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aaljournaa 
Weest gegroet oude- en nieuwe Trini. 
tariërs, weest gegroet, kortgebroekten 
wij hopen dat gij allen wederom gewend 
zijt of dat gij zult wennen aan de strenge 
regelmaat der lessen in een door puin 
en gevallen gesteente gepijgerd gebouw. 
Een hartelijke groet, nogmaals tot de 
nieuwelingen. Gij zijf nu leerling van hef 
Triniteiblyceum, wel, wel gefeliciteerd. 
Maar gedraagt u er dan ook naar. Een 
eerste vereiste is dus ook dat u het re- 
glement van achteren naar vo.-en en om- 
gekeerd kent. Zoals gij al waarschijnlijk 
meerdere malen van uw goede pa, moe, 
tante's, opa's en aanverwante familiele- 
den en nafuuricik van uw tante Koo:je, 
die eigenlijk geen echte tante is, hebt ge- 
hoord, is de schooltijd de fijnste tijd van 
je leven. Nu, dat is dan de reden dat gij 
op school zif, om dáf later ook te kunnen 
zeggen en gij zit zelfs op het Triniteib- 
lyceum om er nog dat speciale, ja, dat 
pikante zogezeid, trekje aan te geven. 
Jongetas, nee, nou ja, jongens, het is echt 
een belevenis, dat ï'rrn teitsigceum ten- 
minste, het is met niefs te vergelijken, 
hetgeen ook niet zo verwonderlij7c is; er 
lopen paters rond, een helebóel leraren 
en zelfs haha, een lerares en dan nog 
zoveei ande,e jongetjes, joncens en jon- 
geheren, dat gij vast allemaal een vriend- 
je vindf. Toch fijn nietwaar. 
Ter zake; helaas, is er de laatste maan- 
den zoveel vuil blijven liggen, dat uw 
eerbiedwaardige vullesman met ziin een- 
voudige bezempje en emmertje wel eens 
waf hier en daar heeft laten liggen, doch 
eenieder die daar op let is een kniesoor. 
la, beste lezer, u moet weten dat onze 
vakbond, dé vakbond voor de in een 
vakbond veibolden vrz'lësman aller V O O .  

ons doet, ja werkelijk alles, edoch hoe 
onze leider, de leider der vullesmannen, 
ook praat hij kan van de instelling voor 
instandhoud ng van de hacdnodLge en 
hardwerkende vullesmannen niet meer 
loskrijgen dan een klein bedrag voor 
aanschaffing van waterdichte regenkle- 
ding met zuidwester. U begrijpt dat wij 
dus, nog enige tijd met onze eenvoudige 
middelen uw nagelaten vuil zullen moe- 
ten opruimen. 

Kom aan dus vrienden laat ons aan- 
vangen. 
4 Juni Is er zoveel gebeurd, dat ik geen 
eens meer weet wat. 
In juni konden wij tot alle vijfde en zesde 
klassers zeggen: .,Dag zwaai maar met 
je handje!" wat ze dan ook prompt de- 
den, de goeierds. 
l1  Juni Waarlijk grote verwarring in en 
op het bureau voor Verbetering van 
dieptepunten op internationaal proefwer- 
kengebied!! De zeer op records jachf-ma- 

.kende klas IIla brak het slechts 4 maan- 
den oude record van 4b2 met 0,3 punt. 
Ja, waarde lezer, u leest het goed 0.3 
punt; wist 462 onlangs tijdens een schei- 
kundeproefwerk met bovenmatige in- 
spanning gemiddeld het schrer ontnogelijk 
te benaderen gemiddelde van 3.2 punt te 
behalen, deze dappere gymnasiumklas 

l journaaljournaaljour 
wist met stoute moed en koelbloedige be- 
rekening dit reco-d te doen snzr~velen en 
wel te brengen op hef, eeutueil geleden 
voor onmenselijk gehouden, gcnticidelde 
van 1.9 punt. Deze geestverscheurende 
inspanning kwam fot stond tijdens één 
van de fameuze proefwerken van de heer 
Dr. W. Fuss. Men besloof tot een week 
vrijaf, helaas de rector trapte er niet in. 
12 Juni kwam vandaag een knaap tegen 
die nu reeds d& moed had opgegeven. 
Een volkomen verkeerde mentaliteit na- 
tuurlijk. 
22 Juni A.N.S. agenda: ..Het leren moet 
niet worden opgedrongen, de lust moet 
zitten in de jongen". vond deze mede- 
deling belangrijk genoeg om hem door 
te geven. 
29 Juni Begon het gelazer in de glazen. 
31 Juni Hadden we vrij. 
4 Juli Organiseerden onze Sancta-zusjes 
een intiem feest in één der hoeken van 
hun gezellig halleoe. De heer Schröder, 
zijn secondant en ,.fhe swinging specials" 
of  hoe het ding geheten mag hebben, 
trachten de eerste klasserinnefjes, die op 
de rest van de tafels en stoelen fikkertje 
speelden, respectievelijk onder de duim te 
houden en te overstemmen. 
Maar gezellig was hef wel hoor! 
6 Juli Kwam de ware Trinitariërsaard 
weer boven water. Ondanks hef enfh0.z- 
siasme van de diverse leraren en leerlin- 
gen liet het grootste deel van de leerlin- 
gen weer braaf verstek gaan. Ferme 
jongens, stoere knapen. 
9 Juli En er zal geween zijn en geknars 
der tanden. Tja en toen begon de vakan- 
tie dat hoort dus niet in mijn journaal 
thuis, nee, vinden jullie ook niet? Nee 
hé, ik ook nief. 
Toch moet mij nog iets van het hart. 
Heeft u ook zulk een fijne vakantie ge- 
had? Ik wel, hoor! Ik ben tenminste hard- 
stikke bruin, tegen zwart aan. Dat komt 
door de zon: want ik was zo verstandig 
de zon op te zoeken. Met kompas in de 
hand ben ik naar het zuiden gelopen, in 
mijn zwembroek natuurlijk, daar ik bruin 
wilde worden, en ja hoor na enige kilo- 
meters zag ik hem, de zon. Je moet maar 
zo gelukkig zijn om dat ding meteen te 
vinden maar ik zocht en vond hem. 
Vandaar dat ik zo bruin, tegen zwart 
aan ben. Dus als ik u allen een raad mag 
geven: zoek de zon op en ge zult bruin 
tegen zwart aan worden. 
3 September Werd het schooljaar weer 
geopend met een Hoogmis en hef voort- 
zetten van de vakantie. 
8 September W a s  het toch echt weer 
menés en gingen de boeken weer in de 
boekentas. 
I 1  September 2e Vrijdag van de maand 
en vierde dag op school. 
12 September Relletjes, oproer, een op- 
shnd dreigde!! De plaatsingen voor het 
schooltennisfournooi werden aangeplakt. 
Ene Evert vond zichzelf zulk een ster, 
zulk een talent dat hij zich maar even 
tweede geplaatst had. HsLds, hij kon 
ondanks zijn ongetwijfeld sluimerende ta- 
lenten, de finale niet bereiken. Hij werd 

er al eerder met 6-2; 6-2; door nummer 
vier, die door tijdig ingrijpen nog net 
derde werd geplaatst, uitgeklapt. 
Ook de dubbels waren in woordentwist. 
Hoe kan die zelfde Evert nou op hef 
rare idee komen om slechts tel-ee ditb- 
bels te plaatsen, waardoor Ted en Hans 
door het lot nief tegen hem en z'n part- 
ner uitkwamen. Helaas, het is geschied!! 
17 September Nu pas werd het mij dui- 
delijk dar een con ecfo; toch wel een 
zware taak heeft. Z o  is de heer van 
Noort al dagen in zware zorgen, 
Nu Mendei zijn Mendelliefjes heeft wil 
hij, als er vrouwelijke wezens bij ons les- t 

sen zouden komen volgen, ook voor hen 
een aanduiding klaar hebben liggen. Hij 
is echter niet verder nekomen dan Trini- 
taartjes en Trinitrijntjes. Ja het valt nief 
mee doch hij staat altijd open voor nieu- 
we, aardig aandoende ideeën. 
21 September Mijn oersolide bromfiets 
met hulpmofor vertikte het; kenners be- 
weerden dat het een doorgeschoten nip- 
peltje was, doch anderen hielden het op 
een lekke achterband. 
26 September Onze pijlsnelle, geduchte, 
favoriefe roeiploeg onder de hezielende 
coaching van Frank Comptzi lag in de 
startblokken en bleef er helaas h lang 
liggen. 
Toen zi j  eindelijk weg waren, kwam er - 
een pla~ik voor het schip, voorr.iaar een 
goede fraining met zulk een geval er 
voor. Ais troost mochten P:oor Gras, 
Kees van Ginneken, Joep A'. Meysing 
en Carl van der Heyden toch naar het 
sluitingsfeest. Fijn joh! 
3 Oktober De geluidsinstallatie was ief- 
wat stoffig en om hem weer wat op te 
lappen, kwam de technische dienst in 
actie. Z o  vertelde de Redor allerlei fijne 
dingen over de school: 2 uur vrij.. Leve 
pater Corrector!! 
4 Oktober Westeinder Plassen: met 
groot genak won ik van nog wat andrre 
snelle jachten op mijn pijlsnelle stc.ffer en 
blik. Hierdoor won Triniteifs de totaal 
uitslag. 
6 Okfober Rectorsdag oftewel volgens de 
Noorderlingen, Collegedag. Nadat daags 
fevoren Triniteits met veel bravour en 
show de fennisbeker in beslag genomen 
had, wisten enige opstandigen de hockey , 
beker moreel aan het Tiin teitslyceum te 
brengen en dat is toch heel waf!! Verder 
heb ik dagen met hoogrode koortswan- 
gen gelopen wegens de te snijden span- 
ning bij de estafeffe. Ook hier won de 
winnaar!! 
7 Okfober kwam mij hef blijde bericht 
ter ore dat we van drukker zouden ver- 
anderen; verandering van spijs doet eten, 
niet waar? Helaas, het was een gerucht. 
En dit beste vrienden, was mijn eerste 
en laatste journaal van dit schooljaar. 
Mijn bescheidenheid dwingt mij, mij terug 
te frekken uit hef daadwerkrizjke scliool- 
leven van diegenen die men gewoonlijk 
Trinitariers pleegt te noemen Jri.ilie wens 
;k noq veel geluk en een g i~r jc  pinksfer- 
~>aI.~nfre. 

Assistent-Vullesman - 



EEN OF ANDERE WIJZE MET ONZE SCHOOL VERBONDEN ZIJN 

Hockey veren:ging ,,ALLIANCE 
inschrijvingen bij: 

pater S. van Beurden 0.s.a. 
contributie: 

inschrijfgeld f 1 O.+ 
junioren f 35.- per jaar 

f senioren f 45.- per jaar 
tijden waarop .,alliance" hockey speelt: 

junioren competitie zaterdagmiddag 
senioren competitie zondag 
junioren training donderdagmiddag 
senioren training bij oproep! 

Tennis vereniging ,,ALLIANCE9' 
inschrijvingen bij: 

pater S; van Beurden 0.s.a. 
contributie: 

junioren ongeveer f 45.- 
alles inbegrepen 
(behalve ~ersoonlijke uitrusting) 

tijden waarop gespeeld wordt: 
na school op 'n middag van voorkeur; 
op competitie tijden. 

- voornaamste speelgelegenheid: 
tennispark Wimbledon Overveen 

2 Geschiedenisclub N.J.B.G. 
inlichtingen verkrijSbaar bij: 

P. Haanappel V a  of pater Conrector 

Zeeverkenners ,,ST. JOZEF" 
inschrijvingen bij: 

C. v. d. Prijt 
Dr. Thorbeckelaan 130, Heemstede 
tel: 86185 

contributie: 
f 0.40 per week 

voorwaarde voor lidmaatschap: 
iedere zeeverkenner moet kunnen zwemmen 

tijden waarop de zeeverkenners bijeen komen: 
's-zaterdagsmiddags 2.30 tot 5.30 uur 

Tafeltennis vereniging ,,ALLIANCE9' 
inschrijvingen bij: 

pater W. Mekenkamp 0.s.a. 
contributit: 

f 3.- per jaar 
tijden waarop ..Alliance" tafeltennis speelt: 

junioren competitie (thuis) di.avond 7 uur 
senioren competitie (thuis) di.avond-8 uur 
competitie training maandagavond 
niet competitie spelers: woensdagmiddag 
3 ~ 4 5  tot 4.15 uur 

Debatingclub ,,CASSICIACUM" 
doelstelling: 

zich vrij leren uitdrukken - en het bestuderen 
van een bepaald onderwerp op eigen initiatief. 

inlichtingen bij: 
H. Hogeland Vb of pater Rector 

voorwaarden: 
om lid te kunnen zijn moet men in de derde 
klas of hoger zitten 

"tijden van de bijeenkomst: 
,,Cassiciacum'l komt regelmatig om de 6 weken 
bijeen 

,,SCHAAKCLUB 
inlichtingen bij: 

dhr. A. v. d. Krogt 
deze vereniging komt waarschijnlijk één 
avond per week bijeen 

Apostolaats-gemeenschap ,,ST. PETRUS en 
PAULUS" 
(kortweg A.G.) 
doelstelling: 

bevorderen van christelijk idealisme op het 
Triniteit~l~ceum en mentaliteitsvorming in 
deze geest, alsmede het steunen van de chris- 
telijke ontwikkelingswerken 

inschrijving: 
bij de A.G. vertegenwoordiger van de klas. 

contributie: 
f 1.- per jaar 

TOLLE LEGE 

I Schoolorgaan, van het Triniteitslyceum 
1963-1%4 , e 

34e jaargang no. 1 . 
Hoofdredakteuren: 
Eindred Claas Roozekrans 
Lay-out Hans van Wissen 

Ted Badoux 
Hans Thoolen 
Rieks Möller 

A d  van Amerongen 

Drs A. F. J. Klerkx 

Zij lweg 199, Haarlem (post Overyeen) 
Telefoonnummer: 



s i e r b a r e  lezers 

Onder deze door de jaren heen vertrouwde titel, begroeten wij 
met u hef eerste nummer van ons schoolblad van deze cursus 
'64-'65. Wij spreken de hoop uit, dat u er dit jaar evenals 
andere jaren, weer een ongemeen genoegen in zult vinden, 
dit vertrouwde orgaan ter hand te nemen om'u van de be- 
langrijkste en onbelangrijkste gebeurtenissen omtrent de Tri- 
niteitsschoolgemeenschap op de hoogte te stellen. 
Hopelijk verdenkt u ons van conservatisme, gezien het feit, 
dat we kennelijk op dezelfde voet verder gaan als voorgaande 
jaren. Tot mijn spijt moet ik u dan teleurstellen, want er 
heerste alom bedrijvigheid om een redactie op te speuren, 
die de bedoeling heeft Tolle Lege op een hoger en vooruit- 
strevender niveau te brengen. Hiervoor kunt u elders in dit 
nummer meer lezen. 
Ook dit jaar hebben wij ons van de onmisbare, initiatiefrijke 
steun van ons neerlandicus Drs. Klerkx weten te verzekeren 
en onder zijn hoede zal het blad wederom tot grotere bloei 
moeten komen, hetgeen hoofdzakelijk inhoudt, dat er naar 
wordt gestreefd ons schoolblad even frequent te laten ver- 
schijnen, als zo utopisch in het jaarboekje vermeld is. 
En hiermee stuiten we onmiddellijk op het probleem, waar 
Tolle Lege al tijden mee te kampen heeft: het gebrek aan 
kopy. Waarom verschijnen er bij de redactie niet zoveel 
artikels en verhalen, dat er geselecteerd moet worden. Be- 
ptaat er enige reden om een opstel, dat met een goed cijfer 
bekroond is, niet in te leveren. En hoe komt het, dat er ieder 
jaar opnieuw vrijwel niets van de lagere klassen uitgaat? 
Eerste klassers, jullie, die nu voor de eerste maal dit blad in 
handen krijgen, zegt, dat het waardeloos is en verzorg een 
eigen rubriek. Die teringlijdende rubriek had vroeger de pi- 

kante naam van Beste Been en moest nota bene in vroeger 
tijden wel eens gevuld worden door naïeve geesten uit hogere 
klassen. Schaam je wat! Schrijf, als je dat leuk vindt, en als 
het ook een beetje leuk is, wordt het gegarandeerd geplaatst. 
Maak tekeningen of foto's, jullie horen er toch ook bij, waar- 
om horen we dan niets van jullie. 
Mij weer wendend tot de meerderheid der hogere klassers, 
moet i'k zeggen, dat de oproep voor kopy bij hsen langzamer- 
hand bekend is, maar dat er dan toch nog vrijwel niet op 
wordt gereageerd, is schandelijk. Een schoolblad heeft in de 
grond weinig zin als het door enkelingen klaargestoomd moet 
wo-den. De leukerds zullen nu vragen, waarom we er dan 
niet mee ophouden en zien daarmee de betekenis, die een 
schoolblad kan hebben, over het hoofd. Doch ook tot hen 
richt ik een verzoek hun kritiek te spuien. 
Waarom wordt er zo weinig gedaan op deze school, waarom 
spant men zich niet eens in, waarom bestaat er geen belang- 
stelling, als er een kunstgroep, een cabaretgroep of anderszins 
wordt opgericht? 
Omdat men er bij voorbaat vanuit gaat, dat het niets om het 
lijf heeft, dat het tóch niet zo aardig is, als men het zou wil- 
len hebben: Dit vooroordeel brengt de leerlingen ertoe, om 
het, op een enkeling na, zelfs niet eens te proberen, hoewel 
juist blijkt, dat die enkelingen volhouden. Men verzandt in 
die duffe mentaliteit, maar men zal zich ook niet meer op 
kunnen richten. Het is nu eenmaal zo, dat je op school bent, 
en waarom kun je daar ó6k niet iets plezierigs van maken, 
opdat het Triniteitslyceum niet een instituut wordt of mis- 
schien zelfs blijft voor het kweken van louter intellectuelen. 

H. v. W. 

Zaterdag 4 juli hielden wij ter besluiting van het schooljaar 
een klasseavond. E r  werd ons eerst een programma in de 
hand gedrukt, waarop als eerste punt stond vermeld: Ope- 
ningsspeech. Deze werd gehouden door H. Mooy. Het was 
wel geen eersteklas toespraak maar de bedoeling was duide- 
lijk: Hij heette ons welkom en hoopte dat wij een gezellige 
avond zouden hebben. 
Hierna werd een quiz gehouden, waaraan de hele klas deel- 
nam. De klas werd in vier groepen verdeeld en de antwoor- 
den werden door een deskundige (1)  jury beoordeeld. Er  
waren leuke. en goede vragen bij o.a. strikvragen waar bijna 
iedereen in zou vliegen. 
Vervolgens kwam er een Top of Flop-uitzending. Genoemd 
moet zeker worden de spelleider G. Meysing, die het prima 
deed, al wist hij soms zijn eigen mening wel erg op te 
dringen. Jammer dat de juqy enigszins te groot was. Onder- 
tussen -. werden rijkelijk coca-cola en zoutjes rondgedeeld. 

s volgend nummer stond vermeld: Goochelen door de 
ruchte goochelaar J. Giesen, daarbij gehinderd door G. 
.enbrink. Het ging vrij goed. Hij kende aardige trucs en 
werd eerder geholpen dan gehinderd. Tussen twee goo- 

--.rlnummers in speelde Pater Mekenkamp zeer verdienste- 
lijk gitaar, waarbij hij een aantal leuke liedjes zong Even 
later deed ook Pater Verner nog twee goocheltrucs, waarmee 
hij zelfs zijn collega Giesen verbaasd deed staan. 
Als laatste punt van de avond werd er een kort tragikomedie 
met drie moorden opgevoerd. De spelers speeldefi allemaal 
goed, het beste toch wel J. Peeters in zijn rol als rechter in 
het tweede bedrijf. 
De hele avond was goed in elkaar gezet en vroeg om een 
herhaling. W. B. IIa 

De rondtolllende zomerzon 
wervelt haar 
spiralen 
als 
in 
een rode roes 
naar beneden op mij 
op haar fluistering en schaterlach 
en gezonken in 't roodbruine gras 
ben ik. 

Hath. 

In versleten kadans 
schokken de schouders 
In versleten kaki 
zwaaien de benen 
verwrongen noten zweven 
in slierten nicotine neer 
En mijn wezen zoekt mee 
op de maat van 't ritmisch gepraat. 

Hath. 



EEN MIOURG M E T  T I N T [  C L A R A  
Verleden week hebmben wij met Tante Clara een séance van 
haar spiritistische werkgroep bijgewoond. Tante is erg op 
haar clubje gesteld en wij op Tante, zodat we haar uitnodi- 
ging niet konden weigeren. 
Om de voorstelling te kunnen zien, waren we verplicht ons 
naar het oudste gedeelte van de stad te begeven. Hier lag 
aan het groene water van de grachten een grijs huis, verve- 
loos, met ingeslagen ram'en en een gebarsten blauwe stoep. 
Kortom een pand waar geesten graag zouden vertoeven; een 
heerlijk oord voor hystenicae en mensen mals Tante Clara. 
W e  hoefden niet aan te bellen. Tantes geest, die zeer zelf- 
standig is en reeds vooruitgelopen was, had dit al gedaan 
en stond ons nu aan de deur op te wachten: het weerzien 
was recht hartelijk. Eenmaal binnen liepen we meteen door 
naar de zolder, waar Tante zich met veel geestdrift in trance 
begon te-drinken - ze was werkend lid -. Na vijf minuten 
zagen we Tante Clara niet meer, maar een in alcoholdamp 
gehuld medium. 
W e  waren op tijd, dus erg vroeg. 
Langzamerhand werd de zolder gevuld. Plotseling verstomde 
het geroezemoes en klonken er waardige voetstappen op de 
trap. Een hoofd verscheen er boven het luik en weldra rees 
er een fuse gestalte op uit het gat. Het was Jos de Mey,e 
van Gorter - donatrice van de vereniging - die daarom met 
eerbied behandeld werd. Z e  verwaardigie zich ons toe te 
knikken en.zeeg vooraan neder, om het plebs achter zich met 
de nek aan te zien. Z e  richtte nu en dan het woord slechts tot 
haar gezelschapsdame, juffrouw van der Nagt Spieghel, die 
wel niet van adel was, m,aar toch een dwbbele naam torste; 
bovendien droeg ze mitaines en een kunstgebit. 
E r  klonk een gong, de voorstelling begon. Tante sprak een 
woord ter verwelkoming (het werden er wel twee) en stelde - ons de volgende middag indeling voor: ter ere van Jos van de 
Meye en haar historische belangstelling werd de séance ge- 
opend met het optreden van Graaf van der Duyn van Maas- 
dam. Kaat Mossel zou hem volgen. Tussen Kaat en het ver- 
zoekprogramma had Tante Clara de pauze bepaald met 
sprits en spiritus en een strijkje op de achtergrond o.l.v. de 
heer Mozart, die voor deze gelegenheid een paar uurtjes 
vrij had gehouden. 
Op het geblaat van medium Engerling kwam van der Duyn 
dadelijk toegesneld. De man was zichtbaar van streek. Hij 
gaf verkeerde antwoorden, maakte ondeugende grapjes over 
juffrouw Spieghel en wilde, toen het té bout werd, niet weg- 
gaan. Tantes overredingskracht bewoog hem eindelijk n.aar 
het Driemanschap terug te keren. Wij bemerkten, dat, zo 
het oproepen van een geest de uiterste concentratie vereist, 
het laten verdwijnen slechts door volslagen vaklieden kan 
gebeuren. Zuster Engerling nu was een amatrice. 
Kaat Mosel hoefde niet opgeroepen te worden. Z e  was voor 
de verrassing uit zichzelf gekomen. E r  lag teleurstelling te 
lezen op enkele gezichten: sommi,gen toch hadden het ogen- 
blik verbeid waarop community-calling nodig zou zijn ge- 
weest. Ze kon3en nu hun stem sparen voor de pauze. 
Kaat was nog niets veranderd; joviaal als altijd stak ze ter 
begroeting haar hand op en rolde met de ogen. Ze spoorde 
ieder aan om toch vooral Oranje gezind te blijven, te meer 
daar tegenwoordig het Rood zo opdrong. Het Wit-Geel zou 
het altijd wel blijven doen maar het Groen, het Pinkster 
Groen had toch zijn beste dagen gehad. In een vraaggesprek 

' met Jos van de Meye, herinnerde zij ons er aan, dat ze nog 
steeds gevangen zat in dat rotte verdammte Rotterdam. De 
Vrouwe van Gorter beloofde haar best te zullen doen om het 
Kaat daar zo aangenaam mogelijk te maken, door haar weke- 

. lijks een kist sinqasappelien onder rembours toe te zenden. 
IJlings benoemde men een commissie, waarvan Juliette de 
Meye voorzitster werd. 
Kaat begon er ten laatste wat vermoeid uit te zien, haar stem 
scheen iets zwakker te worden, zodat we de watjes uit onze 
oren konden halen. Met een ,,Oranje boven", eindigde zij, 

neeg en veranderde zich in het fluwelen doek, dat neergelaten 
werd omdat de pauze in aantocht was. 
Wij verheugden ons al op de sprits. Het strijkje deed ook 
zijn best, maar de spiritus viel tegen; hij was wat lauw. 
Omdat Kaat het evenwel op den duur niet meer als gordijn 
uitgehouden had en weer eigener beweging naar de Maasstad 
was gegaan, kondigde Tante het verzoekprogramma aan, 
want een pauze zonder doek is in Holland niet netjes. 
De media kregen het nu heel erg druk. Velen wilden iníer- 
mediaal hun onlangs overleden oudtante zien. Zij informeer- 
den naar haar gezondheid en boden haar een stukje sprits 
aan, maar de Roomse opgeroepenen konden geen brokje door 
hun keel krijgen, want het was zaterdag, geboden vasten- 
en onthoudingsdag. 
Een geheel in het zwart geklede dame met gouden oorringen 
en een gouden tand verzocht het medium haar dierbare echt- 
genoot, bij velen bekend als Opa Drilboor, uit te nodigen 
even langs te komen. Maar hoe het medium ook riep, Opa 
verscheen niet; hij was altijd al hardhorend geweest. 
Nu ging Tante zich ermee bemoeien. Zij sloeg haar blikken 
op de grond, zag vervolgens hemelwaarts, zodat het ogen- 
wit allervoordeligst afstak tegen haar van aandoening hoog- 
rode konen, opende de mond en niesde. Dit laatste was geen 
bepaald onderdeel van de ceremonie, maar deed het toch 
goed, want iedereen snoot zijn neus, wat o?, stijgende span- 
ning duidt ,,Bioeder Jacob", lispelde Tante, ,,broeder Jacob!" 
,,He mens, doe niet zo familiair", snauwde weduwe Drilboor. 
,,Opa Drilboor", klonk het vervolgens zangerig, ,,Opa Dril- 
boor". Geen beweging, geen geluid, noch van de toeschou- 
wers, noch van Opa. ,,Kerel waar zit je dan toch", riep 
Tante tenslotte radeloos uit en ze zweette van ergernis. 
Eindelijk hoorden we gestommel op de benedenverdieping, 
we hoorden allen een rood licht het toneel opkomen en zagen 
een laaiend gekraai. 
Doch het was Opa niet, het was Morgenrood van Troelstra 
en Otto de Nobel. 
,,Hoe nu", vroeg Tante, ,,waar blijft broeder Jacob?" , 
,,Die leest het avondblad", antwoordde Morgenrood met een 
kieze glimlach. 
,,Och heden noen, dit niet", kreet Tante nu helemaal medium 
af. Z e  sloeg haar handen tegen het gezicht en weende bitter, 
zonder ophouden. 
W e  hebben de G.G.D. moeten bellen. 
T a n k  woont nu op kamers in een groot wit huis. Van tijd tot 
tijd bezoeken we haar, maar ze wil ons niet meer kennen. 
Denkend dat ze Cleopatra is wacht ze nog steeds op haar 
Antonius. Maar wij weten wel beter! 

H. Schrama. 



WERK IN' UITVOERII'(b 

In 1960 richtte de Voedsel- en Landbouworganisatie van de 
Verenigde Naties zich tot de wereld met een oproep een 
grootscheepse actie te starten om honger en ondervoeding uit 
de wereld te bannen: de ,,Freedom Erom Hunger Campain". 
In deze Anti-Honger-Actie levert ook ons land zijn bijdrage. 
De NOVIB, Nederlandse Organisatie voor Internationale Bij- 
stand, geeft aan deze actie, die onder auspiciën van het Ne- 
derlandse Nationaal FAO-Comité en in samenwerking met 
het UNESCO Centrum Nederland en het Nederlands Comité 
UNICEF wordt gevoerd, gestalte. 

De Nederlandse regering, lid van de FAO, verleent zijn volle 
steun. Hare Majesteit betuigde aan de directeur-generaal van 
de FAO, dr Binaj Ranjan Sen, haar warme sympathie. De 
aangesloten leden-landen steunen de campagne. De hele we- 
rdd heeft de strijd aangebonden tegen de honger en onder- 
voeding, waaronder meer dan de helft wan de mensheid ge- 
bukt gaat. 

In 1960 bracht ons volk'bijna f l miijoen voor dit doel bij- 
een. In 1961 zamelde de NOVIB ca. f 1,2 miljoen in, terwijl 
de nederlandse jeugd ih de hartveroverende ,,l0 x 10 actie" 
het kapitale bedrag van f 2% miljoen wist bijeen te brengen 
voor de Anti-Honger-Actie. In 1962 werd opnieuw ruim f 1,2 
miljoen door ons volk geschonken. In 1963 werd het vluch- 
telingen vraagstuk in de schijnwerper geplaatst. Dit jaar op- 
nieuw, door middel van een nationale inzameling, een krach- 
tig beroep op ons voik doen om een royale bijdrage voor de 
hongerbestrijding in de wereld te geven. Overal in het land 
zullen de NOVIB-Comité's collecten organiseren en via pers, 
radio en televisie zal aandacht voor deze collecte worden 
gevraagd. 
De financiële resultaten van 1960 werden voor een belangrijk 
deel gebruikt voor de financiering van een FAO-project in 
het Midden-Oosten ter verbetering van kwaliteit en kwanti- 
teit van de graanproductie in 11 landen. Tevens werden dat 
jaar, evenals dit het geval is voor 1961 en 1962, belangrijke 
bedragen aan het UNESCO Centrum Nederland en het Ne- 
derlands Comité UNICEF overgedragen om voedings- en 
andere ontwikkelingsprojecten uit te voeren. 
De opbrengst van de inzameling van 1961 en van 1962, als- 
mede van & ,,l0 x 10 actie" werd bestemd voor een project 
in West-Afrika ter verbetering van de kwaliteit van het 
dagelijks voedsel, een zgn. ,,moestuinprojectw dat vitamine- en 
eiwitrijke gewassen wil introduceren en distribueren en de 
huisvrouw wil leren deze hoogwaardige en noodzakelijke 
voedingsproducten te bereiden. Dit project wordt door neder- 
landse deskundigen uitgevoerd. 

Uit de gelden van 1964 wil NOVIB een groots ontwikkelings- 
plan, dat door het Ceylonse gouvernement is opgezet en 
voornamelijk door inheemse vrijwilligers wordt uitgevoerd, 
mee helpen financieren. Ook het Wereld Voedsel Programma 

. van de Verenigde Naties levert een belangrijke bijdrage door 
middel van voedselzendingen. 
In Nepal wordt een project tot verwerking van dierlijke bij- 

TER HERINNERING 

Mijn gedachten zijn somber, zo somber 
als de sombere nachten. 
van een vergeten leven: 
zij kon het mij niet geven 

Mijn handen kromden zich 
als aan het kruis, 
ten hemel; ze konden niet bereiken, 
wat ze niet wilden bereiken, 

toen ze zagen en zagen 
en het verdriet voorbij was, 
eenzaam leven in de hoek daar 
voorbij was. 

Door de tranen van verlaten wenen 
brak een glimlach zuiverder 
dan liefde, dan geluk, dan eeuwigheid. 
Kom niet en mis me niet: 

producten gefinancierd. 
Een nieuw moestuinproject wordt in Nigeria in uitvoering dat is zelfmoord, denk niet meer 
genomen. nooit meer, want wat je dacht 
UNICEF en UNESCO zullen projecten in Columbia, Ethio- zul je morgen niet meer . . . 
pië en Dahomey uit de Anti-Honger-Actie gelden gaan finan- Verborgen zou het gebleven zijn 
cieren. Wat ik nu of later zou schenken: 

niet bekend, 
De NOVIB doet een dringend beroep op allen om een werke- 
lijk koninklijke bijdrage voor deze Anti-Honger-Actie te ge- niet te zien, 
ven: oi, de intekenliist of in de collectebus dan wel door en dat is zwart 
stortin9 op giro 100200 van de Anti-Honger-Actie Den Haag. 



TOT DE EERSTE KLASSERS E N  ANDERE NIEUWE 
LEERLINGEN E N  D E  OVERIGE, DUFFE, TRINITA- 
RIBRS. 

Misschien hebben jullie de enkele woorden, die in het jaar- 
boekje over de schoolvereniging handelen, al gelezen? Dan 
weten jullie: 
* dat van de schoolvereniging alle Trinitariërs lid zijn 
* dat er een jaarlijks gekozen bestuur van 7 leerlingen (waar- 

van 3 met algemene verkiezingen gekozen worden en 4 uit 
hoofde van hun functie bij de resp. verenigingen zitting 

i hebben) en één leraar is 
* dat deze vereniging overkoepelend, over alle activiteiten 

buiten het lesprogramma werkt 
* dat zij een hechte gemeenschap onder de Trinitariërs moet 

trachten te vormen en in stand te houden 
* en dat hiervoor de uitdrukkelijke medewerking van d e  

' leerlingen nodig is. 
Dit is slechts een hoop theorie; wat zijn de feiten van het 
afgelopen jaar? 
* De verkiezingen, het werk nog van ,,Comité-'64", die een 

belofte inhielden voor de aanstaande verkiezingen 
* De feestdagen rondom de opening van de nieuwbouw, met 

cabaret en twee dansfeesten, die hdaas door al te veel 
leerlingen niet zijn bijgewoond!?! 

* Het plaatsen van een ideeënbus, waar nog geen enkel origi- 
neel, bruikbaar idée in heeft gezeten! 

* De oprichting van verschillende clubs, wat een volledig 
flasco is geworden. 

Goed, het was niet overdreven veel, doch een bestuur van 
een nieuwe vereniging, zeker wanneer deze overkoepelend 
moet werken over traditierijke verenigingen zoals de A.G. en 
Cass. krijgt uiteraard vele moeilijkheden. Maar het bestuur 
belooft stellig hier in verandering te zullen brengen. Plannen 
hieromtrent worden reeds gemaakt en uitgewerkt. - Altijd 
zijn natuurlijk suggesties, ideeën en plannen van leerlingen 
welkom bij het bestuur, en wel via de ideeënbus of bij de 
secretaris L m  van der Tuin, die te allen tijde bereid is plan- 
nen etc. met iedereen te bespreken en verdere hulp aan te 
bieden - Maar om deze ~lannen. bii uitvaerina te doen slaaen . , " u 

is, en weer moet ilk hetzelfde zeggen - het wo:dt vervelend 
ENTHOUSIASME nodiq van ALLE TRINITARIERS. en 
vooral van jullie, eerste %lassers, die naar onze mening de 
belangrijkste groep leerlingen van onze school vormt. reeds 
nu, aangezien jullie de toekomst van onze suhool uitmaken; 
jullie enthousiasme nu, verzekert een bloeiende schoolvereni- 
ging en gemeenschap later. 
Verleden schooljaar waren de eerste klassers meer actief, 
met name klas la, die de traditie van geregelde klasseavon- 
den, na een lange tijd, waarin geen klasseavonden werden ge- 
houden, weer voortzette. Wij hopen dat de eerste Massers 

' van dit jaar niet onder doen, en dat de huidige tweede klas- 
sers hun geestdrift niet verliezen en op dezelfde voet door- 
gaan met o.a. hun klasseavonden etc. Ik wil hier geen namen 
noemen, maar er zijn bepaalde tweede klassers, tot wie deze 
oproep speciaal gericht is, gezien hun grote activiteit van 
verleden jaar. 
Bovenstaande lijkt haast wel een preek, is echt niet als zo- 
danig bedoeid. 
Tenslotte een zeer voorbarige mededeling: in februari zijn de 
verkiezingen voor het nieuwe bestuur, nog ver weg! h ervoor 
zijn kandidaten nodig. Denk er eens over na! Later komen 
we hier uitvoeriger op terug. 

Parool: Tinus Knokke 
(uit: 0.S.A.-yell) 

Red,: Oh! L. v. d. Tuin s.s. 

VRAAG: welke indruk heeft men van de ,,zuigeling" School- 
vereniging gekregen en wat verwachten de eerste 
klassers van de Schoolvereniging? 
Antwoorden schriftelijk of mondeling resp. in de 
ideeënbus en bij L. v. d. Tuin. 



SPOORLOOS 

Deze titel zal waarschijnlijk meer een romantisch, doch hard 
Dick Bos verhaal doen vermoeden, dan de pijnlijke kwestie, 
die ik u in dit artikel uit de doeken zal doen. 
Scherpzinnige geesten zullen zich ongetwijfeld nag in her- 
innering kunnen brengen, dat het vorige jaar, niet zo lang 
voor de Interscholaire, een teken- en schilderwedstrijd werd 
georganiseerd. Deze wedstrijd nu is een succes geworden, om- 
dat het enthousiasme van de deelnemers bijzonder groot was. 
Gelukkigerwijze konden de tekeningen en schilderijen of de 
kunstwerken van andere aard ook naar de Interscholaire ver- 
zonden worden, waar de tekenaars van onze school veel lof 
werd toegezwaaid. 
Nadat de werkstukken terug waren gekomen op onze school, 
bleken er twee te ontbreken. Ook waren er tekeningen van 
het Mendelcollege verdwenen en tot ieders spijt moest ver- 
ondersteld worden, dat het alleen maar mogelijk was, dat ze 
ontvreemd waren. Wederom werden de teruggehaalde teke- 
ningen opgehangen in onze comfortabele expositieruimte, doch 
enige werden in mappen onder de tentoonstellingsbakken ge- 
legd, daar er geen plaats over was om ze te exposeren. Hier- 
onder bevonden zich de bekroonde werken van Maarten 
Breuker, welgeteld drie. . 
Toen nu na enige weken de makers van de handwerken hun 
kunstproducten wilden terug verkrijgen, bleken de drie win- 
nende werken van Maarten Breuker spoorloos verdwenen te 
zijn. En vanzelfsprekend dachten wij wederom aan ontvreem- 
ding en dit is zeer verontrustend. 
Wel, zult u zeggen, is dat nu zo verschrikkelijk, een paar 
tekeningen mee te nemen. Dit getuigt van weinig doorzicht. 
Immers beseft u wel, wat hier in feite gebeurd is. Verschillen- 
de jongens, die al of niet terecht pretenderen kunstenaars 
te zijn, - Maarten Breuker onzes inziens wel - produceren 
een kunstwerk. Soms dagenlang werken zij 08m op tijd een 
tekening klaar te hebben. En als ze dan zien, dat het zo is ge- 
worden, dat ze er tevreden over kunnen zijn, zijn ze begrijpe- 
lijk trots. Trotser wordt men nog, als de tekening ook ge- 
apprecieerd en bewonderd wordt door anderen. 
In Breuker's geval was het zelfs zo, dat hij aanbiedingen had 
gekregen voor zijn tekeningen. Nu plotseling zijn de werken 
verdwenen. Het is begrijpelijk voor een ieder, die zelf, al is 
het maar weinig, creatief is, dat dit een zekere klap geeft. 
Men heeft zijn artistieke kunnen toonbaar gemaakt aan andere 
leerlingen en dan ontnemen een of meer leerlingen hem die 
werken. Het is betreurenswaardig en ik zou vriendelijk willen 
verzoeken of degene(n) die dit gedaan hebben op een of 
andere manier willen zorgen, dat het toch nog in orde komt, 
want dit zijn onprettige voorvallen, die niet zullen stimuleren 
om nogmaals een teken- en schilderwedstrijd te organiseren. 

H. V. W. 

Gemengd 

Er moeten witte h8even achter de zoon staan 
Hond en herder gingen waren voorbij 
in een avond waarin alles kalm is 
Onder een zee, die ons geen eiland mee belooft 
en waar leven en dood de lippen van de zon zijn 
Krullend en zwierig rolt het landschap naar 
beneden 
Ik val, ik val 
0, lief, een eind komt aan mijn mooie kleuren 
Een ree liep in de dauwende wei, jij, j i j  . . . 
Ik ben geboren voor verdriet. 

T. B. 

DAAR ZITTEN WE DAN! 

Onder ,,we" wordt in de aanhef de redactie van Tolle Lege 
verstaan en eigenlijk niet de gehele redactie, maar voorname- 
lijk de twee hoofdredacteuren, die daar dan zitten. Deze twee 
veelschrijvers verblijven immers beiden in de eindexamenklas 
van het gymnasium en wellicht bevroedt u nu reeds waar de 
speld prikt. 
Hoewel niet met grote tegenzin zijn zij hun laatste jaar weer 
begonnen met het in elkaar zetten van een nieuwe, de eerste 
van d1.t schooljaar. Tolle Lege. Nu is het nimmer in de ge- 
schiedenis van dit schoolblad de opzet geweest om jongens, 
die voor hun eindexamen zaten, bovendi,en nog te belasten 
met de zware taak een omvangrijk blad te voorzien van vol- 
doende kopy, te corrigeren als ze gedrukt is en de lay-out 
te verzorgen. 
W e  herinneren ons hierbij een soortgelijke situatie, d~ie de , 
vorige hoofdredacteur dikwijls in een wanhoopstoestand heeft 
gebracht en daar wij nu geenszins van plan zijn, het zover 
te laten komen, proberen we nu alvast te komen tot de samen- : 

stelling van een gedeeltelijk nieuwe redactie, met een geheel 
verse hoofdredactie. Niemand zal durven te beweren, dat er 
geen jongelieden zijn, die met plezier genegen zijn in een blad 
als het onze op te tekenen, wat er zoal gaande is op en rond 
onze schoolgemeenschap. 
Nog eigenaardiger is het vol te houden, dat er niet over vol- 
doende talent beschikt wordt om een redelijk stuk Nederlands 
in elkaar te zetten. 
Dus gegeven het feit, dat er zowel belangstelling als talent 
aanwezig zijn, dan bestaat er verder ook geen enkele reden, 
waarom de betreffende jongelingen zich niet onverwijld naar 
één der hoofdredacteuren spoeden om hun naam kenbaar te 
maken. Want al wat wij nodig hebben, zijn enkele jongens, 
die zich voor een orgaan als Tolle Lege enthousiast zouden 
willen inzetten. 
Op het ogenblik zetelen er zeven mensen in de redactie, van 
wie er twee, misschien drie nog de tijd kunnen vinden om hun 
werk voort te zetten. Het is dus overduidelijk, dat er gebrek 
heerst aan schrijvers. En nu er zoveel plaatsen open zijn, 
kan zonder overdrijving gesteld worden, dat er voor elk wat 
wils is. Z o  kan men, als men de culturele kant van ons 
schoolblad meer uit de verf wil laten komen, aan tentoon- 
stellingen, boeken, films etc. de nodige aandacht besteden. 
Daarentegen kan de schrijvende sportliefhebber, op dit vlak 
zijn talenten botvieren. 
En geheel oprecht kan ik, na een zekere ervaring te hebben 
opgedaan, zeggen, dat het een plezierig gevoel is om na aller- 
lei stadia, van geschreven o'f getypte kopy tot de laatste d,uk- 
proeven, het uiteindelijke resultaat van het werk te zien. In- 
teressant is het ook, om al doende te ontdekken, hoe het pre- 
cies in z'n werk gaat bij een drukkerij. 
Maar misschien heeft het weinig zin om propaganda te maken 
voor dit ambt, want degene, die het aantrekt verantwoording 
te gaan dragen voor een schoolblad, zal nu al uit zichzelf 
komen om inqeleid te worden in het boeiende bestaan van de 



(Z ie  vraag op pag. 7 onderaan) 

..Besfe makker, (we  zijn tenslotte makkers mant we ziften 
toch op dezelfde school) ik heb kennis genomen van u w  in 
ootmoed gestelde vraag, waarlijk een pikant vraagstukje. En 
daar ik als een votrbloed betha geen vraagstukje kan laten 
liggen, heb ik me aan dit gevalletje gezet. Helaas waf deed 
mijn hart pijn toen ik gewaagde dat alleen het eerste gedeelte 
door mijn geest kon worden opgelost en ik het tweede links 
moest laten liggen. ' 

Goede enige enthousiasteling onder de  vele d u f f e  Trini- 
tariërs, mijn indruk van uw zorgenkindje, de zuigeling 
schoolvereniging, is moeilijk onder een paar woorden f e  
vangen, Gullie meent het goed doch er orrtbreekt iets 
(misschien het enthousiasme van u w  baas Paul of  hef 
geld van u w  collega Jos). In den beginne ging het fioed. Ge 
dronk wijn bij de Rector en vergaderde enige ma!en over de 
te organiseren feestelijkheden rond de opening van de nieuw- 
bouw. Soms kwam er weleenswaar wat gekonkel, doc!i dat is 
u niet kwalijk te nemen, daar het moeilijk vergaderen is zon- 
der statuten waaraan men zich heeft te houden. Ik raad de 
nieuwe enthousiastelingen die zifting mogen nemen in D b  
vereniging dan ook aan, als jaarprogramma op te sfellen: 
..het maken van de statuten". Z e  hebben dan in ieder geval 
meer gedaan, waf van essentieel belang voor de school- 
gemeenschap is, dan u en uw kornuiten. Verder lijkt het mij 
raadzaam de vertegenwoordigers van onze bloeiende sub- 
verenigingen nief tot een dergelijke hoge funcfie foe te laten. 
Zij horen daar nief, vindt u ook nief? Die lui vonden een foto 
in dit fraaie blad wel aardig en namen derhalve deze functie 
aan als een erebaantje. Tenslofte hebben ze wel wat anders 
te doen dan mede te werken aan een fiasco. Een schoolver- 
enig-ng kan naar mijn du f f e  onvermogende men~ing, alleen 
dienen als een or_nanisato:ische insfel~ing die d ent uoo: hef 
instand houden, maar vooral uifbreiden van schoolfeestelijk- 
heden. U w  in liefde gekoesterde zuigeling kroop dus reeds 
bij de geboorte op één knie en kroop later helemaal niet 
meer. Zij hield zich dood. Is hij het, vader L.? Neen, W a n t  
gij schrijf wederom over haar. Sliep zij dan, mnc<!er L.? Ja!! 
Sinds eind april slaapt zij ononderbroken. De bridgeclub 
waarvoor enige dujfe lui zich hadden opgegeven, werd ab- 
rupt afgebroken. Zij slaapt sssssttt . . . Vergaderingen be- 
hoefden niet meer gehouden te worden. De schoo!vereniging 
is er wel maar zij slaapt. Gelukkig belooft u, niet te 
evenaren L. in u w  vlammend betoog, hierin ver- 
andering fe  brengen en verklaart u met uiv hand op u w  gou- 
den hart, uw moederhart dat hier omtrent (mooi woord) 
reeds plannen worden gemaakt en uitgewerkt. Edoch, nu pas 
merk ik hoe duf mijn geest is dat hij zelfs dergelijke grootse 
plannen niet weet te registreren. Helaas, ook de veztegen- 
woordigers, der subafdelingen weten nergens van, zodat ik 
nogmaals met klem verklaar daf al deze schrijnende woorden 
nief tot hun" edele hardwerkende geesten gericht zijn. W a s  
dit een fout van u, dappere L.? Neen, wanf ge kunt het wel 
gedrieën. Vandaar dat alleen uw fofo's nog eens worden af-  
gedrukt. Waarde L., nu u w  zorgenkindje dus weer met veel 
geschreeuw wakker geworden is, twijfel ik er niet aan of: ge- 
drieën zult ge er in slagen de gemeenschap op ons aloude ge- 
liefde Triniteitslyceum, dat dreigt ten onder te gaan aan duf- 
heid hechter fe  maken onder uw welsprekende parool: ,,Tinus 
Knokke,-de schoolvereniging ruimt de brokke". 
Hopend dat ge een indruk hebt gekregen van mijn indruk 
van u, leidinggevende Paul, schrijvende L. en rijdombezit- 
fende Jos. 
feken ik, 
Met du f f e  poot, 

' n  du f f e  Trinitariër V I  b 

VERDER 
W e  zondedag galmt weg 
in mijn herinnerd hoofd 
en spelt geen goed. 
Dan is de tijd voorbij 
en zo zal ik sterven 
zonder te kennen 
zoals ik in het begin was 
Geen gevoel dan afkeer 
vult de leegheid van 
hoe het verder zal zijn, 
want mijn straks is nu. 
en waakt de hele nacht 
en waakt de hele dag 
De apotheose van verder 
is het beain van nu 
en zij zijn gelijk 

Mendel in rok 
De veel gebezigde voorstelling van de verhouding Mendel- 
college en Triniteits-lyceum, als die van de zoon en vader 
(die m.i. overigens toch al alleen op historische gronden be- 
rust) komt, behalve door ' t  feit dat wij op sportgebied wel 
de minderen zijn gebleken van onze ,,zoon", ook nog door ' n  
andere oorzaak enigszins op losse schroeven te staan. Er 
hebben zich namelijk enige dochters geschaard onder de 
hoede van pater Hutjens. Deze gezinsuitbreiding doet toch 
wel enige vragen rijzen, waarvan wij er enige aan de Rector 
van de school in kwestie, pater Hutjens voorlegden: ,,Waar- 
om werd Mende1 gemengd?" V a n a f  ' t  Haarlem Station tot 
Beverwijk was geen enkele katholieke M.O. school die voor 
meisjes open stond. Vandaar!" 
,,Waarom werd dan Mende1 en niet het Triniteits-lyceum 
gemengd o f  wordt ' t  Triniteits binnenkort gemengd?" W a t  
' t  eerste gedeelte van de vraag betreft, hiervoor bleken ver- 
schillende redenen aanwezig. Onder andere ' t  feit dat ' t  
Triniteits toch nosg vrij centraal ltgt en dat de meeste meisjes 
(veel na de M.U.L.O.) de H.B.S.-richting kiezen en natuur- 
lijk ' t  feit dat ' t  gemengd maken van één school reeds vol- 
doende was. ' t  Zit  er dus niet in dat onze school binnenkort 
ook onafhankelijk van Sancta wordt. 
O p  de vraag, wat er eventueel veranderd is, luidde ' t  ant- 
woord, zowel van de rector als de ondervraagde jongens, 
eenstemmig: ,,Als er iets veranderd is, is ' t  wel de sfeer. 
Maar ten goede!"; hoewel men niet bij machte was precies 
te zeggen hoe. Maar er weid ons ook nog v e  teld, door de 
jongens, dat sommige leraren niet zo, blij waren met de ver- 
andering. 
Rest ons nog de indruk van de meisjes (de  ouderen wel te 
verstaan): wier aantal nog niet meer dan 23 bedraagt. Ook 
zij waren zeer enthousia,st (verwonderlijk?), zowel over de 
school als over hun mede-scholieren. Zeer frappant is dat, 
in tegenstelling met ' t  antwoord van ?e rector, de meeste 
meisjes zeiden dat zij niet op Mende1 gekomen waren van- 
wege de nabijheid van de school maar omlat een gemen-de 
school hen wel aantrekkelijker toescheen en toeschijnt. Als 
bijzonderheid kunnen wij nog vermelden dat Mendelier, zo- 
wel mannelijk als vrouwelijk schijnt te zijn. T o t  slot zouden 
wij tot onze eersteklassers willen zeggen: ,,Houdt moed, 'over 
een jaar o f  tien maken jullie ' t  misschien nog wel mee!" 

, , Hath. 

Mendelier is mannelijk. Humoristische vondsten als ,,Men- 
delliefde" leggen w e  voorlopig ter zijde. 

Red. 



De dichter in mijn leven 
Wanneer ik in een neerslachtige bui ben, kan het vaak ge- 
beuren, dat ik een gedichtenboekje pak. E n  als ik dan enkele 
gedichten heb doorgelezen voel ik me vaak veel beter en op- 
geluchter. Waardoor komt dat nu eigenlijk? Over deze vraag 
heb ik wel eens wen zitben peinzen en ik heb het antwoord 
ook kunnen vinden. 
Een paar weken geleden had ik thuis ruzie gehad en niemand 
zei meer iets tegen me. Dit duurde zo de hele dag voort en 
s-avonds, toen ik naar bed ging, voelde ik me als iemand, 
die er eigenlijk niet meer bij hoort. Om mezelf enigszins te 
troosten, pakte ik een gedichtenbundeltje en begon te lezen. 
En, hoe bestaat het, precies op bladzijde negenentwintig doe 
ik het open en vind daar een gedicht van Paul Ro .enko. 
waarvan vooral het tweede gedeelte mij bijzonder aansprak: 

..Ik ben alleen. 
Mijn moegerekte hart 
staat stijl gericht: 
een meterhoge klarinet. 
Maar geen geluid haalt grond in het 
star zwijsen om mij heen." 

Nadat ik dit gedicht gelezen had, voelde ik mij opgelucht. Ik 
was niet de enige, die verdriet had in het leven. Ik voelde 
hoe deze dichter ook dat verdriet had. Misschien was zijn 
verdriet wel heel anders dan het mijne. Maar toch, ondanks 
dat hij vijfentwintig jaar oud was, voelden we hetzelfde, het 
verlaten zijn, het alleen zijn in een stilte, die door geen geluid 
te verbreken is, het gevoel er niet meer bij te horen, maar 
vooral het gevoel er nooit meer bij te zullen kunnen horen. 
Een dichter is een mens, die de gevoelens opschrijft, die hij 
heeft en die wij op een gegeven ogenblik allemáál zullen 
hebben. Dan zijn wij hem dankbaar dat hij op een bepaald 
moment heeft willen opschrijven, wat hij dacht, voelde en 
beredeneerde, 
Z o  zal ik bijvoorbeeld H. Marsman dankbaar zijn, als mijn 
opstel geen gehoor vindt, want ik zal dan zijn gedicht over- 
lezen, waarmee ik me absoluut getroost zal voelen: 

..Volk, ik ga zinken als mijn verhaal niet klinkt; 
ik moet verdrogen als gij mij niet drinkt; 
verzwelg mij, smeek ik, maar zij drinken niet: 
wees mijn klankbodem, maar zij klrnken niet." 

De dichter is een mens, die durft te zeggen wat hij wil en 
schrijven wat hij schrijven wil. Hij is een gelukkig mens, want 
hij heeft de gave gekregen, te kunnen zeggen wat hij voelt. 
Hij kan zijn vei-troosting zoeken in hetgeen hij schrijft, maar 
ook zijn geluk qiten in zijn gedichten. En ik, wij allemaal, die 
zelf niet kunnen schrijven wat wij voelen, trekken p~oiqt  van 
de verzen van een dichter en dus ook van de dichter zelf. 
Dit is een reden, dat ik nooit met al die bezadigde mensen zal 
meepraten, die de gedichten van sommige jonge schrijvers be- 
lachelijk vinden. Zij vinden ze belachelijk, omdat ze niet voe- 
len, wat de dichter voelde, toen hij het schreef. Ook ik kan 
vaak de gedachten van een dichter niet volgen, maar ik zal er 
nooit om lachen, omdat ik weet, dat een dichter leeft van wat 
hij schrijft. Niet alleen uit financieel oogpunt gezien, maar ook 
omdat hij er leyenslust uit opdoet. 
Vaak is een dichter zich niet bewust, dat hij die levenslust er 
niet alleen zelf uithaalt, maar dat er ook vele andere mensen 
zijn, die er levensenergie uit weten te halen. Een dichter zou, 
geloof ik, nooit zo'n goed gedicht kunnen schrijven, als hij 
weet, dat ik zittte wachten op zijn gevoelens voor mijn eigen 
vertroosting te gebruiken. 
Toch zijn er dichters, die schrijven voor hun medemens. Dit 
zijn vaak dichters die zich plaatsen in het leven van anderen 
en dit beschrijven in hun gedichten, al of niet gezien vanuit 
hun eigen standpunt. Jammer genoeg zijn er niet veel van die 
dichters en als ze er zijn, vindt men ze toch niet ,onder de 
jongere schrijvers. Zo'n dichter doet mij gewoonlijk meer, dan 
de massa van schrijvers. Ik weet nw.t zeker wanneer een 
dichter andermans leven in de ,,Ikvorm" vertelt, maar soms 
voel ik het. 
Veel dichters zijn er geweest, die ons wilden laten weten, hoe 

moeilijk dichten wel is. Het hkr  volgend gedicht toont dat 
duidelijk aan: 

.,Dichten is dromen met open ogen 
en zolang kijken, fot de starre wand 
tussen de dingen wijkt, en geen afstand 
mij langer scheidt van gindse bewogen 
ruisende bomen en de witte zwanen 
van wolken die daarboven staan. 
en in het vochfe blauw mijn ziel kan gaan en 
zich wassen in de ronde pure maan. 
dichten is dromen met open ogen 
en bij levende lGve ver weg zijn gegaan." 

Na dit gedicht van Willem Hessels meen ik dit opstel af te 
kunnen sluiten met het trekken van de conclusie, dat een 
dichter op het leven van iedere mens, maar vooral op het 
mijne, een zeer grote invloed heeft. Hij neemt een plaats in. 
welke zeer moeilijk te vervangen zou zijn, als hij uit de 
wereld verdween. De dichter is voor de mens, maar vooral 
voor mij, van onschatbare waarde. 

Egbert de Bruin 
*A 

Waarom eigenlgh niet? 
Ik heb er maar eens diep over nagedacht, ik ben er, wat je 
noemt eens lekker voor gaan zitten in mijn lederen stoel, 
maar ik kon geen steen werpen in de rimpeloze vijver van 
mijn inventiviteit. Waarom toch, jongelui, bestaat er zo ver- 
ontrustend weinig belangstelling voor het Nederlands Talen 
Instituut onder de scholieren. Ik heb er echt over gepiekerd. 
Waarom bewijst u niet, dat u geen knurp bent? W a t  immers 
te doen, als u het wel bent? Bij de pakken neerzitten; geen 
ander antwoord kan ik u geven. De heer J. A. Adriaanse, één 
der tweehonderd hartelijke N.T.1.-leraren, kan er geen ander 
woord dan knurp voor vinden. Maar het is wel een goed 
woord, vind ik; het geeft duidelijk weer, waar de meneer naar 
toe wil. ,,Nou, zoveel mensen kijken alléén maar naar de TV, 
zitten maar niets te doen. En zijn tegelijk (als ze naar de 
TV kijken, bedoelt de heer Adriaanse kennelijk) jaloers op 
anderen die het beter hebben (die twee televisietoestellen be- 
zitten, denkt hij). Dat zijn knurpen. En de mensen, die wel 
vooruit komen, hoe is het daar dan mee gesteld. Die doen iets, 
die pakken aan. Die sturen de bon op!" aldus deze heer op 
gevorderde leeftijd, die zijn hart verpand heeft aan modern 
schriftelijk onderwijs, alsmede, blijkens de foto, aan het 
kweken van een weelderige sik. Fier blikt hij de toekomst 
in en zijn ogen sporen duidelijk aan, u zich meester te laten 
maken van zo'n waardevol gratis proefles-pakket. Grijpt uw 
kans nu, want ook de levensbeschrijving van de heer Adri- 
aanse is op de achterzijde van de les compleet met intieme 
details vermeld. 
Niet zo lang geleden sprak ik nog een handelaar in detail 
waren, die mij terloops vertelde hoe hij bereikt had, wat hij 
bereikt had. ,,Eerst zo sprak hij, eerst was het louter misère, 
mijn vrouw was niet tevreden en ik kon mijn kinderen niet 
laten studeren. Ik had mijn leven al bijna opgegeven, toen ik 
de gids ter hand nam en bekeerde. Nu zitten mijn zoons op 
het gymnasium en mijn vrouw houdt weer van mij". 
Vooral in dit laatste schuilt de onschatbare waarde van een 
taleninstituut. Het brengt de mens bijeen, het is gemeenschaps- 
vorming. Het doet weldadig aan eens met je buurman over 
de zesde les te praten. Zo'n straat komt nader tot elkaar en 
de gevolgen zijn verrukkelijk. Toe, probeer het eens. Meneer 
Adriaanse is zo'n in-hartelijke man en familie van..  . 

H. v. W. 



Ik stond op de drempel van de deur toen ik hem zag. Hij zat 
daar alleen. De wachtkamer was hoog en langs de wand hin- 
gen de typische tandarts-platen; het uitgebreide rottingsproces 
van je tanden bij poetsverzuim in Meuren, poets met Pro- 
dent, hebt u uw ziekenfondskaart? etc. De atmosfeer was 
drukkend en door de open ramen drong het geluid van spe- 
lende kinderen uit het park naar binnen. De vitrage-gordijnen 
gingen zachtjes heen en weer. ,,Wilt u maar even gaan 
zitten", verzocht de donkerharige assistente me vriendelijk. 
,,Ik kom u wel roepen wanneer het uw beurt is". ,,Dank u 
wel", zei ik, en zachtjes werd de deur achter me gesloten. 
,,Goedemiddag" zei ik. Hij keek even op, mummelde iets van: 
,,middag7', en dook weer in zijn ,,Panorama". Ik ging recht 
tegenover hem bij de tafel aan het raam zitten en pakte na 
enig zoeken i n  de stapel lectuur de Post omdat de blonde 
schone op de voorplaat me wat aantrok. Ik kan me n: iet ver- 
gissen, het was hem! Zijn verschijning verschilde wel wat 
van die op de foto in het politie-archief; hij droeg nu een bril, 
had langer haar en zag er wat verwilderder uit. Toch was 
de gelijkenis treffend. Waarom was hij hier? . . .Natuurlijk! 
Hij zal w$ weten dat hij gezocht wordt en laat hier onder 
valse naam rotte tanden trekken en zich een prothese aan- 
schaffen. Jammer dat hij het juist bij mijn tandarts wil laten 
doen en dan nog precies wanneer ik op mijn halfjaarlijkse 
controle kom. Zijn adem ging zwaar op en neer, lange halen 
door zijn neus. Af en toe snotterde hij, slikte het weg en 
bladerde verder. Terwijl ik de Post weer op zijn plaats legde 

' 
verschoof ik met mijn rechterhand de veiligheidspal van mijn 
,,BerrettaW. Het gaf een zachte klik en hij moet het wel ge- 
hoord hebben. Hij hield op met bladeren en zonder op te 
kijken wazhtte hij gespannen, klaar voor iedere aktie. Ik deed 
echter niets. Hij legde de ,,Panoramaw naast zich neer en 
ontspande. Hier zat ik tegenover de man die we al weken 
zochten zonder enig bewijs. Arrestatie zou geen zin hebben. 
binnen een uur zou hij weer vrij zijn. Mijn blik dwaalde over 
de lectuur op tafel. En toen wist ik 't. Daar lag de krant van 
vorige week vrijdag. Met grote koppen stond het er: ,,Psycho- 
paat": moordernaar en aanrander?! Het hele verhaal nachte- 
lijke i,nsluiping bij alleenstaande vrouw'en, aanranding en 
verminking vermoedelijk met een scheermes gepleegd. E n .  . . 
een foto van zijn laatste slachtoffer, een jonge vrouw van 
24 jaar. Dat was het! Plotselinge confrontatie zou hem van 
zijn stuk brengen. Ik schraapte mijn keel en zei: ,,neemt u mij 
niet kwalijk, maar zou ik misschien dat blad, dat 'aar naast 
u ligt even mogen doorkijken?" Huh. .? ,,O ja, natuurlijk, 
zal ik u de krant aanrijken"? ,,De krant,,? Ja da's goed". Hij 
trapte er in, wilde blijkbaar niet opvallen: Ek liep naar hem 
toe en juist toen hij mij het blad wilde geven liet ik de krant 
vlak voor zijn neus openvallen. ,,Aardige jonge vrouw vLnd 
je niet, Karl! ,,Nu is ze dood"! Zijn ogen werden groot van 
schrik. Hij 'schreeuwde terwijl hij zijn handen afwerend 
voor zich uitstrekkend ,,hei". Hij stootte naar voren met zijn 
hoofd in mijn maag. Versuft van pijn tuimelde ik op de 
grond. Ik hoorde een kli,k, en met wazige blik zag ik een 
scheermes, dat het licht van de zon weerkaatste. Mijn hand 
greep de ,,BerrettaU en juist toen hij het door had en naar 
me toe spmng, schoot ik door de zak van mijn colbert heen. 
De kogel trof hem in de schouder, niet levensgevaarlijk. Het 
scheermes glipte uit zijn hand en hij zakte bewusteloos in el- 
kaar. De tandarts en zijn assistente waren dodelijk geschrokken 
van het schot en door het lawaai binnengehold. Toen ik me 
had gelegetimeerd, wees zij me de telefoon en ik belde de po- 
litie en het zieskenhuis. We assistente zocht naar een noodver- 
band. Toen we even later terugkwamen was hij dood. Hij 
had zijn polsen doorgesneden. 

Op vrijdag 18 september werd 's-avonds in de kantine de 
eerste A.G.-vergadering van dit schooljaar gehouden. Onder- 
werp van gesprek waren de werkzaamheden en resultaten van 
het afgelopen jaar en de plannen voor dit jaar. Nu, plannen 
waren er genoeg en vele ervan kunnen verwezenlijkt worden. 
Het plan, nl. om een afvaardiging te sturen naar het in de- 
cember te houden Internationaal Eucharistisch Congres te 
Bombay (India), stuitte echter op geld- en tijdnood. 
Om de kas van de A.G. in één keer goed te vullen zal er 
binnenkort een grote loterij worden gehouden, waarvan de 
baten mét het reeds aanwezige kasgeld zullen worden ge- 
bruikt, om een Boliviaan in Nederland te laten studeren. 
Onder de ideeën die naar voren kwamen was er een, om voor 
een groot Haarlems reklamebedrijf' ,,thuiswerk te gaan ver- 
richten, zoals het vouwen en in enveloppen doen van druk- 
werkjes, etc. De traditionele Fancy-Fair zal, om nog meer 
geld op te brengen, geheel anders van opzet worden en waar- 
schijnlijk ook langer gaan duren. 
Ook de werkgroepen van de A.G. zijn gereorganiseerd. ,,Kon- 
takt" zal worden gesplitst in twee afdelingen, waarvan de 
een zich zal bezighouden met de kontakten binnen de school- 
gemeenschap, en de ander zal trachten kontakten te leggen 
met soortgelijke verenigingen op andere scholen, oekumeni- 
sche instellingen e.d. De filmische aktiviteiten zijn overge- 
heveld naar de Schoolvereniging, maar de A.G. behoudt het 
recht voor zich eens per jaar de titel van een te draa:en film 
aan te wijzen ,,Liturgiev zal ook het doel van de A.G., nl. het 
bevoideren van het christelijk idealisme op het Triniteits- 
Lyceum en de mentaliteitsvorming in deze geest, alsmede het 
steunen van christelijke ontwikkelingswerken, trachten vorm 
te geven. ,,AktieV zal ook dit jaar de Sint Nicolaas-aktie en 
de Fancy-Fair organiseren. ,,Materiaal7' zal de rekwisieten- 
voorraad van de A.G. voor nog verdere vermindering be- 
hoeden, en het materiaal onderhouden. Verder zal een Kas- 
kommissie het bestuur adviseren in financiële aangelegen- 
heden en de penningmeester helpen bij de Sint Nicolaas-aktie 
en de Fancy-Fair. 
Op  maandag 5 oktober werd na afloop van de lessen een 
nieuw A.G.-bestuur gekozen. Na een luidruchtig begin en een 
speech van de aftredende penningmeester Harry Schrama 
ging men onder het toeziend oog van de inmiddels gearri- 
veerde moderator dhr. Van Holk, over tot de verkiezing. Er  
waren zes kandidaten; na een snelle stemming kwamen de 
volgende personen naar voren: Roe1 van der Voort (Vb),  
Henic de ti aatr (4A1), Noud Vromans (3b) en Peter Mau- 
rick (3a). Deze zullen samen met de voorzitters van de 
werkgroepen ,,Liturgie7' en ,,KontaktW en de beide modera- 
toren pater S. J. van Beurden en drs. C. J. van H o k  hef 
nieuwe bestuur vormen. 
Rest mij nog om namens alle leden het oude A.G.-bestuur, 
de heren Frank Kmpier, Harry Schrama, John van Eynd- 
hoven en Pieter Hoek hartelijk te bedanken voor hun werk- 
zaamheden, waardoor de A.G. dit jaar een goed jaar heeft 
gehad. 

R. M. 



W E R K  IN UITVOERING 
Dezer dagen liep ik langs een gracht in een van onze grote 
steden, Er dreven boterhammen in, belegde boterhammen. 
Mijn gedachten gingen terug naar het jaar 1945 toen men in 
deze zelfde stad voor een half wittebroodje veel geld moest 
neertellen. Mijn gedachten gingen ook naar de ontelbaren die 
overgelukkig zouden zijn met het brood dat daar in het water 
dreef. Er is iets harteloos in dit wegsmijten van voedsel ter- 
wijl miljoenen te kort komen. Misschien mogen wij het ook 
eens zien als een symbool, een symbool van bet gemak waar- 
mee wij de nood van anderen vergtten. Dagelijks worden wij 
gekonfronteerd met de ellende en de noden van onze mede- 
mensen, ten gevolge van oorlog, overstroming, stormrampen.. 
De nooit aflatende en voortdurend folterende ellende van de 
honger en de ondervoeding verschijnt zelden op het beeld- 
scherm en vult de pagina's van onze kranten niet. Deze 
nood is niet spektakulair, niet sensationeel; het is een alle- 
daagse nood. 
Het gezicht van de honger veranderd niet van de ene dag 
op de andere, de ondervoeding heeft dag op dag dezelfde ge- 
volgen: ziekte, zwakte en sterfte, Misschien zouden wij pas 
ontwaken als bij elke nieuwsuitzending één ogenblik de hon- 
ger ons aangrijnsde uit het gezicht van een ten dode opge- 
schreven kind. Nu dringt het slechts zelden tot ons door dat 
niet ver van ons af miljoenen missen, wat wij als het uiterste 
minimum zijn gaan beschouwen, Goddank word, er reed, .ets 
aan gedaan om dit probleem aan te pakken. Het hangt alleen 
van ons af <Y£ dat iets veel zal worden, zóveel dat deze be- 
schamende toestand spoedig uit de wereld geholpen is. De 
moderne wetenschappelijke en technische mogelijkheden stel- 
len ons in staat, voor het eerst misschien in de geschiedenis 
van de mensheid, deze ellende op te heffen. Zeker, de eenheid 
en de goede verstandhouding in deze wereld laten nog veel fe 
wensen over, maar het is toch een feit dat de samenwerking 
zover gevorderd is dat men met kans op sukses de strijd 
tegen de honger OVER DE HELE WERELD kan gaan 
aanbinden. Het is niet meer een kwestie van het zenden van 
melk en rijst en tarwe -ar de meest getroffen gebieden om zo 
de ergste nood tijdelijk te lenigen, nee, het is thans veel meer 
een georganiseerde en welvoorbereide veldtocht, een aanval 
op alle fronten. De overwinning is niet twijfelachtig als de uit- 
rusting aan de eisen beantwoordt. Maar daartoe is geld nodig, 
veel geld. 
,,Werk in uitvoering" is dit jaar het motto van die Anti- 
Honger-Actie. Dit motto geeft vertrouwen, het geeft moed, 
het getuigt van optimisme. 
De opbouw is al aan de gang. Het is niet meer de vraag: hoe 
zulen wij het aanpakken? De aanval is al begonnen. Het 
hangt mede van ons af of hij wordt doorgezet, Met onze steun 
zijn de eerste stappen gezet, alleen met onze steun zal bet 
werk kunnen worden voltooid. Steeds duidelijker is men gaan 
inzien dat de enige effektieve ontwikkelingshulp, de hulp is 
die de geholpene in staat stelt zichzelf te helpen. Dit geldt 
ook voor de hongerenden en ondervoeden. Zij zijn niet gebaat 
met busjes melk en konserven, zij zijn niet geholpen met de 
kruimels die van onze tafel vallen. Zij zijn alleen te redden 
met landbouwmachines, met voorlichting op alle gebied, met 
proeftuinen en kursussen. Onze rijkdom aan technische mid- 
delen, onze schatten aan ervaring en wetenschap moeten tot 
hun beschikking staan. Daartoe is mankracht nodig, daartoe 
is veel geld nodig, 
In Afrika wordt een tuinbouwproject uitgevoerd, dank zij 
onze steun, 
In Ceylon wordt een groot voedselverbeterings- en bntwikke- 
lingsplan aangepakt en waarbij men rekent op onze steun. 
In Nepal wordt aan de uitvoering van een industrieel project 
begonnen met onze hulp. 
In Columbia verwacht men alles voor het onderwijs van onze 
bijstand. 

In Dahomey heeft de landbouwschool dringend uitbreiding 
nodig. 
In Ethiopië doet een modeschool zegenrijk werk, maar zij is 
veel te klein om aan de aanvragen te voldoen.. . 
,,Werk in uitvoering". Op alle fronten is men aan de arbeid, 
dank zij onze edelmoedigheid in het verleden, Maar men re- 
kent op ons, men blijft op ons rekenen, Zoals de honger elke 
dag terugkeert, zo klinkt ook dag-aan-&g de kreet om hulp. 
En wij zijn zo gemakkelijk geneigd de honger te vergeten. 
Daarom moeten wij ons opnieuw bewust-maken van de be- 
schamende werkelijkheid: terwijl de ene helft van de wereld 
in betrekkelijke overvloed leeft, heeft de andere gebrek aan 
het allernoodzakelijkste.. . gezond voedsel. 
De Anti-Honger-Actie is geen filantropische instelling, zij is 
gegroeid uit eenvoudig rechtsvaardigheid-besef. Zij is ge- 
groeid uit het besef van mede~e~antwoordelijkheid voor de 
anderen, voor onze medemensen, Wat  wij in het verleden 
verzuimden, moeten wij voorzover mogelijk herstellen en op 
basis van medemenselijkheid bouwen aan een gelukkige we- 
reld voor allen. Dat is haar program, daarvoor vraagt zij 
uw hulp. 
Honger, ondervoeding, verkeercie voeding, miljoenen lijden er- 
aan in Afrika, in Azië, in Latijns-Amerika. Zij kunnen alleen 
zichzelf helpen, waneer wij hen helpen. Daarom doet de 
NOVIB een beroep op u. Zij vraagt van u geen bijdrage voor 
noodmaatregelen om tijdelijke verlichting te brengen, zij 
vraagt uw bijdrage om voorgoed aE te rekenen met de on- 
voorstelbare ellende waaronder nog zovele medemensen ge- 
bukt gaan. Zij vraagt uw hulp voor ,,Werk in uitvoering", 
omdat alleen door uw ede1moed:ge gave mogelijk aal worden 

en binnen niet al te lange tijd - te schrijven: ,,Werk vol- 
tooid". 

Anti-Honger-Actie 
Giro 100200 Den ttaag 

W a t  is de volgende stap van Evert Gepkens 



De tenniskampioenschappen 

Wel, de wedstrijden zijn weer uitgespeeld, ik bedoel de 
singles natuurlijk. Want  zoals u zult weten is de kans, dat 
ook de dubbels nog tot een goed einde zullen komen, miniem. 
Misschien is het echter bij het verschijnen van dit verslag 
toch reeds bekend, wie de uiteindelijke overwinnaars zijn. 
Dan zou ik de organisatoren, en in het bijzonder wil ik pater 
van Dijck noemen, die er, hoewel hij terstond met zijn neus 
in de boter is gevallen, toch in geslaagd is, dit toernooi tot 
een hoogtepunt op sportgebied te maken, veel dank willen 
zeggen voor al de vreugde, die zij eenieder, ook de sportieve 
verliezers, ongetwijfeld hebben verschaft. En nu we toch 
bezig zijn, kan ik evengoed de assistenten van onze sportieve 
pater vermelden, Evert Gepkens, die niet alleen de pater, 
maar ook zichzelf, voortreffelijk geholpen heeft met de plaat- 
sing der spelers alsmede Gerben Kranendonk. 
Maar genoeg over de organisabie, over naar de wedstrijden. 
Om het verslag vooraml niet eentonig te mlaken, zullen we u 
niet verve1,en met uits1,agen uit auhtste- en kwartfinales, maar 
onmiddelijk overstappen naar de halve finales. Daarin kwa- 
men allereerst uit Evert Gepkens tegen Claas Roozekrans. 
Het werd een grootse partij en het was al gauw duidelijk, dat 
Gepkens met vaak onbehouwen spel het onderspit zou mor- 
ten delven. Roozekrans verdedigde op de hem eigen beheerste 
wijze en liet zich niet intimideren door de soms keiharde ser- 
vices van zijn tegenstander: 6-2; 6-2. In de andere demifinale 
was het heel wat interessanter. Clemens Cramer moest het 
opnemen tegen de als eerste geplaatste Noud Weyers. Ik wil 
nu niet direkt beweren, dat ze zeer aan elkaar gewaagd 
waren, doch Cramer hield tegen het taaie baselinespel van 
Weyers zo goed stand, dat er wel eens een gametje voor 
hem overschoot. Het was rustig tennis en men kende de capa- 
citeiten van zichzelf en daarom was dit wellicht de aantrek- 
kelijkste match van het hele toernooi, hoewel ik niet kan ont- 
kennen, dat er daarnaast ook een zekere charme van uit 
gaat, uulke jonige en vooral kleine jongens er w lustig op 
hos te zien slaan. Weyers was de meerdere met 6-2; 6-4. 
De finale of liever het débacle. Want  hoe men het ook draait 
of keert van enige allure of van hoog niveau was in het 
geheel geen sprake. De spanning maakte echter bij een enkele 
leek nog iets goed. Een futloos heen en weer slaan, zonder 
initiatief was het resultaat van een seizoen tennis. Beide jm- 
gens konden, wellicht door zenuwen geplaagd, de goede vorm 
niet te pakken krijgen en zo kwam het einde van de wedstrijd 
als een opluchting voor de vermoeide toeschouwers. Het 
grootste gebrek was dat er totaal geen variatie in aanval 
nog verdediging te bespeuren viel. Weyers sloeg van links 
naar rechts en Roozekrans kon telkenmale door een goede 
looptechniek een return plaatsen, die zelden een punt voor 
hem in de wacht kon slepen. De eerste set ging vrijwel ge- 
lijk op, maar door een kleine verzwakking van Roozekrans 
bij de stand 7-6 in het voordeel van Weyers, verkreeg de 
laatste de winst van de set. In de tweede reeks een omme- 
keer. Roozekrans loopt onverwachts uit tot 4-0, doch weet 
niet door te drukken tot de zes. Het wordt vier gelijk, waarna 
Weyers weer verslmapt en de set moest prijs geven. Lest, best 

BEELD UIT DE 

SPORTDAG VAN VORIG JAAR 

gold hier gelukkig wel enigszins. Het spel werd sneller en 
gaf meer blijk van het talent van de spelers. Nu kwam de 
sterkere vorm van Weyers echter pas goed tot z'n recht 
en hij wist de laatste set te winnen met 6-3. Proficiat en vol- 
gend jaar nog beter! 

H. v. W. 



OVERZICHT VAN DE RECENTE ZEILWEDSTRIJDEN TUSSEN 
HET MENDEL EN ONZE SCHOOL, VERSLAG IN VOLGENDE T.L. 

EEN NIEUWE SPORTRAAD 
Tot ieders grote voldoening is men aan het begin van het 
nieuwe schooljaar overgegaan tot de weder-oprichting van 
een belangrijk instituut als de Sportraad behoort te zijn en 
afgelopen jaren gebleken is te zijn. Ik spreek hier van weder- 
oprichting, omdat geen van de bestuursleden van vorig jaar 
wegens studie of anders gerichte moeilijkheden ten tweede 
male bereid is gevonden de sport op onze school te propage- 
ren en te stimuleren. Als eerste van de nieuwe raad noemen 
we Gé Molenaar uit Masse 4b2 tot wie u zich kunt wen2en, 
waar het gaat om rout:nekwesties. Overigens zal hij zich 
komend seizoen voornamelijk inlaten met hockeyen, waarin 
wij hem vanzelfsprekend alle sterkte toewensen. Karel Bun 
uit klasse IVb heeft verklaard, al het mogelijke te doen, om 
het voetbalpeil ap een zodanig plan te brengen, dat tour- 
noaitjes als de Interscholaire, slechts een peuleschilletje zullen 
vormen. Daartoe heeft deze initiatiefrijke geest een plan ont- 
worpen dat op het volgende neerkomt: de eerste drie klassen 
zullen in een maximum tobaaltijd van negen weken een halve 
competitie voetbal zien te volbrenigen, hetgeen ruimchoots 
de gelegedheid geeft voor de aankomende talenten. om te 
tanen wat ze waard zijn. Aan alles denkend heeft Karel ter- 
stond een staf scheidsrechters van vier man benoemd en dit 
aantal is voldoende, zodat nieuwe aanvragers voor dit op- 
offerende ambt helaas teleurgesteld moeten worden. 
W a t  verder besloten is of nog besloten moet worden is nog 
niet bekend, maar de leden van de Sportraad zullen met 
alle plezier de nodige inlichtingen verschaffen. 
Vervolgens is als lid van het overkoepelende orgaan Sport- 
raad uit de bus gekomen de sportieve voetbalkeeper Adrie 
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Smolders, die zich speciaal gaat toeleggen op allerlei aan- 
gelegenheden, die er in zo grote getale zijn. Om maar een 
greep te doen, noem ik hier de atletiek, dit is voldoende. 
Adrie is leerling van klasse 3c. 
Tenslotte is als medewerker aan de Sportraad verbonden 
John Wilkms (4b), die een hele kluif zal krijgen aan de veï- 
zorging van de zaalsporten. Maar zijn enthousiacme kennend, 
hebben we het volste vertrouwen, dat hij voor geen kleintje 
vervaard is. 
W e  kunnen u reeds nu mededelen, dat er op sportgebied 
grote dingen staan te gebeuren; de plannen liggen er al, maar 
moeten nog uitgewerkt worden. Vanzelfsprekend zullen in 
nauwe samenwe -king met de Sportraad de heren sportleraren, 
voornamelijk adviserend, optreden. 
Tot slot nog een kort woord over de doelstellingen en richt- 
lijnen van de Sportraad. 
De basis, waar men van uit gaat, is de spreuk ,,Mens sana 
in corpore sano" en dit is een gezond standpunt. Het streven 
is dus, om niet alleen de van nature atletische figuren te be- 
trekken in de activiteiten van de Sportraad, maar des te meer 
zal juist acht worden geslagen op de mensen, met een minder 
ontwikkelde borstkas. Verwacht wordt natuurlijk wel, dat 
de betreffen2e personen medewerking zullen verlenen aan 
het kweken van een eigen goede spierlaag. D? activiteiten 
van de Sportraad kunnen dus min of meer gez'en worden 
als een verlenging van de les in lichamelijke oefening Het zou 
te ver voeren om elke doelstelling nauwkeurig op te tekenen, 
doch belangstellenden kunnen zich altijd richten tot voor- 
noemde leden van de Sportraad. 

H. v. W. 



mogelijkheid voor volgend studieia,. . 
Amerika ! ! 

Voor ontelbaren die dit jaar op het eindexamen aansturen is 
de vraag, wat na dat examen te gaan doen, een nogal vage, 
er zijn immers mogelijkheden te over voor wie een mic'delbare 

. schoo!ople.d ng achter de rug heeft. Met de ve:wo ven alge- 
mene ontwikkeling en parate kennis kan de maatschappelijkc 
ladder met succes beklommen worden, zo wee: men, en daar- 
om zoeken velen het in het bedrijfsleven. Daarnaast Kezen 
steeds meer jongelui voor een voortgezette studie in eigen 
land. Een derde belangrijke mogelijkheid ligt buitenslands, 
want jaarlijks gaan talrijke jongens en meisjes over c'e grenzen 
om elders bijv. naar school te gaan. Het leven buiten de be- 
kende sfeer biedt natuurlijk veel dat leidt tot verruiming van 
de blik. 

Ten aai 
door de 
tot zevc 

nzien van dit laatste wordt een unieke kans geboden 
American Field Service, die elk jaar ongeveer zestig 

tntig Nederlandse jongelui in staat stelt een jaar lang 
te wonen in een Amerikaans gezin en te leven als ,,high- 
schoolw-1eerl:ng. 
Zo'n jaar vol opwinnende ervaringen wordt afgesloten met 
een busreis door een groot deel van het land, gedurende welke 
vriendschappen worden gesloten tussen velen van de ruim 

4FS-ers" van 60 nationaliteiten. 

cen omvangrijk programma dus, waarvan de American Field 
Service meent dat het onderling begrip zal kweken; zij fun- 
geerde in beide wereldoorlogen als ambulancedienst en wil 
graag dat een dergelijke taak tot het verleden blijft behoren. 

"A a.. L 

voor hi 
liteit. \ 
een ze1 

Van diegenen die een kennismaking met de ,,American way 
n$ li$-" ambiëren wordt verwacht dat zij tenvolle openstaan 

2t anders leven, het anckrs denken, de andere menta- 
'oor deze ambassadeursrol is daarom o.m. intelligentie, 
fstandige aard en aanpassingsvermogen vereist. 

Als je r 
ervarin! 
tariaat 
Amstert .. . 

neent dit te kunnen opbrengen in ruil voor een grootse 
J. schrijf dan vóór 15 november a.s. naar het secre- 
in Nederland van de A.S.F., Nieuwe Spiegelstraat 56, 
iam-C., waarna je verdere inlichtingen en aanmel- 

dingsrormulieren toegestuurd krijgt. Na deze datum begint de 
selectie van de cursus 1965/'66. Sollicitanten moeten op 
1 maa-t 1965 minstens 16 en nog geen 18 jaar oud zijn. 
De AFS-ers dienen in principe zelf de reis naar New York 
v v. en het zakgeld (f 600.w) te betalen, maar ook daarvoor 

2 A.F.S. in bepaalde een beurs. 
N. S. U. 

Zoals u allen niet alleen uit de stedelijke dagbladen maar ook 
uit de provinciale- en zelfs lanjelijke kranten hebt kunnen 
vernemen zijn twee leerlingen van ons Trinteits lyceum de 
trotse winnaars van een opstel- en tekenwedstnjd, hier te 
lande gchouden, gcwo-den. Van alle Haailemse schoen die 
aan deze opstel- en tekenwedstrijd - op grootse wijze door de 
Europese beweging georganiseerd - deelnamen, kwamen 
slechts drie leerlingen voor een prijs in aanmerking, waar- 
onder, zoals reeds vermeld is, twee van ons lyceum. Voor- 
waar een uitbundig succes. 
Deze beide leerlingen waren Loek Hopstaken uit klas l b  en 
Kees Verbeek, die helaas van school verdwenen is. De prij- 
zen die door de gemeente ter beschikking werden gesteld be- 
stonden uit een boekenbon en waren, afhankelijk van de 
leeftijdscategorie, voor Loek Hopstaken ter waarde van f 10,- 
en voor Kees Verbeek ter waarde van f 7,50. 
Verder werden zij gelukkig gemaakt met een fraai boekwerkje 
over Europa Eén en een bijzonder kunstzinnig bewerkt glas. 
Deze bewijzen van waardeiing voo: hun tekeilta eiiten we ren 
uitgereikt door de waarnemend wethouder van Onderwijs de 
heer P. W. Voskuilen op vrijdag 11 september jl. om 16 uur 
ten stadhuize in de plechtige kamer van burgemeester en wet- 
houders. 
Bij dit grote gebeuren voor beide gelukkigen was onder meer 
pater Rector als belangstellende vertegenwoordiger van onze 
school alsook de ouders en een bestuurslid van de afdeling 
Haa-lem van de Eu wese Bewening en een d.ievoudige ver- 
tegenwoordiging van de plaatselijke- en landelijke pers aan- 
wezig. Na een kort woordje van de heer P. W. Voskuilen 
werden de menren be'ankt voor hun aanwezigheid en was 
de korte ,,plechtigheidH ten einde. 

C. R. 

het schemert al 
in een laatste vurige minnekozing met de dag 
sterft de zon 
haar gouden schittering wordt gebroken 
in een symfonie van ijl blauw en vlammend rossig 
koel en zuiver wordt de ~i icht  
en de harten van de mensen zijn 
tevreden 

P. R. 
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