


Beste Tinussen en Tinusjes 

Het eerste journaaltje van dit nieuwe 
schooljaar ligt hier onder uw welgevorm- 
de voorgevels. 
'n Speciaal woordje hier aan de nieuw- 
komertjes. 
Dit stel samengevouwen, volgedrukte, 
niet van een hechting voorziene blaadjes 
vormen ons roemruchte, veel verguisde 
schoolblad, genaamd Tolle Lege, hetwelk 
zoveel betekent als: Neem en Lees. 
Weinig fantasierijk zult gij zeggen. Maar 
verliest niet uit het oog dat de titel er in 
de Latijnse taal staat. 
Als gij de eerste sensatie van ,,de grote 
school" overwonnen hebt zult gij merken 
dat dit een normale school is, met alle 
ongemakken vandien. Ge zult merken dat 
de leraren nog niet zo beroerd zijn als ze 
eruit zien, 'n enkele uitzondering daarge- 
laten. 

W a t  u hier leest, is 'n vast rubriekje ge- 
naamd ,,Journaal". De bedoeling van 'n 
journaal, dus ook van dit, is, dat ver- 
schillende schokkende feiten bij u in de 
herinnering worden teruggeroepen, wat u 
zal doen uitroepen: ach ja, was dat toen, 
of: en wat hejje we toen gelache! of: ja, 
dat was die vuile.. . van een.. . enz. 

Het journaal beslaat ditmaal voornamelijk 
dat wat vorig rchooljaar tot de sensaties 
behoorde. 

1-2 juni: Zagen wij veel jong grut op de 
cour (= speelplaats) ronddartelen. Al 
gauw werd het duidelijk dat het toela- 
tingcexamencandidaatjec waren. 

3 jmi: Interessante gebeurtenis op ruim- 
tevaartgebied. De Amerikanen McDivitt 
' en White we~den de ruimte ingeknald. 

12 juni: De roemruchte klas IVa werk- 
te onder leiding van de heer Fuss het 
5de uur over. Ons is niet bekend of de 
man er extra salaris voor kreeg, wel is 
bekend dat hij heibel kreeg met pater 
v. Beurden daar deze een jongen uit de 
klas had weggehaald i.v.m. een belang- 
rijke bespreking. 

16 juni: De heer v. d. Krogt houdt een 
schaaksimultaan. Hij speelde niet zo sterk 
als normaal. Parijs al in 't hoofd? 

17 juni: Sacramentsdag, dus volgens 
traditie vrij. 

18 juni: 's-Avonds om 8.00 u. eindelijk 
trekking van de A.G.-loterij. 'n Jongen 
met een reuze lange naam had de brom- 
m&, die bij lekker nog niet kreeg, hij was 
pas 15. Overigens was de taakverdeling 
bij de trekkerij typisch ambtelijk. Eén 
meneer, ééntje maar, nam de zware taak 
op zich de lootjes te trekken, 'n tweede 
om te trekken de hoeveelste prijs het zou 
zijn en achter een tafeltje waren twee no- 
tarissen gezeten die alles noteerden. Be- 
zweet gingen de heren naar huis. 

19 juni: Om 12.30 u. begonnen de eerste 
enthousiastelingen te rennen om de stands 
voor de Fancy Fair opgetrokken te krij- 
gen. Om 7.00 uur begon het spektakel. 
Inderhaast werd er 'n knokploeg in elkaar 
getimmerd, ik bedoel opgericht. Onge- 
veer 8.00 u. kwamen de eerste kikkers 
het terrein opspringen. Z e  leverden geen 
problemen op. Het was 'n rustige avond 
en zelfs het bezoek aan het veld was zeer 
gematigd, 

20 juni: 's-Middags en 's-avonds weer 
Fancy Fair. Het bleef rustig, op het saaie 
af. Alleen om 'n uur of negen kwam er 
'n troepje kauwgumkauwende Fransman- 
netjes en -vrouwtjes de cour opgedarteld. 
In het midden van die troep liep een fi- 
guur op wie de evolutie weinig invloed 
gehad had. De verwachte moeilijkheden 
bleven echter uit. Pater van Dijck, die 
enige tijd met de Homo Primitivus had 
staan praten verzekerde ons later dat het 
een doodgoeie knul was. 

21 juni: Vele lieden verschenen pas het 
derde uur op school. Alle fancy-fairwer- 
kers, die om 2 uur 's nachlts nog op 
school waren geweest, hadden de eerste 
twee uur vrij gekregen. 

25 juni: Om 8.00 u. vloog een agent 
met een knetterende vloek voor ons huis 
tegen een lantaarnpaal op. W e  hebben 

hem nog even aangestampt. 's-Avonds 
film van de N.J.B.G. over de autoraces 
van 1900 tot 1914. Hoogst vermakelijk. 
28 juni: Ruim 700 lammeren bokken 
ter slachtbank waar de slagers hen reeds 
bekketrekkend stonden op te wachten. 
Kortom: de proefwerkweek begon. Op 
die dag werd ook de verloving van Bea- 
trix met Claus officieel bevestigd. Wij 
hoorden reeds iemand fluisteren: ,,Het 
monster van Drakesteijn". 
1 juli: De lammetjes kregen een dag vrij 
om zich te herstellen van blauwgeschre- 
ven poten, nervositeit en zelfmoordcom- 
plexen. Vandaag heeft de Nederlandse 
Vereniging tot het in stand houden van 
het Diligencevervoer zichzelf opgeheven. 
Waarlijk een grootse krachttoer. 
5 juli: Sportdag. 'n Heleboel ijverige 
jongetjes druk bezig met het hoger, ver- 
der en sneller te doen dan 'n ander. 
Het heet dat sport verbroedert, maar dit 
geloof je niet meer als je een paar jon- 
gens elkaar hullend en stenengooiend 
over het veld achterna ziet rennen. 
Enkele leraren maakten zich populair 
door ook acte de présence te geven, doch 
slechts p. van Dijck deed 'n schuchtere 
poging om 'n sportieve prestatie te le- 
veren. Hij slaagde erin 'n kogel over de 
punten van z'n schoenen te gooien. 
7 juli: Brief of geen brief? Vul de rest 
zelf maar in. 

8 juli: Proclamatie voor zo'n 600 jon- 
gens. De sappige verhalen van: ,,had ik 
nooit gedacht" o f . .  ., wat is me dat mee- 
gevallen" en de hartelijke begroetingen 
van: ,,Als je me nou bedondert, jij ook?" 
klonken uit alle hoeken. Leraren stonden 
te glunderen alsof elke overgang 'n per- 
soonlijke gunst van hun kant was. Na 
de traditionele toespraak van de rektor, 
,,'t was 'n goed jaar", prijsuitreikingen 
voor persoonlijke prestaties, waarderen- 
de woorden over activiteiten, en tenslotte 
ook nog het aflezen van de namen wer- 
den de rapporten aan de klasselt,raren 
gegeven, wat gevolgd werd door het gro- 
te moment waarop de klassen op deze he- 
ren werden losgelaten. Heerlijk is dat, om 



eindelijk de kans te krijgen 'n leraar 'n 
schop te geven zonder dat hij weet waar 
die vandaan komt. Na alle oh's en ah's 
over mee- en tegengevallen punten keer- 
de na 'n goed uur de rust weer. Toen was 
't vakantie en nou houd ik er ook mee op, 
RUST, RUSt, Rust, Rust, rust.. . 
Tja, en nu is de vakantie dan weer om, 
al schijnt dat nog niet tot een ieder door- 
gedrongen te zijn. 
Aldus vervolgen wij ons gezwets: 
3 t/m 25 aiigustus: 'n Bouw-, breek-, 
beerput-, braak-, drankkamp in Parijs, 
kortom het werkkamp van de A.G. 
Vermeldenswaardig feit: drie vervullers 
van het tweede gelijk aan het eerste ge- 
bod onzes Heeren werden gearresteerd, 
daarop gratis vervoerd en ondergebracht 
in de Bastille. 
7 september: ,,Retraite" eerste klassers. 
Inlichtingen over de school van p. van 
Beurden en de schoolvereniging, ooie- 
vaarsillusies werden op deskundige wijze 
ondermijnd. Sterkte jongens, sterkte. 
8 september: Inleveren en afleggen van 
taken en herexamens. Halleluja, Feyen- 
oord won van Real. 
9 september: Proclamatie voorafgegaan 
dom de onvermijdelijke mis. De heer van 
Wees viel op door zijn begroeiing. Aan- 
kondiging van wiskundige experimenten 
en tien nieuwe ezeldrijvers. Gewee en 
geklaag over T.L. en Cassissiacum. 
10 september: De slag begon: valt aan. 
ik volg. 
13 september: Op Duinwijck worden de 
eerste schuchtere klapjes geklapt. Nog- 
maals 'n compliment aan pater Clement 

2 i e r b ' r e  lezers 

voor de voortreffelijke organisatie en het 
zeer bevredigende poule-systeem. 
17 september: Inleveren van het gele 
formuliertje. s-Avonds bestuurswisseling 
van de A.G. Resultaat: Paul Rieu, voor- 
zitter; Wim Bosman, schrijver; Hans van 
der Drift, purser (soort conciërge, vol- 
gens de heer Pouw); Jacques van der 
Voort, thesauriër. Het wachten is op 'n 
diplodocus. 
22 september: Kruisigt hen! Real won 
van Feyenoord. 
23 september: Finale tenniswedstrijd. 
Tegen de verwachtingen in gewonnen 
door Roozekrans, maar er stond dan ook 
'n pater aan het lijntje. De ,,umpirew 
had moeilijkheden als hij boven en on- 
der de twee moest tellen. Naar wij ver- 
namen is hij op het moment in training. 
26 september: Reünie van A.G.bou- 
wers. 'n Zatte feesteling viel op het toi- 
let in slaap waarin hij door 'n nietsziende, 
nietsvermoedende p. v. Beurden ingeslo- 
ten werd. 's-Ochtends om zes werd het 
slachtoffer door 'n opsporingsploeg her- 
ontdekt. 
30 september: Rector stelde zich in volle 
glorie achter de microfoon op. Glimla- 
chend verkondigde hij dat er géén vrije 
uren op komst waren, maar dat het de 
uitreiking van de tennisprijzen betrof. 
Toen hierop enkele jongens wegliepen 
met als gevolg dat er een bij zijn naam 
teruggeroepen werd was de (w) aardig- 
heid eraf. Na  afloop kreeg Claas (lees: 
Klaas) nog even het woord waarop 'n 
klaaglied volgde over de geringe pu- 
blieke belangstelling. Wij waarderen het 

ten zeerste, beste Claas, dat jij het zo 
uitermate kort gehouden hebt. Dank! 
1 oktober: A.G.-bulletins waarin te le- 
zen stond welke jongens waren geronseld 
en waarin weer de nodige activiteiten 
wérden aangekondigd in samenwerking 
met de schoolvereniging. Bij navraag 
bleek laatstgenoemde vereniging dit ook 
pas d.m.v. het bulletin aan de weet geko- 
men te zijn. 
2-3 oktober: Roeiwedstrijden op het 
Spaarne. Ploeg I1 behaalde 'n uitste- 
kend resultaat en won de beker, slag Bos- 
man ging dan ook het water in. Ploeg I 
werd in de halve finales uitgeschakeld 
doordat tot tweemaal toe het zitplankje 
van Schoonhoven losschoot. 
4 oktober: Tenniswedstrijden Triniteits- 
Mendel. Uitslag 2-1. 
Onder geringe publieke belangstelling 
werden drie zeer middelmatige partijen 
gespeeld. Vooral Noud heeft zich ver- 
veeld daar hij bepaald 'n ondermaatse 
tegenslander had. Evert liet zich weer 
van z n  ,,besteu zijde horen en Cramer 
had kennelijk weer last van z'n superiori- 
teitsgevoel. 
5 oktober: Rectorsdag is dood, leve de 
sportdag. Om acht u w  begonnen de wed- 
strijden. Om een uur of vijf waren ze af- 
gelopen. Bescheiden als wij zijn, hadden 
we de eer van de overwinning over het 
algemeen maar aan de tegenstander ge- 
laten. Nou, dat was het dan weer, waar- 
schijnlijk, welhaast zeker, het laatste jour- 
naaltje wat ik voor u mag schrijven. 
Heren, de mazzel. 

Aas. 

Enige maanden geleden is in deze kolommen beloofd, dat we 
van deze periodieke rubriek geen periodieke klaagzang over 
het gebrek aan kopij zouden maken. Dat dit onderwerp nu 
toch weer aan de orde komt wil niet zeggen dat die belofte 
gebroken wordt; het is alleen om aan het begin van het nieuwe 
schooljaar duidelijk te maken waar we met Tolle Lege heen 
d e n ,  
D e  twee grote euvelen, waarmee ons zorgenkindje te kampen 
heeft zijn de wijze van drukken, die te lang duurt en te veel 
geld kost, en het gebrek aan kopij, dat blijkt uit het kleine 
aantal nummers per jaar, de bladvulling die er soms in te 
vinden is en uit het feit dat sommige uitgaven beheerst wor- 
den door de produkten van é n  of twee mensen, 
W a t  het eerste euvel betreft, er wordt gezocht naar methodes 
om het te bestrijden, en met dat zoeken hopen we voor januari 
1966 klaar te zijn. De bestrijding van het tweede euvel heeft 
de redaktie niet in de hand. 
Het enige dat we eraan kunnen doen is hier voor de eerste 
en laatste maal dit jaar het redaktionele credo uitspreken dat 
iedereen al kent, maar waar de meerderheid maling aan heefk 
Tolle Lege is een blad van en voor alle leraren en leerlingen 
van het Triniteitslyceum. 
Dit betekent dus dat het geen blad is van de redaktie: en dat 
is het tot nu toe wei geweest. ,Aha", zal een heldere geest 
nu opmerken, ,,Dan zijn jullie eigenlijk geen haar beter dan de 
mof, die jullie zo verafschuwden omdat het een pamflet was 
van één bepaalde groep". Het zo te stellen gaat natuurlijk wat 
te ver, maar er is toch wel iets van waar, 
E r  blijft één belangrijk verschil: de Plof was duidelijk niet van 
plan stukjes op te nemen die niet in de Plof-geest geschreven 
waren, Tolle Lege heeft altijd opengestaan voor iedereen. 
Maar als zo weinig leerlingen van die loffelijke eigenschap 
gebruik maken, heb je als redakteur al gauw de neiging te 

zeggen: ,,Nou ja, dan zullen we het zelf wel weer opknappen, 
komt er tenminste weer een nieuw nummer uit". W e  voelen 
er weinig voor op deze manier door te gaan en zullen probe- 
ren onze aktiviteiten te beperken, niet uit gebrek aan enthou- 
siasme, maar om er geen farce van te maken. 
Tolle Lege behoort met vele andere aktiviteiten tot ,,het 
schoolleven", een vaag begrip waaronder alles valt dat wel 
met de school, maar niet met onderwijs te maken heeft. Van 
al deze aktiviteiten kan men gemakkelijk aantonen dat ze 
stuk voor stuk zinloos zijn. Allemaal samen hebben ze wel 
degelijk waarde. Z e  maken de school van een instituut, waar 
een slaperige kudde 's-morgens lessen komt volgen om 's-mid- 
dags weer uiteen te gaan, tot een levende eenheid, met een 
eigen karakter, waarbinnen 685 personen hun talenten kun- 
nen tonen op allerlei gebied van tafeltennissen af tot spreken 
in het openbaar toe, Het is onmogelijk en ook niet nodig over* 
al aan mee te doen, maar volstrekte onverschilligheid is een 
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ma gevraagd wordt, waarom hij nooit eens iets voor 
olblad doet, hoor je vaak het excuus: ,,Ik kan niet 
I." Dat kan soms waar zijn, maar het is vast niet de 
van de kopijzorgen. Zelfs als dit excuus zou gelden 
5 van de leerlingen (wat ons een onwaarschijnlijk en 

. --- --_i lyceum bedenkelijk hoog percentage lijkt) dan blij- 
ven er nog altijd 170 (!) p o t d e l e  schrijvers over, 
We  kennen een aantal leerlingen, die beslist beter schrijven 
dan de tegenwoordige redaktieleden, en er echt niet benauwd 
voor hoeven te zijn, dat ze zich belachelijk maken. Toch heb- 
ben ze nog geen letter in dit orgaan laten verschijnen, 
Waarom niet? Voelen zij het soms als een onderwerping, een 
soort onverdraaglijke onderdanigheid om een stukje bij de 
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paar redaknaeaen. v r  wnaen zij loue Lege gewc 
benullig voor* hun uitmuntende literaire produkten? ban IS het 
toch juist hun taak het peil omhoog te brengen! 
Wij doen een beroep op iedereen, die zijn moedertaai een 
beetje beheerst, het komende schooljaar Tolle Lege eens een 
beetje te gedenken. Ook al vindt u de redaktieleden allemaal 
stukjes onbenul, ga hen niet vereenzelvigen met het school- 
blad. Al vormen zij misschien inderdaad een groep in het 
Triniteits, zij willen niets liever dan zo veel mogelijk ver- 
schillende leerlingen in het schoolmgaan aan het woord laten. 
Laat deze aansporing voldoende zijn. 
N.B. Wegens gebrek aan goede citaten verschijnen er deze 
keer geen Shakestones. B. K, 

A.G.-bouwkamp Frankri jk-1965 
Deze zomer zijn 30 Trinitariërs, geleid door twee 
paters en gesteund door vijf Augustijnse fraters 
van 3 t/m 25 augustus in de  bouw geweest. Zij 
hebben er voor d e  jeugdbeweging een nieuw ge- 
bouwtje opgericht en twee anderen, die eigenlijk 
al ingezakt hadden moeten zijn, weer bruikbaar 
gemaakt. Daarvoor is kwistig gebruik gemaakt 
van verf, beton en cement; er moesten daken wa- 
terdicht gemaakt worden, scheuren opgevuld, 
oude verflagen afgekrabt. Een paar mensen heb- 
ben nog een snelkursus in het stucadoren gevolgd 
en de elektriciens hebben overal ,,nieuw licht" aan- 
gelegd. Maar behalve werken is er nog veel meer 
gedaan, wat blijken mag uit dit verslag van de 
,,voornaamste" gebeurtenissen. 

tweede te ontnuchteren met aspirientjes en koud 
water. 
Donderdag 12 augustus. De heer van Holk was zo 
vriendelijk ons op weg naar Spanje met een bezoek 
te vereren. Aan zijn zijden gingen twee dames. 
Zatendag 14 augustus. Aanklomst van pater van 
Dijck, voorzien van baard. Hij kwam pater van 
Beurden voor de  laatste week aflossen. 
Zondag 15 augustus. Suksesvol optreden der 
Frankrijkvaarders als zanggroep voor de  Sacré 
Coeur. Niets wees erop dat dit verboden was, 
edoch, te kwart over elven kwam de sterke arm 
der wet in aktie, en hoe! Tien man gendarmerie 
kwam de trappen opstuiven, greep de gitaristen 
Peter Schoonhoven, Peter Maurick en John Wil- 
lems in de kraag en mikte hen in de overvalwagen. 

W a f  I 

van e 
progr, 

hier binnenkort dreunend gaat neersforfen, is hef torentje 
en oud kapelletje: een onderdeel van het profanisatie- 
smma tot judozaal. 

Dins 
passc 
comr 

dag 3 augustus. De Marseillaise vermoordend 
zren wij de Franse grens, op weg naar het 
nunistische Bagneux. 

uonderdag 5 augustus. Deze avond zagen wij een 
drankorgel achter elkaar een fles rum (43% ) naar 
hinnen slaan, met een halve fles wijn toe. De ge- 
volgen bleven niet uit. 
Dinsdag 10 augustus. Tweede slachtoffer van de 
rum. Het eerste, inmid~dels bekeead, trachtte het 

Om 3 uur pas kreeg pater van Beurden hen weer 
los. 
Vrijdag 20 augustus. De  vicaris van de vice-pro- 
vincie Frankrijk der Augustijnen kwam op bezoek. 
Hij droeg de typisch Franse naam A. Lutterman, 
en bracht voor ons champagne en een herinne- 
ringetje mee. 
Maandag 23 augustus. Tentenslag tussen vakan- 
tie- en werkploeg. (Iedere week gingen tien bouw- 
vakkers naar een verblijf onder de  nieuwste paro- 
chiekerk van Bagneux: zij werkten dan niet, had- 
den vakantie.). N a  een mislukte poging van de 



Voor hef bereiden van befon hadden we drie recepten. Hef apparaaf op deze foto is bijna voortdurend in bedrijf geweest. 

werkploeg om de vakantie-gangers in hun onder- 
kerkelijks verblijf te overvallen, openden de  laat- 
sten een tegenoffensief: op het kampterrein deden 
zij in twee geslaagde raids vier tenten ineenzijgen, 
voor de werkers iets merkten; hun heftige ver- 
volgingen van de aanvallers leverden één gevan- 
gene op. 
Dinsdag 24 augustus. Grandioos afscheidsmaal 

Niet alle maaltijden waren even vredig als deze. Soms werd 
er te weinig voedsel verstrekt, en dan werd hef knokken om 
de kost. (foto's Frankrijk: R. Möller) 

Aankomend intellekfueel in cementkosfuum. 

met zang na. 
Woensdag 25 augustus. Een bus vol wijn, cognac 
en champagne passeert ongehinderd twee rijks- 
grenzen. . . 
Nog vele, vele feiten en feitjes zou ik u kunnen 
vertellen, maar vrienden, er waren behalve mij nog 
29 anderen en die wil ik het gras niet voor de 
voeten wegmaaien: zij moeten ook iets te verhalen 
hebben. Krabber. 



Van het Haarlems Klooster naar 
het Parijse Couvent 

Dinsdagochtend 3 augustus kwamen 29 Trinita- 
riërs, vijf fraters en één pater op voor de vakantie 
onchcistelijke tijden het bed uit, om zich bij het 
Zijlklooster op te stellen in afwachting van het 
véhicule, dat hen in een half etmaal naar Baaneux, 
in de banlieu de Paris, zou brengen. De buskwam 
laat. zodat men niet OW tiid klaar kwam met het 

. J  

stouwen van de bagage en de voorraden koffie, 
thee. corned-beef. aoulash. zalm en andere eet- 
waar. Voor S. van Beurden betekende de 
vertraging een strop van f 43.50; volgens een wed- 
denschap zou hij de voorzitter een rijksdaalfder be- 
talen voor elke minuut wachten na 7.00 uur. U 
kunt nu zelf uitrekenen wanneer we wegreden. 
Gied ten Berge heeft de pater zijn schuld edel- 
moedig kwijtgescholden . . . 
De chauffeur heette Wim. Hij reed en wij zaten, 
zongen en zwetsten. De stemming was goed en 
zedig. Vlak voor de Maastunnel zong men het 
enige vieze lied. 
Over de Belgische kinderhoofdjes trilden de 35 
bouwvakkers-in-spé naar de Franse douane. 
Eerst dachten we die tevreden te stel!en met een 
eigen versie van de Marseillaise, maar toen de bus 
al 2 km Frankrijk was binnengedrongen, leek he: 
toch wel aardig om onze passen te laten koi~tro- 
leren. Wirn keerde de bus en na alsnog n-iet d? 
passen een douanier te hebben toegewuifd, trokken 
we definitief het land van belofte in. 
In Maubeuge was er een pauze van drie kwaríier 
om in een Frans café een Hollands lunchpakket 
te verorberen. Een van ons slaagde er, hoewel hij 
nog geen uur in Frankrijk vertoefde, meteen al in 
ruzie te krijgen met een Algerijn. 
Bagneux ligt iets ten zu,iden van het eigenlijke 
Parijs. Wim moest er dus dwars doorheen, en tij- 
dens dit deel van de rit toonden sommigen zich 
zeer gevoelig voor het natuurschoon, dat over de 
Parijse trottoirs paradeerde. Rond 7 uur arriveerde 
de ploeg vrijwilligers bij het couvent in Bagneux, 

en begroette daar de 36ste deelnemer aan het 
avontuur, Edgar Bijvoet, die met zijn brommer 
daarheen was gegaan, na zijn vakantie in Zuid- 
Frankrijk met nog enkele hakkeplofridders. 
Het eigenlijke kampterrein lag nog 1 km verder, en 
ieder klom weer aan boord van Wim's vervoer- 
middel. Onderweg sprak de prior z'n welkomst- 
woordje. 
Bij een eerste verkenning van het karnpterrein 
wrrd vastgesteld, dat de toestand van de door ons 
op te kalefateren bouwvallen volgens Hollandse 
begrippen hopeloos was. Maar de tenten waarin we 

Busbeeld. 

gevestigd werden waren in orde en het ontvangst- 
maal smaakte uitstekend. 

Die avond deden zich nog tot half twee 's-machts 
onlusten voor, waarbij Gied een onvrijw,illig stort- 
bad kreeg, een klopjacht-in-nachthemd op Henk de 
Graaff werd gehouden en een paar tenten bijna 
werden platgelegd. De sfeer was reuze en is dat 
over het algemeen gebleven ook. B.K. 

De stad gebouwd op zeven heuvelen, Parijs, lijkt de heuvel is een zandbak (of iets dat dezelfde 
aan de voet te liggen van de grootste dezer, Mont- funktie heeft) die door de kinderen helemaal uit- 
martre. Vanaf deze plaats is half Parijs te zien (de gebuit wordt terwijl de ouderparen op de stoelen en 
andere helft zie je als je de andere kant opkijkt). banken breien en lezen. 
De beklimm,ing van Montmartre vraagt tien minu- Bovenop Montmartre prijkt de Sacré Coeur, die 
ten lopen en jaren van je leven. De ene trap volgt -van buiten bijzonder mooi is. De binnenkant gelijkt 
de ander op zonder einde. Aan d e  onderkant van enigszins op de  nieuwe Bavo hier in Haarlem, iets 



weelderiger, maar toch nog lelijk. Achter de kerk 
is een plein waar de schilders de toon aangeven. 
Samen met de caféhouders zijn zij de enige Fran- 
sen daar. Verder dus toeristen waarvan de mees- 
te Engelsen zijn die voor veel geld de aldaar 
geëtaleerde schilderijen kopen of portretten van 
zichzelf laten fabriceren. 
Na deze summiere indruk van Montmartre volgt 
nu een waar verhaal. 
Geschreven: zondag 15 augustus. 
tijd: 10 uur 's avonds 
plaats: - traptreden ongeveer 4.36 m voor de ~ i c r é  
Coeur. 

30 gezonde Hollandse jongens, geflankeerd door 
enige fraters, trachten door middel van gezang en 
gitaarspel de sfeer te verhogen. De toeschouwers 
laten n.iet lana or, zich wachten en weldra staan er 

" A  

zo'n 150 mensen om ons heen. 
Peter Schoonhoven zingt, pater Maurick speelt en 
ondergetekende rommelt wat op zijn gitaar. De 
liedjes die gebracht worden zijn van een hoog peil 
(Amerikaanse volksliederen) en het publiek luis- 
tert dan ook met owen mond. Als een bus Enaelsen 
komt begint het pibliek pas echt goed mee Ce zin- 
gen. De sfeer is geweldig, het aantal toeschouwers 
neemt nog steeds toe (reeds wordt geopperd met 
de pet rond te gaan) maar plotseling . . . gehuil van 
sirenes. De attente Parijse politie komt met twee 
overvalwagens voorrijden. Niets vermoedend gaan 

De Sacré-Coeur, plaats van het Hollandse zangmisdrijf, ge- 
zien onder een ongebruikelijke hoek. 

Rotterdam heeft. een Euromast, Parijs een mastadont. 

wij door maar tien ,,gendarmenw maken er een 
bruut eind aan door zowel gitaren als eigenaars 
hiervan in de overvalwagen te gooien. 
Onze hoffotograaf wilde al enkele plaatjes schieten 
maar op straffe van inbeslagname van zijn toeste! 
liet hij dit snel. 
In de politiewagen is het echt gezellig. Er  zitten 
reeds twee Amerikanen (beschuldigd van het zin- 
gen van ,,chansons obscenes") een Engelsman en 
'n Fransman. Op 't bureau worden wij geconfron- 
teerd met de aard van ons misdrijf. Wetb.  van 
Strafr. art. 382. Het is verboden op feestdagen 
gitaar te spelen in het bijzonder, muziek te maken 
in het algemeen en herrie te schoppen (ook in het 
algemeen). Aangezien het een feestdag was waren 
we ,,erbijM. 
De Engelsman blijkt leider van een groep Ameri- 
kaanse jongens die nu moederziel alleen op Mont- 
martre staan. De Fransman heeft het voor ons op- 
genomen en ziet nu verbijsterd het resultaat aan. 
De Amerikanen die het geen lor kan schelen gaan 
wat slapen. Peter S. die een koffie-automaat heeft 
ontdekt wil zes bakkies bestellen maar valt met een 
klap terug op zijn zitplaats, zo hard begint ,,mon- 
sieur le briga'dier" te brullen. Na alle formaliteiten 
afgewerkt te hebben mogen Peter M. en ik weg. 
Terwijl P. S. nog wat langer moet blijven wegens 



Ons schoonbenig publiek. 

opzettelijk niet Frans spreken en pogingen tot mis- 
leiden van diverse ambtenaren in funktie. 
Om goed drie uur komt ons aller heer pater Simon 
van Beurden hem ,,eruit kletsen" in gezelschap van 
een pater uit Bagneux. 
(Vernomen van onze hoofdredacteur). 
Om een uur 's-nachts (dit is echt een Hitchcock- 
thriller) bij het eerste gekras van de uil in de toren 
van de kerk van Bagneux, komt de toch wel onna- 
volgbaar snelle politie van Parijs het convent al- 
daar belegeren. Alle straten worden afgezet (niet 

La Gloire de la France 

Miin excuses aan de echte s~ekta tor .  wiens taak 
,ik voor een keer overneem. Het is n.l. de bedoeling 
dat ook het ,,Tolle-Lege-kommentaar" in dit num- 
mer op Frankrijk zal zijn gericht*. Ik wil eens in- 
gaan op de onbegrijpbare politiek van De Gaulle. 
Of eigenlijk: zijn politiek is niet onbegrijpbaar, 
want ze is even rechtlijnig als zijn leven en ze is op 
één doel gericht: het herstel van de oude glorie 
van ,,la France". Het brengt zijn aanhangers en 
tegenstanders echter dikwijls in verwarring, om- 
dat hij allerlei wegen bewandelt om dit doel te 
bereiken. Maar 't is wel onbegrijpelijk dat een man 
als De Gaulle, die in het verleden zo'n grote en 
zo'n juiste visie had, die zo intelligent is en zo inte- 
ger een dergelijke politiek voert. Het spreekwoord 
zegt: liefde maakt blind. Dit schijnt ,in De Gaulles 
liefde voor Marianne het geval te zijn. Zijn ouders 
kweekten bij hun kinderen zo'n grote vaderlands- 
liefde aan, dat het lot van Frankrijk het centrale 
thema van hun leven werd. Bij De Gaulle gaat dit zo 
ver dat hij zich zelfs indentificeert met la France. 

dat er verkeer is) ,  het dak van het klooster wordt 
helemaal afgezocht. 
Hoofdredakteur in gezelschap van belangrijk A.G.- 
man, drukt zich tegen de muur. Een raam in het 
stille klooster gaat open, een slaperige Volendamse 
frater vraagt om een verklaring van deze brute 
huisvredebreuk. De politie lacht, schijnwerpers 
gaan uit, het klooster slaapt weer in, de uil kraakt, 
de vleermuis vliegt, over een paar uur kraait de 
haan weer, het lijk is nooit meer gevonden. 

John Willems, 5BI 

Opperzanger Peter Schoonhoven temidden van zijn kame- 
raden druk doende publiek te trekken, en met sukses. 

W i l  men het politieke handelen van een staatsman 
doorgronden dan is het nuttig de karaktertrekken 
van de burger van zijn land onder de loupe te 
nemen. De Amerikaan bijvoorbeeld is eerlijk, on- 
gecompliceerd en soms onhandig. Deze drie trek- 
ken vindt men vaak in de Amerikaanse politiek 
terug. De Fransman is een individualist. Dit valt 
de vreemdeling direkt op. In de buitenwijken van 
Parijs zag ik veel huizen, waarvan de  vensters 
's-avonds geblindeerd werden en om bezoekers te 
weren was op het manshoge, zorgvuldig gesloten 
stalen hek een bordje aangebracht met ,,chien 
méchant". In de persoonlijke vriendschappelijke 
omgang is de Fransman hoffelijk, hartelijk en hulp- 
vaardig, maar in de neutrale omgang is hij vaak 
stug, onbehulpzaam en soms onbeleeid. Deze ka- 
raktertrekken vindt men in de politiek van De 
Gaulle terug: ze is chauvinistisch, stug, soms onbe- 
leefd, dan weer hoffelijk en hartelijk. 
Mijns ,inziens is het Franse chauvinisme een vorm 
van individualisme en daarom niet te vergelijken 
met het nationalisme van het Duitsland uit de der- 
tiger jaren, dat een massa-psychose was. Het grap- 
pige van de zaak is dan ook, dat de Fransman on- 
der het huidige autoritaire bestuur . . . indiv,idualist 
blijft. Ondanks de grote parades met veel vlagver- 
toon en de T.V.-shows van de Generaal, maakt de 
Fransman geen deel uit van een machtige publieke 
opinie ten gunste van De Gaulle. Misschien is dit 



bouwen 

Waar je uren over kunt praten 
Van te voren 
Om er aan te beginnen 
te durven en te springen 
Ondertussen minnen en plussen 
eelt in je handen 
blaren en zweet en lachen 
Muziek op de Montmartre 
en thuis onweerstaanbaar 
voor ,,blouses noir" 
dit uit 't duister komen 

ook wel politieke onverschilligheid, die eveneens 
in ons land veel voorkomt. Helaas heb ik nergens 
kunnen constateren, dat men zich heftig tegen de 
politiek van De Gaulle keert. Meestal verdedigt 
men hem, omdat hij tijdens de beide wereldoorlo- 
gen zoveel groots voor Frankrijk heelt gedaan en 
Frankrijk behoedde voor de burgeroorlog. 
W a a r  is de grote visie van de Generaal gebleven? 
Ziet hij dan niet dat Frankrijk alleen maar groot 
kan worden als déél van een verenigd Europa? 
Ja, hij wil wel een verenigd Europa, maar zoals hij 
het wenst en dit is: 1'Euro~e c'est la France! Wie 
hem daarin tegenwerkt moet weg: Luns, Mansholt, 
Hallstein. Hij neemt er niet eens genoegen mee in 
het verenigd Europa de eerste viool te spelen, hij 
wil de dirigent zijn en er mag alleen Franse muziek 
gespeeld worden. 
Wil  De Gaulle werkelijk nog iets groots voor zijn 
land verrichten, dan moet hij proberen zichzelf 
en zijn volk te bevrijden van hun kortzichtig chau- 
vinisme, dat de eenheid van Europa verhindert. 
Bovendien moet hij zichzelf overbodig maken, door 
een klein parlement zijn bevoegdheden terug te 
geven. Dit parlement moet, gekozen worden via 
distcicten die + 500.000 kiezers bevatten, anders 
krijgt men weer een chaos van honderd en één 
partijen. 
Ik hoop dat de Generaal beseft, dat ook hij eens 
van het politieke toneel zal verdwijnen en dat hij 
voor de periode nà hem maatregelen moet nemen, 
anders zal de wanorde van de vierde republiek 
stellig terugkeren. 

4 september 1965 E. ten Berge 

* De schrijver rekende er bij het schrijven van dit 
artikel nog op, dat een heel nummer aan het 
bouwkamp gewijd zou kunnen worden. Red. 

en de zenuwen de politie 
en lachen. 
Achteraf herinneringen 
en je zelf van binnen, nieuw 
waar je uren over kunt praten 
Maar dan: 't moet er weer eens van komen 
en dromen daarover 
en opnieuw beginnen 
en lachen 
Waar je uren over kunt bomen. 

S i o n .  

9 



Vier beelden uit 

t t Mon Petit Vache" 
(door de Franse censuur goedgekeurd) 

Het plan om een werkkamp ,in Frankrijk te organi- 
seren was al -t- 7 maanden oud, voordat het be- 
kend gemaakt werd. In die 7 maanden is er enorm 
veel werk verzet om dit kamp mogelijk te maken. 
Z o  zijn er in de Paasvakantie 6 mensen naar Parijs 
geweest etc. Pas in de maanden juli en augustus 
werd de taak van het A.G.-bestuur verlicht door 
de 3 ploegleiders, die toen in actie kwamen en 
pater van Beurden, die om over de doorstane emo- 
ties heen te komen, ging zeilen. 
O p  dinsdag 3 augustus vertrokken 30 Trinjtariërs 
naar Frankrijk. Hoewel dit een uniek gebeuren 
was in de geschiedenis van het Trini tei t~l~ceum, 

was het enthousiasme toch niet groot en heeft her 
A.G.-bestuur moeite gehad om deze 30 mensen bij 
elkaar te krijgen. 
De reis verliep vlot, en 's-avonds om 7.30 uur kwa- 
men wij in Bagneux aan. 
Woensdag werd er onmiddellijk met het werk be- 
gonnen, want er moest enorm veel gedaan wor- 
den. Over het werk zelf zal ik niet veel zeggen, 
maar wel over wat er naast het werk gebeurde. 
Er  waren naast het werk maar drie belangrijke 
objecten, namelijk Parijs, de politie en de meisjes. 
Het object Parijs is bijzonder goed geslaagd, maar 
niet zonder inmenging van de Franse politie. Die 



de tuinen van Versailles 

foto's Paul Hieu. 

inmenging was soms terecht, soms ten onrechte. Als 
een hoop Hollanders de Franse liturgie door het 
zingen van ,,schuinem liedjes wil verstoren, dan is 
alles goed, maar als een onschuldige E. J. J. M. 
(= voorzitter) na het drinken van een vaatje wijn 
door een paar Franse overvalwagens wordt inge- 
sloten en als dit nog eens gebeurt als hij 's-nachts 
om 3 uur luidkeels op de grote weg loopt te zingen 
dan gaat het toch echt te ver. 
Het derde object, de meisjes, ging heel wat moei- 
lijker, omdat 80% van de Françaises op vakantie 
was en pas in september terug zou keren. Maar 
ondanks alle moeilijkheden zijn verschillende jon- 
gens erin geslaagd een f,ikse korrespondentie over 
te houden aan hun verblijf in Frankrijk. 

De taalmoeilijkheden waren erg groot, zo groot 
zelfs, dat de Fransen op het laatst beter Neder- 
lands begrepen dan wij Frans, zodat de Neder- 
landse invloed zeer groot was. R.C.W., een toe- 
komstig leraar Nederlandse taal, is er zelfs in ge- 
slaagd, al het vrouwelijke in de Franse taal om te 
zetten tot mannelijk. (zie titel. red.) 
De sfeer op het kamp was enorm goed. Mensen, 
die zouden denken dat er op dit kamp een vrome 
sfeer zou heersen hebben het mis. W e l  werd de 
naam van de Heer meer dan eens in allerlei vor- 
men uitgesproken. Maar, ondanks alles is het zeker 
aan te bevelen nog eens zo'n kamp te organiseren. 



wij bouwvakkers 

Belezen lieden ambiëren het schrijven van een arti- 
stiek verantwoord stukie in ons schoolblad (met 
eventuele in- en omslag). 
Ik, als gewone vakantie-socialist grijp daarom de 
mij geboden kans, ook een journalistieke duit in ons 
allesomvattende Tolle Lege-zakje te doen, met bei- 
de handen aan. 
Laat ik beginnen met de anti-A.G.-fanatiekelingen 

Degenen die namelijk zeer sceptisch stonden tegen- 
ouer de invitatie van Père Simon om ook te komen 
bouwen in het werkkamp te Bagneux en op die uit- 
nodiging negatief zijn ingegaan, zijn zéér bedrogen 
uitgekomen. 
Ook de veronderstellina dat enkele halfzachte A.G.- " 
doetjes naar Parijs zouden gaan berustte op een D e  zingende.. . 
misvatting. 
Het kamp is op zijn minst gezegd een succes ge- 
worden. 
Zelfs voor de jongens die (zoals ondergetekende) 
geen enthousiaste A.G.-ers zijn waren de 3 weken 
een genoeglijke tijd, waaraan veel fijne herinne- 
ringen bewaard zijn gebleven. 
De stemming onderling was prima! 
De behandeling was Werkelijk ons bouwvakkers 
waardig. Er werden beslist géén kostschoolmanier- 
tjes o f  nagehouden, zodat &at dit laaatste betreft 
de kampleiding nogmaals een compliment verdient. 
Het behoeft ook geen betoog dat deze leiding het 
WERK primair stelde, waardoor in de drie weken 
he geplande werk is voltooid. 
Laat ik besluiten met de hoop uit te spreken dat 
misschien ooit in de verre toekomst nou eens een 

w 

dergelijk kamp kan worden opgezet. 
Ik ben er wéér bij!!! 
Het socialistisch strijdlied indachtig, teken ik 

Peter Schoonhoven. 

dankbrief aan alle A.G.-LEDEN 

. . . en de slopende socialisten. 

Begin september kwam op scheool een brief aan, nogmaals - en nu schrifteIijk - mijn grote dank uit- 
afkomstig van de Augustijnen Missieprocuur en spreken aan allen die hebben meegeholpen aan 
gericht aan alle leden van de A.G. Daarin wordt het slagen van deze actie". 
allereerst grote dankbaarheid betuigd voor ,,uw Dan wordt ons verhaald van de middelbare school, 
actie van het afgelopen schooljaar ten behoeve door de paters Augustijnen in 1955 in Cochamba, 
van Boliviaanse studenten in Nederland. Ik wil Bolivia geopend. Deze school heeft een bijzonder 



karakter. Want, ,,wil een land tot ontwikkeling 
homen dan is het noodzakelijk dat er aandacht ge- 
schonken wordt aan een industniële ontwikkeling. 
Om nu bij de Boliviaanse studenten interesse te 
wekken voor alles wat met ,,techniekM in verband 
staat werden in het programma van het middel- 
baar onderwijs ook vakken opgenomen als hout- 
bewerking, metaalbewerking, electriciteitsleer, ra- 
di10 en technisch tekenen. 

Het is nu zo, dat er reeds meerdere oud-leerlingen 
gekozen hebben voor hogere studies ,in technische 
vakken. 

Enkele van deze oud-leerlingen studeren momen- 
teel in Nederland: Eduardo Mendieta, electro- 
techniek aan de T.H. te Eindhoven, Edmundo 
Garafulic en Edgar Heredia hetzelfde vak aan de 
H.T.S. in Utrecht; Pepe Quitón gaat beginnen in 
Tilburg; weg- en waterbouwkunde wordt bestu- 
deerd door Juan Carlos Torrico aan de T.H. te 
Delft en door Fernando Quiroga aan de H.T.S. 
in Den Bosch. 

Deze jongens zijn er heel erg dankbaar voor dat zij 
in de gelegenheid gesteld werden hier hun studies 
te kunnen doen. En ondanks de taalmoeilijkheden 
hebben zij tot nu toe goede resultaten bereikt". 

In een tijdsbestek van ongeveer een maand moest 
een combinatie van de diverse werkgroepen van de 
A.G., bestaande uit circa tien man, een Fancy 
Fair, beken'd in heel Haarlem en omstreken in 
kannen en kruiken krijgen. 
De verschillende vergunningen, voor een derge- 
lijk festijn noodzakelijk, werden aangevraagd, de 
materialen opgezocht, nagekeken, gerepareend en 
eventueel aangevuld. Ook de nodige prijzen mach- 
ten niet ontbreken en ondanks de zeer late aan- 
vang van de prijzenactie bleken er op de dag van 
de Fancy Fair genoeg prijzen beschikbaar om de 
ongeveer twintig stands gedurende twee dagen te 
voorzien. 
Het draaien van een Fancy Fair echter hangt niet 

alleen af van het aantal prijzen, het aantal bezoe- 
kers speelt hierbij ook een zeer grote rol. Om deze 
te trekken werden er !dus duizenden pamfletten 
gedrukt en systematisch verspreid, terwijl ook in 
diverse kranten een berichtje kwam te staan. 
Hoewel de Fancy Fair dit jaar, tin tegenstelling tot 
de vorige jaren, gedurende twee dagen gehouden 
werd, bleek 'de opbrengst gelijk te liggen met die 
van vorige jaren. Of dit een reden is de Fancy 
Fair weer één dag te laten draaien is nog niet ge- 
zegd. 
Wel gezegd is, dat de Fancy Fair dit jaar, met 
ieders hulp, álle bestaande records op dit gebied, 
behalve het laagterecord moet gaan slaan. 

G, Hazelzet. 

Overzicht van verenigingen, 
die op een of andere wijze voor Trinitariërs van belang zijn 

APOSTOLAATSVERENIGING ,,PETRUS EN PAULUS" 
De A.G. is een reeds jaren bestaande schoolvereniging die 
door middel van haar idealisme steun wil verlenen aan ont- 
wikkelingme~ken &e zawel binnen als buiten school plaats 
hebben. 
De A.G. organiseert ook vele film-,-gesprek+ en dansavonden. 
Men kan zich aanmelden als A.G.-lid bij zijn, A.G.-klasse- 
vertegenwoordiger of {bij het bestuur tegen betaling van f 1 .-. 

, Aan het lidmaatschap kunnen eventueel extra rechten worden 
venbonden, zoals vtrije toegang tut film-, dans- en gespreks- 
avonden. 

Nederlandse Jeugdbond ter Bestuderhg van de Geschiedenis, 
afdeling Haarlem I1 
De N.J.B.G. is opgericht: 10 juli 1958; werd goedgekeurd bij 
konifiddlijk besluit d.d. 29 augustus 1963 no. 124. Afdeling is 
opgerioht in maart 1964. 
De bond stelt zich ten doel onder de jeugd van Nederland de 
belangstelling voor en het onderzoek van de geschiedenis te 

bevorderen. Adres van inschrijving: Hans de Goeij (4B). 
Ruysdaelweg 14, Overveen. 
Leerlingen, die nog &t jaar Pd wensen te worden, zijn over 
de maanden september tot december géén contributie ver- 
schuldigd en krijgen dus voor deze periode gratis: het Bonds- 
orgaan, afdelingsstencils etc., en kunnen tevens gratis aan 
allerlei activiteiten deelnemen. Die contributie voor het jaar 
1966 is vas@gestdd op: f 7.50. 
Men moet ouder zijn dan 12 jaar en jonger dan 23 jaar. 
De tijden van samenkomst zullen altijd een paar weken van 
tevoren beikend gemaakt worden. Verdere mededelingen zijn 
te verkrijgen bij: Theo Duiven~vaorden (secr./voorz.) 
(IVb), Camnefatenstraat 6, Haarlem; en bij Hans de Goeij. 

Debatingclub ,,Cassaciacum" 
staat open voor allen die zich vrij willen leren uitdrukken, op 
eigen initiatief een bepaald onderwerp willen bestuderen en 
leerling zijn in een derde of hogere klas. Regelmatig om de 
zes weken kun je je gave van verbale creativiteit ontwikkelen- 
als je je opgeeft bij bet bestuur van de Schoolvereniging. 



SPORTCLUBS 

Tennisvereniging ,,Alliancei' 
De leden kunnen na school, op de middag van voorkeur, en 
op de competitie-tijden spden o p  het Tenmispark ,,Wimble- 
don" in Overveen, in de maanden mei t/m september. De 
liefkbbers kunnen zich in de maanden februari, maart en april 
1966 opgeven voor het nieuwe seizoen. Inschrijfformulieren 
bij p. Clement. 
Contributie: voor de junioren (na 1 okt. 1948 geboren) onge- 
veer f 55.- (dles inbegrepen, uitgezaniderd de persoonlijke 
uitrusting); voar de senioren (vóór 1 &t. 1948 geboren: 
f 7 0 . ~ ) .  

Hockeyvereniging ,,Alliance" 
Doel: beoefenen van het hockeyspel in katholiek milieu. 
Adres van inschrijving: m m .  Blank-Heitkönig, Meer en Bos- 
laan 21, Heemstede. Voorwaaïrden ter deelneming: a )  medi- 
sche sportkeuring; b) ballotage; c) minimum leeftijd: 10 jaar. 
Contributia f 42.50 voor hen die na 30 sept. 1948 gebocn zijn, 
f 52.50 voor hen die vóór 1 okt. 1948 geboren zijn. 
De senioren trainen op zaterdag en spelen op zondag; de ju- 
oioren trainen op donderdagmiddag en spelen op zaterdag- 
middag hun wedstrijden. 
Verdere inliohtingen: p. van Beurden en W. Nederkoorn. 

De Schaakvereniging van het Triniteitslyceum speelt maan- 
dagavond vanaf zeven uur competitie. De voornaamste doel- 
stelling is: de deelnemers te bekwamen in het schaakspel. De 

contributie bedraagt 40 cent per maand en je kunt je opgeven 
bij Noud Vromans (4B2), Julianalaan 323, Haarlem. 

Zeeverkenners ,,St. Jozef" 
Allen die , , k t  fijn vinden om met een s*l linke ke~els van 
eigen leeftijd op het water te zijn, om te varen, te roeien en 
zeilen, te kamperen, machtige tochten maken en de stormen te 
trotseren, en die op een middelbare school in Haarlem of om- 
streken zitíjen kunnen zich aanmelden bij: Schipper H. J. M. 
Lwelt, Zomerlaan 20b, Heemsbede. Zowel de senioren (15- 
17 jaar) als de junioren (11-15 jaar) moeten kunnen zwemmen 
en een contributie van f 2.75 per maand betalen. Tevens 
wordt zo mogelijk een ouderbijdrage van f 30.- gevraagd. 
Het centrum ligt aan het Heemsteedse Kanaal op het terrein 
van het seminarie Hageveld. Adres: Nijvmheidsweg 43, 
Heernstiede. 

P.S. 1) Je zult inmiddels de tafeltennisvereniginig ,,Alliance" 
wel gemist hebben. Bij gebrek aan leiders is zij opgeheven. 
Wil  je dus campetitie spelen, dan kun je je het best aanmelden 
bij de r.k. vereniging DSS-Winfried of bij de ver. Bloemen- 
daal. Op  school is er gelegenheid om onderling te spelen op 
dinsdagmiddag voor de junioïren ( l e  en 2e klassers) contribu- 
tie: f 3.- per jaar; óf f 0.15 per keer) en op dinsdag-avond 
voor de senioren (de cwerige leerlingen contributie f 15.- 
per jaar; f 0.25 per keer). 
2) Trinitariërs kunnen iedere vrijdagmiddag tegen het geredu- 
ceerde tarief van 45 cent per keer zwemmen als zij zich vóór 
vier uur voor de ingang van Stoop's Bed verzamelen. 

p. Clement, 0.s.a. 

TOCH EEN SUKSES! 

De Sportdag 1965 is ook voor de derde en hogere klassen 
een gebeurtenis van voldoende allure geworden. Aanvan- 
kelijk hield men zijn hart vast voor het doorgaan van het 
middagprogramma wegens het minieme enthousiasme van 
sommige klassen. Al blijft het natuurlijk jammer dat zo velen 
het nodig vinden om direkt na de proeherkweek te gaan 
werken, het deze keer toegepaste systeem van tienmans- 
ploegen per klas voldeed toch ook uitstekend. 
Met veel overgave stortte men zich in het strijdperk. Van de 
70 deelnemers kwamen er 15 met een C.C.S+A.- diploma 
weer uit. In de groep 14- en 15-jarigen toonde Weyers 3c 
een grote overmacht. Bij de 16- en 17-jarigen had Scholz uit 
IVb alleen enige konkurrentie van Strack van Schijndel IVa. 
Voor de softballwedstrijd H.B.S+-Gymnasium was niet zo veel 
belangstelling. Ook de spanning ontbrak: de H.B.S. won ge- 
makkelijk met 6-2, 
's-Ochtends was het er met de eerste en tweede klassen weer 
bijzonder geestdriftig en soms stormachtig aan toegegaan. Het 
was eenvoudig onmogelijk voor de juryleden te voldoen aan 
de wens van de heren gymnastiekleraren de jongens tot het 
wisselen bij hun onderdeel te houden: daar waren deze jongens 
echt niet tam genoeg voor, Bij de eerste klassen won van 
Massaro l d  vijf nummers van de tienkamp, bij de tweede 
klassen was Tensen IIa oppermachtig, 
De estafettes vormden een prachtig sluitstuk van de ochtend: 
en vrijwel geen strubbelingen met onvolledige ploegen e.d.! 
Hier volgen de uitslagen: 
Middagwedstrijden voor derde en hogere klassen, 

Klassewedstrijden: 1 3c, 39 pnt f 2 IIIa, 38 pnt,; 3 3b, 37 punt,; 
4 IVa, 29 punt.; 5 mb, 25 pnt.; 6 IVb, 22 pnt.; 7 3a, 9 pnt, 
Winnaars zevenkamp: 14- en 15-jarigen: 1 Weyers 3c, 258 
pnt.; 2 van Velzen IIIa, 221 pnt.; 3 Timmermans IIIa, 215 pnt,; 
16- en 17-jarigen: 1 Scholz, IVb, 249 pnt.;, 2 Strack van 
Schijndel, IVa, 233 pnt.; 3 Heydenrijk IVb, 202 pnt. 
Winnaars afzonderlijke nummers; 14- en 15-jarigen: 100 m 
Dömpel3c 12,6 sec., 80 m Groenland 3c, 10,s sec., kogelstoten 
5 kg Weyers 3c, 10,25 m., kogelstoten 3 kg Timmermans IIIa, 
1130 m.; speerwerpen Bremmers IIIb, 3150 m.; hinkstap- 
sprong Weyers 3c, 10,80 m.; verspringen Weyers 3c, 5,10 m,; 
hoogspringen Timmermans IIIa, 1,45 m.; handbalwerpen Th -  
mermans IIIa, 35 m.; 16- en 17-jarigen 100 m Scholz IVb, 
12,- sec,$ kogelstoten 5 kg, Scholz IVb, 11,- m.; speerwer- 
pen Heydenrijk IVb, 34 m.; hinkstapspt*ong Strack v, Schijn- 
del IVa, 11,70 m.; verspringen Strack van Schijndel IVa, 5,60 
m.; hoogspringen Royer 3b - Jansen 3c, l,45 m.; handbalwer- 
pen Scholz IVb, 36,- m, 
Softbdwedstrijd: H.B.S. - Gymnasium 6 2. 
Ochtendwedstrijden voor eerste en tweede klassen. 
Klassewedstrijden: Eerste klassen: 1 lb, 79 pnt., 2 l e  66 pnt., 
3 la ,  65 pnt., 4 IC, 54 pnt., 5 ld, 36 pnt.; tweede klassen: 
1 2c, 88 pnt., 2 IIa 70 pnt., 3 IIb 69 pnt., 4 2b, 44 pnt., 5 2a, 
33 pnt. 
Winnaars tienkampr eerste klassen 1 van Massaro ld, 227 
pnt., 2 Rijbroek lb, 206 pnt., 3 Koning la, 203 pnt.; tweede 
klassen 1 Tensen IIa, 246 pnt., 2 Gemmeken 2a, 189 pnt., 3 v. 
Trigt IIb, 183 pnt. 
Winnaars afzonderlijke nummers: eerste klassen 60 m Bode lb, 
Stegen IC, van Massaro ld, 8,5 sec., verspringen van Massaro 



1;: "4,60 m, hindernisbaan v.d+ Pas lb, 14.4 sec., kastiebaí- 
FI cpen V. Massar0 ld, 65 m, hoogspringen Koning la, 1,40 m, 
h ndbaíwerpen v. Massaro ld, 34 m, touwklimmen Stikkel- 
boeck - lb, v. d. Riet le, 7 sec., doelwerpen v. d. Pas Ib, 
19 keer, driesprong Rijbroek lb,  9,40 m, hardlopen met 25 kg 
40 m v. Massaro l d  6.4 sec4 tweede klassen 80 m Gemmeken 
2a, Tensen IIa, Moerkerk 10,9 sec., verspringen Tensen 5,45 
m, hindernisbaan Moerkerk 13,6 sec,, kastiebalwerpen Moer- 
kerk, Tensen IIa, Kuit, Roozen 67 m, hoogspringen Gemme- 
ken 2a, v. Trigt IIb, 1,45 m, handbalwerpen Tensen IIa, 36 m, 
touwklimmen Tensen Ha 6,4 sec., doewerpen v, Daelen, 25 
keer, driesprong Tensen na, 10.50 m, hardlopen met 25 kg, 
60 m Tensen IIa, 9 , ~  sec. 
Kastiecompetitie: Eerste klassen 1 klas le, tweede klassen 
1 klas 2c, B.K, 

DE SPORTRAAD 
Bij het begin van dit schooljaar is er weer een nieuwe sport- 
raad gekozen. Deze bestaat uit: 

Jan Barnhoorn 3c, voor voetbal; 
Gabriel van Hooff VB2, voor hockey; 
Edwin Mascini IVa, voor de zaalsporten; 
Albert Scholz, 4A, v x r  atletiek en diversen 

Voor de nieuwkomers op school, zal ik nog even op de taak 
van de sportráad ingaan. 
Bovengenoemde jongens zullen de taak op zich nemen, om in 
samenwerking met de isportieraren, de verschillende sport- 
tieve evenementen te organiseren, en om nieuwe ideeën op dit 
gebied, van henzelf of van medescholieren (!) te verwezen- 
lijken. Verder zal ieder lid van de sportraad aan belangskl- 
lenden de nodige inlichtingen kunnen verstrekken over de 
onder zijn hoede staande sport, zoals b.v. het wegwijs maken 
van jongens, die graag een bepaalde sport zouden willen 
beoefenen, maar die drempelvrees hebben. Dit is van groot 
belang, omdat alleen door intenseve sportbeoefening op de 
clubs, er op school een bredere top kan komen. Dat deze top 
nog maar zeer smal is merken wij telkens weer als er een 
vertegenwoordigend team moet worden opgesteld. Een uitwn- 
dering kan hierop worden gemaakt voor voetbal, want voor 
de selecttie-wedstrijden voor Triniteits I, hadden zich maar 
liefst 44 kandidaten gemeld. Voor hackey gaven zich echter 
maar 15 man op. 
Het eerste idee van de sportraad komt van het atletiekfront. 
Bij voldoende belangstelling (!) zal er in december een veld- 
loop gehouden worden van Kraantje Lek naar de ,,MuurH. 
Verdere plannen en mededelingen zullen volgen. A.H.S. 

ATLETIEK 
In de finale van de C.C.S.A.-wedstrijden om het 
schoolkampioenschap van Nederland, welke op 3 
juli te Den Helder werden gehouden, heeft onze 
ploeg enkele zeer goede prestaties geleverd. Er wer- 
den maar liefst 3 nieuwe schoolrecords gevestigd. 
O p  de 100 m hadden we onze grote troef Jan Lips, 
die 11.1 sec. liep en het schoolrecord met 0.4 sec. 
verbeterde, en Albert Scholz, die 11,9 sec. liep. Sa- 

men leverde dit een 3e plaats in het totaal op. ' 

Het kogelstoten was met een 14e plaats minder suc- 
cesvol. Carl. v. d. Heijden kwam tot 11.14 m en Jan 
Bronstering bleef met 10.59 m ver beneden zijn 
kunnen, doordat hij door twee ongeldige stoten er- 
toe genoodzaakt was de 3e stoot uit stand te doen. 
Bij het verspringen brak Jan Lips het tweede school- 
record en bracht het op 6.25 m. Hans v. d. Meijden 
kwam fot een goede sprong van 6.07 m, waarmee in 
hef totaal een 3e plaats werd behaald. 
Ook met hef hoogspringen werden veel punten ver- 
overd, door een 2/6 plaats. Hans v. d. Meijden 
sprong vrijwel ongetraind 1.60 m en miste 1.65 m 
net. Maar niemand van de deelnemers haalde deze 
hoogte overigens. Carl v. d. Heijden kwam hierbij 
met 1.50 m ook nog goed voor de dag. 
O p  het nummer speerwerpen deed Jan Bronstering 
de speer, tot onze grote verrassing, 44.84 m ver in 
het gras belanden, waarmee hij slechts 1.35 m van 
het schoolrecord verwijderd bleef. Toch werden 
wij op dit nummer laatste, doordat Stanley Rooier, 
door pech achtervolgd, geen geldige worp kon ma- 
ken. Hierdoor hebben wij waarschijnlijk de 3e of 
4e plaats in de eindrangschikking verspeeld. 
Het derde schoolrecord was voor de 4 x 100 m 
estafette ploeg, bestaande uit: A. Scholz, start; C .  
v. d. Heijden, l e  wissel; H.  v. d.  Meijden Ze, en J. 
Lips 3e wissel, die, ondanks de hinderlijke zijwind, 
een tijd maakten van 47 sec. 
Tot  slot volgt hier de nieuwe 

ATLETIEK RECORDLIJST 
60 m - 7.9 sec. - Ton v. d. Voort 
80 m - 9,6 sec. Ton v. d. Voort 

100 m - 11,1 sec. - J a n  Lips 
600 m - 1.30.1 min. - Jan Kieviet 
800 m - 2.03,- min. Fred Bongenaar 

1000 ml - 2.4323 min. - Mons Weyers 
Hoogspringen - 1.73 m - Pieter Mascini 
Verspringen - 6.25 m - Jan Lips 
Hinkstapspringen - 12.40 m - Paul v. Buuren 
Speerwerpen - 46.19 m - André Mascini 
Kogelstoten (5 kg) - 13.19 m - André Mascini 
Kastiebalwerpen 83.17 m - Louis Kat 
4 x 80 m estafette - 36.9 sec. - P. Mascini; A. 

Houtsma; J. Klein; P. v. v. Buuren 
4 x 100 m estafette - 47.- sec. - A. Scholz; C .  v. d. 

Heijden; H .  v. d. Meijden; J. Lips. A.H.S. 

STrnIO 
O.L.V. GLORIA & M. TSCHERNOFF - J. L. ZIELSTRA 
WAGENWEG 2C8 - HAARLEM - TELEFOON 199 88 

Klassiek ballet-bewegingskunst - Modern ballet-style american jazz voor meisjes en jongens 
Ballroomdances - foxtrot - tango - cha cha en dansnoviteiten als jive - bossa nova - twist etc. 

Speciale clubs woor R.K.  Middelbare scholieren 



I BOEKHANDEL H+ COEBERGhtv 
Gedempte Oude Gracht 74 Haarlem Telefoon 1 75 17 

Gevestigd sinds 1 892 

FRANS PERQUIN 

Algemene 

en 

WARMTELEVERANCIER SINDS 1887 

KOLEN en OLIE 

Gespecialiseerd in 

katholieke 

TELEFOON 10212-1 3856.1 3857 

ook voor uw school 

kunt uw goede gebruikte 

schoolboeken kopen ! ! 

I 

Wij leveren U die voor zover de voorraad 

Wetenschappelijke 

Boekhandel 

strekt in goede staat en onder garantie en be- 

literatuur 

Antiquariaat 

rekenen voor deze boeken 66 van de prijs 

bij uitgave. 

Onze afdeling Nieuwe Boekhandel zal U w  be- 

stelling gaarne aanvullen met nieuwe boeken. 

van dij ks boekhuis 

MONTY -COATS 
TRUIEN en VESTEN 
SPORTARTIKELEN 

Voorgeschreven sportkleding met 1 0°/, 
reductie. (Uitgezonderd schoenen) 

Sportmagazqn GRETHA DE BRUYN 
Twijnderslaan 7, Haarlem, Telefoon 151 16 - 1 O O O / o  service 

C.  REES Schildersbedr 
WESTERHOUTSTR. 34 en JACOBSTR: 

(WERKPLAATS) 

Voor beter werk 
HAARLEM - TELEFOON 1207.31 

Voor Gas 
W a t e r  

72 Elec tr i c i t e i t  
Techn. Bureau T H E O  B O N A R I U S  
Soendaplein 34 - Haarlem Noord - Telefoon 1 37 83 

Giebels I Jzerhandel n.v. 
Ged. Oude Graeht 5-7, HAARLEM, Telefoon 1 74 38 (5 lijnen) 

RAYONVERTEGENWOORDIGERS 

Lips' Slotenfabriek - Grusso pneumatisch gereedschap - 
Philite Bouwbeslag - Hoek's Zuurstoffabrieken - Belzer 
gereedschappen - SlielI-, Buta- en Propagas Mij. Oxy- 
genium, Schiedam. 

I Firma A. J. van der Pigge OUDESTRAAT 26, KAMPEN 

I Het bekende adres voor 
CHEMICALTEN EN DROGERIJEN 


