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w Hier is 't" 
Verbaasd keken we naar de ,,naamv van dit huis, ,.Hier 
is  't". Dit was het laatste wat we verwacht hadden. O p  
de Verspronckweg 44, aldud het telefoonboek, woont de 
particuliere detective J. de Vries. Als wij dus* het plan 
opgevat hebbend een detective te bezoeken, in de straat 
zijner woning wensen dat er ergens een onopvallend 
huis zal staan, dat we slechts met de grootste moeite 
zullen kunnen vinden. E n  dan: ,,Hier is 't"; ik kan er 
nog niet over uit. Maar goed; we stappen af, zetten onze 
fietsen tegen de heg en op slot, gaan het hekje binnen 
en belled na enige aarzeling. 

..Direct gaat er ergens een luikje open en komt er een 
pienter kereltje met een haard en een pijp ons doordrin- 
gend aankijken". Helaas deze woorden worden be- 
schaamd. De hele deur gaat open en een vriendelijke 
heer met grijs haar zegt: ,.Dag jongens, kan ik iets voor 
jullie doen"? Dit was te gek, een detective die ,,dag 
jongens" zei en nog vroeg of hij iets voor ons kon doen? 
Mijn vriend w-as blijkbaar iets minder verbouwereerd, 
hij nam tenmin~te het woord en maakte tenslotte de af- 
spraak om op maandag a.s. te komen. 
Die maandag waren wij dus omtrent 8 uur des avonds 
op de Verspronckweg 44 en belden daar urederom aan. 
Mevrouw de Vries deed open en vriendelijk liet zij ons 
hinnen. ,.Even een nieuwe stop inzetten jongens. er is 
er een gesprongen. Trekken jullie ondertussen je jas 
maar uit". Weldra brandde het licht weer en kwamen 
we in een uitermate gezellige, smaakvol ingerichte salon. 
,,Mijn man is nog niet thuis, maar willen jullie alvast 
een kopje koffie"? ,,Alstiiblieft mevrouw". Tijdens de 
koffie kwam het gesprek het eerst op de kwestie dat 
het detective-schap lang zo romantisch niet is, als boe- 
ken, hoorspelen e.d. doen vermoeden. ,,Een paar nach- 
ten in een kippenhok zitten is lang zo leuk niet als het 
misschien zou lijken". ,,Heeft uw man dat dan meege- 
maakt"? .,Ja, dat kwam zo. Ergens in Noord-Holland 
was een kruidenier die regelmatig vermissingen van zijn 
spullen constateerde. Hij wilde de politie er liever bui- 
ten laten. misschien om de naam van zijn zaak of mis- 

schien om de eventuele schuldige te sparen. 
Hij gaf mijn man de opdracht uit te zoeken 
wie het deed. Deze stelde zich van de gang 
van zaken daar op de hoogte en kwam tot 
de conclusie dat het 's nachts moest geheu- 
ren. Hij besloot zich verdekt op te stellen in 
de omgeving van de winkel. Hiervoor nam 
hij een op het erf staand kippenhok. De 
eerste nacht waken leverde niets op, Ook de 
tweede nacht kon eerder saai, onhehagelijk 
of vervelend genoemd worden dan spannend. 
De derde nacht tenslotte bracht opheldering. 
Een bediende van de kruidenier bleek in 
staat te zijn zich binnen het magazijn te he- 
geven zonder dat dit opgemerkt werd. Mijn 
man liet hem rustig gaan en ging eveneens 
weg nadat de bediende vertrokken was. De 
volgende dag rapporteerde hij alles. ontving 
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Open brief 
aan de redacties der 
Nederlandse schoolkranten 

Rotterdam, 16 oktober 1958 

GEACHTE REDACTIE. 
I-licronclcr een coinmentaas over P P ~  k A , e ~ t i ~  die hij sper 
vrlen iri h ~ t  lirandpunt der h~lanqstf-llinq <tataat n3. de uit- 
wilzing dm '37 verstekelingen naar Indonesie, W a t  doen 
wij als Nederlanders. die de naam hebben een volk te zijn 
dat gastvrij is vmr onderdrukten en vfuchtelingen~ 
Zui14en7 Nee, want deze fout mact her~teId wurden door 
ons tillen. Ook dc jpuyd mocL to~ icn  dat zij 11et arwen? is 
tnct dit utinienaeltjk oriieclit 
n a a r n m  VPI z n ~ l i ~ n  n.11 U het onderstaande, a1 of niet qe- 
wilriqd. in uru schoolblad op tc nemen. als het kan zo 
spo~d ig  mogelijk want nu is net nog nict te Laar!! 

Het began met kleine stukjes in de kranten: ,,Trerstckc- 
Iingen terug naar Jndonesic . hlotie*cn' , Orivolducnde 
~ii tz icht  up  ,issimil,iliv duur grbrr'i 3311 TPIT~~IPS,  aard van  
npvcs~dirig en taalpinhl~inen pn e ~ n  otrafrechtelijk ongun- 
stig \ ~ ~ r l ~ d e n . "  
Van deze bemaren blijft letterlijk niets over als we de 
feiten en documenten bestuderen en als we de brieven 
lezen die de ver~tekelingen stuurden naar kennissen en fa- 
milie Een der verstrkzlingen heeft een vadcr die in Ncdcr- 
land woont. Een ander hcclt z u w m  en broers, neven en 
iiiclitr~i Vier Liruers 'w-airien aai1 inpt d~ J ~ h a i l  van O l d ~ n -  
haiiievplt;  TIP worden er tcruggeotuurd, Pén mag er blij- 
ven. Zo zijn er meer gevallen. 
Is dat gehrek aan reIaiie?l 

Velen ht-hhen U.L.O. en t e l f ~  hliddelbaar Ondeïwtjs ge- 
noten. Moeten xe soms een universiteIr: bezocht hebhn 
om toegelaten te worden' Zij beheersen de Nederlandse 
taal dermare goed dat ze vlot brieven kunnen schrij*en, 
maar misschien heeft er wel t.cn mwitc ychad mct de 
moeilijke rverkwoordsvorrnen. Zijn dat taalpmbEemenI 

4 
Tenslotte het strafrechtelijk verleden. Sommigm hebha 1 
inderdaad een ongunstig strafrechteliik verleden. W i j  heb- 
ben hun  tnlsdaden opgespoord. dit waren o.a. 1. het niet 
wilIro dc~lncmen ~ i a n  unti-Nederlandse acties en het tegen- 1 

4 werken vali de niiti~iti,ilis,iiic v a n  Ncdcrliindse gocderen: 4 
2. hli!k qeveii vali een aiiti-communistisclip houding: 3. \ 
sympathie hebben voor de  vrij^ Minliiksp R~piililirk 1 
i R.M.S. j . 4 
U I P  v~rs tek~l inqen zijn hier niet gekomen uit een zucht 
naar avonniut. maar omdat ze onmogeli) r veilig konden 
leven in Endonesie!' Nu ze teruqgesmurd worden is die 
onveiligheid heel grotcr grnorden en wacht sommigen 
e a  zekere dood, anderen dwangarbeid etc. 

Onderstaand wkele citaten uit brieven die de N.S.U. ter 
inzage kreeg, De originele brieven zijn ter Inzage bij IJS- 
brand Poortman. Oostplein 34. Rotterdam, tel. 01800- 
124112, bij wis ook vcrdcrc irilichtinyen verkrijgbaar zijn. 

Cjtrtten uit brieven van verstekelingen aan famiileiedw: 
,, (Aan  FE^ en Edithl 
............... Rudy cn jij wens ik dan veel geluk en succes 
In Nederland. Moge God ons verder in dit Iildensleven met 
zijn barmhartigheid behoeden met al onze moe~lqkheden. 
. .... Ik hoop dat er nog uitkomst r.oor me te vinden is. 
. .... Dus Giiucclcr vccli~ b w r  mc hct is mijn aIlcrIadtsic 
kans. 

( n n d ~ r t ~ k p n d  Willy)." 
., (artli een neef, 29 scpt. "58) 
.................. U ' i j  zijn allen bedmfd,  ure hebben tranen 
gestart maar tevergeefs We zullen bidden opdat jij voor 
ons w1 sl,igcn 
...... Oiir: leven hangt nu adn cen zijden draadje." 

NED. SCHOOLPERS TZNIE. 

Noot van de redaktie: 
Niet o m  een of ander politiek standpunt te prijzen. rwp. 
af te kraken. maar om als een onheilspellend teken d ~ s  
iilds dc verr~gaande bureaucratie en ,.plichtsgev~e1" aan 
tc ycven, pubI~reren wij dit artikel. met dank aan de Ne- 
rl~rl~indsc Schoolpers Unic. dic het ons toezond. 

In de 
grote 

pauze 

Het htemai van 12.20-12.50 schijnt op nnze whool (behalve op zaterdag) ge- 
hruikt te moeten worden v m  activi triten, dic een middelbare school onwaardig zijn. 

De cantine wordt bestormd door een troep joelende m schreeuwende bovmbou- 
wem, dit allemaal tegelijk thee proberen te vernveren, Dc -ten, dic succes 
hoeken, zijn het dechtste at, want ze mngen niet mopperen, als w met cen haIf 
volle heker een tafel bereiken; de rest verdwijnt onder 9.v.d.'~ np de gmnd. Na 
vijF minutm staat ct  gren stoel meer op z'n glcri~ts: op 10 of 12 tatcltjes ligt ccn 
plas thec, en op de qniid proppen papier, stukken brood (soms Iialr p a k k a t ] ,  
aangevuld (al naac het miznen) met afgekinven appelen, sinaasapp~l-sc1iillrn, 
pinda-doppen enz. Conversatie i s  vonr twee jongena, die naast elkaar zitten, niet 



Een tikkende klok. Schcnicrlaiupjr. Een 
kopje thee. sigaartje en voor dc rest: 
rust. volstrekte rust. 

De klcine onderdeurtjes zijn naar bed 
getransporteerd, de rest n a a r  het Gods- 
Iiriis. Voori~it  ga hidden, dat is altijd 
goed. W i e  zal dat durven ontkennen? E n  
dan is het klimaat. waarin het boompje 
dat ,,Kroniek" heet goed groeit, weer 
geschapen. Ja de mededeling op  Iiet bord 
was heel eenvoudig: Kopy vóór nina~idag. 
Maar doe dat i i ~ ~  ook eeiis. Graaf in jc 
hcrinncringen. wat is cr gchcurd! Oh  ja. 

27 SEPTEMBER: 
Om 8 uur beqo~i de caritirie vol t r  stro- 
rne~i. Velc knapen niet zclden in exotische 
kledij k\i.iiirien. vergezelcl vali hiin 
,,squawrW, de hloinirt j~s hiiiten zi-tten. 
Eli o i i d ~ r  dc rook van hrt Irloostcr is dat 
altijd safe nirtwsnrl Rij de zo nu en dan 
fcllc ritmische muziek van , ,The Haarlem 
Quintet" liep het allemaal uan een leien 
dakje. De serie ioto's bewees dit nog ten 
overvloedc. 

1 OKTOBER: 

,,Pater rcctoi i?. er. weer joiig?ris." E11 in- 
dcrd'tiid iii de grote paiizc wuifdc pater 
rector zijn p~ipilleri enthotisiast toe. Een 
bectjr blzek nog wcliswaar en misschien 
ren bi-ctje verschrikt van het schrille 
kontrast dat onze cour nu eenmaal vormt 
met dc serene rust var] eeii zipkcnhi~is- 
kaniel-. Maar liij was cr toch. tcrug op 
school. hoewel iioa Iniet actief ziin drel 
dragend van de hrslnmmrringen dic het 
schoolleven met zich mee brengt! Binnen 
afzienbare tijd echter zal de rector pater 
Reykcrs (die overigens op voortreffelijke 
wijze de honneurs waarneemt) zijn taak 
helpen verlichten. Van hieruit mag ik 
pater rector i~iissrliien iiog een spoedige 

algchclc hrterrchnp toewensen. Namens 
nllc leerlingen natuurlijk. 

4 OKTOBER: 
D~erendng. Nou het was niet kwaad. 5 
minuten eerder pauze. en een klontje sui- 
ker meer in de thee. 

7 OKTOBER: 
Reitorsdag, dus regen. O p  all~1.1ei gebied 
hebben wc onze krachten genieten rnct 
Iiet Mendel. E n  het nioct gczcgd worden 
dat dc knapen uit het Noorden er deze 
reis nogal bekaaid zijn afgekomen. De 
spectaculaire voetbalwedstrijd werd door 
ons op overtuigende wijze gewonnen 5-Z! 
De Iiockcy-wedstriid eindigde weliswnnr 
onbeslist. IIIL~RI.  dal is uitstel van t-xecii- 
tic. De tenolis-medstrijde~~: nllc titels voor 
dc onzen. Allccn de ralley werd wel zo 
ongeveer in het voordeel van de Mende- 
liers beslist. Een doekje voor het bloeden! 

9 OKTOBER: 
Na een langdurige ziekte ovcrlcrd op 82- 
jarige Iriftijd i i i  Rni~iz het syrnhnol van 
vrcdc ct, cenhcid. Z.H. Pour Piuc XII: 
pastor bonus. Een van de grootstc pausen 
die de Kerk gekend heeft. God geve hcm 
de eeuwige rust. 

14 OKTOBER: 
De Heer Rens koridigde aar, dat \*--e in 
t i o v ~ r n h ~ ~ .  naar Shakcspcsrc's ,,Richnrd 
11" mochten. Een aanbod waar naar mijn 
mening heel gretig gebruik van is ge- 
maakt. Och ja ...... That  good old Wil-  
liam?? 

l 5  OKTOBER: 
Around the ring. 

Een Iieugelijke dag. Voor liet eerst kre- 

gen we weer boksles. Na veel moeite 
waren we er in geslaagd een C.1.O.S.- 
trainer aan te trekken. W a t  is hiervan 
precies de bedoeling? Wel .  ons eerste 
doel is: elkaar in oiigeschoiideri staat te 
Iioiidrii. WP azen Fr echt n i ~ t  op  niii zo- 
veel mogelijk tanden en u~cnkbroumcn te 
verzamelen. of om elkaar in een minimum 
van tijd in een gipsbad te stampen. Verre 
van dat. Het primaire doel is ooi m-i1 

goede cffcctirvc vcrdedigitig aan te kwc- 
ken. Vrorg of laat zal dit zijn vruchten 
afwerpen. Wccs  dus niet bang het doet 
geen pijn. durf eens iets. je zult er geen 
spijt a an  hebben!! 

18 OKTOBER: 
Om 8.45 uur celchreerde pater v. Diepen 
een H.  Mis voor de 3e en hogere klassen. 
Ka hï t  ontbijt boeide pater v .  Diepen 
ori: geruime Lijd met dia's en rriaclitigc 
verhalen Werkelijk interessant. Alleen, 
i i  het niogrlijk orii i i i  de gyniznnl een nf- 
doendr ventilatic aan te brengen? Wan t  
wat dat betreft paste het verhaal gehe~ l  
in het klimaat. 

23 OKTOBER: 

Wiskunde leraar: ,,Luister eens jongens. 
Een l e  klasser had voor de dpfinitir v k i r i  

een lijristuk het volgende bcdaclit: Een 
lijn die aaii twee kanten stopt!" Ilitstc- 
kend! 

Dit was het dan weer. De kronikeur gaat 
,.sich verabschieden". De rust wordt trou- 
wens wreed gr~ too rd  door het schrille 
ycjengel van de telefoori. 
So see you later folks so long!' 

ANI'HONY. 

mogelijk; anders alleen per megafoon. D e  methoden, die som- 
migen gebruiken, om voedsel tot zich te nemen, zal ik terwille 
van de ethica niet beschrijven. Na een kwartier begint een 
opwindend spel: evenwichts-oefeningen met bekers e n  as- 
bakken (voor zover die niet gevuld zijn met papier en halve 
boterhammen). Ik meen nu de  regels van dit spel door te 
hebben: je rolt of slaat zo long met beker of asbak tot het 
dimg verder voor de aardigheid bedankt, en op de grond valt; 
het schijnt verboden te zijn om bct dan  op  t e  rapen. Je gaat 
dan maar proberen je buurman z'n arm om te draaien, a s  op  

z'n hoofd te drooien, z'n %hoen uit t e  trckken of z'n tas te 
verstoppen. 
Als om 12.50 u. de hel gaat, en iedereen, na z'n stoel achter- 
uitgeschopt te hebben, weggaat, dan blijft het lokaal achter 
in een post-cyclonale toestand. (zie de foto's). Het enig ver, 
wonderlijke is, dat de concierge er telkens hinnen 24 uur in 
daagt bet lokaal weer bewoonbaar tc maken. 

Trinitariërs, MOET dit nou zo doorgaan? 
C. J. Alders. 



Wie 
als 

buitenstaan 
op de avond van de 27ste septemh~r 11 toe- 
valligpm-is op de cour vali lict illuslese lyceum 
aan d e  Zijlweg verzeild mocht zijn geraakt, zou 
onmiddellijk zijn getroffen dmir vihr~rend b ~ k -  
kenpreiir. afkomstig ui t  het tegen de kapel 
leunende theehuis. Bij nadere informatie znu 
deze vreemdeling dan te weten zijn gckoomen dat 
in vonrnn~ind bciiiiuwerk ccn dansavond zich 
herig was ~c vultrekken Een dansavond voor 
en georganiseerd door leerlingen van pen iiiiddel- 
bare school. 
Mits de bezoeker dan al niet bij t.oorbaat rechts- 
omkeer had q~maakt .  maar een tafeltje urtge- 
kozen, een stoel bezet en limonade besteld had, 
zou hij stellig vol bt -  en venvondeting eên of 
meerdere blikken in de hem omgwende ruimte 
hebhen geworpen. Wurit de buiten in volle glo- 
rie schijnende maan. was binnen op originele 
wijze vervangen door m i n u x u l ~  r d p  en groene 
oogjes, die vana1 het in een net gevangen pla- 
fond op hem neerkeken. temtjl  tegen een gees- 
tige vacantieschilderinq aln achtmarond, tien- 
tallen qrhwnen de vluer ~fmu[lclden. Hij Z ~ U  

vcrschiflcndc dansstijlen hebben bewonderd rn 
tevens hebben genoten van het in hun genre 
voortreffelijk spelende .,Harlpm Qiiiiitet", be- 

staande uit Carcl Dennys, alt-sax (hij speelde 
soms onzuiver en zonder al te groot imprwisa- 
tieverrno~en). \Vim Kooy, piann (die uitstekend 
op drccf wcisl. H,irrold Koch. guitaar, Pieter de 
Rooy, bas w Hans Behs. drums (welke laatste 
twee prima musicerenden. Aangename muziek, 
dip op den duur ecliwr tcicli re wciriig kleur en 
alwirsdiny bevatte voar een dansavond. 
Dn onder her ledigen van een twpedp f l t s j ~  
vruchtensap. zou nog steeds niet genwmd per- 
soon u-ellicht geglimlacht hebben over de zich 
aan lictn opdringend? gednrlite, - I i o ~ ~ e l  Ella 
Fitzgcrald ,,het" nu niet zingt. i s  ,,het" hicr toch 
duideltjk te zten: ..Dancing cheek ta cheek" - 
Wannepr ~ C Z P  onbekende nu. van bevriende 
zijde goed voorgelicht, tijdens een danspa~izc 
eens de tatels in ogenschouw had genomm. dan 
had hij 0ii~~twijF~IT1 V P T T C ~ P ~ ~ P ~ P  h ~ r e n  nrgani- 
sgtorerr alcaholhoudendc dranken zien gcbrui- 
ken, wat zeer bevreemdend was. Of was het de 
bar niet toegestaan deze geestverfnssmde dran- 
km te v~rqtrekken. inaar de 1)~zn~kprs  w ~ l  g ~ -  
oorlootd d ~ z c  zcIf mcdc te  ncrncn, v ~ i n  huis of 
van een tn de buurt liggend ,.verpozingshuis met 
v n l l ~ d i g ~  vergunning' 1 Nii immer* dronken zij 

......... ccht geen krans nodig . ...... . 

uit grote glazen. mPt k e n n ~ r ~ h l i k k e n  m k l ~ i n e  teiigen. die bcpaaldc drank 
die geen k rms  bch~ef t .  
Ook zou het hem incorrect zijn voorgekomen dat pen in schon lv~rbnd  ge- 
geven dansarvnd. oiidanks een lielecFd v~rzock v ~ i n  de aan d k  school 
verbonden conrcctor, demonstratief werd voortgezet. ~ r w t j l  vier organisa- 
toren bltjkbaar nlet in staat schenen te verhinderen d a t  bij het naderen van 
het middernachtelijk uur het QrnntSte deel d ~ r  lichten wercl gedoofd, als 
gevolg waarvan dc jongclui hun dradi niet meer kenden vinden en uit 
angst voor het duister in de meest verwijderde hoek samenkropen. 
En zijn jas zoekend na een avond waarin men, als men wililc, plczicr kon 
heliben geliad. zuudcn als een valu,aardig besluit. deze toevauige bezoeker 
nog uit die jasmassa woorden zijn tegengeklonken als. ,,kun JP nns n u  nipt 
eens met rust laten3" ............... 

TOMY SCHMITï. 
ícitn"~: TON DE UrF,W,R. 

...... uitdrnkkîngen, doeadc denken aan de trappen van vergelijking ...... 



Pater van Diepen 
OVER 

Ter gelegenheid van Missiezondag. sprak op 17 en 18 oktoher res- 
pectievrlijk voor de onder- en bovenbouw patcr van Diepen, 
vicarius-generaal van de Augustijnen-..kolonie" in Nieuw-Guinea 
over dit uitgestrcktc missie-gebied. 

Na een kont inleiding van pater Krudde. moderator van de organi- 
serende A.G.. kreeg de gast het woord. Hij begon met een auciaal- 
politiek praatje over Nieuw-Guincn. waarin hij onder meer de 
noodzaak van onderwijs in het engris aan de xchulrn daar onder- 
streepte. Beschouwingen over het toekomstig lot van het piland hield 
hij echter niet: het enige vuur Iiriii vaststoaiide feit was. dat ,,we 
het toch kwijt raken." 
Ilieriia werden de lichten gedoofd en leidde pater van Diepen, ge- 
assisteerd door l i rh th~r ld~n .  ons keuvelend binnen in het barre 
sprookjesland, dat Nieuw-Guinea voor ons is. 
Talriike dia's van mensentypen. landschappen. dorpen, Ielwijren 
en missiewrrkraamhrden daar liet Iiii o m  zien: in een vlot temno 
vertelde hij over de eigenaardighrden"an de Papoea's. Veel belang- 
rijks vertelde hii ons eigenlijk niet; maar toch wist hij. juist door rijn 
licht te vprteren verhalen en apmerkiiigen, ons te baien,  ons inre- 
ressc voor de missiemaeilijkheden daar bij te brengen. 
Dit laatste was truuwens een onvcrmiideliike reactie van ieder die 
h m  hoorde; omdat hij zrlf ui intens geïnteresseerd is, helemaal in 
beslag genomen door het werk, op Nieuw-Guinrn verrichl. oriidat 
hij tevens door de jarenlange ervaringen onder het valk hiervan was 
geen houden. marat hij "ris wel wurm tiiaken voor zijn ideaal. 
Nu de pauze, waarin ettelijke (!) jongens de strijd hissen h t o e n  en 
gemakzucht in het voordeel van de laatste deden uitvallen en er 
vandoor gingen - waarom rijn zij eigenlijk nog gekomen? Van te 
voren was gezegd, dat geen contraie zou plaatsvinden! - vertelde 
pater van Diepen ons over ren tocht. die hij zelf had gemaakt naar 
het binnenland. Sterk bracht hij hierbij tot uitdrukkiiig, wal  v m r  
enorme moeilijkheden zich voordoen bij het samentreffen en snmm- 
gaan van blanken en een zo up lage trap van uiitwikkeling staand 
volk als dat van de Papoea's, bijvoorhpeid d? haast onoverwinneliike 
bijgrluvigr angst van dere laatsten, hun sterk eigendomsgevoel, hun 
typische gewoonten, vmi  een niet-kenner onherroepelijk noodlottig. 
Lyrisch werd de spreker vrijwel nooit: nuchter en hard, zonder om- 
haal vertelde hij. wat hii het vertellen waard achtte. Uitdrukkingen 
als .,tot aan de knieën in de blubber" deden ons dc ramantiek van 
het leven van een ,.echtem missionaris mpt een wat nuchterder oog 

met hart ai ziel geïntereracerd .. . . .  

bezien. Maar pater van Diepen wilde ons niet alleen 
laten zien hoe mooi. maar vooral Iioe kei-hard het is. 
Een dringend beroep deed hij tenslotte op ons om te 
bidden. niet slechts voor de al werkenden. maar in het 
bijzonder om priester-roepingen. 
Een hartehik applaus beloonde de mlssia~aria voor zijn 
lezing. 

hlaarten Ellis tenslotte bedankte de gast namens de 
A.G. in een vrij cliche-matig toespraakje waar in hii 
tevens, ,.niet als betaling voor Uw wmrden, maar meer 
als symbolische h~loning voor het werk. d m r  U en 
Uw missionarissen in Nieuw-Giiinsa verzet'' het ca- 
d ~ n u  van voornoemde vermlaino. een stencilmachirie, " "  

a i n b d .  
Weer was een Missiezondag gevierd met een passende 
en intprrssante lering. 

A. P. 

Vervolg ,.Hier is  't" 

zijn geld en ging naar huis. De kruidenier heeft 
het zelf verder met zijn bediende geregeld. Z o  zie 
je, het is allemaal zo doodnuchter". .,Ja als het zo 
is ... U heeft natuurlijk ook nooit zekerheid wat 
betreft uw inkomen?" ,,Nee, zeker niet. maar wij 
hebben ook een huwelijksbureau. zodat we  alles 
bij elkaar genomen toch wel in staat zijn goed te 
leven. Maar in ieder geval is het geen beroep om 
rijk van te worden". ..En helpt U uw man nu ook 
bij zijn w-erk, ik bedoel in praktijk". .,Ja natuurlijk. 
W e  doen het grootste gedeelte van het werk sa- 
men. Soms omdat er dingen zijn die een vrouw nu 
eenmaal moet doen, soms omdat er gewnonweg 
twee mensen noodzakelijk zijn. En in een ander 
geval is het prettig wanneer je elkaar zo nu en dan 
aflost. Maar het leuke is dat mijn man ook helpt, 
met mijn huwelijksbureau. Dit huwelijksbureau zou 

onmoqeliik ziin zonder informaties in te winnen. 
E n  dat doet mijn man". 
En de man die dit deed. deed op dit ogenblik ook 
de deur open. N a  een vriendelijke groet. een kop 
koffie en een verontschuldiging voor zijn lange 
wegblijven, nam hij ons mee naar zijn kantoortje, 
De enige overeenkomst. met een hoorspel detective 
zou de pijp kunnen zijn die in de asbak op zijn 
bureau lag. ,,Ja jongens met dat waken weet je 
ook nooit hoe lang het duurt. In ieder geval ure 
zijn er  en laten we  dan maar meteen beginnen. 
Er  was waarschijnlijk iets dat jullïe weten wil- 
den"? W e  knikten. Allebei hadden we  een paar 
vragen opgesteld. De eerste kwestie was .,Hoe bent 
U ertoe gekomen om dit beroep te kiezen"? .,Dat is 
heel vreemd gegaan. Op een goede dag vroegen 
een paar kennissen ons: ,,zouden jullie niet een 
paar gegevens over die en die kunnen inwinnen"? 
Dat hebben we toen gedaan en zo is eigenlijk het 



idee opgekomen om een huwelijksbureau op te 
richten en gelijktijdig particulier detective te wor- 
den". , ,Dus het was  niet zo in de  6e klas van de 
lagere school dat ze vroegen wat ga je worden: ik 
schoenmaker, jij onderwijzer, jij detective"? ,.Nee, 
zeker niet". ,.En toen U dat plan van particulier 
detective had opgevat, hebt U toen een bordje op 
de deur gezet en gezegd: ik hen particulier detccti- 
ve of bent U meer geleidelijk aan begonnen. 
Z o  van - dit geval is eigenlijk te moeilijk, voor- 
lopig maar niet?" ,,Het is werkelijk wel ongeveer 
gegaan zoals je het eerst zei. Toen ik me eenmaal 
voorgenomen had detective te zijn heb ik het 
bordje geplaatst en de  gevallen zo goed mogelijk 
getracht op te lossen. Dat  is allemaal redelijk wel 
gelopen. Soms, in bijzonder lastige gevallen, kwam 
er wel eens een kennis van me, een gepensioneerd 
rechercheur van politie en heb ik met hem de za- 
ken besproken". , ,Nu U het over politie hebt. 
W e r k t  U daar wel eens mee samen"? ,,Deze vraag 
moet ik heantwoorden met - natuurlijk niet. Het  
werk van een particulier detective is het uitvoeren 
van opdrachten, die zijn opdrachtgever hem ver- 
strekt en die hem daarvoor betaalt. Die opdracht- 
gever neemt juist een particulier detective in de 
arm omdat hij voor zijn doel de  politie, die alles 
geheel kosteloos doet, niet kon gebruiken. B.v. als 
het gaat om inlichtingen betreffende kredietwaar- 
digheid van een bepaalde firma of persoon of wan- 
neer de opdrachtgever de schiildigen wil sparen. 
W a n t  hccft een rechercheiir eenmaal iets uitge- 
zocht, dan is hij verplicht dit door te geven aan de 
rechter die dan de grond van schuldigheid uit- 
maakt. terwijl hierbij tevens het strafregister te 
pas komt. En hierom vooral is het zo jammer dat 
de particuliere detective niet voldoende bekend is. 
Maar,  om op je vraag terug (e komen, het zal dui- 
delijk zijn dat we  niets met de  politie te maken 
hebben, ook al omdat wij in vertrouwen genomen 
zijn om de kwestie voor de opdrachtgever uit te 
zoeken. Dit vertrouwen kunnen we  niet bescha- 
men en het is aan de opdrachtgever oni te oordc.. 
len wa t  hij ermee doet". 
,,Een andere vraag: .,Zijn er gradaties in het detec- 
tive-zijn"? ,.Hierop is het antwoord kort en krach- 
tig - neen - Vanzelfsprekend leer je iedere dag 
weer, maar dat zal iedereen die werkt ondervin- 
den". 
,,Gebrnikt U, om toch nog even op de boeken-de- 
tective terug te kom. vermomingen en wapens"? 
..Wel het is zo dat we  vermomingen hebben en 
niet alleen voor carnaval. Toch zijn dit slechts 
hiilpmiddelen, waartoe ik zelden mijn toe\~lucht 
neem. W i l  ik slagen dan komt het in hoofdzaak 
neer op een hele grote massa geduld, gezond ver- 
stand en dan nog grote bluf. Dit zijn de  elemen- 
taire dingen voor een detective. E n  dan die wa- 
pens. Inderdaad ik heb een pistool, maar ik heb 
hem nog nooit gebruikt want  ik ben doodsbe- 
nauwd om te schieten. Trouwens mijn werkzaam- 
heden liggen voor het grootste gedeelte niet op 
het criminele terrein en zolang dit het geval blijft 
heeft dat pistool van me er helemaal niets mee te 
maken". ,,Gaat U nou systematisch te werk, zoals 
dat heet"? ,,Dit is een moeilijke vraag omdat ik 

ten eerste natuurlijk niet kan zeggen dat ik orde- 
loos ben en ten tweede omdat ik mijn gegevens 
niet zó binnen krijg als de systematiek dit zou 
wensen. Het is in mijn heroep uber t raup~ moeilijk 
om van systematiek te spreken. Ik ga eerder met 
mijn gezond verstand te werk dan met systeem". 
,,Een heel ander punt nu, uw beroep: heeft U daar 
een vergunning voor nodig of heeft U bepaalde 
rechten van de justitie ontvangen"? ,,Helemaal niet. 
Het  is een geheel onbeschermd vak. W e  hebben 
ook niets voor op andere hurgers. Rijden we  in 
het vuur van de achtervolging door een rood stop- 
licht dan kunnen we evengoed een bon krijgen 
als een ander. Verder is het wel zo dat we een 
penning hebben ... . . . voor mensen die overbliift 
moeten worden, echter alles voor eigen risico. Ik 
kan natuurlijk ook niet zeggen: .,Mijnheer of me- 
vrouw ik denk dat U schuldig bent. wilt U maar 
even dit of dat". Dit kan een politie-rechercheur 
wel en als hij zich vergist, zegt hij ,,Het spijt me 
wel. ik heb rne vergist U kunt weer uw gang 
gaan" en dan is de kous af. Als ik me vergis. dan 
kunnen ze me aanklagen wegens belediging of zo. 
Je begrijpt dus wel dat ik uiterst voorzichtig moet 
zijn". Dat  begrepen we. W e  wilden echter nóg 
meer begrijpen daarom vroegen we: .,Heeft U ook 
met handschriften te maken"? 
.,Ook al. Maar  niet zoals een grafoloog. Het 
hccft voor ons nainelijk vrijwel geen waarde om te 
weten hoe de schrijver van een bepaald handschrift 
is. Het gaat er bij ons meestal alleen maar om dat 
hij het is. Ik moet je dus teleurstellen als je verwacht 
had dat ik karakters of zo kon leren uit handschrif- 
ten". 
. , W e  zien dat het al tamelijk laat is, maar zoii U 
voordat we  ureggingen nog ken verhaal kunnen 
vertellen uit uw loopbaan"? 
,.Zoiets had ik al verwacht. Toch moet je je wel 
bedenken dat ik in zulke wensen maar bij hoge 
uitzondering tegemoet kan komen. beroepsgeheim 
is voor mij van de allergrootste waarde. Zoals ik zei 
had ik het wei verwacht en er is een vcrhaal dat ik 
wel eens meer verteld heb, zodat ik het jullie wel 
kan vertellen. Jullie houden toch nog wel een klein 
beetje van de detective met de  grote D is 't niet"? 
W e  knikten. ,,Goed dan, luister: - Langzaam Ieg- 
de  de grote rijnaak Cupido langszij van de Noorse 
vrachtboot in de Waalhaven van Rotterdam. De 
avond viel. E r  zou niet eerder gelost worden dan 
de volgende morgen. Schipper Verhoef van de 
Cupido stond op de uitkijk, toen de hemanuing zijn 
schip verliet om aan de w.al te gaan passagieren. 
D e  schipper had een waarschuwing gekregen, dat 
er door zijn personeel sigaretten gesmokkeld werd. 
Nu is smokkelen van enige sigaretten niet zo'n 
grote misdaad maar dit moet niet in de  duizenden 
lopen. daarvoor kan het schip aan de ketting ko- 
men. Touristen en vakantiegangers vinden zich 
geweldig als zij iets mee hebben kunnen nemen 
waarvoor de  invoerrechten zijn ontdoken. Indcr- 
daad, het geeft iets opwindends. persooniijk heb 
ik dit ook meegemaakt. Doch de schipper van de 
Cupido meende dat de zaak toch wel zo ernstig 
was dat er van misdrijf gesproken kon worden. 

(zie vervolg pay. 8) 



Bidprentjes 
In het vorig nummer van Tollr Lcgc stond. ziviirt omrand, de mededeling. dat ik 
als net heer bidprentjes verzamrl. Enkrlr pntci-s en jorige~is hebben gemeend. dat 
het berichtje een mop was. Het leek er vrcl op . .  .. . . maar liet wcis er geen. Ik 
verzamel werkelijk bidprentjes. al doe ik dat niet voor me zelf. rridrir voor een 
V P I I . ~  vriend. Ten  zuiden van Eindhoven op de grens van Xcd~rlarid en België 
ctnnt de Acliclse Kliiis. n a t  is een Trappistenklooster met een grote horrdcrij er- 

Laten zij ervoor werken! 
Proloog. 
Ja, dat is maar gemakkelijk om je huis door een ander 
bij elkaar te laten bedelen. 
Een Moeder van een groot gezin heeft het toch ook 
zwaar. 
Zij kunnen toch les gaan geven of een ziekenhuis begin- 
nen en het zelf bij eikaar gaan verdienen. 

De kern van de zaak. 
,,Martha, Martha, over veel dingen ben je bezorgd, 
maar slechts één ding is noodzakelijk, Jesus van Naza- 
reth. 

Eerst hiervan overtuigd zijln. 
Ik maak me sterk dat geen enkele godsdienstleraar niet 
bereid zou zijn met jullie te spreken over de plaats en de 
betekenis van het beschouwende leven in het Rijk Gods, 
als jullie daar serieus over willen praten. 

Epiloog. 
De beschouwende slotzusters Augusinessen vragen aan 
Haarlem een dak boven hun hoofd om onder te bidden, 
te boeten en iedere dag Gods h£ te zingen. 
J d i e  ouders hebben hierover een schrijved ontvangen. 
Maar ik zou zo graag dat in een van de cellen der Zus- 
ters een tegel met het wapen van Haarlem mocht inge- 
metseld worden, opdat daar in die cel speciaal gedacht 
zou worden ten eeuwigen dage aan al degenen die in 
Haarlem e.o. hun steentje voor dit oneconomische en 
improductieve oord van gebed hebben bijgedragen. 

Ook aan ons. 
Het gaat nu niet om grote bedragen. Het gaat om de 
intentie, de geest. Een brokje van je zakgeld, een cro- 
quetje, een ijsje, een doosje sigaretten wat NIET ge- 
consumeerd wordt. 
Het gaat om het geloof aan een bovenzinnelijk Goddelijke 
heilseconomie. 

Voorstel. 
Zouden de Besturen van A.G. en W.I.A.P. niet iets in 
deze geest willen organiseren onder de Trinitariërs en 
de Mendeliens, want als de krachtcentrales uitvallen 
kunnen de apostolische werkers, hetzij priesters, religieu- 
zen of leken niets dan kortsluiting verwachten. 

p. V. J. Hutjens O.E.S.A. 
Gode bevolen, 

(met dank voor plaatsing in Tolle Lege en Mendel- 
vendel) 

riaast. In wijde omtrek ligqen de akkers 
en weilanden, waar pati-rs en Iirueders 
met opgestroopte mouwen en pijen l i ~ t  
land hew-erken. Alles bij elkaar een groot 
hcdriii  . . .. ~ , - -  
In dat klooster woont rriiiii vwre vriend: 
pater Doiiiiniciis de Jong O.C.R. Die ver- 
zamelt de bidprentjes en dip Iieeft riiij g e -  
v r a q d  om hem daarbij te hclpen. In epi> 
hrief sclirijft hij over dat verzamelen: 
.,Het is hrkind, dat  hct bidprentje een ge- 
zoridr uiting van vnlksdcvotie en v,iri 
piëteit tegenover de afgestorvene is i 1 1  

dat lietzelfde prentje sedert enig? jaren 
terecht pen v e r t ~ o o ~ ~ d e  belangstelling ge- 
niet: als prentje hoort het thuis in de ico- 
nografie, als gchriiik lielioort het tot de 
folklore en als doriiment l>ewiist hct  yoe- 
de diensten aan dr  heemkunde en de 
gciiealogie. 
Ovcr clk vati deze vier grote ivoorden 
weidt pater dc Jong uit. Ik zal het jullie 
besparen. Het is alleniaal w-aar. wat de 
pater zegt. maar ik geloof, dot liet voor- 
lisallisre vergelen is . . . .  Potrr de lorin 
lijdt naii ceri ziekte, die de nicestc viin 
jullie wc1 kerineri: de verzamelmoedc. Hij 
moet vcriamrlen. of I i i j  wil o1 niet. 
Echter. wat kan ren pater, clie zo arm 
leeft. dat hij zelfs niet prnreii niag. brter 
verzanielen dan bidprentjes? Z e  kosten 
nicts! lidi-rcrri wil ze hem geven! Het 
aantal vcrznrnelant.~ is uiterst klcin! Men 
is blij ze op  een futsoeiilijk~ manier kuijt 
te raken! 
Elke keer als ernens een oude tnntc dood 
gaat, u~orderi ze bij tientallen w-eggegooid. 
Z o  iets vindt Pater de loriij doodjammer. 
Hij zou ovcrnl t~gr l i jk  willen ziin om 
zijn hand op  te houden. Dat kati niet en 
daaroiri 1it.b ik beloofd om hem te hrlpen. 
Bri jullie moeten mij helpen. 
Ga eens rondneuzen bij familie en kcnnis- 
sen: grootmoeders hebben soms een doos 
vol met die prentjrs. Er  zijn er genoeg 
te krijgen. Enkele jongens zijn ;i1 niet dik- 
kt- st i ip~ls bij niij gekornen. Er ziillen cr 
meer volgen. ZF zijn mclkom. I n  dc klas- 
sen, maar ik geen les geef verzoek ik de 
klassevertegenwoordiqcrs mij een grote 
dienst Ir bewijzen door de preritjes in ont- 
vangst te neiiieii en bij iiiij te hrengeii. 
Eén prentjc is cven uzrlkoiii als ren stapel 
van tien. 
Aan iedere medewerker, klein of groot. 
~ r i i j i i  d;irik. Lezers builen het lyieurri, die 
willen riirdewerkeri rnrt dezi actie. kuii- 
iieii de prentjes $>i<-t ren lccrling mCegCven 
of naar mij toesturen. 

Dr. J. van Grccvenhrock. S.(>.X.R. 

D e  kopy voor het Kerstnummer 

moet ingeleverd zijn vóór zaterdag 

6 december. Hiermee houdr men 

dus rekening met Sinterklaas- 

werk e.d. 

R E D A C T E .  



Hij vond dat er een einde aan moest komen. Nu 
kan men de politie of in dit geval de douane waar- 
schuwen, maar als men ergens in gaat roeren gaat 
het ruiken. D e  schipper wilde zonder ruchtbaarheid 
een einde maken aan dit geknoei. Wij ontvingen 
de opdracht uit te zoeken op  welke manier en wasr  
vandaan de sigaretten bij hem aan boord kwamen 
en e r  weer vanaf werden gevoerd. D e  Cupido lag 
een 100 meter uit de wal. dus moest de bemanning 
gebruik maken van de sloep. De schipper zag niets 
verdachts toen het drietal van zijn personeel in de  
sloep stapte en naar de wal roeide. D e  sloep legde 
aan hij een kleine steiger. waar een beurtschipper, 
met petje, pijp en ringhaard, het drietal, zo te zien 
zonder enige helangstelling, gadesloeg. Een van 
het drietal wendde zich tot de beurtschipper en 
vroeg hem of de sloep daar even mocht blijven 
liggen, waarop ik (beurtschipper) antwoordde dat 
wat mij betrof de sloep kon blijven liggen tot Kerst.. 
mis. het was  toen augustus. E r  was nog geen uur 
verstreken of twee van de drie kwamen terug met 
allebei een vrouw aan hun arm. waarop zij z:ch 
gezamenlijk niet de sloep weer aan boord begaven. 
Ontdaan van pet en ringbaard wachtte ik verdekt 
opgesteld op de dingen die zouden kunnen komen. 
De duisternis had thans de Cupido geheel omgeven. 
de enkele lichtpuntjes var1 de rijnaak en de Noorse 
vrachtboot waren voor mil het enige bewijs dat 
heide boten nog broederlijk naast elkander lagen. 
Enige uren waren verstreken toen er eindelijk he- 
weging kwam op de rijnaak, het viertal maakte 
plannen om de wal weer op te zoeken. Brand- 
schoon waren zij niet meer, uit alles bleek dat men 
meer geschonken had dan thee. Plotseling war, mijn 
vrouw daar. die de  wacht had met onze kleine 
maar snelle wagen terzijde van een grote kraari. 
Zij vertelde dat er zojuist een taxi was gearri- 
veerd, de chauffeur zijn wagen had gedraaid en 
IIU in afwachting een sigaretje zat te roken. Mijn 
vrouw was er van overtuigd dat deze taxi ver- 
hand hield met het viertal en u.aarschijnlijk op een 
afgesproken tijd was besteld. Opletten dus. mijn 
vrouw in de auto gereed om na een voor buiten- 
staanders ongemerkt signaal mij op  te halen en ik 
in mijn schuilplaats, waar  ik de kleine steiger goed 
kon overzien. Daar kwam de sloep met nogal luid- 
ruchtige lieden aan wal, men wilde volgens niij de  
indruk geven van stomdronken te zijn. Beide man- 
nen hadden een reddingsboei om hun schouder 
waar de naam van de Noorse vrachtboot opstond, 
't leek op carnaval. N a  de dames scherp te hebben 
opgenomen, constateerde ik. hoe zorgvuldig ook 
verwerkt, dat hun verblijf van enige uren aan 
boord hun blijkbaar heel goed had gedaan. zij wa- 
ren absoluut gegroeid, hun omvang was groter, 
zelfs hun wijde mantel kon dit niet verbloemen. 
Hoe dronken men ook was, men wist precies waar  
de taxi stond waar  het viertal iets te vlug in stapte, 
rekening houdende met hun dronkenschap. Daar 
was mijn vrouw al met de wagen, zij had het to- 
neel ook kunnen volgen. Het  was in het begin niet 
moeilijk de  taxi te volgen, deze reed met normale 

snelheid naar de binnenstad, tot op een gegeven 
moment de taxi zijn snelheid verdubbelde, waaruit 
wij meenden op te maken dat de achtervolging ont.. 
dekt was. De taxi mocht ons niet ontsnappen. Toen 
deze stopte voor 'n rood verkeerslicht schoot ik 
naar rechts achter een geparkeerde vrachtwagen 
en was voor de  taxi uit het gezicht. Mijn vrouw 
sprong uit de  wagen en stapte in een van de aan 
de overkant geparkeerde taxi's en verzocht de 
chauffeur van de taxi de eerste wagen te v<ilgrn. 
Daarachter volgde ik met onze wagen uit het ge- 
zicht van de bewuste taxi. N a  nog eenmaal door 
een rood licht te zijn gereden stopte de eerste taxi 
met het viertal in een klein straatje voor een onaan- 
zienlijke kroeg. Mijn vrouw gaf de chauffeur van 
haar taxi een behoorlijke fooi voor zijn medewer- 
king, Voordat het viertal de  kroeg kon hinnen- 
stappen. waren wij voor de deuren. Aangezien wij 
dus geen politionele rechten hebben moesten wij 
hen overhluffen en dat ging prachtig. ,,Particuliere 
recherche, dames en heren. wilt U zo goed zijn en 
in dezelfde taxi naar de Cupido terug rijden en 
daar de sigaretten afleveren inplaats van in deze 
kroeg". D e  dames werden zeniiwachtig en liepen 
al naar de taxi, waarop de heren, thans blijkbaar 
geheel nuchter, volgden. D e  taxi-chauffeur bleek 
ook in het complot te zitten. Hij keek ons wantrou- 
wend aan en vroeg: ,.Bent U van de politie"? 
waarop ik antwoordde: .,Terug naar de Cupido en 
vlug". Hierbij liet ik mijn revolver vanuit mijn ach- 
terzak naar mijn jaszak verhuizen, opdat dit ge- 
zien werd. Dit was blijkbaar voldoende. Een half 
iiur later waren wij weer op de kade, waarop wij 
de  chauffeur van de taxi lieten vertrekken na eerst 
zijn nummer genoteerd te hebben. Aan boord ge- 
komen nam mijn vrouw de beide dames onderhan- 
den. Deze bleken ieder ruim 200 prikjes sigaretten 
te hebben verpakt om hun lichaam. D e  heren bie- 
ken geen sigaretten bij zich te hebben, doch de be- 
wuste reddingsboeien bleken bij nader oriderzoek 
wel geheel gevuld met sigaretten, alle afkomstig 
van de Noorse vrachtboot. De schipper wist nu 
waar de sigaretten vandaan kwamen, hoe ze deze 
keer van boord waren gekomen en wie de daders 
waren. De sigaretten gingen terug naar de vracht- 
boot op bevel van de schipper, Ons werk was af, 
wij waren tevreden evenals de schipper. Voor dit 
werk zijn we dus betaald. doch het geeft altijd 
weer voldoening als je een opdracht tot een goed 
einde weet te brengen. Heerlijk smaakte de vol- 
gende avond de Amerikaanse sigaret welke wij 
als aandenken van de schipper hadden gekregen. 
Dit was  dus een geval uit de praktijk. Ik hoop jon- 
gens dat ik jullie van dienst ben geweest en mis- 
schien mag ik jullie over een jaar of wat inwerken 
tot particulier-detective". ,,Misschien niet". Wij 
bedankten de heer de Vries hartelijk voor hetgeen 
hij ons verteld had en heloofden dat hij nog eens 
iets van ons zou horen. Tevreden. ontnuchterd en 
een ervaring rijker stapten we  op onze fiets en 
reden naar huis. 

Henri 



Oiidariks het feit, dat wij, TrinitariFx-s, rioq zonder rector als punten hadden de rijders van de vierde ploeg, nok Trinita- 
een srliip zonder roer over de wijdc ZP? van het dagclijkse riërs, n.l. J. Breuker, J. Heemskerk. W. Pastoors en J. Siriit- 
schoolliven ronddobhcren, ging de rcctn~.silag gewoon door. huis. 
De sport besloei, driekwart van het prograiiinia. DP zesde t/rn dc negende plaats waren -.eer voor Mendel 
DE FIETSENRALLEY, 'n door de qymnastirklirnren groots en pas op  de tiendr plaats kwam de derde Triniteitsploeg. 
opgezctte oriëiit,itirrit, startte rerds om k.ri.art voor tien bestaande uit A. Mascini, P. Bultcrs, J. Kuyk en R.  Al met 
's inorgens en pus oni 'o uur of vijf was de laatste groep 148 strafpunteii. Ik dat d ~ z e  uitslagen. hrlaas, geen 
binnen. coiniiientaar behorven. 
Het is geen gernnkkelijkr ralley geworden. Zes  en vijftig kilo- Tenslotte nog enkele cijfers ovcr deze loch alleszins geslaag- 
meters en vi~rhonderd metri. inoesten met '11 g~rniddelde van  dc rollev: 
zestien kiloiiicter per uur (voor de eerste klassen 14 km.) 
worden afgelegd. De route ging doorIIremstede. Heiinebroek, 
Vogelenzang. Bentveld, Haarkin, Santpoort. IJmuiden en 
Blocmendrial. 
We moesten zo~keri  ri,iar PEN-huisjes en z.g. ,.Y-paaltjes", 
wat~r turens  en zwemhaden rechts van 011s Iiouden, B-wegen 
inslaan. langs ..witte huizen" gaan en dan links afslaan (na- 
tuurlijk had je ' n  keus uit rnecrdrw witle huizen, terwijl het 
tenslotte nog 'n zogenaamd restaurant bleek te zijn); we kre- 
gen de wind op  dc lange, kaarsrechte weg langs het Noord- 
Z r e  kanaal pal tegen; we hadden slechts dan windje mee als 
wc net geen wind nodig hadden: we konden onze klimcapa- 
citeiten toiien up het beruchte ..Bloemendaalse Kopie" enfin, 
we waren gehroken toen are  a n i i  de finish aankwaiii~n. 
Als we naar dc uitslagen kijken. ino~teii  we de dodr cijfers 
gcloveri. die duidelijke Mendel-overw-inningen toont. 
Vooreerst toonde h ~ t  Mende1 zich enthousiaster door met 
vijf en  vijltig ploegen in t? schrijven (zestien hij de eerste 
klassen ?n negen en dertig hij de ouderen), tegen Trinitt-its 
zes en veertig (eveneens zestien hij de jongeren. maar slrchts 
dertig bij d<- hoogste klassen). 
Verder waren het zowel bij dc errste als de tweede groep 
Mendel-ploegen die de hoogste prijzen wegsleepten. 
Bij de eerstc klassen werden de Trinitariërs K. Jansen, H. 
h.lnes, J. Faas en L. Koop nipt 192 strafpunten tweede. ( D e  
winnaars liepen 108 strafpunten o p ) .  
De derde plaats was  ook voor een Triiiiteitsploeg, n.l. die 
van J. Bartelsman. J. v. Buren. W. Dcchcsne en F. Lohman 
iiiet 226 strafpunten. De vierde en vijfde plaats waren weer 
voor Mendrlieren en de zesde en zevende plaats voor Trini- 
teitsploigen. 
Bij de hogere klassen maren de eerste tot en met de derde 
plaats voor Mendelieren (oh, welk '11 blaniage voor de Zijl- 
weg!) en op  de vierde plaats kwam pas de heste Triniteits- 
ploeg. h~s taande  uit P. Hoek, J. Hoek, D. den Nieuwenboer 
en P. v.  Biieren mrt 116 strafpunten (de winnaars hier had- 
den slechts 80 punten op  hun strafregister staan!). 118 straf- 

Ir1 totaal werden ei. 42.140 strafpunten iiitgedeeld, waarvan 
18.852 aan Trinitcits (7.566 bij de eerste groep en 11.286 bij 
de t u ~ e d e  groep) en 23.288 aaii Mendel (6.80% bij de junioren 
en 16.480 hij de senioren). D e  nieeste strafpunten werden uit- 
gedeeld aan d i  Mendelploeg nr. 25 die i48  strafpunten iii- 
casseerden. hetgcen er  op neerkomt dat ze in totaal bij de 
verschillende posten 187 iiiin~iten (drie uur en zeven ~~iiriuten) 
te laat waren. 
Geniiddeld werden er 417 strafpii~iteri per ploeg gegeven. 
Trinitrits kreeg gemiddeld 409 strafpitilten per ploeg (472 hij 
de eerstc klassen en 376 hij de hogere klassen) en Mendcl 
423 (resp. 125 en 422 in de beide groepen), waaruit. en laten 
w? ook rioy iets verheugends uit deze uitslagen toveren. blijkt 
dat wij alles bij elkaar als school dus deze rallry van lict 
Mendcl gewonnen hebben. 

De VOETBAL-wed.strijd werd, tegen de prognoses in, 'n 
duidelijke maar vooral dik verdiende 5-2 nverrviliniiig 
voor ons. 
Zoals allr jaren waren op  deze dag + zeshonderd jongens 
(en docenten) aanwezig om hun rvenzovele kelen hees te 
schreeuwen hij ,,The Big Match". Nadat mijnheer v. Noort 
op  alleszins verdienstplijke wijze met een flinke stok de warm- 
Inpende individuën achter de daartoe bestemd? lijnen ge- 
drongen had, betraden twee-en-twintig met kwik. strijd- er1 

schietlust gcladen (a~nateur-)i~oethillIit.,i het veld. Mendcl 
kreeg de aftrap en kon meteen op  de hiin bekende enthou- 
siaste wijze van leer trekken. Door voortreffelijk ..glij-spillen" 
van Willcm v. d. Bririk werden ze voorlopig niet al te lastig, 
hoewel ze toch door middenvoor Randag het tiet liet eerst 
lieten trillen. Dit geschiedde ongeveer ria een kwartier. Even 
later kreeg keeper Koenders een zeer gevaarlijke draaibal te 
verwerken van de Mendel rechtsbinnen. Dat dacht hij ten- 
niinste, maar de bal ketst? tegen het hout en Otti ook, zodat 
hij slechts na medische hulp (inclusief enkele psychologische 
woorden) zich weer aan zijn niet-gcriiige taak kon wijden. 
In onze voorhocde wilde het nog niet zo vlotten. maar ge- 



liikkil h i i i e n  u.e ..r\?Cjz' iiug. die .re: een virri iw knp9,i 
d t .  3 r n:ri.ilt ni r w r i  #(i ur,!i.k c.uii.k:c n:t  lhlcrk 'n 
r l i i k . .  .*iin-liu, rii i l u i r c . ~ x l i  ui<!.. niet <iii<lrr.l>eii v.i<ir 
z'n medespeler: hij stormde nicl de bal Liaar voren en zette 
nok n q  even zijn voettegen de knikker, zodat rn~ndrl-keeper 
Beynes alleen maar kon torgrven dat liet 2-1 voor Triniteits 
was. De scheidsrechter had liever, om de spanning er in te 
houden, bij rust >i gelijke stand en wees bij een scrimmage 
v a i r  ons doel plotseling naar de witte stip (nou. witte...). 
D e  Mrridelieren lieten zich dit buitenkansje nipt ontgaan en 
Mosterdman gaf Koenders met een m l s e  dreun de gelegen- 
heid de klefferige hal uit het net te vissen. Inniiddcls war het 
vdd. door een tropische regenbui. in een modderbad. waar 
kroiladillenkr.rkrra i<:riil.r . \ ,<.i  r;..Jiii :iii i,waczi. \.ei- 
nn~vic. \'::ii,cid.nq \,erc.e?r in dit \ + , l >  . i ,l,. :iiii vr  a : i ~ i . i ~  
vnn .Ar.? Il:+t\ii.k r lu .~r .  c*: . I . < ,  Ii:sii I - i i  i i n , a  .'c e n  o o i  

v a n  8 meter en 13 centimeter. Waarliik. 'n &me&eliike Gcs- 
tatiel ( O p  naar de tien rnctcr-grens Arie) 

,,via pciiulty's" te proberen. 
Na de rust bleek dat ons elftal, dat het zonder technische ad- 
viezen momt doen. plotseling weer speelde als van ouds  Dit 
was weer het Trinit~itsvortbal uit de betere jarm. AIS we zo 
hliiven ioclen mmten wii. soortrrdacteuren van T.L.. al onze 
&&;dcn'aver achteruitgani van het spelpeil (zie vorig num- 
"!.y)   al ledig intrekken. W e  hadden weer elf sterren. die sa- 
men 6Cn homogene topploeg vormden. 
Onre achterhoede met ,,lppG' Willcm v .  d. Rrink aan het 
hoofd gaf de ge~l-grmnen geen kanain iriecr. De kanthalves 
waren naast verdedigprs ook goede stuwers en in de voor- 
hoede bleek slechts Rademakers in dit iiiilieu geen uitblinker. 
And ,,goochelaar" Smit kreeg weer z'n Vcnlo-vorm te pak- 
ken (insiders begrijpen me),  Sjrl v. d. I<lauw'r dimme hakjes 
en tikjes stichtten grotc verwarring; Hulsebosch. één honk 
enthousiasme, m-oegde zuals wc dat van hem gewend zijn 
en Hans Somers bleek op de linksbuitenplaats 'n zeer gpvaar- 
lijk man met vrrrrissendc diagonale schoien. 
V. d. Klauw mmpakte ei 3-2 en even later 4-2 van na prach- 
tige paases vuii Beelen en Smit en Smit zelf maakte zijn we- 
kelijkse drihhcl-dnrlpunt, waar de Mendelipren niets tegen- 
over konden stellen. Keeper Beynes reddc Mendel voor sen 
nog amadplijker nederlaag. door een penalty van Hans Hum- 
rnicling prachtig corner tr stompen. 
NU de w~dstrijd werd Aad Smit op de schaiidrrr naar de 
klepdkamer gedragen, waarmede de ~ u ~ p o r t e r r ~ h a r e  haar uit- 
bundige vreitgde uitleefde. 

De HOCKEY-wedstrijd gaf eveneens te zien dat het pril van 
ons s~hoo l~ l l t a l  zich in stijgende lijn heweegt. Het was stukken 
lieter dan we in Venlo voorgeschoteld kregen. Onre achter- 
hoede had de Mendel-voorhopde, vooral vOOr rust. ..in haar 
zak''. Zonder tekurt tc doen aan de a v e i i g ~  spelers. moet toch 
even de schijnwerper np Hans Pcereboom gericht wordrri. 
die langrunicrhond de beste hockeyer van onze school gaat 
worden. Of er nu links gevaar dreigde. rechts of waar dan 
ook. Hans stond op zijn posr en stopte alles. Onzp defensie 
was dus wel ..safe". De vmrhorde was iets minder. maar 
vooral d? ctimbinaties tussen v .  R h r e n ~ n  en Balm stichtten 
herhaaldelijk grote vrrwarring. IIeloar was Bonarius als links- 
hiiiten. ondunks zijn goede techniek, iets te ,,weck'' om tegen 
Mendelback v. Alplicri (de ,.Pcereboom" van Mendrl) op te 
kunnen tornen en rechtshuiten Velker hield de hal geregeld 
te laiig Lij zich, zodat hil meestal vastliep op de hlendel- 
defensip, met name Oithof. 
Hei eerste doclpunt kon al gauw wordm aangetekend. Van 
Rheenen %wenkte plotseling snel naar rechts en gaf een 
prachtige voorzet die Balm even mooi inschoot (1-0). Vijf 
minuten later was het weer Rnlm die uit een strafcorner de 
bal genadeloos liurd onder de lat door sneed (2-0). Deze 
stand bleef angexvijzigd tut de rust. No de hervatting proheer- 
dc Mendel onze verdediging met solo-rushes te doarkmisen, 
hetgeen hen uiteindelijk doclpunten opleverde. Zo ging mid- 
voor Beynes er alleen ven door. dreef de LUI razendsnel voor 
zich uit (om beurten met één en t w e e  haridrii iiiaiiucvrcrendl 
en passeerde ook keeper v .  Goor 12- 1 ) .  Tien minuten later 
was het weer Bryiirs die v. Goor v a i r  dc tweede maal pas- 
seerde 12-2). Nog had de Mendel-middenvoor er niet genoeg 
v a .  Weer oiidernoni hij ren lange solorush, maar toen hij de 
bal alleen nog maar over de lijn mofst werken (v. Goor was 

reeds verslagen) maakte hij een grove blunder door in de 
grond inplaats van tegen de bal te mpppen, xvaardoor de 
,.kurk" ver naast ons doel de lijn passeerde. 
Er werd verder niet meer gescoord. zodat een vcilenging 
noodzakelijk aas. Ook toen werd er niet meer gedoelpiint; dp 
spelers waren ..opn en een beslissing kou nict geforceerd 
warden. 2-2 werd diis d? eindstand ai de wedatrijd ral in 
rijn geheel worden overgespeeld (hetgeen inmiddels wel ge. 
brurd zal zijn'. Kansloos zijn we beslist niet! 

n1.c.-v.1.c TOURNOOI 
&als ieder jaar. zal er ook nu wcer op 4 november in de 
traditionele ,.Igiiatius-modder" gehockeyed en gevoetbald 
worden. Even traditioneel zullen we ook nu maar weer hopen. 
dat we nóg meer punten dan verleden jaren behalen en dit zit 
er dit jaar werkelijk in. Ilct peil is stcrlc gcrtegen en er is 
degelijk getraind. Vooral ons delde vnpthalelftal zal wel voor 
de ~iodige punten zorgen (daar is het tenminste zeker tos in  
... "-~,. 
Het zou te veel umrden alle uitslagen van oefenwedstrijden 
te vermelden en daarom beperken we ons tot die van de 
eerrte elftallen. 

Hockey: 
Triniteita-Hartenliistschool: 6-3. 
Triaiteits-J. P. Thijsse Lyceum 2-0. 
Voetbal: 
Triniteits-Coornhertlyceum (verleden jaar schoolkarnpioen 
van Haarlem en omstreken en ook dit jaar weer favoriet voor 
die titel) 5-4 (!!). 

TENNIS: 
In het vorig nummer w c e n  we gevorderd tot de uitdagen 
van de eerste halve finales. De verdere uitslagen wacen: 
ENKEL: Ze halve finaler M. Bosman-R. u. Kleef 2-6, 0-6, 
Rosman liet tegen de (a.s.) kampioen leer goed spel zien en 
ral volgend jaar wel tot de errisligslr caiididatrii vuur de titel 
moeten worden gerekend. 
Finale: H. de Brouwer-R. v. Kleef 4-6; 0-6. In de eerste set 
liet De Brouwer uitstekend tennis zien en de 4 6  is zeker niet 
geflatteerd. Van Kleef was niet ZO goed als toen hij tegen Piët 
speeldc. maar werd toch dik verdiend onze nieuwe kampioen. 
G~feliciteerd! 

...... minzaam I=hend, dc beste Trinlteits-junior-fietsers 



DUBBEL: Ze halve finale: H.  dc Rro8iwei-/B. Hairianri- L. 
KatIR. v. Kleef: 6 ~ 0 :  6-2. 
Finde: H. de Bro,iwei/B. I~l'tmarin-W. v. d. Brink/H. Piët: 
4-6; h-3; 6-2. '11 Grote tele~irstrlling dus voor het laatste duo 
dat van te voren als l00%, zzkcr van de titcl werd lieschouwd. 
Deze finale lict helaas geen groor spel zien. Eigenlijk iiio~ten 
we zeggen dat de winnaars iets mindrr sli-cht waren dan de 
verliezers. Opvallend was, dat de op  papier minst stcrkc spc- 
Icr. R-rt Hniiia~ifi. die noih tot de finale. noch tot de halve 
finale in hct enkrlspi-l was  doorgedrongen. het beste spel gaf 
te zien. To t  slot nog een compliiiient voor pater Vcrrier die 
liet tourriooi voortreffelijk heeft georganiseerd en gcleid. 
De tennis-ontrnortirig tussen Trinitïits en Mendel werd, voor 
hct wrst sinds vijf jaar, door ons geworirien, en wel met 3-0. 
W e  kondcn w-crkrlijk van priirlitig tennis genieten. 
Dc .,hooidpartij". die lusse~i Ralpli v .  Kleef en Jaap  Beynes. 
was er een o ~ n  vriri te s~iiulleri. Onze kanipio~zi vei-loer de 
cirste set niet 9-1 1 ,  niriiir de tweede en beslissende derde 
bet werden beide iiict 6-2 grmoniieii. 
Hrt iiiidcrc enkclspcl, tussen Wiin v. d. Brink en Langendijk 
liet ook goed spel zien. UTillcm won met 7-5. 8-6. Het laat- 
ste punt \,in deze partij bleek iiiocilijk te scoren zijn. Ruini 
tien minuten lierft Iiet 7-6 gestnaii. waarhij de spelers oni 
h~iirtcii ,.voordeel" hadden. Dc laatstc loodjes wogen hirr 
werkelijk zeer zwaar. 
IIet dubbel tiisseii Hai-ry de Rro~iwcrIHcrt Hnmann en V a n  
SchaickiRaljcu was hct snclste klaar. Hier werd het 6-3, 
6-2 voor de onzen. maar het had even goed 6-0. 6-0 kun- 
nen zijn. zo n uersihil was er in het spel v a n  de twee ,,kop- 
pels''. 

ATLETIEK 
Hocwcl hct srizoen achter de rug is, toch helangrijk nieuws. 
Na de uitstekende prestaties van de laatste tijd is er de sug- 
gestie gedaan, deze en toekomstige prestaties als schoolrecords 
tr erkennen en in de geschiedenis vaii Iiet Triniteitslyceuin 
vast te Irijgeii. Dit is waarlijk '11 voorti-rffclijk idw! Voor een 
juist? hcoordcling en rcgcling van dczr zaken is, in overleg 
met de leraren lich. oei. het volgende reglement opgesteld: 

I .  Een schoulreiord kaii gevestigd worden op  de volgende 
nummers: 
a l  Hardlopen. 60 m. t/rn 14 j. - 60 ni. t/rn 16 j .  - 100 iii. - h00 m. - 800 in. - 1000 in. - 1500 in. - 4 x 

80 m. - 5 x 80 m. - 4 x 100 m. 
b) Ver springen. 
c )  Hoog springen. 
d j  Speerwerpen. 
F )  r<asti?hrliw~rpen tjlll 16 j. 
f )  Kogelstoten: 3 kg. t/m 15 j. en 5 kg 

2. Een prestatie kan als record erkend worden. indien zij 
verricht is: 
a )  Onder toezicht van de leraren lirli. oef. en de ,.Record- 

coniiliissir" (b~s tanndc  iiit dric nnn tc wijzen leerlingen 
vaii ons Ivccum). 

b )  l'ijdcns LfficiëÍe wedstrijden georganiseerd onder 
auspiciën van de K.N.A.U., waaraan men als afgevaar- 
diclde van onze school deelneemt. 

ij Tijdens s~liools~~ortdngen. iiidi~n van tcvoren een po- 
ging tot vrrhctcring van cen record bij de commissie 
is aangevraagd. 

3. De schoolrecords worden vermeld in Tolle Lege en vinden 
een plaats in de priizenkast van de school. 

Onderstantide prestaties kuniieii als zodanig reeds als scliool- 
r iroids crkrnd worderi. 

1.  h0 ni.. 8.5 scr. Eddic Shi 7-7-'58; Hnnrlrni 
2. 80 m.: 10.0 sec. Peter v. Bueren 20-9-'58: Haarlem 
3. 100 nl.: 11.5 sec. W i m  Beelen 20~9-'58; Haarlem 
4. 600 m.: 1.30.1 Jan  Kiewiet 21-6-'58: Haarlem 
i. 800 in.: 2.06.5 Jan Kicwict i-7-'58: IIaarleiii 
6. 1000 m. 2.44.0 ]mi I<irwict 20-9-'58; H n o r l ~ i ~ i  
7. Ver springen: h,05 ni. Pirtrr Mnscini; Hnarleni 
8. Hoog springen: 1.60 m. Pictcr Moscini 21-h-'58: Hanrlcni 
9. Speerwerpen: 42,96 m. Evert Dellenbag 21-6-'58: H'lem 

10. Kiisti~balwerprn: 83.17 rn. Louis Kat 20-9-'58; Haarlem 
l l .  Kogrlstoten: 5 kg. 12,97 in. Evert Dellenbag 21-6-'58: 
12. 4 X 80 m.: 10  sec. Tim v .  Loeiien. Mons U'ryers, Aiidt.6 

M'tsiini. Peter v. Bueren 20-9-'58; Haarlem 

P. v. BUEREN 
F. v .  EYNDHOVEN. 

I J  Ik zie de eindpaal" 
Over cen lialf uur word ik, de grootste inbreker aller tijden, 

niet muziek ~rrnidden van een juichende menigtr opgchnngen. 

Men beweert, dat je vlak voor ]c dood gaat philosoplieren 

over het verleden, hoe )c gelccfd l i~ l i t  en over ile toeko~ribt, 

w'it er dan met je zal gchrurpii. Ht-t ia  gek, maar  tot nu toe 

lieb ik me in het gchcrl !niet uni de dood bekommerd. Mis- 

schien komt dat a c l .  doordat ik niet in de dood geloofde. 

Tenslotte hen ik de grootslr inbreker. die er ooit hcstna~i Iiccft 

e11 ik daclit dus ook WEI te kunnen ~iithrrkeii. Llitl~rïken blijkt 

echter een gchcrl andrl-e techniek re vereisen dan inhrckeri. 

Tijderis mijn inbraken heb ik nooit irriiand gedood, behalve 
bij dr  laatste kraak. Hierbij slocg ik twee ni'innen neer. die 
het tnij lasticl maakten. Hun sch~dels  bleken zachtcr dan ik 
brrckend liad en het gevolg was, dat re het hoekje omgingcii. 
DCZF verkeerde berekeniiig kost rric de kop. Toch is hpt 
vrrriiid, clat ik op  het pnd vaii de iriisdaad gegaan ben. Ik 
kom uit een dcgclijke, katliolivke lamilie. Tot  mijn vijftiende 
jaar had ik nooit iets niet de ~nisda~id  te maken gehad. Voor- 
dien had ik altijd in het ~iiiddelpuiit van de belangstelling ge- 
st~iari. Vermoedelijk kwam dit door miin slechte ogen. Ik had 
al vroeg geleerd hoe dit uit tt- biiiteri. Tegenover de vol- 
wassenen deed ik een heitje zielig en het succes azas  enoriii. 
Iedereen lette op iiie en ik kreeg alles van iedereen gcdanii. 
Onder mijn schoolvrieiid~ii wis1 ik me uitstekend te hand- 
haven door dc grotere liihaaniskraiht. die ik had, doordat 
ik ouder was. 'l'egen mijn vijftieridr jaar verloor ik mijn oude 
vrienden. E t n  voor eCn ontrukten ze zich aan mijn invlocd. 
Ik kon geen macht nicer uitoelenen over hen. Zc kwnilien niet 
meer met hun rnnrilijkli~rlen bij me. Daarom zocht ik vrien- 
den, aan wie ik leiding kon geven. Dezen waren toevallig van 
het misdadige typc. 
In ewi Iialf j'iar tijds hadden we een bende van riiini vijftig 
leden. Rij een grote inbraak werd de hele zaak opg~rold.  
Alleen dric vrienden en ik bleven gespaard. Dit spoorde inr 

aan o i i~  met tiieuw-e ~rioed verder te gaan. Deze nieuwe orga- 
nisatie Iierft ruim veertig jaar bestaan. We plcrgden ~iiarsale 
inbraken. [Iet geld vloeide binnen. maar fen iiibrek~r Iicrft 
c m  hoge stand op  te houden. 'I'ot voor cen half jaar, torn ik 
d i i  twee kerels naar de andere wcrcld Iiii-lp, ging rle z'iiik 
altijd goed Doordat ik die twee vcrinnord Iiad. raakte ik de  
kluts kwijt en werd gesnapt. 
Vreemd! Dat ik nu toch aan liet nadt-nken ben geweest o\.er 
het verleden. Ik zal nu iiinnr i i r t j~ s  volgens liet progrrilnzrlii 
de toekomst onder ogen ziet>. 
Zou het nu eigenlijk allciiiaal waal. zijri. wat kirt kiittiolirkc 
gclonf hewcrrt? Nu ja. veel hindert het niet. Als het niet waar 
is, maakt 1 i ~ t  rikt uit of ik geloof of nirt. Als het echter maar 
is, doc ik hct b ~ s t ~  te gclove~i. T o l  dit laatste zal ik dus maar 
overgaan. Hct hcrnirdr is, dat ik Lrrouw moet hebben over 
die inbraken. Dir  nioorden! Daar h& ik spijt van, natuurlijk! 
Van dic inhrnken Iirh ik zo genoten Die maanden van lange 
voorhcrciding, wat waren die heerlijk! Ik zal net doen. als 
die zpeinan uit ..De Koriingsdochter". De man. die berouw 
had ovcr hct feit, dat hij geen berouw had. De sleutel kraakt 
in het slot van r i i i j r i  ccldeur. Dat zal pater Smith met zijn 
misvormd hoofd wc1 zijn. Deze r r i ~ g i i  vervult me met afschuw. 
Ik nioct ~chte l -  vriendelijk zijn, want hij is mijn enige redding. 
Hij groet nie vriendelijk. Dat is de eerste keer. Zou hij dat 
doen. omdat hij weet. dat het de laatste keer is'! hlre gaan sa- 



men de celdeur door, op  u ~ g  naar hct schavot. Buiten de 
gevangenispoorten sia.il cie wagen, die ons naar het schavot 
zal brengen, dat een paar Iionderd nieter verder staat. Buiten 
de poorten zie ik een stel leden van .,rnijri" oude heiide. Eentje 
grijnst er gcmren en z'n lippen vorrrirn cle woorden ,.Dnnr is 
jouw eiiidpnal". In de verte staat het scliavot en de inenigte 
cr oiiilicen vormt een woelige massa. W a t  dpnlit dat klein 
sttikjc ongeluk wel. Ik zal hem krijgen. Hij uvas nok bij die 
laatste iribr.aak. Dlii medeplichtig aar, dt. irioot.den. Ik zal ver- 
raden waar d? lijst met de namen van de leden der bende ligt. 
Don zal het ook zijn eindpaal zijn. Dir  pater heeft er al zo 
vaak op aangedrongen dat ik die lijst zou geven, als teken 
vati hrrouiv. W a t  kijkt die pater verheugd. Hij denkt zijn 
iriissie g o ~ d  volbracht te hebben. 
D a l -  Iichlien we mijn eindpaal. Moeten dir lui me nu ook nog 
helpen om op het schavot te klirriirien? 111 de massa zie ik een 
reeks hekende gezichten, Een pdar bendrlrdeii zie ik en kijk 
daar staat die- vroegwe miljonair. W a t  ziet die er sjofel en 
verlopen uit. Zou  dat gekomen zijn. doordat we Iit-111 indertijd 
een paar niiljoen lichter hebben gemaakt7 Arrni innn! Nog 
drie srconderi of zo eii dan ben ik er geweest. Nu krijg ik van  
pater Srniili de ahsolutic. Nu val ik omldag cri passeer ik de 
eindpactl. ..HPcI. laat het goed zijn". 

, ,Witte vnii Haernstede". 

DONDERDAG 13 NOVEMBER: 
Feestddg vari Al lerh~i l ig~n van de Augustijnenorde. Cul- 
Lurele d a g  Orn kwart over ncgen Plrchtige Hoogmis in 
de kirk vnci Ovrrvceii (verplicht). Deze dag declamatie- 
wedstrijden. Uitreiking Coeberghprijs. 

DONDERDAG 27 NOVEMBER: 
Tweede schoolconcert. Pier Lents, cello, Piet Pijiieiibiii-g, 
piano. Uitvoerincl \,'in werken van  Bp~tlioven, Faliré e.a. 

DINSDAG 2 DECEMBER: 
Bezoek van de eindexamenklassen aan  een leger- nf lucht- 
machtonderdeel. 

VRIJDAG 5 DECEMBER: 
Eerste vrijdag. <;een Hoogmis. Om 8.15 iiur 11. Mis in de  
kapel. Aanvang der lessen 9.15. Einde der lpssen 12.10. 

ZATERDAG 6 DECEMBER: 
S. Nicolaas. Aanvang der lessen uni 9.35. 

MAANDAG X DECEMBER: 
Feestdag van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. 
Om 8.15 H. Mis in de kapel (niet \,erpliclit). 
Verdere regeling als met Eerste vrijdag. 

MAANDAG 15 DECEMBER: 
12'4-jarig Priesterfeest v,in pater A.  Kiiip~rs.  

DINSDAG 16 DECEMBER: 
Einde dr r  lessen 12.20 uiis. 

Uw kolenhandelaar FRANS PERQUILY 
Groote Houtstraat 162 

Sr 
Prima anthraciet 

Kampeerders, 
Mrt <e Vakantier kamprren Maar dan met ren prima 
iiitrusting. Komt U eens naar onze Showroorri. Tu,ijiiders- 
laan 9. Daar zult LI zeker slagen voor tenten, slaap- 
takken in alle prijzen en klriirrn. lucht- en veldbedden, 
stoelen. tafels. branders enz. enz. Vakkundige bediening 
is voor zo'n uitrusting zeer belangrijk. Kampkleding, o.a. 
Am. spijkerbroeken met ritssluiting, shorts, overhemden, 
trainingspakken, basketbalschoenen rtc. 

Sportmagazijn GRETHA DE BRUYN 
aíine v is  voor  ~nnnltííd of koffíctafel 

DE FIJNSTE SOORTEN 
R EEN BIJZONDERE GELEGENHEID 

BALM 
BLOEMENDAAL 
Bloernendaalrewsg 60 

Fil.: Amsterdam.Z.. Co,n, Schuytrtraat 38 

GiebeIs IJzerharidel N. V. 
Ged. OuJeGraclit 5 7. HAARLEM - T e l  11304-91355 

KAYO\'VEICL'EC;ENMiOO1<DIGEIiS 
12ir i l '  Sloienfaliriek - Griisso piiriiiiiutircki pereedrcliap - 
I'l~iliic Uouwl~eslitg - HOPL'S Zuurstoff,hriek.n - U e l w r  
crrccllsrlioppen - Slirll-. Bictri- cr i  Propagas blij. Ory- 
geniniii. ~c~iterlniii. 

Twijnderslaan 7. Haarlem, Tel. 15116 - 100yo service 

C. REES - Schildersbedrijf 
KORTE ZIJI~STR. io en JACORSI'R. 7 

(werkplaats) 

V o o r  beter werk 
HAARLEM - TELEFOON 12073 

Voor Gas 
Watcr 

$> Elcctriciteit 

Techr~isch   ureat at^ THEO BON AKLUS 
Soeiiilnplein 3 4  - tiaariein Noor<i - TcIriuuii 13763  

N.V. A N T O N  BOSSE, Barteljorisstraat 12 
Pen gnecle SCHOOLVULPENHOC1nK.R 
fi  1.95. 2.30.  3.50, 5.75 
Met 911111(e11 peii vanaf . . . . . . f l  4.95 

Ons succes: ,,MEDIO DE LCJXE" 
cri <loorzichtig. ii:lir<irSvutiip rulliiig. 

1 4  kar goiiden prii. slccl~ts fl 7.- 

F i r n i a  A. J .  VAN DER PIGGE 
I I P ~  I>ekeride adres voor 

C l i e r r i i c a l i ë n  en Drozerijen 

&el !.s beslist niet nodig 
nl IC\v srhooll,oekeri 

N I E U W  AAN TE SCHAFFEN 
I: kuiii 21i-4U"/o hesparen d u u r  ~irreel rni>y<.lijk g e l ~ ~ ~ i k i c  
~~I~uoILoeken te kopcn. 

'&J i j  Icvcreii die in  goede s innt  rr i  <iii<ler garuiiiic. 

VAN DIJK'S BOEKHUIS 
OLJDESTRI\A-I‘ 26 KAMPEN 


