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Zoals deze rotsbeek in Noor- 

wegen vanuit de rustige kom 

zich stort in het steile pad en 

voor ons onzichtbaar in de 

diepte verdwijnt, zo moeten 

ook wij ons voorbereiden op 

de versnelde duik naar $e 

volgende rustpoel; een val, die 

ons nu oneindig lang toeschijnt, 

maar, eenmaal achter de rug, 

de sensationele beleving blijkt 
van één ogenblik. 

(bijbehorend 
artikel: zie pag. 3) 



In Redigendo.. . 
De vacantic heeft ditmaal bij wijze van uitzondering 
geen destructieve invloed gehad op de redactie. 
Behalve pater Rector, momenteel hard bezig te her- 
stellen, die ook wij - taai, om alsmaar die mooie 
woorden te horen! - een spoedige terugkomst toe- 
wensen, zijn wij allen in blakende welstand de zomer 
doorgekomen. Dit is wel te merken aan dit nummer. 
U zult er verscheidene reisverhalen in aantreffen en 
uit de vrolijke toon van de stukken het zonnig humeur, 
waarmee wij naar school zijn gestapt. kunnen recon- 
strueren. 
Wij heten de nieuwe, vers gelichte leraren, die w i j  in 
voornoemd humeur voor het eerst zagen, hartelijk wel- 
kom en hopen, dat ze mede tot ons genoegen lang 
zuUen blijven. 
Voor de nieuwelingen onder de leerlingen wil ik even 
uiteenzetten, dat dit het schoolblad is, algemeen aange- 
duid als ,,'ïolle" en dat ook van jullie mettertijd een 
bijdrage wordt verwacht tot instandhouding hiervan. 
W a t  dit laatste betreft: Het gaat er werkelijk naar 
uitzien, dat zelfs de hooidrrdactcur van ,,ToIle Lege" 
moet gaan bedelen om kopij. Tot voor kort w.as dit 
beslist onnodig. maar reeds voor de laatste nummers 
moest gewoekerd worden met de beschikbare kopij. 
Het is hoog tijd, dat 3, 4 en 5 zich gaan roeren, zodat 
het peil redelijk hoog gehouden kan worden. 

Er zijn 2 voorvallen, waarbij leraren betrokken zijn, 
het vermelden waard: een ervan is, jammer genoeg, 
denigrerend voor de redactie, terwijl de ander juist 
voor ons de zon weer doet schijnen. 
De blijde mare nu is, dat voor het eerst sedert onheuge, 
lijke tijden een leraar (Ja, toch nog wel van onze 
school!) zich heeft vernederd om in het SCHOOL- 
BLAD een stukje te zetten. Sis collegis exemplum, dr. 
van Greevenbroek! 
Overschaduwd echter wordt deze lichtstraal door het 
feit, dat een ander docent zich i.a.v. Iccrlingen zo- 
danig heeft uitgelaten over een van de redactieleden, 
dat voor diegenen, die niet heter weten, de jongeman 
in kwestie een belachelijk figuur heeft geslagen. Dat 
nu vroeger 2 fuifjes met hetzelfde meisje een verloving 
inhield. . . . 

Dat overigens het gevoel voor normen, ook onder de 
leerlingen op ons lyceum met name de laatste tijd sterk 
is afgenomen, heeft de redactie tot haar stille afschuw 
zeer onlangs bevestigd gezien. 
Vorige jaren nog. scheen het niet meer dan normaal. 
dat de redactie de beschikking kreeg over enkele toe- 
gangskaartjes voor schoolfestivitriten als klasseavonden 
en fuifjes, zodat zij hiervan een verslag kon opnemen, 
iets dat voor de h.h. organisatoren een aardige reclame 
zou kunnen zijn. 
Bit  jaar echter kon dit alles slechts worden bereikt 
na vaag geuite dreigcmentjes over ,,kleine stukjes" in 
een machtig orgaan als Tolle Lege, die een juist af- 
hrckendc invloed zouden hebben op naam en faam 
van voornoemde jongelui. 
Moge het U allen hij deze duidelijk zijn, dat u.ij ons 
voortaan aan het eenmaal gekregen ,,Neenw zullen 
houden en dienovereenkomstig zullen handelen! 

Nieuws over 
Sint Augustinus 

i (Uit de Nouvelles LittGraires) 

I 
E r  bestaan twee soorten archeologen: zij, die vin- 
den. wat zij zoeken en zij, die, terwijl zij zoeken, 

Erwan Marec, een interessante persoonlijkheid, die 

i vinden wat  zij vinden. T o t  de eerste soort behoort 

I sinds zijn pensionering als admiraal de  opgravingen . leidt in de bisschopsstad van Sint Aiigiistinus en die 
onlangs een belangwekkend werk heeft gepubli- I 
ceerd: Monuments chrétiens d'Hippone. 1) 

Enkele jaren geleden wist men nog slechts heel w-ei- 

de tweede in Afrika was geworden en waar eens de 

i nig van Hippo, de stad, die onder Romeins bestuur . 
D e  overlevering wees een terrein aan in de huurt 

i bisschopsstoel van Sint Augustinus had gestaan. . 
van de stad Biine. waar  Hippo gelegen zou hebben. i 
V a n  de antieke steden van Afrika was het misschien . 
wel diegene, waarvan de minste sporen overge- 
bleven waren. 
Erwan Marec nu werd bezield door het verlangen 

' 

heeft, het paleis, dat  hij bewoond heeft en de plaat- 
I om de kathedraal. waar  Sint Augustinus gepreekt . 

sen, waar  hij en zijn gelovigen zich bewogen heb- i 
ben, terug te vinden. Hij is daarin volledig ge- 
slaagd. Uit het zand van Afrika is een stad te voor- 

macht van de kerk en de majesteit van een bisschop 
i schijn gekomen, die ons openbaart hoe groot de . 

gewcest moet zijn. W a n t  Hippo dankte zijn glans i 
en roem bijna iiitsluitend aan Sint Augustinus. I 
D e  publicatie van deze opgraving is uiterst be- I 
langrijk, niet alleen voor de archeologen. maar ook 
voor hen, die het leven van de kerk in de Oudheid i bestuderen. Het boek, waarin een schat aan foto's . 
opgenomen is, stelt ons in staat om een idee te 
krijgen van het uitermate gevarieerde leven van de I 
stad Hippo en van de bisschoppelijke werkzaam- 
heden op het gebied van liturgie, zielzorg. recht- 
spraak en wetenschap. 
Ieder, die belang stelt in het leven en de werken 

moeten brengen aan Hippo. Immers, als men rond- 
I van Sint Augustinus zou nu eigenlijk een bezoek . 

wandelt in het huis, waar  een grote geest heeft i 
geleefd, als men de plaatsen bezoekt, waar  hij ge- 
werkt en geleden heeft, gebeurt er iets groots: de 

en bloed te worden. Dit is een belevenis, die ons 

i schim uit het verleden schijnt. een mens van vlees . 

slechts een enkeling tot een dergelijk bezoek in 
i inzicht in hem dieper en vollediger zal maken. Daar 
+ 

staat ir. zal het boek van Erwan Marec een open- i 
baring zijn voor hen, die Sint Augustinus bestude- 
ren en beu~onderen. i 

l l )  Ed. Arts et mptiirs graphiques; Paris. 1958. 

j 
I Dr. J. van Greevenbroek. 

M. ELLIS. 



Wij vertrokken 
met de 

Tijdens de lange rustperiode tussen twee school- 
jaren, ook wel grote vacantie genoemd, zijn we op  
een zonrijke dag op onze scooter ,,Noorderzonv ge- 
stapt en in N.W. richting weggetuft. Na een kilo- 
metersverslindende tocht over snelwegen en ,,Auto- 
bahnen" bereikten we geheel volgens ons tijdsche- 
ma, het in de kop van Denemarken liggende haven- 
plaatsje Hirtshals. Het zomerse weer dat tot nu toe 
onze trouwe reisgezel was geweest, had ons inmid- 
dels verlaten. Het was koud en winderia toen we 
op de boot stapten, die ons naar Noorwegen zou 
brengen. 
Toen we eenmaal buitengaats waren, voorspelden 
donkere luchten en witte koppen ons een plezierige 
reis en zagen we al spoedig menig passagier een 
veilig heenkomen zoeken voor het overspattende 
water. Weldra barstte het lieve leven dan ook in 
volle hevigheid los. Het schip slingerde, steeg, woest 
optornend tegen de schuimkoppige golven, en viel. 
In de eetzaal kon je genieten van de aanblik van 
glijdende tafels, walsende stoelen en rondvliegende 
etenswaren. E n  in alle hoeken kon je stil voor-zich- 
uit-starende passagiers ontdekken, die de ene hand 
op de maag en de andere rond een plastic zak ge- 
klemd hielden. Het was wat je noemt, een meest 
hoopgevende begin van een vacantie. Maar de 
woedende Poseidon ten spijt, scheepten we, zonder 
vermisten. om twee uur in de nacht af op de aan- 
legsteiger van Arendal in Noorwegen. 
W a t  je in Noorwegen het eerst opvalt is het woeste 
landschap. Het land lijkt er zo maar te zijn neer- 
gesmeten zonder dat het in de loop der eeuwen ook 
maar enige verandering heeft ondergaan. 
In de dalen wordt je oog gestreeld door het zachte 
frisse groen, terwijl daarboven sierlijke dennen- 
bossen met glanzende linten van watervallen en 
beken je aandacht trekken. En  dit alles wordt dan 
weer bekroond door een grillige woestenij van wit- 
gevlekte piekende bergruggen, waarmee de zon een 
verblindend kleurenspel speelt. 
De grootsheid van het landschap leer je er het beste 
kennen door het dal te verlaten en een van die uit- 
nodigend wachtende bergpassen te bestijgen, zoals 
we op weg naar Bergen ook deden. Zwaar trek- 
kend hobbelde onze scooter over de Haukelypas, 
telkens slippend over het losse grint en puin van 
de weg. die meer uit kuilen dan uit vlakke stukken 
bestond. 
Omringde aanvankelijk het groen ons nog aan alle 
kanten, al spoedig werden we omgeven door steile 
onregelmatig gevormde rotsmassieven. en bestem- 
pelde de troosteloze grauwheid van het geheel ons 
tot nietige onwezenlijke brokjes leven. W a a r  je ook 
keek, overal rotsen met hier en daar een plukje 
gras, een verstijfde struik of dode boom, steile 
wanden naast ravijnen zonder bodem. Ondanks de 

, striemende wind en felle kou stap je dan toch even 
af, om dit beeld van gesluierde sneeuwtoppen en 
uiteengerukte wolkenmassa's, boven die mengeling 
van beklemmende stilte en lokkende eenzaamheid 
in een majestueuze natuur, voor altijd in je op te 
nemen. Je wordt verpletterd door de imponerende 
grootsheid van wat jou omsluit. 
Z o  ongenaakbaar als de natuur is, zo hartelijk is 
er de mens. 
De bevolking is overal even vriendelijk en behulp- 
zaam - en dit ondanks het feit dat onze scooter 
een Duits nummerbord had! - W e l  valt het je op 

dat in tegenstelling met de kustbewoners, de ,,plattelands"-bevolking 
wel erg veel blijk geeft van een uiterst laag peil van geestelijke ont- 
wikkeling. Hetgeen op zich niet zo heel erg is. maar wat wel aanleiding 
kan geven tot grappige voorvallen. Z o  moest onze scooter bv. op zekere 
dag nieuwe brandstof innemen, tot het verstrekken waarvan we een 
tankbediende in een afgelegen plaatsje bereid vonden. In plaats van ons 
nu de benodigde vier liter te geven uit de vijf-liter-pomp, die het tank- 
station rijk was. schonk de olieman. al morsend, bedoelde vloeistof met 
behulp van een kleine trechter uit een jerry-can. Gevraagd naar de 
reden van deze onnodige tijdverspilling antwoordde genoemde schenker, 
dat de pomp alleen diende voor de levering van vijf hele liters. Hij had 
zich waarschijnlijk nog nooit afgevraagd, waartoe die literstreepjes op 
het peilglas dan wel waren aangebracht! 
Auto's ontmoet je in Noorwegen niet zoveel. E n  als je ze eens ont- 
moet dan zijn het meestal oude modellen met de schakelkast nog op de 
treeplank. De noren gaan schijnbaar van het standpunt uit, dat een 
wagen die kapot is, gemaakt moet worden en niet door een ander dient 
te worden vervangen! Voorwaar, een loffelijk streven, gebaseerd op 't 
principe ,,Doe het zelf!". De noren zijn dan ook zeer handig. 
De steden in Noorwegen vertonen het merkwaardige verschijnsel geen 
kern te hebben, hetgeen in Bergen duidelijk te zien is. Bergen is eigenlijk 
een verzameling dorpen, gelegen in een dal met tegen de heuvelruggen 
witte houten huisjes. Vanzelfsprekend bezochten we ook de zo geroem- 
de Bergense vismarkt. Daar zag het er uit en rook het, zoals het er op 
iedere vismarkt uitziet en mikt. Maar omdat we op vacantie waren, 
vonden we dit natuurlijk prachtig. 
Na een driedaags verblijf tussen de ruige fjorden, die van zulk een 
schoonheid zijn dat geen enkele pen en zeker de mijne niet. in staat is 
te beschrijven, trokken we weer het gebied van eenzame boerderijen en 
wolharige berggeiten binnen. De boeren doen er, voor zover de rots- 
achtige bodem het toelaat, aan landbouw, maar leven toch vooral van 
de opbrengst van kaas, die uit geitemelk wordt bereid. Vandaar de vele 
domogige geiten, waarmee we op ons pad het genoegen hadden. De 



boeren zijn uiterst arm.  wat niet wegneemt dat ze ontzaglijke 
maaltijden tot zich weten tc nemen. Omdat o p  een nacht onze 
waterdichte tent. verzadigd als hij was ven dc  grote hoeveel- 
heden vocht, die er in de loop van de dag op  maren beland, 
kleitie koude druppeltjes doorliet. namen w-e onze intrek bij 
een nors lijkende noorse boer. die onze verkleumde en magere 
gezichten bekijkend, ons. hoewel de wijzers van mijn horloge 
elkaar alweer bijna bij de twaalf ontmoit Iiadden, een maaltijd 
voorzette om van achterover te slaan. zo uitgebreid als had 
hij ren compagnie soldalen te gast. Hoewel de voorgezette 
lekkernijen cr grotendeels v r ~ i t ~ i d  uitzagen en soms zelfs ook 
een ongewone geur verspreidden, waren ze toch v ~ r r u k k ~ l i j k  
van sinaak. Ook de koffie was prima, alleen dc geitenkaas 
was niet oiri over *iaar huis te schrijven. . . l oen wc de volgend? morgen. na een verkwikkende nacht in 
het hooi en na wrderoin voor een legerafdeling te zijn door- 
gegaan. op  het punt stonden te vertrekken en ons nog graag 
niet de boer en z'n gezin wilden vrreetiwigen, weigerde de 
boerin halsstarrig op  de foto te gaai?. Waarschijnlijk had ze 
nog iiooit ren fototoestel gezien. E n  vooral de zclfontsp;inner 
scheen haar grote sclirik in te boezemen. Zonder vereeuwigde 
boerin zijn w e  toen het friiitrijki Gudbraridsdal ingereden. 
waar in de vorm van grornc aardbeien en zure kersen volop 
vers fruit te krijgen was tegen ongcioiitin. of zo ge wilt. 
gepeperde prijzen. 
O p  oiize terugweg, die voornamelijk bestond uit het ver- 
mijden vaii kuilen in en afgronden langs de weg, kwamen ure 
ook in het ploatsjc Lo~ii, waarvan de inwoners de zondag 
bijzonder streng heiligen. Alles was dan ook gesloten. We 
konden geen druppel benzine. Iaat staan Feil kopjp koffic 
krijgen. Wc1 kwanieri we tot de ontdekking dat er in Lom 
een geestelijke woonde, dit- Iirtzrlfde geloof beleed als wij, 
en togen derhalve ter kcrkc. De stabkii-che vdn Lom is een 
ouíle houten kerk. die zo op  het eerste gezicht riog uit de tijd 
van Erik de Rode schijnt te dateren. gctuige de praclitigt- 
drakenkoppen waarmee de kerk van buiten is vrrsierd. In  
deze kerk diin ~vooriden we een Heilige Mis bij, tijdens w-elke 
de priestrr voor de 20 aanwezige gelovigen, vanwie er 18 
buitenlanders waren. een 15 iniiiiiten diirende preek in 't 
Iioors liield! 
Dnariia zijn we. nioï van het onbegrepen Iuistcren verder 
zii~dwaiiits gezakt, waar we bij een bruisendc hron een idyl- 
l i s ch~  rustplaats voor onze laatste nacht in Noorwegen 
vonden. 
Nog eenmaal voelden we de Iiiii.de rotsbode~n onder onze 
ruggen en de koude noorse nacht oin ons Iieen, om dan na 
ren drirweekse zwerftocht. dronken van de talloze reisin- 
drukken wcg te glijden in de toestand. die men slapen noemt.. . 

Foto's TON DE WEYER 
Tekst: TOMY SCHMITT. 

HISTORISCH ! 

Een leraar had een jongen iiiet Feri 2 geclassificeerd be- 
ttc-ffrnde zij11 kennis van een hecl oude taal. Hij bood zijn 
excuses ;inli n i ~ t  de woorden: .,Ik heb je maar laten spieken. 
anders had ik jr een 4 wegens fr'iride moeten geven. 

N E T  HEER 
zoekt 

andere nette heren, die hem kunnen helpen aan  prentjes, 
uitgegeven bij gelegenheid van sterfgevallen, 

om 

D E Z E  PLAATJES BIJEEN TE GAREN 

voor een 

VERZAMELING. 

I Willen diegenen, die na enig snuffelen in oude ma- 
nuscripten, kerkboeken en familiearchieven. een paar 
van  deze doodsprentjes hebben kunnen vinden, deze 
doorgeven aan 

Dr. J. v. Greevenbrork. 

Het  viel ons al dadelijk op,  toen w e  na de  vacantie 
terugkeerden naar ons aller Triniteits, dat  er  iets 
niet was. 
E r  ontbrak iemand aan  het lerarencorps. E r  was  
geen stem. die ons met een schallend geluid de  
juiste plaatsen wees. 
Kortom, pater Albers w a s  weg. 
Het bleek a l  spoedig, da t  hij was  overgeplaatst 
naar  Venlo. De wrede hand van het kapittel had 
toegeslagen, en hij had een grote leegte achterge- 
laten bij ons in Haarlem. 
W a n t  wa t  betekende pater Albers niet voor ons? 
V a n  zijn lessen heb ik tot mijn spijt nooit kunnen 
genieten. dus daarover kan ik mij geen oordeel 
vormen, maar dan is daar  nog de  Apostolaats Ge- 
meenschap, de  A.G. 

Is hij niet de  man, die onze A.G. heeft groot ge- 
maakt? 
W a s  hij niet de  onvermoeide werker voor de  be- 
langen van de  missiegemeenschap? 
In zijn kwaliteiten van j u r i ~ t  bewees hij haar on- 
betaalbare diensten. W a r e n  er moeilijkheden op  
fancy-fairs en  andere festiviteiten? Pater Albers 
wist overal wel raad op. 
Ach, welk een verlies betekent zijn heengaan.. .. . . 
Verder  trad hij ook bij ons op  als moderiìtor van 
de  debatingclub Cassiciacum. 
O o k  hier beurees hij ons grote diensten door zijn 
grote activiteit en vooral door zijn heldere kijk op  
de  zaken. Hoe vaak heeft hij ons niet gered. als w c  
hopeloos verstrikt zaten in problemen van theolo- 
gische of andere aard: Hij schudde even een wet of 
regel uit zijn mouw. redeneerde vijf minuten en de  
zaak was  ureer zo klaar als een klontje. 
W a n n e e r  iemand dan iets ertegen in probeerde te 
brengen, schudde hij nog w a t  uit zijn mouw en  
zette d e  snoodaard zo vast, dat  die blij was. dat  hij 
eraf kon komen door bevend ,,dank u wel" te  
zeggen en verder zij11 mond te houden. 
Ja,  het is een groot verlies, da t  pater Albers van 
onze school is verdwenen en zelfs de  eer, dat  hij 
rector is geworden in Venlo.  zoals pater Conrector 
opmerkte, kon dit verlies niet compenseren. 
W a n t  niemand is in staat een zo veelzijdig ont- 
wikkeld en  in d e  omgang zo beminnelijk man te  
vervangen. 
Het enige dat  xvij nog kunnen doen is hem harte- 
lijk bedanken voor alles, wa t  hij ons al die jaren 
h e e f ~  gegeven. 

1. Hoek. 



Tot aan de nek nog gedompeld in 
vacantie-stemming, met een wil, 
opnieuw levend geworden uit do- 
de, grauwe as, met door die zelfde 
wil als opaal schitterende voor- 
nemens, betraden wij op die ge- 
denkwaardige lichtende septem- 
bermorgen het huis Gods. 
Als een sterk ontembaar leger 
voelden wij ons. en God zou die 
kracht nog versterken, want daar- 
om vroegen wij. En God keek 
welwillend neer op deze vechters, 
516 man sterk. En God wist dat 
het moeilijk zou zijn: hun aan- 
voerder immers was gekluisterd 
aan z'n legerstede. En daarom gaf 
God zoveel kracht. meer kracht 
dan anders, en speciaal de aan- 
valslinies blies hij bezieling in. 
En toen nu de manschappen huis- 
waarts rukten, na de krijgsplannen 
te hebben besproken, voelden ze 
dat het gaan zou. En het gaat! 

Vrijdag 5 september: 

De strijd begon. En al vielen er 

voornamelijk nog maar schijnaan- 
vallen waar te nemen, de spirit 
was er. En die spirit was in 5B 
niet in de laatste plaats te danken 
aan het wijze woord van de leider 
der Angelen. ,,Moogt gij allen bij 
mij zijn en niet bij elkaar"! Ach. 
men heeft het of men heeft het 
niet! 

Septemba: 

Daar de gevechten maar heel 
zwakjes voortkabbelden en we op 
onze weg haast nog geen tegen- 
stand ontmoeten, zoeken velen al 
vast verlichting op het Tennis- 
veld van eer. Drommen(?) * )  
krijgers stroomden samen op 
Wimbledon waar de sterke broers 
met onverholen blikken van ja- 
loezie en bewondering krachtig 
werden aangevuurd en tot het 
uiterste opgezweept. 
Het einde is nu in zicht, maar wat 
het worden zal? Fel. en schier 
ondragelijk meneer, schier ondra- 
gelijk! 

Tevens viel het ons allen op, dat 
de recruten dit jaar weer het 
gebruikelijke stukje in lengte wa- 
ren afgenomen, en dat ze, met 
nog meer kwik geladen dan voor- 
heen over het exercitie-terrein 
stuiven. En wederom neigen wij 
in stille bewondering voor zoveel 
energie onze moede hoofden. 
Hoezeer het de krijgsschrijver ook 
spijt, de schermutselingen waren 
niet talrijk, andere wapenfeiten 
zijn daarom niet opgetekend: maar 
wij komen terug en wel binnen af- 
zienbare tijd. 

So long en houdt je taai. 

Met krijgsgroeten van 
ANTHONY. 

* )  Drommen is hier z66r euphi-mistisch 
uitgedrukt. Laten w e  hopen dat hij de 
finales meer jongens zich zullen laten 
zien. 

MEI  EO ELI N G EN ? ~ ~ ~ ~ r e c l o r s k a m e r  

Ongetw-ijfrld zal het de Trinitarische sctioolge~neenschap 
verheugen, dat  de gezondheidstoestand van de Rector steeds 
vooruitgaat. Alvorens dc schoollcidiiig w-ecr op  zich te kunnen 
nemen zal hij evenwel, tot volledig herstel. nog enige tijd 
inoeten rusten. * 
DINSDAG 7 OKTOBER: 

RECTORSDAG. O m  half negen verplichte Hoogmis in 

de Kathedrale Basiliek van  S. Bavo (Leidse Vaar t ) .  Deze 
plechtigheid wordt gezamenlijk met het Mendel-College 
gevierd. Daarna rally (start orn 9.45) en sport. 

VRIJDAG 17 OKTOBER: 
Om 13.40 spreekt ter inleiding o p  Missie-zondag in de 
gytun~stiiekzdal voor de eerste en tweede klassers pater 
Malachias van Diepen, overste der Augustijnermissie in 
Ni~uw-Guiriea. Voor de hogere kbssen gaan de lessen 
gewoon door. 

ZATERDAG 18 OKTOBER! 
O111 7.40 de ..A.G.'-mis voor de eerste en tweede klassen. 
Om 8.45 celebreert pater v. Dieperi een H. Mis voor de 
derde en hogere klassen. Na  deze H. Mis ontbijt, daarna 



wordt h i t  tweede lesuur gegeven. Na dit lesuur sprrekt 
pntrr v.  Diepen voor de derde en hogere klassen in de 
gymnastiekzaal, ujiiörri'i actribieding van een ciid~aii. 

WOENSDAG 29 OKTOBER: 
Eersle Sclioolconi~i-t iii d i  gytnnnstirkznnl. Leo Kom- 
irirrts. bas-bariton i n  Willrni Hiclkema. piano. 
Orn 12.50 voor de hovenbouw: volksliedjes uit vele 
landen en om 
13.45 voor de bovenbouw: dr broniieri van dc jazz. 

v a r j n n c  11 OKTOBER: 
Na dr  l~ s sen  begint de herfstpauze. 

DINSDAG 4 NOVEMBER: 
Vic tournooi in Amsierd'im voor Iiockey en voethal. 

WOENSDAG 5 NOVEMBER: 
Hcrvstting der lessen. 

Scheidende IER A H F N  
Met de aanvang van de nieuwe cursus keerden 
niet meer terug als docent, pater Dr. Olav Albers 
en de heren van Gemert en Julianus. ( D e  heer 
Posthuma is om studieredenen slechts enige maan- 
den afwezig). Het  heengaan van deze drie leraren 
betekent een groot verlies voor onze school, want  
zij waren allen voortreffelijke docenten. 

Pater Albers werd in augustus benoemd tot Rector 
van het S. Thomas College in Venlo. Pater Albers, 
die jarenlang niet alleen economie en staatsweten- 
schap onderwees, maar daarnaast vele school- 
activiteiten leidde, om slechts te noemen Cassicia- 
cum en de A.G., deed dit alles op een zeer per- 
coonlijke wijze. W a t  hij ondernam was steeds 
scherp doordacht en daardoor succesvol. Hoewel 
vooral de laatste jaren overstelpt door vele en vaak 
belangrijke bezigheden, ook buiten de school, was  
het hem nooit teveel wanneer een beroep op hem 
gedaan werd. hetzij door de  schoolleiding, hetzij 
door de jongens. Z o  vond hij b.v. nog vlak vóór 
zijn promotie tijd om het jaarlijkse A.G.-feest mede 
te organiseren. Dat moest immers slagen, het was  
voor de missie en de school. Daarvoor moesten per- 
soonlijke belangen wijken. 
Ook na zijn promotie bleef p. Albers hard stude- 
ren, waarvoor hij al zijn weinige vrije tijd ge- 
bruikte. Terecht kon hij daarom van zijn leerlingen 
eisen dat er hard gewerkt moest worden. N u  is 
p. Albers dan rector van een nog grotere school 
dan de onze. Moge het hem gegeven zijn, daar nog 
vele jaren succesvol zijn gaven te ontplooien, voor- 
a l  tot heil van de aan hem toevertrouwde spes 
patriae. 

Domineerden de andere scheidende leraren wel- 
licht minder naar buiten, dan wil dit absoluut niet 

zeggen dat zij daardoor van minder betekenis 
voor onze school waren. W a s  de heer Julianus niet 
een markante figuur, zo geheel met zijn vak ver- 
groeid, dat men hem terecht een andere nationali- 
teit zou kunnen toedenken? Hij behoorde tot de  nu 
helaas verdwijnende oudste geiieratie van ons 
lerarencorps. die de school mee groot gemaakt 
heeft. Hoewel reeds enige jaren gepensionneerd, 
werd de heer 1ulianus toch telkens bereid gevonden 
om naar de Zijlweg te komen om duits te doceren. 
Misschien scheen het niet altijd zo voor zijn leer- 
lingen, maar in zijn hart hield hij echt van hen en 
het kostte nooit veel overreding om hem dat te doen 
blijken. Betekent het heengaan van een oude, mar- 
kante figuur voor een gemeenschap steeds een 
groot verlies, dan geldt dit ongetwijfeld bij het 
scheiden van de heer Julianus. Hij kan er van over- 
tuigd zijn dat de school hem steeds echt dankbaar 
zal gedenken. 

T o t  der oude ,,trouwe garde", behoorde onge- 
twijfeld niet de heer van Gemest. Deze was slechts 
enige jaren als wiskunde-leraar aan onze school 
verbonden. Maar  hij was het langzamerhand met 
hart en ziel. Hij doceerde een voor vele jongens 
moeilijk vak en het ging hem zeer ter harte dat hij 
soms zo weinig resultaat bereikte. Dan maakte hij 
zich zorgen of hij als jong leraar het wel goed deed, 
want hij had een groot verantwoordelijkheidsge- 
voel. Hij leefde met de jongens mee en had zich al 
echt een plaats in onze schoolgemeenschap ver- 
overd. Het  speet hem daarom zeer dat hij - om 
familieomstandigheden - niet langer in Haarlem 
kon blijven, maar naar zijn geboortestad Nijmegen 
moest terugkeren. waar  wij hem als leraar aan het 
S. Canisii~scollege veel succes toewensen. 

De titel ,,SCHAAKKAMPIOEN TRINITEITS-LYCEUM'' 
zal tussen de volgend? personen worden betwist: 

POU1.E 1 
1. K. v.  d. Poll ( I C )  
2. S. Goossens (4bl 
3. N. v. d. Meer ( 3 ~ )  
4. P. luffernians (3hi 
5. K. Nederkoorn ( I V )  
6. T. Sonncrnans (+b2) 
7. C;. Braam (33 )  
8. J. v. d. Hoek (IIIb) 

POULE I1 
l .  J. Hoek ( V  B) 
2. J. v. Geest (1V) 
3. D. de Hdds (3a )  
4. F Hoek IIVI 

. , 
8. R. Wiggers (+b2) 

HISTORISCH ! 

Ben I ~ r a a r  harstte in een woedebui los, toen Inen hem ver- 
weet dat z'n lessen een weinig ,.eentonig" waren en stelde 
voor voortaan op  z'n handen de lokalen binnen te komen, 
vervolgens z'n jasje uit te trekken en de leerstof te animeren 
met enkele gekuiste woorden. 



Een was slimmer.. . 
Leonardus B. F. P'ilster ujas kennelijk tevreden. 

Met het bij al zijn empl»yt's bekende gli~~ilachje, inneiriend 
en toch hooghartig als het, naar zijri eigen oordeel. was. staar- 
de hij voor zich uit. 
Onafgebroken deed hij dit niet: af en toe werden de scherpe 
oogjrs iri liet ielr te niolliye gezicht kleiner. en clan krck 
Leotiardiis R. F. rond door het .,Gotiden Okshoofd". 
Het liep tegen theetijd. en het cafétje was dan ook gezellig 
vol: dczc indruk werd nog versterkt door het lichte waas van 
sigaretterirook, ddi ieder tcifeltje afzoriderde van de anderen. 
en toch ôllr ~ I . L J F ~ ~ P S  I I > ~ I I S P I ~  v ~ r e n i g d ~  tot een g~lijkmatig 
murmelende nchtrrgrond. Af en toe w-crd het gcroczemoes 
overstemd door vrolijk gelach uit een of andere hoek. een 
storing overigens, die de sfeer van intimiteit en gezelligheid 
slechts verhoogde. 
Mijnhccr Pnlstrr, in lederuzaren, zat aan een tweepersoons- 
tafel in een hoekje bij het raam. Hii was meer d r m  trvredeii. 
Trvrederi. oiridat Iiii zo'n inooi plaatsje had bemachtigd. Tc-  
vrcden, omdat hij niet, zoals dc mensen huiten. door de regen 
hocfdc te hoggcrcn. Tevreden ook. omdat hij op  het punt 
stond een grote zaak af te sluiten. Kortom. hij was trots op  
zichzelf. Waarom ook niet? Een rilling van behagrlijkheid 
liep o\,er zijn rut, en hij schurkte even tegen de stoelleuning. 
Over e n k ~ l e  ui-en Iiad I i i j  grld. c i~e  goud geriiankt. Eigenlijk 
was di. zaak a1 in kznnen en kruiken. Hij had hct verdraaid 
aardig voor elkaar gebokst. al zei hij het zelf. 
Zijn klant. een portemonnaie-fabrikant. had met hem om vier 
uur afgesproken in het ..Gouden Okshoofd". Kijk. dat w.as 
nu weer een idee van hem geweest: een zo belangrijke hc- 
sprekitig tt- VOETPI1 in zo'n intieme gelegenheid. liever dan op  
zijn eigen kantoor. waar hij al zijn macht tentoon zou spreiden 
voor dat ene kleine figuurtje tegenover zijn enorm gothisch 
bureau. Zoiets zou hij niet willen: Mijnheer Palster was een 
zeer bescheiden iiieris...... 
Hij bestelde een biertje. Het laatste vandaag, na111 hij zich 
streng voor. Tevrr l  alcohol zou zijn corpulentie in de hand 
werken en een hiermee evenredige schade aan zijn hart be- 
rokkenen. 
Leoiiard B. F. had een heilig ontzag voor alles wat d o k t ~ r  
was. Roken en drinken zou hij er laiigzaani aan geven: Elke 
dag een slok en ren stinkstok niinder. was zijn zelf bedachte 
leuze. Leoiiardus B. F. Palster grinniktc. 

De deur van het cafë zwaaide open en een riatte jas en een 
druipende hoed stapte naar biiiiien. Plotst-liiig was de hc- 

zadiqde mijnheer Palster ieli en al activiteit. Hij trok zijn 
das r ~ c h t .  S ~ S C C ~  nlct de rechterhand vluchtig over zijn - 
keurige - haar. knipte een pluisje uan zijri hoed. die i i i  de 
vensterbank liig en ging aa l ida i l i t ig-v~rv~dd naar buiten 
zitten staren. 
Na een halvc minuut keek hij weifelend achterom. De natte 
figuur was opgelost in de vochtige en rokerige darrip in  ie 
kroeg. Hij hcorde uan rechts ren kreet: ,.ha. die Wiir;. er1 
werd kritibiq. FIii kerk op zijn zwitsftsi- Iiorlogr. Tien over 
v i ~ r  . . .  . . Misschien was dr  w-rg glad en Jansen iets vertraagd. 
Hij peinsde over de rol, die het toeval kan spelen in een men- 
senleven. Als hij twee jaar geleden inirt . . .  
Hij schrok op  toen het oiihrrispclijk-zmnrtr silhouct van de 
krllnrr tegenover hem stond. .,Uw bier. mijnheer." Hij keek 
op zijn horloge. Kwart over. Verdorie, het werd vervelend. 
Hij nam een slok. Het hielp zijn herserien op  gang. Hij begon 
weer te piekeren over de redrri, waaroiri zijn klont te laat 
zou korne~i. G~iitlluseil.d, zandt-I. ~ r b i j  iia t? denken bekeek hij 
ilr zwart? gestalti van de obrr, dir zich losmaakte uit dc nevel 
ili het cafc. Plotsrling rralisccrde hij zich. dat de man tegen 
hem praatte: ...... ,.Interlokaal, m'neer. Gaat U even mee?" 
Lieve hemel, dat zou hij zijri. IIii stond op otii niet d? krlliicr 
mep te gaai,. Toen zag hij het verse, schuimende glas bier. 
Hij begreep. dot het niet ging. Zou  hij het snel opdrinken? 
Zonde van dit laatste glas van vandaag. Het laten staan? 
Maar dan zou iedere grapjas, die de lege talel zal st~taii met 
het volle glas, het bier op  kunnen drinken. 
Toen school Leonardus B. F. Palster pen genialr gcdachte 
door lict hoofd. Rliksrinsncl trok hij zijn vulpen. nam een 
spijskaart, kraste er met grote letters op: ,,Ik heb erin ge- 
spuwd,'' en legde dit op  zijn glas bier. Zelfvoldarier dan ooit 
ging mijnheer Palster naar de tel~foonci-l. Dit probleem was 
opgelost. Voor zoiets morst je nu Palster heten. En wat zou 
Tansen nu te vertellen hebben? 

Toen hij terugkwam na het vruclitcloze gesprck. vastbesloten 
*ia zijn biertje direct huiswaarts te gaan. zag hij het menu 
naast het glas liggen. Medelijdend glimlaihte Palster. Men 
had er heus niet van gedronken. Trots op zijn eigen sliirilieid 
wilde hij het papier u~egleqgen. Hij verstarde iii deze vrolijke 
beweging. Leonardiis B. F. P a l s t ~ r  vocldc zich opeens niet 
meer tevreden. O p  het papier stond onder zijn roemruchte 
uzoorden tww I~ttergrclien hijgeschreven. Men uras slimmer 
gcwccst dan dc grote Palster. E r  stond: ,.ik ook". 

ALICE. 

Noot van de redactie: Om de klacht van pater conrector (.,er 

Overzicht ,,, de 1957-'58 worden te weinig boeken gelezen') te onderstrepen. puhli- 
ccren wij onderstaand statistiekje met dank aan de bibliothe- 

schoolbibliotheek caris, die erop heeft zitten zwoegen. Voorts zij iiog vrrmcld, 
dat een groot aantal r i iruu.~ bo~ket i  ren plaats hebben ge- 
vonden in dr  kasten van de bibliotheek. 

1 2 3 4 5 I1 I11 IV V V1 Div. Totaal 
Ondcrhouw 1082 205 61 288 l 15 3652 
Literatuur 14 25  46 23 148 12 25 21 35 27 7 385 
Duits 2 48 136 94 59 3 31 31 15 3 422 
Fïi711s 3 3 I6 112 3 8 3 5 2 155 

Engels 1 1 1  94 84 3 12 6 8 2 220 
Techniek 25 21 h5 9 2 32 5 13 3 5 180 
Cliristendooi en Cultuiir 2 3 32 2 15 5 l 2  17 8 6 2 104 
Sterrenkunde 6 30 8 5 l 8 58 
Aardrijkskunde 6 7 14 6 2 8 1 2 46 
Historic 2 1 3 3 3 1 l 14 
Ontspanning 22 5 14 3 i l 49 
Tijdschriften 20 1 58 4 1 40 7 131 
Biologie 9 6 I 18 2 36 

Totaal 

Totaal per klas 1193 352 449 252 426 421 i 1  102 96 53 35 3450 

7 



Omdat na de Sportdag van 7 juli j.]. tijdens het verleden schooljaar geen 
Tolle Lege meer is verschenen, kunnen we pas nu een verslag brengen 
van dit festijn. 

Onder vrij redelijke weersomstandigheden werd op 7 juli de eerste van de 
jaarlijks te houden sportdagen georganiseerd. De bedoeling is dus om jaar- 
lijks op maandag na de proefwerkweek een atletiekdag te houden, waarop 
alle klassen (behalve de eindexamenklassen) zich meten in het lopen, 
springen en werpen, waarbij voor de lagere klassen nog touwtrekken en 
voor de hogere klassen touwklimmen 'n punt van het programma vormen. 
De eerste dezer sportdagen nu is zeer goed geslaagd. De organisatie was 
perfect en het hele festijn liep dan ook op rolletjes. De enige strubbelingen. 
die even het tijdschema in de war hadden kunnen doen lopen, kwamen 
van de jongens zelf omdat n.l. bij de estafettes bleek dat sommige klassen 
op bepaalde punten 'n groot tekort vertoonden aan organisatievermogen. 
Maar natuurlijk waren dit de kinderziekten en bij volgende gelegenheden 
zal alles wel nóg beter geregeld zijn (o.l.v. de sportcommissarissen). 
O m  op de wedstrijden als zodanig terug te komen: De klassen waren ver- 
deeld in verschillende poules. 
In POULE A streden de eerste klassen om de eer (en de prijzen). 
l a  bleek de sterkste te zijn: zij behaalde 22 punten. Daarna volgden IC met 
19 punten, l b  met 18 punten en Id met 11 punten. 
De winnaars van de verschillende nummers waren: 

POULE D was de poule der ,,Azen", (zonder 
afbreuk te doen aan de andere poule's), want 
hier maten 4ab2, 4b, IV en V hun krachten. 
4b triomfeerde met 29 punten. V werd tweede 
met 23 punten, 4ab2 derde met 20 punten, ter- 
wijl IV zich tevreden moest stellen met de vier- 
de plaats (18 punten). 
De sterren van onze rasatleten hebben vooral in 
deze poule danig geflonkerd en er werden hier 
zeer goede tot uitstekende en zelfs buitengewoon 
goede prestaties geleverd. (rekening houdend 
met de baan). 
Bij de 100 m. b.v. liet Evert Delenbag (4b) de 
uitnemende tijd van 11,8 sec. afdrukken. 
Bij het verspringen was er eveneens sensatie. 
Nadat Pieter Mascini (4ab2) en Peter v. Bueren 
(IV) beiden 6 m. precies hadden gesprongen 
(over de bak!!), maakte Evert Dellenbag een 
formidabele sprong van 6 m. 10 cm., hetgeen 
hem zijn tweede medaile opleverde. Jammer ge- 
noeg was Dellenbag geblesseerd aan zijn hand. 
zodat deze all-round atleet zich bij zijn favoa 
riete nummers. n.l. het kogelstoten en speerwer- 
pen, niet volledig kon laten gelden. Deze num- 
mers werden nu gewonnen door resp. Otto 
Koenders (4ab2) met 11.20 m. en Peter v Bue- 

60 m. hardlopen: Shi ( l d )  8.5 sec. - verspringen Versteegc ( I C )  4.70 m. - - - 
h'indbalaerpen Rosrnan ( I C )  28,40 m. - kcistiebalwerpen: Piet ( l a )  57 m. 

De tweede klassen vormden POULE B. Hier was 2a met 31 punten de 
sterkste, terwijl de ranglijst er verder als volgt uitzag: 
Ze: 2b met 26 punten: 3e: 2c met 22 punten; 4e IIa met 14 punten; 5e IIb 
met 11 punten. 
De individuele winnaars waren: 
80 m. hardlopen: André Mascini (Za) 10,l sec. - verspringen: Christiaanse 
(2a) 5 4 5  m. - speerwerpen: Louis Kat (IIb) 37 m. - kastiebalwerpen: 
Soeters (Za) 70 m. 

POULE C bestond uit de derde klassen en hier werd 3b winnaar met 24 
punten, 111 gymnasium werd 2e met 17 punten en 3a 3e met 13 punten. 
De individuele nummers werden grote successen voor Pom Beelen (3b) en 
Mons Weyers (111) die beiden drie nummers wonnen. 
Beelen won de 100 m. in de, zeker voor deze baan. goede tijd van 12 
sec. Bij het kogelstoten en het hink-stap-springen was hij eveneens de beste 
met respectievelijk 10 meter en 11 m. en cm. Weyers gooide de speer het 
verst (35,40 m.), maakte de uitstekende sprong van 5 m. 90 cm. en bleek 
bij de 800 m. een klasse beter dan zijn rivalen (die zijn rivalen dus niet 
waren). Hij liep de ,.2 ronden en nog een stukkie" in 2 minuten 13,8 sec., 
hetgeen eveneens een zeer goede prestatie was. 
Het enige nummer dat door iemand anders dan deze twee topfiguren werd 
gewonnen, was het touwklimmen, waar Stokman en Hokkeling (beiden uit 
3b) dezelfde tijd maakten: 23,5 sec. 



voor een kleintje vervaard is. Het was werkelijk geen schande zo te ver- 
liezen. De uitslagen nu van dit tournooi zijn (voor zover ze binnen zijn): 

ren ( IV) met 35.60 m. Bas van Es (IV) won, 
evenals Dellenbag, twee nummers. Bij het hink- 
stap-springen maakte hij een sprong van 11,45 
m., terwijl hij ook het touwklimmen op zijn naam 
bracht in de zeer snelle tijd van 19,2 sec. 
Het laatste nummer (vóór de estafette's), de 
800 m., was een waardig besluit van deze mid- 
dag door prachtig lopen van verscheidene 
jongens. 
Er werd in twee ,,manchesv gelopen, waarbij 
Eddy Völker (4b) in de eerste serie, al bij de 
start de kop nemend, duidelijk de sterkste was. 
Hij finishte onbedreigd in de goede tijd van 2 m. 
15.7 sec. 
Graag hadden we hem in de tweede serie zien 
lopen, omdat we dan een betere vergelijking 
hadden kunnen maken tussen hem en de andere 
favorieten, want in de 2e serie kwamen de 
grootste troeven aan start. 
Al direct na het schot ging het zeer snel en in 
de eerste bocht scheidde de elite zich al af van 
de rest. Pieter Mascini trok de snelle eerste 
ronde aan de kop, maar bij het ingaan van de 
laatste ronde nam Jan Kievit. de grote favoriet, 
zijn taak over om er vervolgens zo hard aan te 
trekken, dat alleen Wim v. d. Brink ( V )  en 
Peter v. Bueren hem nog enigszins bij konden 
houden. Tweehonderd meter voor de finish lag 
v. d. Brink al op 50 m. en v. Bueren op 
2 80 m. In de prachtige tijd van 2 m. 6.5 sec. 
finishte Kievit als zeer royaal winnaar. V. d. 
Brink werd tweede in 2 m. 14.6 sec. en v. Bueren 
derde. 
Na afloop reikte pater Conrector de prijzen 
(fraaie medailles voor de individuele winnaars 
en even mooie vaantjes voor de beste klassen) 
uit en besloot hij deze zeer geslaagde sportdag. 

f? 
TENNIS 
Ook dit jaar werd er een school-tennis-kam- 
pioenschap georganiseerd, deze maal onder lei- 
ding van pater Verner. 
Hoewel wij bij het schrijven hiervan nog niet 
de eindresultaten weten (men zie daarvoor dus 
het volgende nummer), kunnen we wel zeggen 
dat er onder de naam van (.én jongen een hele 
dikke streep komt te staan, n.l. die van Ralph 
v. Kleef. Deze Trinitariër, dit jaar voor het eerst 
lid van onze Zijlweg-gemeenschap, liet ons even 
zien hoe je tennissen moet. Fantastisch! De wijze 
waarop hij b.v. de grote favoriet voor de titel, 
Hans Piët, van de baan veegde was enorm, ter- 
wijl we toch allemaal weten dat Hans Piët niet 

ENKELSPEL 
l e  ronde: F. Schröder-M. Weyers 6-0; 6-1 - F. v. Coevorden-P. Thole 
1-6; 0-6 - Chr. Vogelzang-L. Kat 6-2; 7-5 - T. v. Dam-P. Bestebroer 
2-6; 3-6 - K. Balm-A. Mascini 6-1; 6-1 - P. Huyboom-P. de Koning 
6-2; 6-2 - B. Dieker-W. Pastoors 6-3: 5-7: 10-8 - M. Bosman-R. v. 
Pampum 6-0; 6-1 - G. v. Galen-J. Hoffscholte 4-6; 2-6 - H. Koenders- 
J. v. d. Veer 6-3; 4-6: 6-0 - H. Bosman-F. de Vos 6-2; 3-6; 7-5. 

Achtste finales: F. Schröder-P. Thole 1-6; 3-6 - H. de Brouwer-Chr. 
Vogelzang 4-6; 6-0: 6-3 - P. Bestebroer-K. Balm 6-2; 6-0 - P. Huyboom 
-W. v. d. Brink 1-6; 1-6 - B. Decker-M. Bosman 0-6; 2-6 - B. Ha- 
mann-J. Hoffscholte 1-6; 4-6 - R. v. Kleef-H. Koenders 6-0; 6-0 - 
H. Bosman-H. Piët 3-6; 0-6. 

Kwart-finale: P. Thole-H. de Brouwer 3-6; 1-6 - P. Bestebroer-W. v. d. 
Brink 3-6; 1-6 - M. Bosman-J. Hoffscholte 6-3; 4-6; 6-4 - R. v. Kleef 
-H. Piët 6-3; 6-0. 

Semifinale: H.,de Brouwer-W. v. d. Brink 6 3 ;  6-1. 

DUBBELSPEL 
A. MarciniIM. Weyers-F. v. CoeverdenIJ. Hoffscholte 1-6; 1-6 
Ko BalmlH. J. Bosman-F. de Vosfl. Versteege 6-4; 6-2 
T. v. Dam/P. Huyboom-M. BosrnanlChr. Vogelenzang 0-6; 2-6 
B. Dicker/R. v. Pampus-W. KrijnenIK. Nederkoorn 6-1; 8-6 
H. KoendersIJ. v. d. Veer-G. v. Galen/F. Schröder 6-4: 6-2 

 wart-finale': 
H. de Brouwer/B. Hamann-F. v. CoeverdenIJ. Hoffscholte 6-4; 4-6: 6-2 
L. KatIR. v. Kleef-Ko BalmlH. J. Bosman 6-0; 6-2 
H. BosmantChr. Vogelzang-B. StickerIR. v. Pampus 6-0; 6-3 
H. KoendersIJ. v. d. Veer-W. v. d. Brink/H. Piët 8-10; 6-2; 1-6 
H. BosmantChr. Vogelensang-W. v. d. Brink/H. Piët 3-6; 7-5; 2-6. 

ATLETIEK 
Enige jaren geleden was onze school bij iedereen bekend als de school met 
het goede voetbalelftal. Sinds het Mende1 er bij is gekomen, zijn we enigs- 
zins achteruitgegaan op voetbalgebied en nu hebben we niet meer het 
boven alles uitstekende elftal, hoewel er voor de toekomst bij de lagere 
klassen genoeg goede talenten aanwezig zijn. 
Maar nu, sinds vorig jaar eigenlijk, zijn wij op sportgebied weer het lyceum 
waarnaar een ieder met ontzag opblikt. Alleen is het nu op een heel ander 
gebied dan voetbal, n.l. atletiek. 
De laatste jaren is plotseling een groot enthousiasme ontstaan voor het be- 
oefenen van de ,,moeder aller sporten" en op het ogenblik bezitten we een 
selecte groep rasatleten op onze school, die zich helemaal aan deze sport 
wijden en met een groot elan onder deskundige leiding trainen. 
Z e  zitten voor 99 % op de Haarlemse Atletiek Vereniging ,,Haarlemw, 
vanwelke club zij zo zoetjes aan een belangrijke aanwinst betekenen en 
zij hebben dan ook een groot aandeel gehad in het veroveren van de Ne- 
derlandse clubtitel voor junioren. Een feit dat toch wel even aangehaald 
mocht worden, ofschoon het buiten schoolverband is geschied. 
Dat we op het ogenblik één van de sterkste (zo niet de sterkste) atletiek- 
school van Haarlem en omgeving zijn, hebben de wedstrijden die zaterdag 
20 september j.1. werden gehouden om de ,,Mgr. Huibers Wisselbeker" en 
de ,,Deken Zijlstra Beker", duidelijk aangetoond. Dat we de ,,Mgr. Huibers 
Wisselbeker" niet wonnen, komt, omdat de St. Theresiaschool bij de meis- 
jes een nóg hoger puntentotaal behaalden, dan wij bij de jongens. Maar 
eigenlijk hebben we de ,,Deken Zijlstra Beker" liever. want deze blijft voor- 
goed in de prijzenkast. 
De deelnemers werden in leeftijdsgroepen ingedeeld, n.l. van 13 en 14-, 
15 en 16- en 17 en 18-jarigen; de resultaten van de laatste groep telden 
echter niet mee voor de beker, om de V.G.L.0.-scholen en U.L.O.'s, die 
geen atleten van deze leeftijd in konden schrijven, een even grote kans 
te geven. 
Bij de 13- en 14-jarigen hadden we niet veel in te brengen (dit wordt be- 
denkelijk voor de toekomst!), zodat de 15- en 16-jarigen voor de punten 
moesten zorgen. 
De 50 punten die we in totaal behaalden werden bijeengescharreld door 
vijf jongens, die dan ook op hun resp. nummers ver boven de rest uitstaken. 
Monse Weyers won met een sprong van 1 m. 52 cm. het hoogspringen, 
voor ,,stalgenoot" André Mascini die over de 1 m. 45 cm. wipte. 
Het verspringen werd ook een dubbele overwinning. Kees Christiaanse won 
verrassend met een sprong van 5 m. 34, terwijl Peter v. Bueren met een 
voor zijn doen onder de maat blijvende 5 m. 29 de tweede plaats bezette. 
Monse Weyers werd hier met 5 m. 9, 4e en viel dus eveneens in de punten. 








