ons drinkwater
k1aar, geen ronder dat na ,r*"ioop van enkele dagen
buikklachten
niet achterwege bleven.
Na alle bedrijvigheid
van huisvcsting
en ontdekken kregen we soep van hat
huis met brood dat we van thuis meegenomen hadden,
fs Avonds namen we plaats oprtde
êeelÍtr waar tafeltjes
en stoeltjes
---e-"
stonden en waË.r flesjes
limonade verkocht werden.
Na het eten kregen slechts
enkele schippers boÈen en benanning, want nog
nietal1t.e
tien de boten wa.ren aanwezig. Nauwelijks waren vÍe weg of hót begon al
behoorrijk
te regenen. Op dat tochtje
kreeg Jan Diepraam ae peótr van zíjn leven
Eea portemonnaie verliezen
in het water beiekent gegarandeerd hen nooit terugzien en hij sleurde Arjen Kemp in zijn nisère mee,
Aan het slot van de avond kregen we enkele huisregel-s te verwerken:
zoals:
1,
Zwemmenonder toezicht
in een kanaal, waarin we na het eten onze borden
spoel-den.
2" Er zou een kampraad koraen met 2 leerlingen
uit 4A en 48. ïn de praktijk
kwqra
hi-er niets van terecht.
3. De leerrÍ-ngen noesten zel-f de dagsluítÍng
vêrzof,gêÍlr
rsAvonds na de dagsluiti-ng
kregen de schippers
enkele
raadgevingen en toen.
pegon de avond pas. Ïllant zotn eerste kanpnácht
is altijd
1á,,vaaiig en deze
was dat wel bijzonder,
dat de waard.in er om half a.rie zátf uitkwam om one te
vertellen
dat we maar een stelletjerfvuíle
Hollandersrrwaren,
en dat we C;een
haar beter waren das de meisjesn die ze ook aI hun portie
gegeven had! Enkelen
voelden weL dat ze buiten de perken waren gegaan en toen dan ook meneer
Algra enkele minuten later
vertelde,
dat aÍs dit zo doorgÍng we de volgende
dag meteen zouden vertrekken,
ttKoppen alcnt,r gegeven ón
werd het signaal
*"u
het verder rustig.

0p dinsdag hadden we behoorlijk
weer met voldoende vuind en dat maakt een
zeilweek geslaagd,
...
rsAvonds was er aardappelpuree ndt sla. Dit allee v,ras niet-gp. te gilIen,
maar
toen meneer Algra vcrtel-de dat al1es op moest voordat er v1a zou wordcn uitgedeeld, uÍaï:en,de borden plotseling
heel vlug leeg. iríe blcven verdcr op het tcrw4ar,di e avofld menecr Bierling
arriveerde.
gezellig
rein,
Hij deed dirrct
nee net
de verschillende
spelen en had dadelijk
de goede kampsfeer 'te,pakken. Na de
die ik heb gehoud.en, werden de slaapzakken weer opgezocht cn het was
dag;sluiting,
avond zo wonderh-.jk rustig
als het nog nooit op een zeilweek gevucest j-s.
Woensdag muntte uit door uitstekend
Er was mecr wi-nd en dat is voor
zeilweer.
zeilen natuurlijk
ideaal.
Die dag bleek, dat kaartlezen
erg moeilijk
is" Er
werden heel andere routes genomen dan door meneer De Vries !s morgens r^raren
Alhoervel meneer Algra en Arnold van l,;testerhoven goed zeilden,
uitgestippeld.
raakten ze stevig vast. Ze waren voor de volgboten een prachtig
baken.
Die konden nu dic route vermijden.
Toch moet ik zeggen, da-t dc routcs door
mijnheer de Vries met zorg vÍaren gekozen, zodat we alles kondcn berciken.
rs Avonds mochten we met vicr boten het nachtleven van dc wereldstad Gr ouur bekijke
Donderdag liet
de wind v'erstek gaan. Nauwclijks
v,raren we uitgevaren
of ook hct
laatste
zuchtje wind viel vueg, zodat we ons door die boten die van een bu.itenboordmotor voorzien waren, Iieten
slepen.
Toen'we op wat wijder vrater kwamen, maakten we los en zeilden naar een weiland,
waar rffe een softbalvuedstrijd
tussen 4A en 48 hebben gehouden. 44 vuon. Daar
hebben Ire onze }unchpakketten
opgegeten en zijn verder gaa-n zeilenl
tegen half
rs Avonds ging meneer de Vries rnet é6n der
zes laveerden r,vehuisvraarts.
meisjeê naar Grouv'r om een dolcter te beaoeken, en juist
deze avond hebben veel
luj- zich verveeld.
Men wilde naar Grouw , maar de staf had uitgemaakt:
thuisblijven,
dus bleven we op ons eiland.
0n half etf l-as Siem Kat een,stuk uit
de Bijbel,
tvaarna mrrneer Bierling
de avond slootl
ook deze nacht was het
,
bijzonder
rusti-g.
Vrijdag muntte weer uit door veel wind. Alleen de rnagen van de declneÍrers waren
niet in bepaald goede conditie,
Daarom werd er rs ochtends een thee gbbrou'riuen
die aan alle ingcwandeklachten
voorgoed een eind. zou maken. Maar hct middel hielp
niet.
ZeLt; ÍrNoritit mocht niet batcn. EÍndelijk
was ons trdrinkvraterrr doorgedrongen tci onze maten en.ingewand.en" Het kcn ook niet anders, I,Vewastcn ons ermee.
we poetsten er onze tanden mee en ook onze bordenuerden ermee gespoeld.
Somnigen lagen op apegapen op de banken van de eet zaal- en bui tqn ïvaren ze er
niet beter aan toe.
De route die dag was zo gevarieerd., dat zelfs de ervarenste kaartláz.rrs
moej-te mee hadden, en zelfs é6n der leraren vond de weg niet direct
"r
en toch
had hij in nilitaire
dienst oefening genoeg gehad . ZíjÁ excuus was: rrfk wiet
drommels goed, dat ik die sloot moest hebben, maar ik ben eerst doorgezeild
om het terrein
te verkennen.fs
Avonds weer naar Grouw en dit keer zelfs tot
half elf,
waarbij ni_emand op het appèl ontbrak,
De zaterdag was de grote dag voor de wed.strijd.. De vraag voor iedere
schipper was: trVtlelke bemanning kïijg
ik?Ír. Het weer vuerkte lveer mee, Lekker
wat wind. Direkt na het ontbijt
maakte mijnheer De Vries d.e bemanningen bekend
(dezelfde van vrijdag)
en de vaarroute.
Hierna zocht, elke benanning zijn schipper
oP. Om de twee minuten werd er door mj-jnheer De Vries een ploeg guÀtu."i.
Ee schip!_"tu mochten geen aanwijzingen
geven die dag. ze vàeren a1s bal-last
mee en elke bernanning moest het zelf klaren.
Daardoór ontstondcn de grappigsue
situaties.
En de schipper lag a1Ies maar rustig
aan te kijken.
De goÈ *Ë"a
b'v. op êón boot ondersteboven opgehcsen. En de schipper maar
op zijn tanden
bijten
en zijn mond houden en inwendig maar mopperen en de p. in hebben!
!
De route ruas zo leuk gekozen, dat er bijv.
cl,rieschepen achterel-kaar voeren
v6ór de wind. De achterste
boot drukte de twee vóór hem ii ae tant en kreeg

De schipper had het zo druk met kaarten
daardoor enkele minuten voorsprong.
met enkele bemanningslcden, dat zijn stuurman bepaald niet al-Ic wcdstrijdregels toepaste.
Toch werd deze wedstrijd
gezellig
gezeilcl, Dick Vissei:s
en sportief
terug
Daarna voeren we naar dc boerdcrij
boot kwam als eerste uÍt de strijd.
voor ons had gebroulven. Hij
om van de soep te proeven, die rneneer Bierling
Na het
heeft deze zeílweek bewezen, dat eï een reuze goede kok in hem steckt.
eten kregen all-e corveeploegen hun taak^en d.aarna togen vle weer met twee bootjes naar Grouw, om inkopen te doen voor"do terugweg naar fJnuiden.
Alles verliep
In dc bus kregen we namens meneer
in l et begi-n prachtig.
Kik koeken aangeboden en in Den Oever mochten we iets gebruiken voor rekening
Een groots gebaar !
van de leraren.
Iedereen dacht: Nu nog eventjes en we zijn thuis" Maar het venijn
Voor d.e rotonde bij Alkmaar lieten
we één der passazaL ook hier in de staart,
giers uitstappen
was er geen beween toen de chauffeur weer wilde wegrijden,
die
gíng in d.e bus te krijgen.
Hij haal-de cr na lang v'rachten cen monteur bij,
de rem ontkoppelde,
maar dat betekende illaar half remmen" Gelukliíg had neneeï
en zodoende r,verden
Bierling
zijn vrouw opgebeld om over dc pech te vertellen
Alles rrerd nu overgeladen in een andere bus
de ouders in fJrnuiden ingelicht.
uur later
thuis dan was verlv;icht.
en zo kwamen vye anderhalf
Maar dat deed er allemaal niets toe, want we hebben een zeilweek
gehad di-e voor IOO% is geslaagd en vrraaraan vtrc.allemaal met vreugde zullen
terugdenken !
Maarten H. van Nieuvrland (48)

SPORT
VOETBAL
Tijdens dc paasvakanti-e werd hct jaa.rlijkse
schootvoetbaltoernooi
gehouden. Onze school- had drie elftallen
afgevaardigd
en zij hiclden d.e ser
van de sc$ool buitengewoon hoog. Het derdc elftal
kon echter ni et altijd
vol1^,1-:L^+
-i*
!1r rr.vr,
r=qr6
-,rreld komen.
Desondanks bereikte
het via ovcrwinningen
op de W. dc
Zw-jger-Uto
2 (f-O) en op de E]-. v . Soeterw. school- I (2*l-), de halve finalcs.
Daarin werd echter met 5-f vcrl-oren van de iii/. de Zwijger-Ul-o 2.
Hêf. turêêt.ro o rt'lsf bcreikte
de finale.
Na een J-2 overwinning op de R.iI .8.S.
gcvolgd door een 1f-1 overvrinning op de Prof. Kohnstamm school I, werd de
Fapi ervakschool
f íngemaakt net 9-I" De tegenstander
in de finaleo'vilillcrn
de
Zwijger Ulo I, kon een grotc veldmeerdcrheid,
vooral dankzjj
le goedc vcrdediging van hct tweede, in slcchts
6en doelpunt omzetten. Vermcld zij nog,
dat de weergoden ons niet zo vrcsel-ijk
goedgezind vra.ren, zoda.t alle final-es
op donderdag 16 april
gespeeld werdcn, in plaa.ts van op zatcrdag,
4 april.
Á-L^+
x,u qdrr
liug
Ul-o I heenge-^-rreu eerste. Eerst r,verd over de Groen van Prinsterer
wal-stt B-ó. Daarna was de L.T.S. I aan cle beurt om verpletterd
te worden: 6-0.
De cijfcrs
waren we1 viat geflattced,
maar cr viel niet aan te twijfelen,
dat
de kampioenstitel
in de hoogste afdeling
toch we1 bi-j ons thuishoorde.
Er werden wel- meer kansen gemist dan er gescoord werd, maar vuat hindert
dat, als je
toch al- ver voor staat?.
In dc finale
die op het i,rlaterlco tcrrej-n gcspecld werd,
moest nog van de St. Joannes UIo I gewonnen worden. Fanatiek strijdcnd,
tivaren
zLJ een noetlrjke
tegenstander.
Maar tegen het einde van de wedstrijd
groeide
ons ecrste naar een groctse vorm, dic wcrd uitgcdrukt
in drie rnagnifi-eke doel'trr-i
*. , - + ^ purlUcfl.r
I,ríIGS
-Á ^+ uand l-O
voor ons. De gcmecnteli jke consul-ent voor dc lichaineli jire
opvoedi-ng en sport,
de hecr A.H. Ir/edemeyer, rcikte
toen dc prijzcn
uit.
Voor
de winnaars iets grotcre
bekers dan voor de verliezers.
De prijzenkast
van onzc
school- werd weer verrijkt
met twee bekers.
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