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Hoe moeilijk is  het, om hierbij nu eens niet op te  merken, dat het leven een schaakspel gelijkt. 

Als onderschrift bij deze foto, genomen u i t  de f i l m  ,Het zevende zegel' van Ingmar Bergman, 

l i jk t  ons passend: onzekerheld en dreiging kunnen zich i n  vele vormen i n  di t  leven aan ons 

voordoen. Slechts een dreiging is  zeker niet te  ontkomen : de dood. Door evenwel de medemens 

goed i n  het oog te  houden overziet en achterhaalt men alle andere onzekerheid en dreiging. 



dierbare lezers, 

De redactie van Tolle Lege wenst hen, die aan het eind van het vorig schooljaar met goed succes hun eindexamen hebben 
afgelegd, van ganser harte proficiat, en hoopt, dat zij het ver mogen brengen in het leven. Tevens hoopt zij, dat zij spoedig in 
het voetspoor mag treden van hen, wier namen thans volorn: 

GYMNASIUM A: 

J. Bader. 
P. van Bueren 
J. van Dril 
P. Hogerheijde 
G. Lipmann 
D. den Nieuwenboer 
P. Preenen 
P. van Rooiien 
F. Schoone 
J. Schoorl 
J. Smolenaars 
Th. Schouten 
M. Weijers 

GYMNASIUM B: 

Th. Bellm 
W .  van Gessel 
W. Krijnen 
M. Pöttker 

H.B.S. A: 

R. Al 
A. Beuger 
H. van der Bruggen 
F. Dellenbag 
B. Dicker 
W .  Derksen 
M. Ellis 
R. Goemans 
W. Goemans 
J. Gramberg 
M. de Groot 
P. de Groot 
Th. de Haas 
J. van Heems 
A. Henzen 
J. Hesseling 
W .  Juffermans 
M. van der Klauw 
A. Masrini 

H. Moné 
R. van Pampus 
A. Rutte 
G. van der Vlugt 
H. de Vreede 
J. Warmerdam 

H.B.S. B: 
J. Aders 
S. Albracht 
P. Bestebroer 
L. Bijvoet 
G. Braam 
P. Bulters 
H. Bunnik 
F. van Coeverden 
H. Fransen 
R. Geijsen 
Th. van Goor 
J. Goossens 
R. Greeuw 

Th. Haver 
H. van Hout 
P.  Huijgen 
P. Knip 
H. Haverkamp 
F. van der Kolk 
Th. Kolstee 
J. Kronenhurg 
N. van der Meer 
W .  van Noort 
J. Nooij 
B. Nijhuis 
J. van der Peet 
P. Rooijmans 
F. Snel 
0. van Uden 
A. Verdonkschot 
R. Völker 
H. de Vreede 
P. Willïmse 
L. Zandstra 

Het nieuwe jaar is begonnen met zijn veranderingen en wisselingen in het lerarencorps, met het verschijnen van nieuwe personen 
in de schoolgemeenschap: nieuwe leraren, heel veel nieuwe leerlingen; ook Tolle Lege is in de ban gekomen van al dit nieuwe 
en gevoelt een dwingende behoefte aan een ander heer. Dit nummer is nog van de redactie, zoalb deze het vorige jaar was; 
bet volgende nummer zal reeds door de nieuwe redactie verzorgd worden, terwijl de oude redactie haar dan slechts een helpende 
hand zal toereiken, 

Wanneer wij de voorbije jaargang van 
Tolle Lege nog eens bezien, voelen wij 
ons echt een beetie trots. Het is niet zo. 
dat de nummers van het afgelopen jaar 
véél heter zouden zijn dan die der voor, 
gaande jaren, maar w61 is duidelijk te 
merken. dat de moeite, die de redactie 
besteed heeft om ook de Lay-out wat 
beter te doen zijn, niet vruchteloos is 
geweest. 

W a t  de inhoud van elk der nummers 
betreft willen wij nog zeggen, dat de 
kwantiteit der ingezonden stukken kopy 
niet van dien aard was, dat er veel ge- 
selecteerd kon worden. Omdat de artike- 
len ovenwel allemaal op behoorlijk puil 
stonden, is dit niet zo'n heel groot be- 
zwaar gebleken. 

Wij hopen, dat de nieuwe redactie zich 
mag verheugen in een zo grote toevloed 
van kopy, dat zij secretaressen e.d. in 
dienst zal moeten gaan nemen om de 
kopy te kunnen verwerken. 

Het artikel op pagina drie over het ver- 
trek van Pater Verhagen doet onze ge- 
dachten uitgaan naar Pater L. J. Reykers, 
die in zijn plaats prior geworden is van 
het convent aan de Zijlweg, en die zovele 
jaren onze conrector is geweest en dat 
ook zal blijven. Wij danken hem hartelijk 

voor de vele zorgen die hij aan ons he- 
steed heeft en hopen, dat God hem zal 
bijstaan in zijn van nu af aan dubbel 
zware taak. 
Het doodsbericht van F. Grapperhaus, 
die in 1957 aan onze school eindexamen 
H.B.S.-A gedaan heeft en die overleden 
is bij een ernstig verkeersongeval op de 
Zandvoortemg, doet ons denken aan de 
woorden van Habindranath Tagore: 
,,Sterven is het uitdoven van de lamp in 
het morgenlicht - niet de vernietiging 
van het zonlicht". Hij is bij God; dit is 
de troost voor allen die hem in dit leven 
gekend en bemind hebben. 
Het gezin Coremans-Witkamp geeft, met 

grote vreugde en dankbaarheid aan God, 
kennis van de geboorte van hun dochter- 
tje Ineke, dat bij het heilig doopsel in 
Gods genade werd aangenomen en onder 
de bescherming van de heiligen Catha- 
rina, Joanna en Maria werd gesteld. God 
moge haar en haar ouders zegenen. 

De jongens van de lagere klassen verwij- 
zen wij hier met nadruk naar de pagina 
die speciaal voor hen bestemd is: zij vin- 
den daar onder meer fijntjes en nauw- 
keurig uitgedrukt, hoe zij kopy moeten 
inleveren. Dat zal hun ongetwijfeld zéér 
van pas komen. 

De aftredende Redactie. 

T O L L E L E G E schoolorgaan van het Triniteitslyceum te Haarlem. 

eindredactie Pim de Vroomen, Frans van Eyndhoven 

redacteuren Nico van Os. Kees Schrarna, Paul van Bueren, Erik 
Verpaale~i, Wouter Stuifbergen. 

foto's Toïnc van Agtmaal 

red. en adm. Zijlw.cg 199. Haarlem (post Overveen) 
telefoon 13523 
girorekening 77435 onder vernielding van ,.Tolle Lege'' 



Pater Leopold Verhagen 
Het besttiiir van de  Nederlandse provincie der paters Augus- 
tijnen heeft pater Verhagen overgepiaatst naar Eindlioven. 
waar hij o.a. als godsdienst-leraar werkzaain zal zijn. Hij zal 
daar meer tijd hebben om aan zijn huitenscholaire werkzaam- 
heden te- besteden, zoals zijn televisie-epilogen en vele le- 
zingen. 
Zijn voornaamste taak in Haarlem was zijn prioraat over 
het klooster vaii de Allerheiligste Triniteit. Het feit dut hij 
hier zes jaar - de maximum tijdsduur - prior geweest is, toont 
reeds dat hij door het provinciaal bestuur geapprecieerd werd. 
maar vooral wordt dit duidelijk. wanneer men de meningen 
van zijn confraters peilt. die allen - in zoverre ik dit beoor- 
delen kan - hem ten zeerste waardeerden. 
De priester pater Verhagen was zoals hij leerde. hoe een pries- 
ter zijn moest: ..Jezus leeft in zijn priesters. In deze zin is 
de priester een levend sacrament van Christus. Christus 
zeide: ,.Zoals de Vader Mij heeft gezonden, zo zend Ik ook 
u. De zonden zullen vergeven worden aan alle mensen, die 
gij vergeving schenken wilt. maar degene die gij geen ver- 
geving schenkt, die blijft met zijn zonden zitten. Gaat over 
heel de wereld, leert verder wat Ik II heb geleerd en doopt. 
W i e  u hoort, hoort Mij". 
Als leraar heeft pater Verhsgen door zijn lessen ons. Trini- 
tariërs, een houding gegeven. Hij leerde ons Christus kennen 
enerzijds als de tweede persoon van de H. Triniteit. maar 
anderzijds bracht hij Christus dichter hij ons als 'n mens 
zoals wij. 
.,Christus is gekneed uit hetzelfde menselijke deeg. geplant in 
de menselijkheid; die ook 'n fysieke en psychologische groti 
heeft gehad; die ook moe werd. zodat Hij in slaap viel achter 
in 'n boot tijdens 'n onweer". 
Maar evenzeer leerde hij Christus kennen als ,.'n fascinerend 
leider. absoluut onafhankelijk en met 'n eigen grootheid". 
.,Op 'n dag neemt Hij 'n eind touw en ranselt de lui de  tempel 
uit. die de heilige plaats onteren door het verkopen van 
riinderen." 
Christus zet Zijn incarnatie voort in ons. in al Zijn leerlingen. 
Christus schijnt ons te zeggen: ,,Geef mij je lippen. want ik 
wil de leer van mijn heil verder verkondigen; Geef mij je 
armen, want ik wil doorgaan de arbeid te heiligen: je voeten, 
want ik wil blijven lopen achter de verloren schapen aan; 
je hele lichaam, want ik wil verder gaan met lijden; je hart, 
opdat ik verder kan gaan al mijn broeders te beminnen ......" 
,,Tengevolge van dit goddelijk leven dat medegedeeld en 
verder gegeven wordt. zijn Christus en de Christenen één. 
Christus en de Kerk zijn één". 
Pater Verhagen heeft ons ook 'n houding meegegeven aan- 
gaande de heilige mis, vooral zijn praktische raadgevingen 
waren zeer hanteerbaar voor ons. 
.,Pas op dat je het leven niet deelt in twee stukken: het 
devotie-leven en het gewone leven. Het kven is één. Het 
hele leven wordt gesterkt en gevoed door Jezus". 
E n  wie zou dit. eenmaal gehoord, kunnen vergeten, dat  
.,]te missa est, wil zeggen: Ga, en ga in het gewone leven 
voortzetten, beleven, wat hier is gedaan." 
Pater Verhagen heeft de heilige mis voor ons tot een gemeen- 
schappelijk vieren van het offer van Christus gemaakt; wij 
droegen allen tesamen de heilige mis *p; niet alleen doordat 

Foto: .Veil Herbert. 

wij van hem een beter inzicht in de heilige mis kregen. maar 
ook doordat hij de liturgie meer aanpaste aan de gemeenschap. 
Z o  ook droegen vele nieuwe kerkliederen, die hij zelf schreef. 
bij tot een meer intense beleving van het heilig misoffer. 
Pater Verbagen behandelde altijd in het 3e trimester van de 
vierde klas het huwelijk. hij deed dit op voortreffelijke wijze. 
Je had er echt iets aan. 
Hii deed dit o.a. aan de hand van pater Thivollier: .,De liefde 
en het huwelijk zijn het werk van God en maken deel uit 
van zijn wereldplan. De genoegens van lichaam en ziel, die 
man en vrouw hinden. bewijzen dat God hun geluk voor 
ogen had bij de opzet van dat plan. 
God heeft gewild dat man en vrouw op elkaar aangewezen 
slechts één leven zouden zijn, waarin zij elkaar aanvullen en 
dat zij samen een haard zouden vormen. waarin het leven 
ontluiken kan, opdat het menselijk geslacht zich voortplante en 
ontwikkele. en opdat er  nieuwe kinderen Gods geboren zouden 
worden." 
Pater Verhagen heeft ons het geloof op praktische wijze 
geleerd. Hij zei vaak van zichzelf, meer thuis te zijn in de 
praktijk dan in de moeilijk-begaanbare terreinen van de 
theologie. Vooral zijn vergelijkingen, waarvoor hij een aparte 
gave moest hebben, waren raak en diiidelijk. 
Wij. Trinitariërs. zullen pater Verhagen en zijn persoonlijke 
belangstelling voor eenieder van ons, node missen! 
Ons  past een grote dankbaarheid. 

Chris Vogelzang 

AGENDA woensdag 8 november 

Einde van de lessen om 12.20 uur. 
T e  14.00 uur lerarenvergadering. 

maandag 30 oktober 
To t  en niet donderdag 2 november Herfst-pauze. maandag 13 november 

vrijdag 3 november Culturele dag. Hoogmis in de parochiekerk te 
Orn 9.15 uur hervatting van de lessen. Overveen om 9.15 uur 
Eerste vrijdag. Geen verplichte hoogmis; voor de Declamatie-wedstrijden; uitreiking van de Coebergh- 
5c en 6e klassen beginnen de lessen om 10.00 uur. prijs; zitting Dehatingcluh. 



EEN 
LAATSTE 
OORDEEL 

Aequo arzinio e vita, ram ea non 
placeat, taniqriatn e thestro. exa- 
mus. 

Cicero. De firzibus bonoriirn 
e? maiorum 1. 15. 59. 

Van heel hoog, of heel laag. =-ie zal 't zeggen. kwam ik aan- 
gevlogen. Ben geheimzinnige kracht stuwde mij door de Iiicht, 
snel als een havik die van grote hoogte op zijn prooi neer, 
valt. Eigenlijk was die ,,lucht" waar ik doorheen vloog niet 
rens Iiicht. Het was niets: of alles, zo u wilt. Reeds lang ge- 
leden had ik de aarde en al het hare ver achter inij gelaten. 
De ruimte waarin ik mij thans h ~ v o n d  was aan alle zijden 
even leeg en somber-grijs van kleur. Waarheen was ik op 
weg'? Ik wist het niet. ik weet het niet. W a t  had mij opeens 
zo heel hoog opgenomen? Hoe kwam het. dat  ik h i ~ r  nu zo 
snel voortsuisde? De vragen. hier gesteld, kwamen naiiwelijks 
bij mij op. Ik snelde voort door de ruimte, had geen tijd om 
na te denken, alleen maar tijd en gelegenheid om mij gronde- 
loos te verhazen. Een verhazing nochtans die niets met d r  
realiteit van de aardse verbazing gemeen had, want ónze 
vrrafondering is haast gelijk aan de vraag zelf. 
Opi-eiis echter werd het grijze oili mij heen weggeslagen door 
een zeer groot licht, dat  hoven mij begon te stralen. Roven 
mij. zrg ik. maar dat is niet heleniaal juist. Het licht was er 
opeens en lipel de wijde omgeving kreeg kleur en glans. Ik 
ontdekte rood en blauw, geel en groen, purper en oranje: 
maar zwart of wit zag ik nergens. En ook het grijs. dat zo- 
even dc enige kleur was geweest. was heengegaan onder de 
dwingende macht van het grote licht. 
Daar zag ik vóór inij - voor zover deze nadere aanduiditigen 
opgadn voor de wel zeer vreemde 0mr:tandigheden waarin 
ik verkeerde - een iets donkerder vlek in het rood. Ik voelde 
dat inijti koers zich langzaani begon te wijzigen en dat de 
snelheid waarmee ik door de ruimte schoot als maar groter 
werd. Mijn haren begonnen langs mijn hoofd te waaien, mijn 
hoofd zelf werd strakker tegen de roilip aangedrukt, en mijn 
ogen begonnen steeds meer weg te zinken in hun kassen. 
Toch voelde ik mij helemaal niet angstig. Met een vreemd 
soort genoegen zat ik dit allemaal te constateren en verbaas- 
dr  nic in het geheel niet. 
Dc wind doiiderde nu in mijn oren ei1 srliren tot diep in mijn 
nerscns en hotten door te dringen: mijn ogen moesten zich 
sluiten ondrr d? geweldige druk en mijn armen. die ik ergens 
naast mij wist, waren zwaar als lood. 
Nu ineens hcgnnnen de vragen in mij op te koineii: Hoe 
kwam ik hier? W a t  zorgde er voor dat ik zo'n Eiioririe snel- 
heid had? W a t  hetekende dat grote licht dat alles anders had 
gemaakt' Al deze vragen brachten een grotc ong~rustlieid 
met zich mee. maar toch niet zo, dat ik mijn kalmte ci- onder 
verloor. Gezien al het eigenaardige wat ik meemaakte, hlcrf 
ik eigenlijk veel te kalrri. 
Door grote nieiiwsgieriglieid gedreven opende ik ~nijn ogen 
weer, zij het dan 111et de grootste moeite. Ik schrok van wat 
ik zag. Ur rode v l ~ k  was tot een gigantische grootte aan- 
gegroeid en nam nog s t e ~ d s  toe aan de kanten. Hr t  rood zclf 
w.is zo intens scherp g~worden.  dat het pijn deed aan imiijn 
ogen. Toch deed ik ze niet weer dicht. Een hevige angst Iiad 
iiu bezit v,tn inij genomen. De rode vlek nam vastere vorqicn 
aan. streds vaster en tenslotte was het een bodem gewordm. 
Z o  te zien altliasis. Ik begon mij nu  zorgen te maken hoe 
alles zou aflopen het had er  veel van weg, dat. 21s dit zo 
doorging. ik tc pletter zou vlieger1 teilen al  dat rood. Da;ir 
voelde ik nog niets voor. Maar wat te doen? Mijn ?nrihcid 
scheen nog tor te nrmen. het rood werd steeds angstwckiir~i- 
der zowel door dc omvang van de vlek als door dc felheid 
van de kleur. 
Het ging vlug: het rode naderde inaar steeds en danste voor 
iiiijri  ogen. Nu gierde de wind in mijn oren. Op mijn rug 
v o ~ l d e  ik het grote licht schijnen. Hct brandde door mijn 
kleren heen. Ik voelde. hor mijn huid zich samentrok ei1 er zich 

grote blaren vormden. De pijn drong tot me door en maakte 
nie razend. Niets, niets kon ik doen. Voort ging ik maar, 
als maar voort ...... De stilte die toen inviel is niet te he- 
schrijven liet was alsof de piloot de niotor afzet bij een 
looping. Opeens was alle wind weg. mijn nrnieri voelden weer 
nornieal aan. zodat ik er tenminste mcc donr iniin haren knn ~ ~.~~ 
strijken. d? klarnme druk uzas van mijn oogleden weggevallen. 
En  alles was zo stil. 
Mijn snrlhcid was evenwel niet minder geworden. Dat weet 
ik zeker. In ieder geval het rood werd steeds niaar groter en 
roder. Ik vorlde mij in paniek geraken. Mijn hersens schenen 
tezelfdertijd iets anders te willen bedenken. mijn arnien b e ~  
gonnen doelloos in het rond te slaan. en mijn benen gingen 
te keer als een gek. Hoe zoti dat alles in godsnaam aflopen? 
Plotseling - de wnorden ,.plotseling" en .,opeens" kunnen 
nauwelijks voldoende uitdrukken hóe snel de overuanaen - " 
telkens waren - verscheen er een gitzwarte. p r ~ c i e s  vierkante 
vlek op het immense rood. Zonder het te willen gaf ik een 
schreeuw. het was een luid krijsen. Ik voelde dat deze vlek, 
hoe dan ook. een einddoel was. Hét eiriddoel? 
Ook deze zwarte vlek nam in zeer korte tijd - wat is tijd 
wanneer men vol angst naar iets ziet? - schrikbarende afmc- 
tingen aan, maar bleef toch steeds nog aan alle kanten be- 
invloed en overheerst donr het bloedrode rood. 
De zekerheid die ik gevoeld had. dat dit het einddoel zou zijn. 
werd een realiteit van ik weet niet wat voor orde. toen ik 
landde op Iiet zwart. Het was een vreemde geu~aarwording 
wecr te staan: mij niet aan alle zijden omringd te weten door 
een niets, dat zich op geen enkele manier laat v~rschalken. 
Alhocwcl ik me in mijn gewone doen niet gemakkelijk van 
mijn stuk k a t  brengen en ik me n i ~ t  zo gauw Iaat gaan. wel- 
den er nu onwillekeurig vele tranen op in mijn ogen. Z e  
rolden langs niijn wangen, overvloedig. 
Er viel er ren op de grond. op Iiet fluweel-zwarte dat de 
grond was, Deze traan begon te ZW-ellen en had een diamante 
schittering. Dat kwam door het grote licht boven niij, dat zo 
fel scheen. De druppel werd groter en groter. rees op tot 
voor mijn ogen en de flonkering van de bolle zijden werd 
schier oogverhlinderid. 
En daar zag ik iets in die grote driippel. Even latpr bleek het 
iets een iemand te zijn, indien je althans een op een slacht-leer 
uitgespannen mens voor een iemand wilt aanzien. Het lichaam 
hing onderste boven, zoals wunnccr rneii een varken slacht: de 
henen waren bovenaaii de ladder inct enige rafelende stuk- 
ken dik touw vastgebonden. Het lichaam was naakt en hing 
met de rug tegen d i  ladder, de armen bungelden er maar wdt 
oiider. Ik keek iiaiiwkeuriger toe. (Het felle licht werd meteen 
nog veel scherper, als wilde het mij bijstaan bij het kijken.) 
Ik schrok. Bij nader toezien bleek het hele lichaam overdcSt 
te zijn met een laag wriemelende beesten en torren. Dood- 
gravers liepen over de borst en kropen de mond-, nr~is-  en 
oogliolten binnen. Ruik en benen waren overdekt mrt kleinc 
gitzwarte miertjes, die Iiet vlees hier e11 daar al hclerna~! 
hadden weggevreten. Er tussen door lipp een soort wit:? 
luizen. die het afbraak- en verrottingsproces wat meer snel- 
heid gaven. Het was een walgelijk gezicht. Mijn ogen pui1dt.n 
thans evenver naar buiten als zij zoeven hij de grote snelheid, 
naar binnen gedrukt waren. 
D c  helheid van het licht achter en hoven inij werd verliieti- 
gend. Het kwam naderbij. Ik vorlde de verzengende hitte van 
het licht op mijn rug. maar wilde mij niet omdraaien. Het 
licht teisterde en schroeide mij. Het schouwspel voor mijn 
ogen werd steeds gruwelijker. De beesten schoten zienderoqen 
op, ze hadden nu reeds de henen en het onderlijf grheel kaal- 
gevreten. Z e  begonnen aan het hoofd en de borst. Hele stuk- 
ken vlees verdwenen. De beestjes krioelden door elka;ir, 
liepen elkaar in de weg. liepen over elkaar hcen en girigcn 
hun gang. Het leek of ieder berst nauwkeurig wist wat Iiet te 
doen had. 
Daar werd mijn aandacht plotseling getrokken naar een ]->r- 
paalde trek in het gezicht. die mij hrkend voorkwam. Ik hiil;tr 
mij meteen oin het hoofd duidelijker te bezien (achter niij 
voelde ik het grote licht met snelheid naderen. zoals win 
leeuw zijn jongen bewaakt). Het bloed liep me naar hit  
hoofd. ik dacht dat het zou barsten. DF slag die ik in :nijii 
gezicht krccg was dodelijk. want ...... de persoon die daar 
hing was ikzelf. 
Ik weet niet of inijn ouders, mijn vrienden. mijn kenriissen nu 
mijn dood nog heel lang om rriij getreurd hebben. Zelfinoord 
hangt men niet aan de grote klok . . .  Pim de Vrnonien. 



EUROPESE SAMENWE-RKING BIJ 
RUIMTEONDERZOEK 

Toen o p  4 oktober 1957 de eerste kunstmaan, Spoetnik 1, zijn 
rondjes om de aarde draaide. begon in feite de Ruimte-wed- 
loog. Amerika. dat voordien niet volledig o p  de hoogte was 
met de  gang van zaken in Rusland, realiseerde zich, dat het 
voor zover het de  ontwikkeling van krachtige raketten betrof. 
een flink eind achter was. Om liet tegenwicht in de koude 
oorlog te handhaven, kregen de amerikaanse raketbouwers 
meer steun en geld en waren ze in staat in de l w p  van 
enkele jaren een nieuwe, krachtige raket, de Saturnus, met een 
startgewicht van 550 ton, te ontwerpen en klaar te maken 
voor de eerste proefschoten. die in de herfst van dit jaar 
moeten plaatsvinden. 

Het ruimteonderzoek is dus o p  het ogenblik nog een Russisch- 
Amerikaanse aangelegenheid. Maar  voor hoe lang nog? Het 
is in de afgelopen jaren immers duidelijk geworden, dat 10 
Europa-landen. en dan vooral Engeland en Frankrijk, een 
zelfstandige rol in het ruimteonderzoek willen gaan meespelen. 

Per slot van rekenina is W . - E u r o ~ a  toch de bakermat van de 
raket- en rnimtevaaatechniek. H& principe van de Chinese 
vuurpijl. dat  omstreeks de M-E hier bekend werd. zette vele 
europe.se geleerden aan het denken. De fundamentele wet 
van de rakettechniek: ,.aktie is reaktie en is hier tegengesteld 
aan gericht", hebben we aan één van die geleerden te danken: 
de Engelsman Sir Isaac Newton. Verder waren het europese 
generaals die in de 19e eeuw voor het eerst de raket op grote 
schaal als oorlogswapen gebruikten. Weliswaar geraakte, 
wegens de perfectionering van de kanonnen, de raket daarna 
weer in ongebruik. maar in 1891 werd, weer in Europa. het 
eerste ruimteschip op papier gezet en wel door de Duitser 
Hermann Ganswindt. Het was opnieuw in Europa, en wel in 
Duitsland, dat in de  dertiger jaren de ontwikkeling van de 
vloeibare brandstofraket grote vooruitgang maakte. Het resul- 
taat hiervan was, dat de Nazi's deze raketboiiwen dwongen 
een oorlogsraket te ontwerpen en zo ontstond de 14 ton 
wegende VZ. die nog steeds het respect van iedere raketinge- 
nieur afdwingt. (Voor zover het technische prestatie betrof 
natuurlijk.) N a  de oorlog echter, toen de meeste duitse onder- 
zoeken naar de amerikaanse en russische onderzoekings- 
centra gedwongen werden te gaan en er een verdeeld en arm 
Europa achter bleef. was e r  van het tot dusver toonaange- 
vende Eiiropa natuurlijk weinig meer over. 

Nu, 16 jaar na de oorlog is de zaak anders gesteld. W-Europa 
heeft momenteel een grotere bevolking dan de U.S.A. of de 
Sovjet-Unie. en uit deze bevolking is een grote groep geleer- 
den en technici voortgekomen, die het met de financiële steun 
van alle W-Europese landen in allerlei takken van wetenschap 
kan opnemen tegen zowel de V.S. als de Sovjet-Unie. 

Het onderzoek van de ruimte moet dan ook als een uitdaging 
gezien worden die niet alleen aan ,,2 reuzen" wordt gesteld, 
maar ook aan de oiide wereld, en nu is de tijd gekomen om 
deze uitdaging te beantwoorden. Het  moet mogeliik zijn om 
het onderzoek van de  ruimte gezamenlijk aan te pakken, zoals 
het kernenergie-onderzoek via de C.E.R.N. - Ceutre Euro- 
péeene de Recherche Nucleaire - in Genève ook mogelijk 
werd dankzij de samenwerking tussen verschillende europese 
landen. D e  Verenigde Staten hehhen blijk gegeven van hun 
enthousiasme voor dit nieuwe optreden van de W.-Europese 
Staten. door in mei van dit jaar hun minister van buitenlandse 
zaken. Dean Rusk, beloften te laten doen in verband met de 
aanschaf van de raketten die voor het ruimteonderzoek van 
primair belang zijn. Maar  ook o p  dit punt wil en kan Europa 
zelf het materiaal leveren - de drietrapsraket. die nodig zal 
zijn om de eerste kunstmaan te lanceren. zal bestaan uit 3 
afzonderlijke europese raketten. 

De eerste trap wordt de  Engelse Blue-Streakraket met een 
gewicht van 93 ton. voortgedreven door vloeibare zuurstof 

en kerosine. Deze raket was oorspronkelijk bedoeld als een 
vernietigingswapen, dat over een afstand van 4500 km een 
waterstofbom kon meevoeren en als zodanig al 7 mln had 
gekost en nog 4% miljard zou gaan kosten. In april 1960 kon- 
digde de engelse minister van luchtvaart aan dat de ontwikke- 
ling zou worden stopgezet omdat de Blue-Streak gebonden 
zou zijn aan vaste, dus kwetsbare lanceerplaatsen. Sindsdien 
hehben de Engelsen getracht deze raket aanvaardbaar te 
maken als eerste trap voor een eiiropese kunstmaandrager en 
naar het schijnt niet zonder succes. 
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D e  Ze trap wordt door Frankrijk geleverd in de vorm van een 
verbeterde Véronique-raket, waar de Fransen al  veel ervaring 
mee hehben opgedaan. Deze raket weegt 8 ton, heeft 'n stuw- 
kracht van 10-15 ton en wordt voortgedreven door vloeibaar 
N2 O 4  en onsymmetrisch dimethylhydrazine, De 3e trap 
schijnt dan voor duitse rekening te komen en deze zal aan de 
kunstmaan, ook al een europees produkt, de resterende snel- 
heid geven om in een baan om de aarde te geraken. De 
nederlandse bijdrage tot dit plan zou komen op 20 mln, wat 
ca 2.6 procent van het hele plan uit maakt (ongeveer 750 
miljoen). Deze 20 mln moeten in 5 jaar betaald worden. Het 
resultaat zou dan zijn, dat in 1964 een europese satelliet o p  
een hoogte van 480 km boven de aarde gaat cirkelen. Ieder 
land dat aan het plan meewerkt trekt hier ook voordelen iiit. 

Het  is de bedoeling dat het meehelpt aan de  produktie van de 
raket- of kunstmaanonderdelen. Z o  blijft dus een gedeelte van 
het geld in eigen land, waar dan tegelijk de industrie voordeel 
kan trekken uit de  ervaring die ze hiermee opdoet. 
Het  grote nut van satellieten v a i r  radio-, televisie- en tele- 
fooncommunicatie is eveneens van een waarde, die momenteel 
nog niet te schatten valt. Het belanqriikste is overiqens. dat 
de  ëuropese landen snel tot overeenst<mking en samenwerking 
komen. Gezien de snelle ontwikkelingen van Amerika (dat 
overigens graag tot helpen hereid is) en Rusland, is er weinig 
tijd meer te verliezen. N. van Os. 



Een terugblik op de rektorsdag geeft ons toch wel een bewijs. 
dat wij, wat sport betreft, nog steeds op behoorlijke hoogte 
staan. Vooral werd er nu met veel enthousiasme gespeeld, 
wat in het verleden nog wel eens ontbrak (hierbij doel ik op 
de klassewedstrijden). 
Allereerst de Gold Rush; een steeds terugkerend evenement 
dat ook nu een ruime overwinning voor ons opleverde. 
Met liefst 64-34 werd Mendel verslagen. 
Voetbal. De lagere klassen speelden een fris spelletje voetbal 
en over het geheel genomen mogen we niet ontevreden zijn 
over het vertoonde spel. Weliswaar toonde Mende1 zich iets 
sterker, doch er werd hier tenminste met vurig élan gestreden 
om een zo goed mogelijke prestatie te leveren. Het was een 
prachtig gezicht. De pingelaars pingelden zich steeds vast 
en kregen dan vele verwijten van hun klasgenoten te horen. 
Doch wisten ze de hal op de een of andere manier tussen de 
drie stukken hout in te krijgen, dan waren ze de held van de 
dag. Al met al ging het prima, ondanks het feit, dat Mende1 
iets beter was. 
Hockey. Hierbij toonde Mendel zich gelijkwaardig aan ons. 
doch door een beter doelgemiddelde gingen wij met de beker 
(nou ja, beker.. . . .. ze waren blijkbaar voor Mendels prijzen- 
kast bedoeld) strijken. Speciaal de monsteroverwinning van 
4a (6-0) droeg hier veel toe bij. 
Basketbail. Dit werd uiteraard een grote overwinning voor 
Mendel. Met onze slechte accomodatie is het niet verwonder- 
lijk. dat Mendel met 66-12 won. 
Vollcybali was eveneens voor Mendel, alhoewel er hier heter 
partij gegeven werd. 
Handbal werd een grandioze overwinning voor ons. De gym- 
lessen van meester Bosman werpen toch wel vrucht af ...... 
Tafeltennis werd ook verpletterend door ons gewonnen. 
100-54. Gi rn waren hier Haverkamp (die tot 84 'ote menst 

In de tweede helft kwamen er veel meer kansen, aan beide 
zijden, en werd het spel dan ook aantrekkelijker. 
Na 10 min. gaf W. Pastoors, die fel en goed speelde, een 
uitstekende pass aan Co Balm. doch Co miste jammerlijk. 
Vlak hierna brak W. Pastoors weer door, schoot tegen de 
keeper aan en de terugspringende bal werd door Guido 
Rooymans keihard ingeschoten. Grote woede aan Trini-kant, 
toen deze goal geannuleerd werd wegens buitenspel. Wij 
bleven in de aanval en nu brak Co Balm door, doch schoot, 
zwaar gehinderd. net naast. Vlak voor tijd leek de beslissing 
gevallen, toen Frank Nijens de hal uitstekend uit de god 
wist te tikken (met zijn hand), waarna er een strafschot 
volgde. Peter Thole, die als keeper debuteerde, redde echter 
schitterend. Vlak hierna werd het eindsignaal geblazen. 0-0. 
Er  moest verlengd worden. In die verlenging werd Mendel 
sterker. Beynes kreeg een goede kans. doch miste. Steeds 
weer ging Mendel in de aanval, doch steeds weer hadden wij 
in de achterhoede Kees Bonarius rondzwerven. die vrijuvel 
alle aanvallen onderbrak en trachtte onze voorhoede, waarin 
Co Balm eigenlijk tegenviel, alsmede Paul Verburg, terwijl 
Breuker te weinig techniek had en Rooymans veel te weinig 
ballen kreeg, aan het werk te zetten. Pastoors probeerde het 
nog een paar keer, doch kreeg te weinig steun van zijn mede- 
spelers. Chris Vogelzang, die uitstekend speelde, hield naar 
mijn mening nog een bal met zijn voeten uit het doel. Geluk- 
kig werd dit door de scheidsrechter niet gezien. Vlak voor 
het einde van de verlenging wist Mendel nog een bal in het 
net te krijgen. doch dit doelpunt werd terecht geannuleerd. 
De wedstrijd eindigde dus zoals hij begonnen was: 0-0 en het 
ligt in de bedoeling deze wedstrijd over te spelen. 

Voetbal 
Eindelijk. na de verlenging van het hockey, kregen we de 22 
voetballers op het veld. Netjes achter elkaar kwamen de 
spelers het veld op en de ,,big match" kon een aanvang 
nemen. Het publiek was uitermate stil. Theo werd als ani- 
mator erg gemist en ik vraag mij schrijvende af, of er niet 
Theo's bij ons op school rondzwerven. Maar om op het 
voetbal terug te komen, nauwelijks had de scheidsrechter het 
beginsignaal gefloten, of de bal lag al in het net. Aad Smit 
kopte de hal achterwaarts over doelman Verdonk heen, doch 
hij stond buitenspel. Even later kreeg Karel weer een kans. 
doch nu miste hij. Langzaam kwam er meer tekening in het 
spel. Keeper Tim van Loenen wierp de bal bijna het andere 
doel in (op naar de l00 meter Tim) en uit een van deze 
.,uitsmijters" kwam de hal via diverse omwegen hij Frans 
Netscher terecht, die prachtig inschoot 1-0. 
Vlak hierna miste Pa111 van Bueren, doch Vogelaar van het 
Mendel miste voor open doel eveneens. 
Eindelijk kwam Aadje eens te voorschijn; hij zag, schoot, doch 
Verdonk overwon. Met een prachtige zweefduik werd de bal 
uit de bovenhoek getikt Steeds meer gingen we in de aanval, 
doch verder dan een buitenspel-goal van Ben van Diik. die 

punten kwam in een kwartier) en Huybens, die 80 en 60 
punten liet noteren in zijn twee partijen. 
Schaken, de grote denksport, werd natuurlijk door ons ge- 
wonnen. 15%-14%. Mende1 bleek heter in het Dammen, ook 
met gering verschil: 62-58. 
's Middags werden de twee ,,grote" wedstrijden gespeeld tus- 
sen de eerste elftallen van Mendel en van ons en die eindigden 
in een uitstekend resultaat. 

ttockey 
Op een voor hockey uitennate slecht veld, speelde ons eerste 
een redelijke partij. Weliswaar werden er ontzaglijk veel 
overtredingen begaan, waardoor het spel vrijwel dood kwam 
te liggen. doch speciaal onze achterhoede speelde vrij goed.. 
In de eerste helft speelde Mendel iets beter en het was dan 
ook voornamelijk aan het fantastische verdedigen van Bona- 
rius te danken, dat de score 0-0 bleef. 

? - 
overigens veel te veel pingelde, kwamen we niet. 
Uit een vrije trap van Vogelaar kwam een enorme scrim- 
mage voor ons doel, waarbij de hal via diverse benen in het 
net terecht kwam. I - I .  
Veel verwarring stichtte Han Koenders vlak hierna, hij een 
vrije trap. die net naast ging, maar waarvan bijna iedereen 
dacht, dat hij zat. 
In de rust spraken we nog even met expert Wim Roozen, in 
de jaren '50 de middenvoor met de fantastische kopstoot, en 
die verklaarde ons, dat we technisch veel beter waren, doch 
dat Mende1 met enthousiast spel dit gebrek aardig wist te com- 
penseren. Tot  onze grote verwondering zagen we ook nog de 
man, die talloze malen in het Nederlands elftal heeft gespeeld, 
doch nu gepasseerd is, en zo het oranje voor zijn gebruikelijke 
geel-zwart kleding heeft verwisseld: van der Linden. Ook hij 
was van mening, dat we beter speelden, maar dat we het nog 
veel beter konden en dat wij het Mendel ruimschoots moesten 
kloppen. U ziet, de fameuze rektorsdag is ook al elders in 
het land bekend geworden. 



Gesterkt en vol vertrouwen door deze mededelingen gingen 
we de tweede helft bekijken. 

i Het begon weer overweldigend. Aadje Smit. die over het 
geheel genomen niet zo goed was als anders, gaf een mooie 
voorzet en Karel Smit kopte keihard, net naast. 
Weer kreeg Karel een goede kans, toen keeper Verdonk tegen 
hem aanschoot. Door te lang treuzelen ging deze echter ver- 
loren. 
Mendel ging langzaam in de aanval en scoorde zowaar; doch 
de goal was duidelijk buitenspel, Hoe Mendel ook aanviel. 
onze achterhoede gaf geen krimp. Vooral Wim Versteege 
speelde zeer goed evenals trouwens Hans Heemskerk Paul 
van Bueren speelde ietwat onzeker, vooral in de tweede helft. 
doch gaandeweg werd w k  hij beter. De beide halfspelers, 
Thole en Brouwer deden alles om het spel te verplaatsen, 
maar de stevige Mendelachterhoede hield onze voorhoede in 
bedwang. Ten einde raad ging Peter Thole zelf maar naar 
voren en direkt werd het spel veel gevaarlijker. Hij forceerde 
een vrije trap, de hal ging over vele hoofden heen en kwam 
tenslotte op de voeten van Frans Netscher, die de bal uiterst 
beheerst onder Verdonk doorschoof. Een prachtig doelpunt! 
2-1. 
Hierna zakte de Mendelvoorhoede volkomen in elkaar. terwijl 
onze voorhoede door onsamenhangend spel ook geen doel- 
punten meer wist te maken. Dat na het laatste fluitsignaal 
Frans Netscher op de schouders ging, was alleszins verdiend. 
Hij was veruit de beste speler uit de voorhoede en bovendien 
de matchwinnaar. 
Tenslotte nog een woord van hulde aan de organisatoren 
(Theo van Goor en de gymn. leraar van het Mendelcollege 
en van ons. speciaal mijnlieer Bosman, die bergen werk verzet 
heeft, zoals pater Kuipers in zijn toespraak(je) memoreerde) 
dat alles zo perfekt liep. 
Na afloop van de prijsuitreiking gingen we ,,en masse" (Iet 
terlijk) broederlijk met Mendel verenigd (hoe hestaat het) 
onder het luide zingen van de alom bekende kreet, (die i: 
voor de eerste klassers nog eens duidelijk wil neerschrijver 

z ,,Oo, punt. Ee. punt, (e)S, punt, Aa, Oesa, Oesa, Oesasz 
Tinus,. knokke, balleballeballe ,hoi, hoi, hoi. Maat 45, haz 
haa. haa, EEn, twee, drie, hoi. Conditione. up!") naar hui 
(nou ...) met het besef een prachtige dag en stem gehad t 
hebben. , . 

TEN N IS 
Schoolkampioenschappen 
De tenniswedstrijden om het kampioenschap van de school 
zijn weer een daverend snkses geworden. Nadat in de eerste 
en tweede ronde de ,.mindere' broeders eervol voor de bijl 
gegaan waren, werden er wedstrijden gespeeld, die het aan- 
zien dubbel en dwars waard waren. In de kwart-finale was 
er een titanengevecht tussen Han Koenders en Han Goossens, 
die elkaar vrijwel niets toegaven en waaruit Han Koenders 
tenslotte als winnaar tevoorschijn kwam, maar dat het hem 
enige duppels zweet gekost heeft blijkt wel uit de uitslag: 
8-6: 5.7: 7-5. ~,~ .. 
De halve finales gingen tussen H. Koenders en M. Badonx, 
waarin H. Koenders met 6-3; 6-4 gemakkelijk won. alhoewel 
het een verrassing was, dat M. Badoux tot de laatste 4 was 
doorgedrongen, terwijl de andere halve finale tussen Jan 
van der Veer en Chris Vogelzang ging: een partij, die ook 
al gemakkelijk werd gewonnen door v .d. Veer: 6-3; 6-4. 
De finale ging dus. evenals verleden jaar, tussen Jan v. d. 
Veer y Han Koenders. De eerste set was duidelijk voor 
,,Muis , doch in de tweede set speelde Han opeens veel beter. 
Met prima spel liep hij uit tot 5-1 en de strijd leek beslist 
(althans wat de 2e set betreft), doch opeens kreeg Han een 
enorme inzinking. Niets lukte meer en Jan v. d. Veer kon 
zo naar 7-5 komen. Zes games achter elkaar gewonnen. uit 
verloren positie! 
Jan v. d. Veer was dus, evenals verleden jaar kampioen van 
onze school. 
Bij het dubhelspel was er eigenlijk geen aardigheid aan. Jan 
van der Veer en Han Koenders wonnen op hun gemak al 
hun partijen en ook de finale werd op gemakkelijke wijze 
gewonnen. 
Peter Thole en Wim Pastoors waren hier de slachtoffers. 
Met 6-2; 6-1 waren J. v. d. Veer en H. Koenders, hé, het 
wordt eentonig, evenals verleden jaar, kampioen. Vooral Jan 
van harte proficiat met je twee titels1 

Tenniswedstrijden tegen het Mendel- 
College 
Onder het oog van zeer vele supporters, we gaan eindelijk 
de goede kant op, waaronder de rektor, de conrektor. mevr. 
van Noort. enkele leraren ( ! )  en zelfs onze nieuwe concierge, 
mijnheer Grobbe. die wel degelijk hart voor ons lyceum blijkt 
te hebben, en zeer veel Trinitariërs, we waren de Mendeliers 
ver in de meerderheid. werden op 2 oklober de traditionele 
tenniswedstrijden in het kader van de rektorsdag tegen het 
Mende1 College gespeeld. 
Wij traden helaas zonder onze kampioen J. v. d. Veer aan, 
die wegens ziekte verhinderd was. zodat nu Han Goossens en 
Han Koenders enkel-speelden. terwijl Peter Thole en Chris 
Vogelzang dubbelden. 
Han Koenders trad aan tegen de sterke Mendelier J. Buynes, 
doch Han was niet in het minst geïmponeerd. Hij speelde zeer 
sterk en wist zowaar in de eerste set een 2-3 achterstand om 
te zetten in een 6-3 overwinning. In de tweede set hetzelfde 
beeld. Weer eerst gelijkopgaande strijd tot 2-2, waarna Han 
tot 5-2 uitliep en weer in 6-3 won. Dit was een uitstekende 
prestatie van Han. die nu veel beter speelde. dan tijdens de 
schoolkampioenschappen. 

Het andere enkelspel ging tussen Han Goossens en P. v. d. 
Brink. Het Icck een ,,walk over" te worden voor Han. De 
eerste set eindigde in een 6-1 overwinning. 
Ook in de tweede set leek het zo te gaan. Gemakkelijk kwam 
Han Goossens tot 3-1, doch toen u.erd P. v. d. Brink opeens 
veel beter. Hij plaatste haarzuiver en wist zo zelfs op 3-5 te 
komen, waarop een derde set onvermijdelijk leek. Doch Han 
Goossens vocht terug tot 5-5. De spanning nam steeds meer 
toe. Het werd 5-6 voor v. d. Brink. Han maakte weer gelijk: 
6-6. Nu won v. d. Brink zijn game op heel makkelijke wijze: 
6-7. Het werd zenuwslopend. Voordeel serveerder en voordeel 
ontvanger wisselden elkaar af. Het was tenslotte Goossens, 
die gelijk maakte en toen was de weerstand van v. d. Brink 
gebroken, 6-1; 9-7 voor Han Goossen3 dus. 
Het dubbelspel was letterlijk een spel(1etje) waarin Peter 
Tbole en Chris Vogelzang de bekende kat en Bosman en 
Käller de nog befaamdere muis waren, ofschoon de uitslag 
6-4; 6-2 zulks niet doet vermoeden. Ook hier dus geen enkele 
set voor Mendel. Alle tennispartijen waren dus door ons ge- 
wonnen, evenals verleden jaar natuurlijk. wat een uitstekende 
prestatie is en waarmee Mendel de eerste jekregen 
en meestal zijn die een daalder waard ..... 
Tot slot nog een woord van hulde aan pate die alles 
weer tot in de perfektie georganiseerd had. 

klap had ! 

:r Verner, 

- 
Ton van der Voort loopt 100 meter 
in 11,4 sekonden ! 
Ton van der Voort is er i.. .L,.c...,- .... ........-.. is-jeugd- 
rekord 100 meter op zijn naam te brengen. Hij liep deze af- 
dokumenten bleek. dat het schoolrekord op naam staat van 
W. Beelen, die met storm mee, 11.5 sekonden liet noteren), 
waarmee Ton een gorde stap (ren) in de richting van de 
1 1  sekondengrens heeft gedaan. Ton liet bij deze race zelfs 
de gerenomeerdc Mendelier. de Vries. achter zich. 
Ton, van harte proficiat. K. Schrama. 



E iet  zevend 
THEMA 

O p  zeker moment wordt de mens zich bewust, dat hij 
een sterveling is; hij wordt bevreesd en vraagt naar de 
zin van het bestaan. Niemand blijkt deze te kennen, 
niemand. Mensen. die zemen het wel te weten. kwetsen 
zichzelf en anderen, vermetel en zinloos. ~ ó c h  is er 
leven. Wie kinderlijk gelooft in de dingen van hemel 
en aarde, is het ge luk ian  de nieuwe morgen bescho- 
ren. Z o  is het leven. 

spelen, gedurende deze partij blijft hij in leven, wint 
hij, dan zal de dood voorlopig aan hem voorbijgaan. 
De mens wordt zich de waarde van zijn bestaan bewust 
als hij de dood gezien heeft, zijn leven is dan nog 
maar een schaakspel met de dood. 
In een biecht-scene vertelt de ridder wat zijn leven 
tot dan toe geweest is - een wuchteloos weken naar 
de zin van zijn bestaan. Hij heeft steeds getracht iets 
zinvols te presteren, tevergeefs Zijn streven is geweest; 
kennis, geen vage beloften, geen geloof. 

vrouw komt ook naar 
luit en vleit zich tegen 
zon zegt ze hem: ik ha 

Het tweede rrnnt is ve 
dorpsleven op een zem 
tenissen volgen elkaar 

Gewapende mannen be 
boze geslapen heeft, i 

zoek naar water, treft 

PROBLEEMSTELLING. 

Een ridder staat plotseling oog in oog 
personifieerde) dood. Hii schrikt en zoel 

de d w d  een ieze te ont lokn.  Hij zal met 

met de ( 
ct een mid 
partij sch; 

De ridder kijkt nu naar andere mensen, die met het- van een dode steelt, hij 
zelfde probleem zitten. Deze mensen vindt hij in een laat ie niet meer d e n  
dorp, dat leeft onder de vrees voor de naderende  est. stelling van de artiestei 

ge' W a t  blijkt: de meeste mensen zijn bezeten van de angst, ste nummer spe l t  alle 
dit drijft hen echter in de macht van andere mensen. speler loopt achter de 
Het ziin mensen die zemen een verklarina voor de armen van d e  vrouw 
dood & hebben, de pes<-de dood is een Graf Gods. 
Ook kennen zij de enige remedie hiertegen, men moet 
zich wringen in het patroon van de door God gewilde 
kerkelijke bepalingen, zo niet, dan wordt men voor 
eeuwig verdoemd. 
Onproblematische burgers mogen dit stikken, de 
ridder kan de aanspraak van medemensen op het mo- 
nopolie over de eeuwige zaligheid niet erkennen. 
Een verlichting van de obsessie der ridder komt van 
een heel andere kant. Hij ontmoet een jong artiesten- 
Daar. De harteliikheid van deze mensen ontroerd hem 
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io. dat hij zich afvraagt - is het niet nutteloos zichzelf zich niet bekeren tot Cl 
eeuwiq met vragen te kwellen, is het niet beter het stoet trekt in volle ontl 
leven i e  aanvaarden en simpele vreugden te genieten? mensen zijn nog 
De ridder zoekt niet meer, al heeft hij geen oplossing de kroeg. o o k  de smid g 
voor zijn vragen, hij heeft gezien, dat het bestaan leef* 
baar kan zijn. De partij schaak verliest hij, hij moet In het benauwde vertrel 
dood, het jonge echtpaar zal leven, hét bestaan is niet ruimte. De dief intusse 
zinloos. Dit is voldoende troost voor hem wat betreft band aan de jonge tonee 
ziin bestaan. geen geld genoeg. De s 
~khte ra f ,  nu hij zelf enig irrationeel houvast heeft ge* 
vonden, wordt hij ontsteld door de consequenties van 
de zucht naar verstandelijke verklaringen. De pest is 
een straf Gods, een meisje is de schuldige, zij moet 
met den boze geslapen hebben. dat kan niet anders, 
deze smet moet op de brandstapel uit de samenleving 
weggebrand worden. De koele redenering neemt liever 
genoegen met een d a s  ex machina dan dat hij een 
mensenleven ontziet. 

DRAMATISCHE HOOGTEPUNTEN 

Naast vele verrassende en ontroerende momenten kan 
men een drietal dramatische hoogtepunten onderken, 
oen. Het ontwaken der artiesten, de middag in het 
dorp en de gereedmaking van de brandstapel. De 
film eindigt met een hoofse ontmoeting tusen ridder en 
edelvrouwe, waarna het, vermaard geworden, dodend 
dans visioen. 
Een artiestengroep, bestaande uit een jong echtpaar 
met baby en een oudere speler, slaapt in  en wagen in 
het open veld. De jonge speler ontwaakt bet eerst, 
komt de wagen uit en duikelt kopje. Een verrukkelijk 
simpele geest. Hij praat wat tegen zijn paard en ont- 
waart dan een visioen van Maria met het kindje Jezus. 
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zevende I 
spelen. gedurende deze partij blijft hij in leven, wint 
hij, dan zal de dood voorlopig aan hem voorbijgaan. 
De mens wordt zich de waarde van zijn bestaan bewust 
als hij de dood gezien heeft, zijn leven is dan nog 
maar een schaakspel mrt de dood. 
In een biecht*scene vertelt de ridder wat zijn leven 
tot dan toe geweest is - een vruchteloos zoeken naar 
de zin van zijn bestaan. Hij heeft steeds getracht iets 
zinvols te presteren, tevergeefs. Zijn streven is geweest: 
kennis, geen vage beloften, geen geloof. 
De ridder kijkt nu naar andere menien. die met het- 
zelfde probleem zitten. Deze mensen vindt hij in een 
dorp, dat leeft onder de vrees voor de naderende pest. 
Wa t  blijkt: de meeste mensen zijn bezeten van de angst, 
dit drijft hen echter in de macht van andere mensen. 
Het zijn mensen die zeggen een verklaring voor de 
dood te hebben, de pest, de dood is een straf Gods. 
Ook kennen zij de enige remedie hiertegen, men moet 
zich wringen in het patroon van de door God gewilde 
kerkelijke bepalingen, zo niet, dan wordt men voor 
eeuwig verdoemd. 
Onprohlematische burgers mogen dit slikken. de 
ridder kan de aanspraak van medemensen op het mo- 
nopolie over de eeuwige zaligheid niet erkennen. 
Een verlichting van de obsessie der ridder komt van 
een heel andere kant. Hij oiitmoct een jong artiesten- 
paar. De hartelijkheid van deze mensen ontroerd hem 
zo, dat hij zich afvraagt - is het niet nutteloos zichzelf 
eeuwig met vragen te kwellen, is het niet beter het 
leven te aanvaarden en simpele vreugden te genieten? 
De ridder zoekt niet meer, al heeft hij geen oplossing 
voor zijn vragen, hij heeft gezien, dat het bestaan leef- 
baar kan zijn. De partij schaak verliest hij, hij moet 
dood, het jonge echtpaar zal leven, hét bestaan is niet 
zinloos. Dit is voldoende troost voor hem wat betreft 
zijn bestaan. 
Achteraf, nu hij zelf enig irrationeel houvast heeft ge- 
vonden, wordt hij ontsteld door de consequenties van 
de zucht naar verstandelijke verklaringen. De pest is 
een straf Gods, een meisje is de schuldige, zij moet 
met den boze geslap4n hebben, dat kan niet anders, 
deze smet moet op de brandstapel uit de samenleving 
weggebrand worden. De koele redenering neemt liever 
genoegen mct een deus er  machina dan dat hij een 
mensenleven ontziet. 

DRAMATISCHE HOOGTEPUNTEN 

Naast vele verraswnde en ontroerende momenten kan 
men een drietal dramatische hoogtepunten ondrrken- 
nen. Het onhvaken der artiesten, de middag in het 
dorp en de gereedmaking van de brandstapel. De 
film eindigt met een hoofse ontmoeting tusen riddcr en 
edelvrouwe, waarna het, vermaard geworden, doden- 
dans visioen. 
Een artiestengroep, bestaande uit een jong echtpaar 
met baby en een oudere speler, slaapt in een wagen in 
het open veld. De jonge speler ontwaakt het eerst, 
komt de wagen uit en duikelt kopje. Een verrukkelijk 
simpelc geest. Hij praat wat tegen zijn paard en ont- 
waart dan een visioen van Maria met het kindje Jezus. 
Verrukt gaat hij dit aan zijn vrouw vertellen. Zijn 

vrouw komt ook naar buiten, luistert wat naar zijn 
luit en vleit zich tegen hem aan. In de vroege ochtend- 
zon zegt ze hem: ik houd van je. 

Het tweede punt is veel compliceerder. Het is het 
dorpsleven op een zeer bijandere middag. De gebeur- 
tenissen volgen elkaar sndachtereen OU. 

t Gewapende mannen bew een meisje, dat met den 
boze geslapen heeft; de echt van de ridder, op 
zoek naar water, treft een dief aan die de sieraden 
van een dode steelt, hij bedreigt deze met de woorden: 
laat je niet meer zien anders .... ; er begint een voor- 
stelling van de artiestengroep, zonder succes; het laat- 
stc nummer speelt alleen het echtpaar en de oudere 
speler loopt achter de artiestenwagen precies in de 
armen van de vrouw van de dorpssmid. Dan, het 
nummer is nauwelijks afgelopen, verschijnt er met veel 
d r a m a t i ~ h  vertoon een flagellanten-processie, d.w.z. 
een voorttrekkende stoet leken en priesters, de priesters 
zingend en biddend, de mensen elkaar geselend en 
slaand. Overweldigend klinkt het dies irae waaronder 
de stoet komt aanzetten. Midden in het dorp houdt men 
stil en een monnik begint een donderpreek te houden 
voor het verbijsterde volk. Nu, met de pest voor ogen, 
moeten ze toch voelen dat ze als stakkerds leven, dat 
ze stukken onbenul zijn, dat hun bezit, hun scbwnheid, 
hun leven niet de minste waarde meur heeft. Als zij 
zich niet bekeren tot Christus is hun lot bezegeld! De 
stoet trekt in volle ontluistering weer verder. 

De mensen zijn nog banger geworden, ze gaan naar 
de kroeg. Ook de smid gaat er heen, zijn vrouw zoeken. 

In het benauwde vertrek gonst de onzekerheid door de 
ruimte. De dief intussen, probeert zijn gestolen arm- 
band aan de jonge toneelspeler te verkopen. Deze heeft 
geen geld genoeg. De smid komt nu hij hem staan en 
vraagt of hij iets van zijn vrouw weet. zij zon er met 
een toneelspeler van door zijn,. .. en als hij die te pskken 
kreeg, nou. Ja, die t o n e e l p  moest je de hersens 
inslaan, zegt de jonge arti st, er zijn er trouwens te 
veeL De dief, ruzie zoek d, weet dat hij zelf ook 
toneelspeler is en vraagt b cheid. Dan volgt en pas- 
sant een weergaloze Petru 't verloochening. De artiest 
geeft met de grootste tegenzin toe, dat hij toneelspeler 
is. O p  aanwijzingen van de dief en onder de druk 
van het overspannen kroegvolk, moet de artiest eerst 
op zijn hoofd staan en vervolgens dansen als een beer, 
tot hij erbij neervalt. O p  dat ogenblik komt de knecht 
van de ridder binnen en overziet de situatie. De dief, 
voor de tweede maal betrapt, tracht te vluchten, tever- 
geeFs. De knecht grijpt hem en geeft hem op zijn ge- 
zicht een jaap met een mes. Een onrecht is gewroken 
en daarmee de spanning om de middag ontladen. 

Bij de brandstapel heeft nog een ontroerende scene 
plaats. Terwijl soldaten-met-extra-soldij de brand- ! 
stapel in gereedheid brengen, heelt de ridder een i 

gesprek met het duivelse meisje. De ridder vraagt haar 1 
waar hij satan vinden kan, hij als eerste zou hem over 
de onzichtbare God kunnen vertellen. Je kunt hem vin- l 
den waar je wilt, zegt het meisje, maar kijk eens diep in i 
mijn ogen. Het arme kind is zo geïntimideerd, dat ze I 
werkelijk meent, dat de duivel bij haar is. Zij ver- Z 
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wacht van hem de kracht om te sterven. Intussen is 
het vuur aangestoken en wordt de bezetene op  een 
ladder gebonden en zolang tegen ren boom gezet. 
Daar hangt zij, zoals eens Jesns gehangen moet heb, 
ben. Na enige tijd breekt haar fierheid, haar hoofd 
buigt zich en ze begint te kermen, te schreeuwen, als 
iemand in doodsnood. Zij weet ineens dat er niemand 
is die haar nu. voor haar dood. zal troosten en wat er 
na de dood gebeurt met haar, weet niemand. 

FILMISCH 
Dat Bergman een goed vakman is, behoeft geen betoog. 
Met Het Zevende Zegel heeft hij echter een prestatie 
geleverd op het terrein van de beeldordening die uniek 
mag heten. Het is in de filmwereld bekend dat een 
film aan spanning wint bij bet gebruik van close,ups. 
(Hitchcock ontleent mede hieraan zijn grote kracht.) 
Film-kunstenaars van enige naam echter komen soms 
in de verleiding te veel met close-ups te werken (Joris 
Ivens b.v. in het veelal geprezen Paris a rencontré la 
Seine). waardoor men rommelige of verwarde momen- 

ten krijgt. Bij B e r p a n  hoeft de toeschouwer zich niet 
af te vragen, wat is dat nu en wat heeft dat m e e  te 
maken. Bergman heeft het juiste midden weted te 
houden. En dat is hierom zo'n prestatie, omdat het 
verhaal in de middeleeuwen speelt. Het decorum daar, 
van moest gereconstrueerd worden. Had Bergman zich 
in zijn studio teruggetrokken, dan was de ruimte be- 
nauwder geweest met meer kunstmatige decors. Hij 
was dan gedwongen geweest tot meer nabij-instel- 
lingen. De film had dan makkelijker kunnen vervallen 
tot een sprookje. 

Nu heeft hij voornamelijk in de vrije natuur gefilmd, 
maar hier lag de verleiding, waaraan Amerikaanse 
super-producten zeiden weerstaan, am te veel de hand 
deling in het landschap te filmen in plaats van met 
dichtbij-camara's de handelingen filmisch op te bou- 
wen. 
Het Zevende Zege% rchter beeft de wijdse overzichte- 
lijkheid van een Amerikaans cinemascoopstuk, noch- 
tans de gespannen beeldorde van een goede documen- 
care. Richard Hendrikx- 



BEZOEK AAN EEN MIJN 
Dit jaar heeft een groepje kosters onder leiding van pater 
Verhagen weer een trip naar Duitsland gemaakt. O p  liet pro- 
gramma stond ook een bezoek aan de mijn ..Friedrich der 
Grosze" te Herne, iets dat ons daaroni interesseerden onidat 
wij deze vakantie samen met duitse mijtimerkersjongens door- 
brachten. 

Een luid kreunende v.w.-bus bracht onze groep. beslaande 
uit 8 personen. naar de iriijii. waar de directeur va11 de niijn- 
school ons hartelijk verwelkonide en ons enkele inlichtingen 
over het mijnwezen verschafte. Tevens sprak l i i j  over de 
problemen van de steeds verder voortschrijdende niechanisiitie 
en het kolenoverschot in de E.E.G. 

Maar daarna begint alles eigenlijk pas: het aankleden ver- 
oorzaakt enige problemen. helmen en schoenen worden gepast, 
lampjes gemonteerd en dit alles maakt je een beetje nerveus: 
je gaat je afvragen wat nu eigenlijk de bedoeling van dit alles 
is. Terwijl je de gehele nieuwe omgeving vol verwondering 
opneemt. ga je de liftkooi in. Te suist met ren snelheid van 
8 ineter per seconde naar beneden naar de verdieping op 640 
~iieter. DP druk neemt toe. En wanneer je dan uit de liftkooi 
stapt, zie je efn andere w r r ~ l d :  een wereld van negers en 
gebrek aan normaal licht. 

Je voelt je al zo'n eind doorgedrongen in de aarde, maar 
dan t i  bedenken dat de aardstraal tienduizend maal groter is 
dan 640 nieter. Het is hier a1 zo w-arin, iiiear hoe heet zal het 
dan zijn op een cventuelc verdieping van twintig kilonieteil 

Een luchtsluis en dan een schijnbaar eindeloze gang uwarin 
je af en toe stilhoudt wanneer de gids de structuur van ren 
bepaalde kolensoort uitlegt, of uiteenzel hoe deze gang is 
gebouwd. E n  dan sjok je verder met je wollen hemd. je 
schoenen die tot boven je enkels komen. je helin met l ichtj~.  

Weer  stilhouden. Dan volgt de inwijding in het mijnwerkers- 
vak, die bestaat uit het nenien van een snuif van een bepaald 
gocdje en wdarbij men hard lacht als je moet niezen. Weer 
doorlopen. De yang splitst zich en wordt lager. Rechts afslaan 

en dan begint een zware klim. ,,Ja. zoals jullie zien, lopen 
hier de kolenlagen wat schuin", zegt de gids laconiek. 
Hijgend kom je op de .,topu en daar zie je de stoottroepen 
van liet mijnleger in aktie. die rnet groiriiiiende machines een 
weg banen door het steen om het de kol~nliouwers niakke- 
lijker te maken. .,Afstand bewaren. gevaar voor vallend 
steen." Hier werkt de mens tegen de natuur en zijn grillen, 
hier ga je denken aan de macht die hierboven staat en alles 
bestuurt. 
Rechts af.  ren gang in. die origevier een meter hoog is en 
schuin naar betied~n loopt. O p  je zitvlak glijd je verder. 
Verderop klinken er weer razende motoren. Hier wordt het 
zwarte goud gewonnen. Orri deze zwarte steen te bereiken 
moet nien zich moeiten en kosten getroosten, daartoe worden 
schaclit~n gegraven die duizenden guldens pcr rn~ te r  kosten. 
daarvoor hehhen vele mensen hun leven gcgrven. Hier ploe- 
tert de mens van de twintigste eeuw. de arbeider van 1961. 
Dr ,mensen die hier zullen deze arhcid vrij jong 
moeten opgeven. want hun longen worden verpest door het 
stof. Hun ruggen glimmen, hun ogen grijnzen vanuit die 
donkere gezichten. Je  probeert ook wat kolen te boren om 
dan thuis op te scheppen dat je tien minuten of nog langer 
geboord hebt. Het is zwaar werk. Je hebt beide handen 
nodig om de boor op te tillen en in de steenkool te zetten. 
Dan groeien de mijnwerkers uit tot bovenaardse krachtige 
wezens als Hephaistos. 
Van verder doorglijden en via een ladder kom je meer op het 
horizontale vlak. Teruglopen naar de hoofdingang. De schoe- 
nen beginnen te knellen en de warmte wordt steeds drukken- 
der. De liftkooi in. zoals koeien in een veewagen, en ander- 
halve minuut later ben je weer ,:boveno. Je verkleden, alles af, 
alles uit. Het water zorgt ervoor dat je er weer als eerzaam 
burger uitziet. 
Toen de hekken weer achter de nog steeds puffende v.w.-bus 
gesloten werden, waren we heel wat ervaringen rijker. 

E D'haene. 

Sea in  van het e i i ide  
Gisterenmiddag zag ik een r>linder. O p  een bloem zaf ze en 
ze haalde daar kennelijk met ueel genoegen hef ene brok 
honing na het andere uit. Haa r  tere. glanzende vleiigels tril- 
den. Het  was maar een geuione u~iegelende bloem, waar re o p  
zat, en deze bloem uras met een neef ?n een achternicht ge- 
huisvest op een verlaten iz>eilar~dj~, waar het gras ongestoord 
tot op kniehoogte kon doorgroeien. 
Hij werd door de  wind zachtjes heen en weer geblazen en 
door de zon leken de blo~men op stukjes goud en de  vlirider 
glansde bijna nog witter dan de  zoti. 
Even verderop zaten vliegen en ander klein gespxis zich te 
goed te doen aan flirifekri~id. 
Een luie dar iiloog weg en nadat liij enige tijd d? blauiz~-rnit- 
grijze lucht met zijn gezoem iieri>tild had, zeft? Iiij zich meer 
op de achferniclif i>sn de bloem waar de  zilveren r~litider op 
zaf en begon er rian te snoepen. 
Het  rield en de  bloemen en de Iiiclit, die vaii de liitte trilde. 
glansden zo fel op, dat hef pijn deed orn er naar te kijken. 
Even lafer kuiam er een kafje op het veld. Klein als het uras 
dook het naar alles wat zichtbaar bewoog; het sloeg met een 
koddig voorpootje naar d e  I~slmeri, die dcor d e  wind voorover 
waren geslagen. naar I i ~ t  rode balletje, dat de  vorige arrond 
door een jongetje was nchtergelsten, riaar zijn eigen staart 
als het omrolde. 
Het wes riog een jong beertje, hef stond nog niet vast op zijn 
pooflrs. 
..TnnCCfjé' werd er geroepen en even later kruant er 'n meisje 

aansfornzen. Hei poesje storid qiiasi-aatzdachfig aait de bloem 
mrt de  dar te riiiken - de dar vloog weg, toen de  bloem 
heffig bt-wogeri werd door liet speelse uoorpootje - toen hef 
meisjes niet epn oliigge greep het poesje vnstpakfe en dicht 
tegen zich aandrizkte: ..stoute poes". 
Hef katje klauwde speels irz haar helrose jurkje ,.laat dat". 
E n  voorzichtig trok ze de klauwtjes uit het rose en kietelde 
het in zUn buikje. Z e  zag iets zilver-roifs, de vlinder! Zachtjes 
draaide zij zich om en liep eerst langzaam. dan in een drafje 
tveg. ..Hein, hein!" 
Er2 rustig bleef de zilveren vlinder zitten op de gouden 
bloem ...... 

V ~ r i r n o r ~ e n  zag ik een cvlinder. In een kast zat ze en ze hing 
dsar kcrinrlijk nipt w ~ i n i g  gfrioegen, iuanf ze was dotid. 
Haar  dof-witte vleugels hingen, oridanks het kunstige prik- 
werk, slap en iii rimpels. 
Hef was wei een sierlijke, kunstig bewerkte kast, uwar ze 
in sforid, en deze knst stond in de  saloii uori een werkelijk 
rrdclijk Iierenhiiis, waar oude heren plegen iri te trekken om 
ria verloop vsri tijd dood te gaan. 
OP een oride pendizie na, die bescheiden zijn zmare glimmend- 
koperen slinger heen en weer wiegelde en om het kuqarfier 
zijn verstoft-galmende slagen liet horen, was alles stil en 
stond alles in het teken van de  dood. 
Euen verderop zaten oude heren te klaverjassen, de  goeie 
oume tijd op te halen en zich te goed :e doen aan thee. 



Aan het begin van het schooljaar 61-62 is het niet uit den 
boze eens de aandacht op de schoolbibliotheek te vesiigen. 
Nu zijn er waarschijnlijk verscheidene jongens die zich eens 
ernstig op het hoofd krabben en dan verbijsterd mompelen: 
,,Wat! Bestaat er hier op school een dergelijke instelling?" 
Toen ik enige tijd geleden een jongen vroeg even een boek 
naar dc bibliotheek te brengen, vroeg deze knaap met een 
vcrbaasd gezicht: ,.Waar is dat?" 

Dat de bibliotheek bij ons op school een grote onbekendheid 
geniet, is wel af te leiden uit het feit. dat u van de bijna 600 
jongens in de cursus 60-61 maar l50 lid waren; dat is dus 
slechts één-derde van de hele school!! Deze jongens weten 
echter wat de hiblotheek hun kan geven: zij lazen immers 
tesamen niet minder dan 3600 boeken. (Maar dat is ook al 
weer 1000 boeken minder dan 2 jaar geleden. toen er 4600 
boeken uitgeleend waren.) Dat er zo weinig jongens lid zijn, 

is dus alleen te verklaren door de grote onbekendheid van de 
bibliotheek. 

De contributie bedraagt slechts één gulden en daarvoor heb 
je de beschikking over duizenden van de nieuwste boeken. 
Alleen de afdeling onderbouw (le en 2e klas) telt ongeveer 
1000 boeken. (Voor eerste-klassers de bibliotheek is op de 
eerste etage: naast het lijntekenlokaal.) 

Elk jaar komt er een flink aantal boeken hij. die dan voor 
een gedeelte op de boekenshow getoond worden. Deze nieuwe 
boeken staan vermeld op het foldertje, dat in dit blad is ge- 
legd 

Het lenen hoeft ook geen bezwaar te zijn, want op het uitleen- 
rooster is rekening gehouden met de zevende uren van de 
verschilende klassen: 

Voor de eindexamen-candidaten is de bibliotheek alle dagen 
op de vastgestelde tijden geopend. 
Aan degenen, die de boeken langer dan 3 weken houdt, kan 
bij de volgende uitleenbeurt slechts één boek (i.p.v. drie) 
gegeven worden. 
De eerste- en tweede klassus ontvangen twee boeken; de 
hogere klassen drie. 
De bibliothecarissen kunnen ook geen bezwaar vormen. Het 
zijn allemaal jongens mt-t een L.O.-diploma en ze zitten 
ook al enige jaren op dit lyceum. Men hoeft dus niet bang 
te zijn in contact te moeten treden met doortrapte analpha- 
beten. 
Zoals reeds gezegd is. zit de bibliotheek niet met een tekort 
aan boeken. O p  het ogenblik bestaan er twaalf rubrieken: 

maandag 

klas 
I V  + 4 

na 7e uur 

Literatuur, Frans, Duits, Engels, Geschiedenis, Aardrijks- 
kunde, Christendom en Cultuur, Biologie, Sterrenkunde, 
Techniek, Ontspanning en Onderbouw. (Voor elck wat wils 
dus.) 

Er  komen nog steeds hoeken bij: kortgeleden weer een zestig- 
tal detective-romans. W e  zitten dus eerder met een tekort 
aan ruimte. (En hoe meer er uitgeleend is, hoe meer ruimte 
wij hebben.) Het is wel aardig om nog even een overzicht 
te geven van de boeken, die verleden jaar werden uitgeleend: 
De H.B.S. leende 1646 boeken. Het Gymnasium 930 en de 
Onderbouw maar liefst 1087 boeken, verspreid over vier 
klassen. 

In het totaal werden er 3663 boeken geleren. 

dinsdag 

klas 
11 + 2 

na 6e uur 

Ik kan tenslotte iedereen aanbevelen zich dit jaar als lid te 
laten inschrijven. Je kunt op elk terrein terecht en het is 
ook van groot belang voor je studie en algemene ontwikke- 
ling, dat je veel leest. een Bibliothecaris. 

woensdag 

klas 
111 + 9 

na 6e uur 

1 2 3 4 5 I1 111 IV V V1 ' 

Literatuur . . . . .  - 21 44 120 78 18 118 39 58 7 
Frans . . . . . . .  i 1 3 4 . 3 4  1 1  7 1 2 1  
Duits . . . . . . .  1 102 53 94 40 1 - 39 40 8 
Engels . . . . . .  1 1 2 70 45 3 17 l4  5 l 
Geschiedenis . . . .  2 0 1 1  5 - 2 3  2 1 -  
Aardrijkskunde . . .  8 9 -  1 1 1 1 - -  
Christendom en Cultuur 1 - 1 3  1 1 2 2  4 1 0 7  
Biologie. . . . . .  2 1 1  4 3 - 1 2 - - -  
Sterrenkunde . . . .  - - - - - - - d - -  

Techniek . . . . .  18 67 24 15 36 12 49 14 18 7 
Ontspaniiiiig . . . .  l i  6 2 - -  l 2 6 - . - -  
Onderhniiw . . . .  1017 722 20 3 - 133 174 - - - 
Totaal . . . . . .  1087 911 153 313 239 17.3 464 118 144 31 

De redactie van Tolle Leae wenst zich uitdrukkcliik uit te 

Totaal 

502 1 
68 

380 
159 
62 
30 
50 
23 
14 

246 
50 

2069 

i 3600 

spreken ten voordele van de schoolbibliotheek én heeft 
daarom dit keer speciaal een pagina uitgetrokken om deze 

donderdag 

klas 
I + 2b 

na 6e uur 

instelling wat meer onder uw aandacht te brengen. 
Iedereen - vanaf de jongens van de eerste klas tot en met 
die van de hoogste - kan in onze bibliotheek een enorm 
grote schat aan boeken vinden die zowat alle terreinen van 

de huidige cultuur beslaat. De moeiten en kosten van het 
oprichten en het instandhouden niet meegerekend, zou de 
schoolbibliotheek alleen al een veel groter aandacht verdienen 
omdat men in boeken de wijsheid kan vinden die vele p u -  
soncn vóór jou. door moeizaam studeren en door volop leven, 
hebben opgetekend. 

vrijdag 

klas 
5 + V1 

na 7e uur 

Georg Christopb Lichtenberg (1742-1799) heeft eens gezegd: 
.,Tot de grootste ontdekkingen. waartoe de mensdiike geest 

zaterdag 

aUe 
klassen 

na 4e uur 

. . 
in de ionaite tiiden oekomen-is. behoort naar miin menino wel , "  . e 

de kunst boeken te beoordelen zonder ze gelezen te hebben". 
Moge dit voor de jongens van onze school nooit opgaan! 

de redactie. 



BIT HET T E R  PERSE GAAN van dit nieuwe nummer van 
Tolle Lege bereikte ons de  mededeling, dat bet nieuwe bestuur 
van de Apostolaatsgemeenschap als volgt is samengesteld: 

Pater van de Nieuwenhof moderator 
Drs van Noort moderator 
Adri Schaper VIh voorzitter 
Guido Rooymans 4b secretaris 
Simon van Geldorp V b  penningmeester 
Diederik Swarte 5a adviserend lid 
Louis Krouwels 4ab publicist 
Frans van Soest V b  lid 
Marcel Taverne IVa  lid 
Jarques Versteege 3c lid 
Hans Gras 111 lid 

D e  redactie van Tolle Lege hoopt dat er dit jaar wederom 
vele activiteiten gepleegd zullen worden, waarna er weer 
opnieuw een roemrucht jaar zal kunnen worden toegevoegd 
aan de reeds indrukwekkende rij van feiten waardoor de 
A.G. bekend staat. 

De Redactie 

Het nieuwe schooljaar hrarlit een ingrijpende wijziging van 
het A.G.-bestuur met zich mee. 

Het vertrek van pater Leopold Verhagen bracht cen leemte 
in ons godsdienstonder~.ijs. Peter van den Nieuwenhof kwam 
de vacante plaats bezetten en daar hij op Mendel uitstekende 
ervaringen heeft opgedaan met zijn ideeen voor het Willi- 
brordiis Apostolaat, dat hem beslist nict graag zag v~r t rek-  
ken. w.erd overeengekomen. dat hij nu de A.G. nict zijn 
ervaringen zou verrijken. Een schaduwzijde van deze inodr- 
mtonwiss~lirig is evenwel, dat de A.G. nu dc ervaring. dit- 
pater Krudde zich verworven heeft in de afgelopen jaren hij 
Iirt op touw zetten van de St  Nikolass-aktie en Fancy-Fair. 
zal nioeten missen. Pater Krudde zal zich gaan wijden 
anti Cassiciacum. Voor de wijze, waarop hij met inspanning 
vaii al zijn zenuwen. vooral in het laatste voorbereidende 
stadiuni, ondanks zijn maagklachten, de organisatie regelde 
en in handen hield. brengen wii hem de. zij het traditionele. 
maar daarom toch niet minder hartelijke dank van de A.G.. 
Een woord van dank verder nog voor ex-propagandist 
Maarten Hin. wiens krachten nii b ~ ~ r o e f d  worden op de 
Zeevaartschool. 

Uit de gang van zaken in vorige jaren komt duidelijk naar 
voren. dat. zoals Cassiciacum voor vclm alleen maar schijnt 
tc hestaan op de Culturele dag, de A.G. zich bijna uitsluitend 
in de belangstelling van de schoolgemeenschop maq ver- 
heugen als het aankomt op min of meer spectaculaire festivi- 
teiten. zoals de jaarlijkse Fancy-Fair. Zodra echter een 
spreker uitgenodigd werd om op een wat ernstiger wijze een 
avond te vullen. hleek de belangstelling aanmerkelijk minder, 
en zelfs zo te zijn, dat de A.G. dergelijke avonden niet meer 
durft te organiseren, uit angst, iemand een lezing te laten hou- 
den voor 20 of 30 mensen. 

De oorzaken hiervan moeten wellicht enerzijds gezocht worden 
in een zekere mate van apathie van de school, maar andcr- 
zijds in de misschien niet altijd even gelukkig gekozen pro- 
gramma s. 

De eerste oorzaak kan door het bestuur bezwaarlijk ineens 
weggenomen worden. Het opheffen v3n de tweede oorzaak 
is het voornaamste doel evenwel, dat het bestuur zich voor 
het komende jaar gesteld heeft. 

Om hiertoe te komen is nu niet, zoals vorige jaren. het 
thema .,Problemen van de Missie" genomen, waarop. vooral 
wat Nieuw-Guinea en Bolivia hetreft, bijna geen variaties 
meer gevonden kunnen worden. Met het thema van dit jaar, 

..problenien van de Kerk", moeten onderwerpen naar voren 
gebracht worden, die iedereen aanspreken. alleen al omdat hij 
katholiek is. 
Niet de missie van Nieuw-Guinea komt daarbij speciaal aan 
de orde. evenmin die van Bolivia of welk ander gebied ook. 
De missie wordt geplaatst in de omlijsting van de Wereld- 
kerk. De Wereldkerk wordt beschouwd. de invloeden ervan 
op andere godsdiensten: de beschouwende kerk moel geplaatst 
worden tegenover de praktische kerk: Islairi en Katholicisme: 
W~reldchristeridoni en W~reldconiniuiiirnie. Onderwerpen te 
ovir.  die de voorkeiir krijgen boven liet oude niissieprograin- 
ma vaii vorige jaren. Hiertoe kan ren prohlrrni-filrii gedraaid 
wordm. die ccrst wordt ingeleid. en waarna grlrgenheid tot 
dchat grgeven kan worden. Ook kan weer een spreker uitge- 
nodigd worden. van mie dan tevoren hekend moet zijn dat hij 
hrslist gocd is. Van de kant van het bestuur zullen kosten 
noch niocitcn gespaard worden om het gestelde doel te be- 
reiken. Of het een succes wordt, hangt geheel en al  af van 
de medeu~erlzing. die de school zelf verleent. Om iedereen het 
zijne te bieden, is men overeengekomen. dat dit jaar voor 
de Ie en Ze klassrrs een ander programnia in elkaar gezet 
zal worden dan voor de 3e en hogere klaascrs. Dit vooral inct 
het oog op de nugal vi~lornvnttende te behandelen stof. 

VERKIEZINGEN 
Er is vorig jaar nogal kritiek geweest op de wijze waarop 
het bestuur werd samengesteld. Vooral ujerd brzwaar gemaakt 
tegen het feit. dat de Trinitarisrs zelf prakticrli geen invloed 
uit konden oefenen op de sanienstclling van het hestuur. 
Om ook dit bezw-aar op te heffen. werd aan vclcr wpns 
tegemoet gekomen. De verkiezingen zijn in ere hcrstcld. zij het 
op geheel ander plan dan vroeger. ledere klas kiest nii zijn 
eigen iiertegeneroordiyer. Uit de vertegenwoordigers van dc 
3e en hogere klassen en de herkieshere oud-hcstuursledcn. 
kiest de rector het bestuur voor het komende jaar. 

TRANSCEIVER 
Het aanschaffen van dc trorisccivcr met aggregaat. waarvoor 
de laatste geldmiddelen hijrengebracht werden op de laatste 
Fancy-Fair. vergt meer tijd dan aanvankelijk verwacht werd. 
Momenteel wordt hierover nog niet Nieuw-Guinea gecorres- 
pondeerd. Nadere bijzonderheden kunlien dus ook nu nog 
niet gegeven worden. 

A. Schaper. 

zeeverkenners  
Het hoogtepunt van het jaar, het Kamp, lag dit jaar in 
Nieuwkoop e.o. waar onze troep, samen met 1500 andere zee- 
verkenners. deelnam aan bet Nationaal Waterkamp 1961, dat 
gehouden werd ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van 
het Verkennen in Nederland. 
Duor het mooie weer, de  goede organisatie en het enthou- 
siasme van de deelnemers werd het een uitstekend geslaagd 
Kamp. 
Onze troep behaalde prima resultaten. D e  senioren kregen de 
Blauwe Wimpel, de hoogste Zeeverkenners-onderscheiding, 
een tweede prijs bij de roeiwedstrijden en bij de Nationale 
Vierkamp (een culturele wedstrijd tussen de  deelnemende 
troepen) behoorde onze troep bij de eerste vier, terwijl we 
een Ie- en twee 3e prijzen in de wacht sleepten. 
W e  kunnen terugzien op een geslaagd Kamp en hopen dat 
e r  in de toekomst méér van deze kampen georganiseerd wor- 
den. 



CASSICIACUM 
O p  de eerste bijeenkon~st van Cass. o p  22 september ver- 
welkomde de nieuwe voorzitter, Ben v. d. Heide, pater Krud- 
de als de nieuwe moderator, terwijl hij patFr v. Beurden. die 
voorheen de leiding van Cass. in handen liad, bedankte voor 
de stuwende wijze waarop hij Cass. tijdens zijn ailihtsperiode 
bestierd heeft. 
Ten afscheid hield pater van Beurden een toespraak waarin 
hij de pessimistische uitlatingen van Peter van Bueren dat 
Cass. ten dode opgeschreven zou zijn laakte en tevens op- 
merkte. dat Cass geen massabeweging diende te w-orden en 
het peil zo moest zijn. dat degenen, die niet op Cass. komen. 
het als een gemis voelen. 
Vervolgens kwam pater Krudde aan het woord die in zijn 
functie van moderator een opwekkend woord tot de aaiiwezi- 
gen richtte. Hierin leverde hij kritiek op de titel mod~rator.  
afgeleid van het latijnse woord modernre dat ..matigen'' be- 
tekent, dat hij graag veranderd zag in promotor (d.i. s t i iw~r ) .  
Daar het enthousiasme voor Cass. nog niet die omvang heeft 
aangenomen dat dit gematigd zou moeten worden. 
Orn de situatie waarin Cass. verkeert te karakteriseren, he- 
toogde hij dat de interesse voor Cass. alleen dan groot is, 
wanneer Cass. op een behoorlijk peil staat. maar Cass. staat 
alleen dan op peil als er veel interesse is. 
Deze vicieuze cirkel illustreerde hij met het engelsc grapie 
dat men een gentlerrian pas leert kennen, wanneer hij dronken 
is. maar een gentleman is nooit dronken. 
Daarna maakte de voorzitter de wijzigingen bekend, waartoe 
het bestuur hesloten had. 
Het zittingsjaar wordt afgrsloten met ~ l e  academische zitting 
op de interscholairr. Dit naar aanleiding van de ervaring. 
opgedaan in vorige jaren, dat de drukke alerkaamheden in 
verband niet overgang en eindexainens ycen gunstige ~iitwer- 
king hebben op de bijeenkomsten ven Cass. 

De leerlingen van de derde klassen ziillen pas de laatste 
zittingen worden toegelaten, oiii heti de tijd te geven zicht te 
ontwikkelen en rijp van geest Cass. te kunnen binnengaan. 
Verder attendeerde hij op de cirlfiirele dag,  die zal plaats 
vinden op 13 novemher. waarvoor icder die wenst drel te 

ncmen zich kan opgeven bij het bestuur van Cass.. en ver- 
nieldde voorts dat ook dit jaar de samenwerking met  de 
Academie van Sancta Maria zal worden voortgezet. 

de culturele dag 

SPREKEN ALS PLICHT 

De lezing b a n  deze avond werd gehouden door de heer 
Fens, die zijn zienswijze gaf over een debatingcliib in het 
algemeen en over Cassiciacuni in het bijzonder. 
Hij gaf een toelichting op het woord ,,Cassiciacum" dat de 
naam van het landgwd van Augustiniis was, waar deze zich 
na zijn bekering met zijn moeder. zijn zoon en enige vrienden 
terugtrok om zich op het Doopsel voor te bereiden, Hij 
vergeleek deze periode inet de tijd die we na school op 
Cass. doorbren~en om ons op het grote leven (onderdornpe- 
ling) voor te bereiden. 

Spreken bestempelde hij als de subliemste vorm van roin- 
municatie: spreken geeft onderlinge verrijking en uitwissrling, 
wanneer je spreekt, schep je voor de toekomst. 
Zwijgen echter betekent terzijde staan. In een gemeenschap 
is ,.spreken" derhalve noodzakelijk voor een goed onderling 
kontakt. 
Waarover te spreken? 
Over alles wat ons beziglioiidt: ons gelool, idealen. de muziek, 
literatuur, schilderkunst, enz. 
Hoe te spreken? 
Niet te retorisch. maar persoonlijk. zoals je bent, zodat het 
verschil in generaties duidelijk tot uitdrukking komt: ,,dus als 
het ware revolutie preken". 
Het gesprokene nioet weerklank vinden. dit kan alleen wan- 
neer er luisteraars zijn, die de woorden ,,drinkenv. 

Cass. is daarom ook een luistergemeenschap. Ter illustratie 
van zijn betoog citeerde de heer Pens het volgende gedicht: 

ZONDER WEERKLANK 
Ik  ga zinken. als mijti iied niet klitikt; 
Ik  moet verder open, ais jij mij niet drinkt; 
verzweig me, snzeek ik - maar zij drinken niet; 
wees mijn klankbodern. mnnr zij kiitiken niet. 

Hel Bestuur. 

HET IS ZO, DAT DIT JAAR DE INTERSCHOLAIRE HIER IN HAARLEM GEHOUDEN ZAL WORDEN. - VINDT U 
HET Z O  VREEMD, DAT WIJ NU EENS GRAAG HADDEN, DAT WIJ NAAST DE MEDALJES EN DE BEKERS 
VOOR DE SPORT-AFDELING. OOK EEN ZEKER BEWITS VOOR ONZE CULTURELE ..OVERMACHT" IN DE 
WAC - -- 

MAAR DIE INTERSCHOLAIRE IS NIET HET ALLERBELANGRIJKSTE; PER SLOT VAN REKENING GAAT HET 
EROM, DAT WIJ ONS ONTWIKKELEN T O T  ALL-ROUND-GEINTERESSEERDE EN -WETENDE MENSEN DIE 
ZICH LATER MET RECHT EEN GOEDE PLAATS IN HET LEVEN ZULLEN KUNNEN VERWERVEN. 
GELEGENHEID DAARTOE BIEDT CASSICIACUM; EN DE CULTURELE DAG IS ER VOOR OM ONS HET 
BOVENSTAANDE DUIDET,ITK TE  DOEN INZIEN. 
VOORLOPIG HEEFT HET'RESTUUR VAN CASSICIACUM NOG DE GEHELD ORGANISATIE IN HANDEN; 
WANNEER DE CULTURELE DAG EENMAAL DAAR IS, ZULLEN BEKWAME JURY'S HAAR HET BESLISSENDE 
WERK UIT HANDEN NEMEN. TOT NADERE AANKONDIGING EVENWEL DELEN WIJ U MEDE, DAT ELK 
VOORSTEL TER OPLUISTERING VAN DEZE DAG, O F  ELKE OPGAVE, DAT U ZULT MEEDOEN AAN DE 
DECLAMATIEWEDSTRIJD EN/OF DE COEBERGH-PRiJSVRAAG, BIJ P. KRUDDE MOET INGEDIEND WORDEN. 
U KENT HEM ALLEN; HIJ IS NIET VOOR NIETS MODERATOR VAN CASSICIACUM! 
LET BOVENDIEN ZEER NAUWKEURIG OP  NADERE AANKONDIGINGEN BETREFFENDE DEZE CULTURELE 
DAG. DIE EEN PRONKJUWEEL BELOOFT T E  WORDEN IN DE GESCHIEDENIS DER VELE CULTURELE DAGEN 
VOOR DEZE! DE REDACTIE. 



aaljournaaljournaaljournaaljour 
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naai.' Door talrijke anonieme telefoonfjes 
en  briefjes aangezet, heb ik mij iueer op  
het project ,,nierimsgaring" geworpen en 
wel voor het educatie-jaar 1961-1962. 
N s  een zornecslaap van f ~ n e e  maanden 
h& ik rle zo uerfroiiwde peri van alle 
conseruerendc oliei,igen ontdaan en  mij 
ouergelerierd naii de effervescentiën van 
mijn artistieke hartstocht. al o f  niet aan- 
rvezig. 
volk om ei^ onverivncht "oor de nzeesten 
en verrassend "oor ook W E /  velen, be- 
sprong het vecrfigste ciirsusjanr onze p- 
bruinde of  bcnotte bodies. Zotnerfje-h?? 
Zeg .  zomertje-he? Heef t  t i  nog gewerkt 
in de tijd dat hef tijd rverd dat i< ging 
werken? Mijn vriend ujel. Bij een agrariër. 
Een .copralieiir'. die agrariër. M'n vriend 
liarifrrrde firiee weken lang sikkel en 
hamer; ja. O p  't i,eld. O p  ' f  laatst kreeg 
hij riizic rnct de  baas; hij sikkeide alle sla 
er2 kon1 nwr; ik frachflr niet mijn groot 
ge~>oel "oor tactisch intercederen de z m k  
f e  redden; echter mijti vriend werd ge.  
grepen en zit in de koepel: Laaf dat een 
les zijn. 
Enfin.  daags vóór 7 september. en  upei 
op  W O E N S D A G  6 S E P T E M B E R .  be- 
proefden uitgeslapen leerkrachten hef 
leerling-uvten. De resulfaten waren nief 
mal, zodat men meestens aierd overge- 
pldafst 
D O N D E R D A G  7 S E P T E M B E R :  
Met  een plrrliligr hoogniis in Oueruien 
werd lid nieuwe ichooijaiir ingewijd. Na 

fnieerle klasscrs Iiriis~naarts terii~ijl .,de 
rest" zicli naar scliool spoeddr o m  aldaar 
de officiële openir~g uarl het eerste tri- 
ni r s t~r  t r  kornen opliiisfcren. Bij die ge- 
legenheid werd ook de uitslag van de  
lcitirig (de  woordkeizze ,,lotiiig" i s  in m'n 
intcruieus met enige hoge ambtenaren 
aan de  schooi hevig aangevallen) voor 
dc lokalen bekend gemaakt. die nogal 
beroering heeft  verwekf.  Een opstand is 
het echter niet geu>orden. Bij rle openir~q-s- 
rede hod het ruijien op  d e  afu~eziyheid 
ven pater conrector onze speciale aan- 
dacht. O o k  het rvelkoiii-heten van nieuwe 
docenten u,erd aanhangen. nadat echter 
een motie uan uianfrociuien, ing~diend 
door een linkse-groep achter-in-de-zaal. 
rriet rri~dewerking van fanatieke derde 
klasscrs uolkomen vernietigd was. Men  
lireft de fanatieken de  hand getlc~rkt 

V R I 7 B A G  R S E P T E M B E R :  
Orn 8.45 uur begon het keiharde school- 
seizoen. Verrassingen uiaren niet van de 
liicht. Enkele doorzichtige pogingen van 
leraren om reeds nu huismerk op  f e  geuen 
irscrden als misplaafsfe grappen beglim- 
lacht. Ha. ha. 
D O N D E X U A G  14 S E P T E M B E R :  
Enige vrolgke knapen vierden bescheiden 
doch intens het één-mekerig bestaan van 
het nieuwe schooljaar. 
Iieeds heeft  d e  groep nood.2okalen een 
aanstekelijke naam bekomen: ,,Het Pavil- 
joen!" Aardig hè? 

Pater conrector zette weer enkele schuch- 
tere passen op  het gladde docenten-ijs; 
hg spaarde desalniettemin zijn :o kost- 
bare stem nog irmt. Zijn rentrée uias ons 
allen aangenaam. 

V R I l D A G  22 S E P T E M B E R :  
Heef t  11 al opgeinerkt rlaf cr een scherpe 
ciandacht bestaat voor rIr Ieerlir~gen van 
de kant van de bestcinrderen? Woch t -  
nieesters loeren op  ervit-gezette lcerlirigen 
oiiz d e  nrme drommels iti de  kraag te pak- 
ken en  met een geuoclige straf de  les te 
lezen. Potverdorie! 
V a n  hieruit vraag ik i z u i  bijzoiidere aan- 
dncht voor de A.G. U heeft oiigetu,ijfeld 
het program gehoord. steun de  Gemeen- 
schap door lid te umrden! 
Dat, Ilias het dan voor d ~ z e  keer, vol- 
gers  Moge he[ scliooljaar iz siicces 
brengen eri rriog~ 11 iets meer IIW best 
doen dirii gewoonlijk, dan ziillen u w  
oiiders in hunne zeer gewaardeerde nop- 
jes zijri en zult u zelf veel plezier beleven. 
nietwaar? 

Ais alles gaaf z o d s  het moet, moet alles 
gaar1 zoals het »loet gaan en gedaan 
uiorden. Laat 11 nict in de  Iirren leggen 
door eventi~ele adders en  addertjes. voef-  
klemmen o f  -zoekertjes. Rook cru> pGp, 
trek ten misse, als ' t  betaamt, en houd 
' t  roer recht. Ik wens u allen veel bjoliti 
(nou ja ...... ). Kronikus. 

WIE WIL DE REDACT IE BEDANKEN? 
1 pater Kuipers O.E.S.A., Rector van het Trini- 

teitslyceum, 
die ons benoemde, 
die ons belangrijke richtlijnen gaf inzake de 
onderrichtende en vormende functie van een 
schoolblad, 
die voor ons het collectief element van een 
schoolblad benadrukte, 
die zorg droeg voor een gespreide, doch homo- 
gene redactie, 
die ons de linanciële bijstand bood, zonder 
dewelke een schoolblad er niet alleen niet kan 
wezen, maar ook niet kan zijn, 
die ons raad gaf en niet schroomde af te keuren. 
die sigaretten voor vergaderingen verschafte. 

2 de heer C. W. A. Fens, 
die ons, in zuinig opgespaarde half-uurtjes, de 
knepen van de lay-out uitlegde, 
die verstrekkende adviezen verstrekte, 
die ons een gezonde waardebepaling van druk- 
kerijen bijbracht, 
die het misschien altijd wel beter wist, maar niet 
altijd beter wilde weten, 
die voor-pagina-nieuws verschafte, 
die ons steeds stimuleerde. 

3 de heer A. F. M. van Noort, 
die ons laatste nummer censureerde, 

4 de heer J. F. M. Kat, 
die ons in-kiem-aanwezige-redactie-leden aan- 
wees. 

5 de heer W. L. Helwig, 
die ons de betrekkelijkheid van een schoolkrant- 
redactie deed inzien. 

6 de heer W. J. Fuss, 
die thuis vele jaargangen van Tolle Lege be- 
waart, 
die ons eens met een compliment deed blozen. 

7 de heer F. Snel, 
die een meester was in opbouwende kritiek, 
die wist wat hij wilde en ons tot formulering 
noopte van hetgeen wij wilden. 

8 de heer Th. Kolstee, 
die meester was in afbrekende kritiek, 
die ons verwarmde met jeugdig idealisme. 

9 de onbekende dame, 
die een aandeel had in het corrigeren van onze 
drukproeven. 

10 een negental anonymi, 
die ons hun mening over Tolle Lege gaven. 

11 allen, die kopy inzonden, 
die zorgden, dat het nummer ,,volu kon ver- 
schijnen, die onze nummers lazen, 
die Tolle Lege een warm hart toedragen. 

Redactie R.I.P. 



HET BESTE BEEN 
Voor de allerkleinsten. 
Het staat onomstotelijk vast, dat de schoolcursus 1961-1962 
van het T~initeitrl~ceum weer begonneii is. Om misverstan. 
den te voorkomen wil ik even duidelijk uiteenzetten - dit 
vooral voor jullie, eerste klassers - wat men onder Triniteits- 
lyceum verstaat. Je moet bij het horen van die naam vooral 
niet denken alleen aan dat serene perceel op de Zijlweg, 
waar een lirel modern bijgebouwtje, als een voorbarige pad- 
destoel naast staat. Het gebouw waar op de voorgevel 
,,Lyceum S. smae Trinitatis" vermeld staat, is natuurlijk 
wei erg belangrijk en ik kan je er wel meteen bij vertellen, 
dat het héél oud is, zo oud al, dat, toen je vader nog in een 
pofbroekje rondliep, dit gebouw al temidden van weilanden 
vol brandnetels, voor zich uit stond te staren. Maar ,bet 
Triniteitslyceum" is echt niet alleen dat gebouw, als je dát 
denkt, zie je het te eng. Veel te eng. Om er nu achter te 
komen wat het dan nog wel allemaal meer i s  moet je hier 
eerst wat jaartjes blijven en soms gebeurt het zelfs, dat je 
het dan nog niet weet. Maar om je vast wat te helpen, sla 
ik even een boekie open en tees daar: ..het Triniteitslvceum 
is een middelbarf schbol in Haarlem; &maarde kweekplaats 
van beroemdheden en geleerden; het bezit van een einddiplo- 
ma van het Triniteitslyceum geeft een soort eeuwigdkend 
merkteken". Je ziet het. Eén ding moet je onthouden, het 
Triniteitslyceum is de naam voor een groep mensen die alle- 
maal op hetzelfde uit zijn. 
Z e  noemen dat intellectuele vorming. En nu je hier op school 
bent gekomen, ben je lid van die gemeenschap en zul je je als 
een welwiiknd lid van die gemeenschap moeten gedragen, of 
je wilt of niet. Je moet dus ook, weer of je wilt of niet, maar 
één doel hebben: je intellectuele vorming. Nu begrijp je nog 
niet wat dat precies is, maar ik kan je wel vast vertellen 
dat de lessen, die je van de diverse leraren hijgt. daarin het 
voornaamste deel vormen. Die lasen maken niet alleen dat 
je precies weet wat Latijn is, of dat je weet op welke breedte- 
graad Borneo Ligt, maar ook dat je op den duur meer van de 
mensenwereld gaat begrijpen. Ik raad je aan vooral goed op 
de leraren te letten, Die hebben n.l. de taak om je de hele dag 
een voorbeeld te geven van een intellectueel gevormd mens. 
Een ander ding, dat jullie vorming kan bevorderen is het 
blad waar je nu in leest. Ik zeg kán vormen, als je geen zin 
hebt om iets van deze dingen te begrijpen en je medewerking 

niet geeft, dan kun je het misschien het best voor een kwartje 
zien te verkopen. Dit blad, Tolle Lege, neem én lees, ver- 
schijnt 8 x per schooljaar en is bestemd voor de leedingen 
van het Triniteitslyceum. Het is altijd moeilijk om iets in dit 
blad te schrijven wat iedereen interesseert, want een jongen 
uit de vijfde klas bemoeit zich met hele andere dingen dan 
jullie. Om nu deze moeilijkheden enigszins op te lossen, hebben 
wij deze bladzijde voor jullie uitgetrokken d.w.z. iedere eerste 
klasser kan op deze bladzijde iets laten plaatsen. Als je een 
behwdijk verhaal, artikel of gedicht weet te schrijven, wacht 
dan niet en denk ,,Dat kan ik toch niet" want ,,je kan 't wel". 
Je kunt zo'n verhaal dan gewoon opschrijven (denk er wel aan 
dat je van een blaadje papier alleen maar de voorkant mag 
beschrijven. Je mag natuurlijk ook de acht~rkant nemen, als 
je dan de voorkant maar wit laat. Dat wil de drukkerij nou 
eenmaal Kunnen wij het helpen!) en inleveren bij ......... ja, 
jullie kennen de redactie natuurlijk niet. 
Het zijn bleke jongens, maar ze vallen niet op. Hun namen 
kun je in elk geval op de tweede pagina lezen en dan ga je 
gewoon op iemand af, die er al wat ouder uitziet (let op de 
lange broek!) en vraagt wie die of die jongen is! In de meeste 
gevallen blijkt de aangesprokene dan zelf een redactie-lid te 
zijn, want we zijn met velen en er  gaat heel wat bij ons om. 
Maar is het een leek, dan wijst hij wel iemand aan. Ais dit 
nu allemaal niet lukt, dan mag je in dit uiterste geval je toe- 
vlucht nemen tot de conrector, de Nederlandw leraar, de 
brievenbus en als dat ook niet lukt.. . . . . nou zeg, dan ben je 
ook 'n sufferd. 
In elk geval moet je er aan denken, dat het een kwestie van 
beginnen is. Is het begin er eenmaal, dan zul je zien, dat het 
meevalt. En niet alleen vraag ik jullie om een bij&age voor 
Tolle Lege. maar ook om jullie belangstelling. Misschien 
vinden jullie het allemaal niet even belangrijk wat er in bet 
blad staat, maar probeer het toch voor een groot gedeelte te 
lezen. Wij, en straks de nieuwe redactie, zullen ons best doen 
het naar je zin te maken. want al kom je hier pas kijken, als 
je niet meteen met scheldwoorden komt, mag je heus overal 
je mening over zeggen. 
Ik hoop dat ik duidelijk geweest ben. Zo  ja, dan weet je wat 
er van jullie verwacht wordt. Zo  neen. wat mankeert er dan 
aan? 

Enn redactie-lid. 

SPORT 
Ofschoon het nieuwe schooljaar begonnen is, waarin, naar ik 

hoop, even goede 01 nog betere sportprestaties zullen worden 

behaald, wil ik toch nog even terugzien op de grote sportdag, 

die onmiddellijk na de proefwerkweek werd gehouden. 

ATLETHIEK 

Op deze sportdag kwamen 's morgens de eerste- en tweede 
klassers hun kunnen tunen. Het was prachtig om te zien met 
welk een enthousiasme deze jongens streden. 

Er werden geen uitzonderlijke prestaties geboekt, maar dat 
neemt niet weg, dat het een mooie sportochtend was. 

's Middags werd er een zeskamp gehouden, met vrijwillige 
deelname. Naar mijn mening werd dit een uitzonderlijk succes, 
want nu streed iedereen om een goed resultaat en dat liet 
vroeger wel eens te wensen over. 

vochten tussen H. Koenders en T. van Loenen, dat tenslotte 
door laatstgenoemde gewonnen werd. Tim won het ver- 
springen en de hinkstapsprong, terwijl Han bij speerwerpen 
en kogelstoten met minimaal verschil won, Het laatste num- 
mer was het hoogspringen. Luid aangemoedigd gingen Han 
en Tim steeds hoger, totdat Han 1.65 meter sprong. wat Tim 
net niet kon redden. Het hardlopen was, uiteraard, voor 
T. v.d. Voort. 

Bij de groep 18-17 jaar was de strijd veel minder bociend. 
Co Balm stak met kop en schouders boven alles uit en won 
zeer makkeiijk. 

Nog een kompiiment voor de uitstekende organisatie. 

Na deze wedstrijden deed T. v. d. Voort nog een aanval op 
het school-rekord 80 meter. Dit stond op 10,- sec. Hij liep 
het record volkomen aan flarden en kwam tot de, voor onze 
schoolbaan, uitbtekende tijd van 9,6 sec. Ton, nog proficiat. al 
is het dan wat laat. 

Na vermeld te hebben dat A. Schaper bij het kampioenschap 
van Nederland. juniores, 800 meter, op de 2 e ( ! )  plaats is 
geëindigd, is het atlethiek,,nieuws" er wel door. 

Bij de groep 16-17 jaar, werd er een prachtig duel uitge- 



BOEKHANDEL H. COEBERGH 
Gedempte Oude Gracht 74 - Haarlem - Telefoon 17517 

Gevestigd sinds 1892 

Algemene Gespecialiseerd in 

en katholieke 

Wetenschappelijke literatuur 

Boekhandel Antiquariaat 

- 
Uw kolenhandelaar FRANS PERQUIN 

Groote Houtstraat 162 

Prima anthraciet 
a i j n e  vis voor maaltiíd of koffietafel 

DE FIJNSTE SOORTEN 
VOOR EEN BIJZONDERE GELEGENHEID 

BALM 
BLOEMENDAAL 
Bloemendialaeweg 60 

Fil.: Amsterdam.Z., Ca.". Sshu)rtrtraat 38 

GiebeIs IJzerhandel N. V. 
Ged.0udeGracLt s-?. HAARLEM. 7.1. 17438 (3  lijnen) 

KAYONVEH~I 'EG~NWOOIIDIGERS 
L ips '  SlotenloLriek - Griirsii iir>ciimntia<:h gereedschap - 
Ph i l i t e  Bouwheslog - Huek ' i  Zuiirxiiiffnhrieken - Belzer 
gereedschappen - Shell-. Bu ia-  eii I'rupagss >tij. O x y -  
ecniirrn. Scliiedam. 

even later zien wil onze geheimzinnige men weglopen in de 
richting van het station - het i s  daar niet druk meer - wie loopt 
er oni deze tijd nog op straat - de man slaat links voor het 
station af naar de plaats waar de t s x ' s  staan - hij steekt met 
een gebedend gebaar de hand omhoog en even later als hll is 
ingestapt met deze zelfde hand de chauffeur overhoop - dat 
komt ervan als je te veel vraagt mompelt de man zenuwachtig - 
hij mikt de sigaret door het raam - hl) rijdt weg met op de bank 
naast hem de chauffeur - daad - de buitenwilken van de stad 
rijn spoedg bereikt - d e  man stopt er - hi) doet het partler open 
en schuift r ~ j n  droeve last naar buiten - als hij weer daorrildt 

Firnia A. J. VAN DEK PIGGE 
Het bekende adres voor 

CIieniicaliën en Drogerijen 

MONTY-COATS 
TRUIEN en VESL'EN 
SPORTARTIKELEN 

Vo~r~eschreuei i  sportkleding met 10°/o reductie. 
Citgezoridrrd ~ c l i o e n e n  

Sportmagazijn GRETHA DE BRUYN 
Twiinderslaan 7, Haarlem, Tel.  15116 - 100% service 

C .  REES - Schildersbedrijf 
KORTE ZIJLSTR. io  en JACOBSTR. 7 

(werkp lnot i )  

Voor beter werk 
HAARLEM - TELEFOON I 2073 

Voor Gas 
Water 

A Electricitcit 

Technisch ~ u r e o i i  THEO BONAKIUS 
Soeni lop l r in  34 - Hear lem NoorJ - Telefoon 13783 

s e t  i s  beslist niet nodig 
al schoolhoeken 

NIEUW AAN 1'E SCHAFFEN 
U kunt  25-40 ' lo hesparen door zoveel i i iogelijk gcl>ritikte 
sc I i ou lLo rk~n  te  kopen. 

\?/ij leveren die in goede staat en  onder gararitie. 

VAN DIJK'S BOEKHUIS 
OUDESTRA.4T 26 KAMPEN 


