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eet Jubileum 

Nu het bijna zover is, kan gezegd worden wat maandenlang is ge- 
heim gehouden: de viering van het jubileum van de heer Hokkeling 
wordt anders dan anders. 
Teveel jubilea zijn het tegendeel van feestelijk, zij lijken verdacht 
ved op het vooruitgrijpen op iemands begrafenis. Van jubilarissen 
immers geldt wat van de doden geldt: niets dan goed. Dat kan uiter- 
mate vervelend zijn. Men zou leraren moeten huldigen na een bij- 
zonder geslaagd lesuur; waarom vijf en twintig jaar wachten? 

Een algemene kwaal waaronder jubilea gebukt gaan is, dat het feestelijke wordt weggespoeld 
door een onstuitbare stroom van woorden. In de film ,,Bank Holida~" wordt de grootste bank- 
roof in Engeland op touw gezet door een kassier op de dag zelf van zijn vijf en twintig-jarig 
jubileum van trouw dienstbetoon. Subtieler wraak van een jubilaris op zijn feestredenaars is 
moeilijk denkbaar. 
Wanneer de jubileumviering voor de heer Hokkeling anders dan anders wordt, dan ligt het 
verschil juist hierin, dat de daad het woord luide zal overstemmen. En  dat is volkomen terecht, 
want de jubilaris besteedt bijzonder weinig woorden aan zijn eigen persoon. 

Natuurlijk ontkomt ook hij er niet aan, dat straks de schijnwerpers op hem gericht staan, al, 
vorens zij anderen gaan bijlichten. Hij kan er zeker van zijn, dat het schijnwerpers van vriend- 
schap en waardering zijn. Zij doen in feite weinig anders dan op hem weerkaatsen, wat hijzelf 
gewoon is te geven aan de mensen, die zich om hem heen verzamelen. W a t  de feestvierenden en 
hun woordvoerders hem gaan aandoen, is niets minder dan het onthullen van het geheim van 
zijn De heer Hokkeling is het tegendeel van een allemansvriendje; hij wil echter 
ieder een stuk vriendschap schenken. De grondregel, die zijn omgang met ons regelt, is, dat hij 
iedereen erkent in zijn eigen waarde en in het bezit laat van zijn ~enoonlijkheid. Ik heb relden 
iemand ontmoet bij wie je je sneller thuis voelt. 

En daarom is hij, die ieder huldebetoon schuwt, en elke drang naar populariteit mist, werkelijk 
en in de goede betekenis van het woord populair. Daarom moet hij gehuldigd worden, maar in 
zijn eigen stijl, dat is: woordkarig, maar dadenrijk en vooral spontaan. 

Zijn uitdrukkelijke wens %as het, dat zijn jubileum niet een éénmansaangelegenheid zon worden. 
maar een feest voor de gehele schoolgemeenschap. Degenen, die zich aan de organisatie van 
het feest zetten, hebben die wens als leiddraad genomen. En wanneer de jubilaris bang mocht 
zijn hen teveel last bezorgd te hebben, dan zij hem onthuld, dat hun grootste zorg betrof het 
gedrang van wie actief wilden meewerken, en waarvoor geen werk te vinden bleek. 

De gangmakers van het feest hebben de voorpret achter de mg. W a t  hun betreft, is het al goed- 
deels geslaagd. Zij hopen alleen dat het enthousiasme, dat hen aan het werk zette en hield, 
dinsdagmiddag zal overslaan op alle medevierders. 

Wij weten dat noch de woorden, die men spreken zal, noch hun onderstreping in de stoffelijke 
orde de graadmeter vormen, waaraan de jubilaris het slagen van zijn feest afmeet, maar wel de 
geluidsterkte van het feestgedruis. De onze zal de verlegenheid zijn, waarin dat gedruis hem 
zal brengen, want voor éénmaal moet toch die oude waarheid worden omgedraaid, dat spreken 
zilver is, maar zwijgen goud. W .  L. Helwig. 
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$De voettocht naar den S o c c l j  
I 

bIlSl>LAATSTE ROMANTIEK OF WAARDEVOLLE: KEALITEIT? 1 
In de stad die sl~cli ts  op 2'11 kathedraal groot kali qaaii. Iireft 
de Pax Cliristi-beweging in Nrdcrland op de laatste zater-, 
tevens dag vali nktohrr een persconferentie helcgd voor de 
redaciiis van schoolhladeii hij het V.H.M.O. rn kwcekschool- 
ondrrwijs met als opzet voorlichting t? gcven betreffende de 
eerstkomende en nog steeds aan kritiek onderhevige voet- 
tocht naar Den Bosch. Van de 146 in aanmerking ko~nrnde 
scholr~? waren er miiistens 00 door al dan niet ijvcrig sclirij- 
vriidc hoofd- of andere redacteuren (-trices ook natuurlijk) 
vertegenwoordigd. De redactieleden van uzel heel hijzonderr 
scholen waren zelfs vergezeld van hun secretaresse. Het zaal- 
tje dat, in tegenstelling tot andere zaaltjes iri verslagen, niet 
rokerig was, Lievdtlr dan ook eer1 ongetwijfeld uitgelezen. 
hopelijk veel gelezen en vermoedelijk zeer belezen gezelschap, 
dat d? vcrtrgenu~oordiging vorn~dc van een 60.000 zielen 
tellende schare jongelieden, die periodiek een schoolblad of 
icts derueliiks in handen kriiuen en m-aaronder zich naar 
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schatting 4000 dbii~iriënten bevi~ideii. Zonder enig voor- noch 
andere oordeel striiikclde ik de gcmnedrlijke conferentie- 
riiiiutc binnen, vlak aan de voeten vali St. Jan. 
D c  sfeer dic daar heerste was, hoewel bijna niemand iemand 
kende, uiterst prettig. Meisjes en jongens uit verschillende 
plaatsen van ons land hesprdken vlot de meest uiteenlopende 
onderwerpen en zo ongedwongen. als kenden zij eikaar al 
jaren. Later pas zou bij inij de gedachte opkonien. dat dil 
tmissiliirri reri voorprorfje was van d? sfrrr tijdens de voet- 
tocht. 
De conferentie verliep zoals deze doorgaans plegen te ver- 
lopen. W e l  kregen wij vijf sprekers te verwerken die. hoe- 
wel kort viiri stuk. toch stuk voor stuk lang genoeg het 
woord voerden oni oiis droogk~liy te doen reikhdlzen nadr 
de ~ I J F P - ~ ~ I I z ~ .  Daar was h.v. de heer N. Schrailia van de 
centrale rrdactie van Dc Tijd-Msasbodc, di? zonder d? moeite 
te nemen op te staan en zich ook v w r  de achterste rijen 
verstaanbaar te maken. volgens de ontvangen circulaire. een 
inleiding hield ovrr peraionierenties; naar ik naderhand van 
urPI irig~lichte vóórzijdr lieh vt-riioriien. oioei zijn i~ilridiiig 
hijzondct. Icerzaeiii zijti gewccst voor zijn ,.geachte collega's". 
Hij was hct ook dic ons verteld? hoe wij de stof van drzc 
middag wel en nier in een artikel moesten verwcrkcn. aan 
welks laatste ik bezig ben. 
De heer H. M. R. Kerkhoffs (Han van Erde Dubois!!) smak , , 
ons vervolgeiis ovrr de  zin viin de voettocht. Eerlijk gezegd 
sprak i i i j  ook veel onzin. In zijn to~sproak voornri~~leliik de 
s f~ei -  tijdens d r  tocht schetsend. memorecrdc hij, de rotiiaritiek 
van dc voettocht als attractie ontkennend. een ,.bepaald blad", 
dat indertijd zeer onjuist gereageerd had en de voettocht als 
een soort rorriantisch geval had afgeschilderd. Een opmerking 
van derg~lijke strekking is nirt bepaald tactisch, wanneer er  
zich onder je gehoor redactrilreti vrin Tolle Ixge  bevinden. 
Oni een zinloos debat t r  vrrinijden is het T.L. duo Iiirr niet 
nader op in gegaan. mede ook omdat pater Verkocleii hen 
z'n vcrontschuldiging maakte voor andermans gezegden. Maar 
misschien doet de heer Kerkhoffs er toch goed aan de dcs- 
betrrllrride opcribrief iri hel T. L. nurnrner van februari '58, 
riog ?PI15 ailtldachtig door te lezen; zonder Erik de Nobel in 
nllrs gi-lijk te aillrii geven. Iiehhen wij uit zijn eerlijke 
reactie toch alleen lwnnen begrijpen dat niet hij d? r.oniaiitiik 
in deze tocht naar voren schoof (en terecht verwierp). maar  
dar het de organisatoren zelf waren die. misschien door cen 
foutief woordgebruik in hun propagandamateriaal, dit gc- 
beuren in een romantische mist sluierderl. De heer Kerkhoffs 
irieziicle liet kennelijk niet zo kwaad, zijn betoog was overi- 
gens u~clgriiicend pri ititlioiisiast. zó enthotisiast zelfs dat hii 
tot slot vcrteldr dat dc romantiek i i i  dczc tocht rinttiinrliik ~ ~ -~~ ~ ~ -~ ,~~ 
ook een grote rol speelt. 
De hver 1. B. Bruens. directeur van het Bossche V.V.V. 
trachtte ons vervdgeris duidelijk te maken, waarom de or- 
ganiratoreri riu juist Den Bosch als uitgangspunt hadden ge- 
kozen. Naar mijn mening is liij in deze poging niet geslaagd. 

Heus, mijnheer Bruens, meent u nu u~erlrelijlr dat  't w i ~ r  in 
Brabant beter is dan elilers in Nederland en dit tcrznkr 
doende is: dat Henristte Laurey gelijk heeft wanneer zij in 
dichterlijke overrnoed uitroept dat de St. Jan de ..enige kerk" 
in Nederland is: dat op de Bossche veemarkt ichapen worden 
vcrhniideld en danroc~i Cliristiis' srliaapies ook in de vee- 
marktstad bijeen moeten komen; dat  Brrtiia Aofjes' woorden, 
,.wie dc kathedraal binnentreedt voelt zich ten hemcl varen", 
41s redelijk argument kunnen dienen: dat de Drentenaren 
Iniits .,natiiiirlijk" katholiek) deze roomse jongeren niet even 
gastvrij zouden oritvaiigen? Kortorn: U las toch geen V.V.V. 
foldrr voor? 
Eerlijk gezegd heeft deze conferentic. di? de vo~t tocht  loch 
moest verklaren. een verwarde indruk op mij grmnakt; marit 
ofschoon ik wel degelijk het voordeel inzie van cen school- 
persbij~~rikomst en Peler van Buerens uitspraken voor de 
K.R.O. iiiicrofoon volledig kan oiid~riclirijv~ri. moet het me 
toch van 't hart dat pr die middag, hoe woiidcrlijk. veel onzin 
gezegd en slechts hier en daar iets weardrvols van de voet- 
tocht aan de dag getreden is. 
W a t  b.v. tr deriken van een opmerking als deze: ,.wanneer 
je tegenover elkaar zit, spreek je tegen elkaar ( -  elkaar 
tegen?). Wanneer je naast elkaar loopt praat je met elkaar"? 
Ik stel hij deze voor dit gezegde bij ncclarriatir te verhelfen 
tot mop vali de maand. In opreclite ernst vraag ik mij echter 
af. wat er nu gebeurt wanneer wij zittend naast elkaar. praten. 
Zo'n antwoord te geven op de vraag ..waarom moctrri uic 
lopen?" veronderstelt bij de toekomstige deelnemer toch een 
z e k ~ r e  naïviteit rn is bovendien rioy inconsrc~ueiit ook. Wan t  
urillcn wij de grap volhoiiden. dan inoeten we ook wanneer 
uv naast elkaar lopen, langs elkaar praten. H P ~  'irguirient oin 
er een voettocht van tc maken vervalt diis. evenzeer als het 
volgens bovenstaande logica geen nut heeft er  ren zitting van 
te maken. Een bedevaart is het nu ook niet prrcics. Ook is 
het geen hedetocht vol oniberingen en inspanningen naar een 
ver oord Tvnar je naar verlossiiig hunkerend hart naar trekt. 
Je tippelt gcrnordclijk naar de plaats maarvaridaan je aan t 
begin van de tocht bent vertrokken. Dit lii-rit IIIPPT weg vlin 
een vierdaagse. Ook in deze voettocht immcrs vcrtrrkkcii d? 
deelnemers uit de plaats waar zij heentrekken. Troumcns 
waren er ontberinqen te ontberen, zoals Abraham. Mozes 
en Jacob. die op hun voettochten rijkelijk kregen te 
verm~rkeri, dan zou dit wel eens een apptl  kunnen betekenen 
aan 't adres vaii de naar oiitheririgen snakkende f a n a  en 
romantiekelingen. terw.ijl cr toch iiitdriikkrlijk is lheweerd dat 
de romantiek van ontbering m.el en niet van hclaiiq is in ilit 
grote avontuur! 
Ik geloof, dat als ik blijf zoeke~i. ik genoeg redenen vinden 
kan oni di? hele voettoclit voor te stellen als een driedaagse 
csrnavnlsoptocht, tirwijl ik ondanks de iriii opgevallen tegen- 
strijdigheden, clir voor ren ander niisrcliien alrchts sihijn- 
baar zijn, ook d? positievr waarde kali inzien v'in eerlijke 
deelname. 
Is zo'n tocht verkeerd omdat er na afloop wel eens di-cl~icincrs 
zijti geweist die iii yezelschap van deelneemsters in kroegen 
kickeho~ hebben gespeeld en wankelvortiqe tochten hebben 
gemaakt tussen St. Jan en Racchiis? neet lipt er eigenlijk wel 
toe of dit gebeuren een bedevaart, wandcling. modern. ro- 
mantisch of iets anders is? Is het ook maar v a n  enig belang 
of je zittend, slaand of liggend met elkaar praat' Is het uicl 
sportief orri je deehiarne te laien afhangen van &n. misschien 
vprkt-erde. ~~i t la t ing  van welke functionaris dan ook? 
Ik meen dat slechts dit van bilaria is. dat hier een aeleaenheid 
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wordt geboden om niet Iceftijdgciioten te spreke~i. nirt over 
de gebruikelijke onderwerpen, maar ooev q~loofsaaiiqeleqeri- 
heden en de consequenties van je christenzijn, o i~dcru .c ;~r~i  
uznarovcr je ternidden van je klasgenoten misschien, vreciild 
gcnoeg. niet zo gauw sp r~ken  zult.: dat je. mits je bedoelingen 
rerlijk zijn, bewust eri vriichthaar van gedachten kunt wisselen 
?n een sferr waarin je O V F ~  d~rgil i ike onderwerpen spreken 



kunt. Een sfeer die spontaan groeit op de voedingsbodem van 
.,ergens iets gemeen hebben". Je staat niet vreemd tegen- 
over elka'tr omdat je, niisschien onbewiist. aanvoelt dat hij en 
zij zijn als jij: christen. lecftijdgciioot en n.at inet b~ iden  
sainenhangt. Daarom heh je onmiddellijk contact mrt elkaar. 
hcgrijp jc elkaar en kun je met elkaar praten, open en vrij. 
Deze voettocht is nog steeds niet vrij van veel kritiek. Logisch, 
misschien is het ook wel gek om kuierend langs de weg een 
gedachtenwisseling te houden over God en Zijn geboden. 
Misschien. Het kan best de moeite waard zijn orn in sLpeloze 
nachten de voord~len van lopend spreken af te wegen tpgen 
die van zittend praten. ihíogelijk. Je kunt best gelijk hcbbcn 
w-anneer je als eerste reactie uitroept: , ,Wa t  is dat nou voor 
onderwerp! God enzo! W i e  praat normaal noy over zoiets?" 
Kan best. Hoewel bij nader inzien ...... ach, t is maar =,at 
j?  onder normaal vcrstaat. Ik geloof dat 't normaal veel 
normaler is als je wèl eens over ,,God en zo" spreekt 't Is 
begrijpelijk dat  wij tegen d? tijd dat wij aaii ons eiiiderniiien 
toe zijn, op die keftijd zijn gekomen waarop we liever niet 
spreken over geloof e.d. vooral niet als het gesprek ook maar 
een beetje persoonlijk dreigt te worden. Begrijpelijk. maar 
daarom nog niet goed. J i j  en ik ht-bben God toch vrijw-illig 
erkend, wanroni zoiiden wij dit dan niet eerlijk aan clkaai 
toegeven en over Hein durven spreken om elkaar te helpen 
bij 't oplossen van de problemen die uit die erkenning voort- 
vloeien? 
Wij  weten dat we er allebei behoefte aan hebben en toch 
zwijgen uaij. Waarom? Uit menselijk opzicht soms! Bany dat 
we vaii elkaar meer w-cten dan de filnis die wij gezien hebben? 
Of is di? kentiis voor onz? z.g. vriendschap al genoeg en 
willen elkaar misschien een mogelijke ontnuchtering be- 
sparen en liever voortleven in de illusie dat wij steun aan 
elkaar hebben door precies te weten welke meisjes wij aardig 
vinden en welke platen wij gekocht hebben? Kunnen we door 
saineri naar 'n concert te gaan, elkaar misschien de oplossirig 
aai i  de hand doen van 'i1 oiioploshaar geloofsvraagstiik dat in 
fcite mogclijk slechts emi .,mectkundige" rnoeilijkhrid hlijkt te 
zijn, wnarvsii het axioma een van ons heiden ontglipt is? Ik 
neet  het niet! maar de feiten liggen nu eenmaal zo: naar een 
priester ga ik niet en met jou praten, wil ik niet. Heus. ik 
vind je h s t  een geschikte kerel. maar om iiiijii geloofsopvat- 
tiiigeii ...... nee; ET is iets, ja ik meet niet precies wot. nloor 
rr is in elk geval iets dat mij daarvan wcerhoudt. Ik geloof. 
dat ik na zo'n gesprek met jou, iedere keer als ik je ontmoet 
hetzelfde gevoel zal krijgen als op de morgen na een nacht. 
waarin ik door de stemming misleid dingen gezegd heb, waar- 
over spijt mij bij het ontwaken overvalt. Niet omdat die 
dingen gelogen waren, maar omdat je nu precies weet wat ik 
meen. Kijk als je nu iiit Maastricht of Utrecht kwam en ik 
zou jc nooit mrcr ontmoeten, daii zou ik er ook nooit spijt 
over hoeven hebben en n e l  samen met jou naar een oplossing 
durven zoeken en je zeggen wat ik van Christus denk. 
Hierom meen ik dan ook dat de  iaarlijkse voettocht naar Den 
Bosch voor sommigen nuttig kan zijn. Vrij van bovengetrkende 
schrwrri kun je inet gelijkgestemden omgaan, steun geven of 
ontvaiiqeri. De geaprekkeri kunnen waardevol zijn door eer- 
lijke openheid, omdat inenselijk opzicht wordt iiitgcschakeld. 
Wan t  de organisatoren zorgen er wel voor dat  niemand van 
dezelfde school in dezelfde groep komt. Niemand ,,kentm jc 
dus. 

Mochten er andere bezwaren zijn. die naar jouw mening rede- 
lijk zijn, wel, dan ga je niet. Je bent per slot van rekening 
vrij in je kmze. Dr iiiogelijkh~id wordt je aangeboden, niet 
opgelegd. Hct is heel goed iiiogelijk dat j i j  in de sfeer en 
onder de omstandigheden van de voettocht juist niet tot de 
beoogde resultaten komen kunt. Nict erg. Er zijn ongetwijfeld 
nog wel andere mogelijkheden om tot het beleven van de voet- 
tocht-idee te geraken. Ik heb eigenlijk mrt het schrijven van 
dit artikel tww, nauw, met elkaar sariienhaiigende bedoelingen. 
Ik wil n.l. jou ei1 mij aansporen tot zo'n gespr~k.  doet er niet 
toz hoe, èzi jou en mij wijzen op de mogelijkheid dat wij door 
aan deze tocht deel te nemen misschien kunnen komen tot 
zo'n gesprek. Mrer niet. Denk vooral niet dat zo'n tocht 
alleenzaligmakend is. Ik geloof niet dat zaligheid veruzerven 
erbij is. Ook kan ik niemand aanraden om wel of niet te gaan, 
oiridat deelname volstrekt niet ,,succes verzekerd" inhoudt. 
Het siiccrs van de voettoclit hangt 11.1. wat jou betreft. hele- 
maal van jezelf af. Deze tocht hczit de waarde, die jij  er 
zelf aan geven wilt. Jij praat en luistert! Je begrijpt nu mis- 
schien wel het mogelijke nut, wanneer je de  mogelijkheid 
benut. 

De opzet is om jongemensen niet stijf officieel, maar ge- 
moedelijk onder elkaar en net als de Emmausqangers samen 
letterlijk en figuurlijk op w.eg, ais cliristenen dichter tot elkaar 
te brengen, te laten ply-aren dat er een band is die Iirn als 
chr is te~~er~ bindt, waar zij ook vandaan komcii. wir of wat 
ze ook zijn, en op basis van dit geineenschappclijk christen- 
zijn ren soort vriendschap te sluiten. 
Het gespreksthema van 1960 zal zijn: , ,Wa t  denk je van 
Christus?" Evenmin als je tijdens de tocht verplichtll) bent de 
plechtigheden hij te wonen (de tocht is niet overgrorqa~ii- 
sperd], ~iioet je je iiari dit tlienia vastklnniprii, of zoals pntcr 
Vcrkorlt-n liet uitdrukte: ,.Ik heh liever dat je verstandig over 
een parapluie praat, daii dat  jr leutert over Christus". De 
gesprekstof w-ordt in vieren onderverdeeld: 

Ir. wat driil: je van dc prediking in d? kerk cn van alle 
andere manieren waarop de kerk tot je spreekt. ook 
wanneer het geen zondag is. b.v. in de godsdienstles? 

2e. zie jezelf nog andere vormen van prediking? Hoe derik je 
b.v. over de liturgie. de literatuur en de schriftlezing niet 
bptrekkirig tot Christus) Vindt je gespreksgrncpen idc;ial 
oin over Christus t r  praten? 

3e. wat denk jezelf van Christus? Aan welke voorwaarden 
moet de prediking over Hem voldoen? Kun je door pre- 
dikatie tot persaonlijk gelooi komen? 

4e. het gebed. W a t  is er  in 011s leven mogelijk aan gebed. 
welke plaats rrioet liet gebed in ons leven irineliien? 

Er is dus discussirrri,iteriaal 
De voettocht wordt gehouden vaii 21 t/ni 24 april. Jc wordt 
donderdagmiddag na Paseii in Den Rosch veruzacht. vannaar 
jc per bus naar een punt vervoerd urordt op i 35 km. af -  
stand van Brabants hoofdstad. Gedurende twee dagen zui ie 
dan, de nacht doorbrengend op boerderijen, terugtrekken naar 
het punt van uitgang. Je trekt op in gesprrksgrorperi vali  20. 
terwijl een gespreksl~ider en e ~ i i  aalnio~z~riicr  w i i  tofziend 
w o  houden. Zaterdaanvoiid z111 ie in een Rosch. iiitrrnnrd " - . - 
gastvrij, gezin u.ordrn ondergebracht om zondagmorgen de 
tocht te besluiten met epi, H. Mis in de veemarkthallen. . . lussen 8 januari en 15 februari kun je je persoonlijk, dus niet 
via de school. laten inschrijven. De kosten bedragen. inrliisiif 
de rns, 20 gulden 
Nadere hiizondcrhede~i z~illeii i? binnenkort wordcn bckend 
gemaakt, L.a. via een aanplakbiljet, terwijl je er misschien 
verstandig aan doet om naar de toespraak te luisteren. die 
mgr. Alfrink 8 januari a.s. via de K.R.O. zal houden. 
Een raad nog: besluit niet tc gauur tot deelname. en als je 
ertoe overgaat. doe dat  dan niet .,zoniaar"! 

T.A.F. Ir .  

Ook dit keer zijn er verscheidene dingen. die zeker waard 
zijn genoemd te worden. 
19 oktober kwam pater Homberyen S.M.A. voor de 3e en 
hogere kbssen spreken over de politieke aspecten van Afrika. 
De:? pater had prachtige lichtbeelden en veel om over te 
vertellen, maar aan welke kant hij de ~oli t ieke aspecten van 
Afrika geraakt heeft, zullen de meesten niet bemerkt hebb~n .  
Een verslag van deze lezing staat elders in Tolle T.eg?. 
De kalenderactie voor p. van Maanen is een siiccrs geurorden. 
Maar liefst 1100 kalenders zijn er  verkoclit. 
Eveneens is het definitieve aantal A. G.-leden nu bekend, 
nl. 322. 
Evenals in vorige jaren zal de A. G. ook dit jaar een Sint 
Nicolaas-actie organiseren. Z o  er ouders of oiidere hrocrs of 
zusters ofwel Trinitaricrs zelf zijn, die de Sint op 4, 5 of 6 
d ~ c ~ n i h e r  naar de verschillende gezinnen willen brengen. had 
p. Kriidde graag zo gauw mogelijk een kennisgeving hiervan. 
Aanvragen voor een bezoek van de Goedheiligman kunnen 
schriftelijk ingediend worden bij A. G,-afdeling St. Nicolaas- 
actie, Zijlweg 199, Haarlem. 
Tenslotte nog een u ~ h i r d  over de A.G.-niis. 
Welnu, iedere zaterdagochtend wordt de A.G.-mis druk be- 
zocht. Zelfs verschijnt er af en toe een leraar. Waarlijk, het 
geestelijk peil van de A.G. beweegt zich in stijgende lijti 
Gaat zo door, A.G.-leden. 

A. Schaprr, secrrtnris. 



@en ra re  chinee 
,,Een rare chinees", zegt ons volk om aan te geven dat 
iemand een kwibus. een vreemde snoeshaan, of een ernstig 
te wantrouwen sinistere figuur is. 
Deze onhoffelijkheid tegenover China's zonen, waaraan 
andere rassen aanstoot kunnen nemen, wordt door ons geens- 
zins als onaeoast of in striid met ons aevoel beschouwd. 
Integendeel, "aigemeen aanvaárdt men de praedestinatie, dat  
de chinees de minder gunstige reputatie heeft. van ,,duisterw . . 
te zijn. 
De chinees is nu eenmaal weinig populair, bovendien van 
een ander ras: vandaar dat wij in hem de geschikte persoon 
gevonden hebben om voor ons in boek en film als de ver- 
perswnliiking van het ingemene en doortrapte op te treden; 
tevens oin door ons aan de hand van deze .,documenten' be- 
oordeelt te worden. derhalve blijft hij. onpopiilair. 
Terecht of ten onrechte, zei ik: beter: terecht èn ten onrechte 
want onze gevoelens, variërend van achterdocht tot anti- 
pathie. hebben een complex van oorzaken. Gevestigd als zij 
zijn in de ondoordringbare s l v j e s  van een mensenhart. 
waar even onberedeneerd uitgemaakt wordt tot wie men 
zich aangetrokken of afgestoten voelt en waarheen onze he-. 
langsteling gaat. zij worden versterkt en verlevendigd door 
de  gevolgen van onbekendheid: wantrouwen, onbegrip en 
vooringenomenheid, maar w k  door de werkelijk onprettige 
ervaringen die wij, o.a. in de  wereldoorlog met de wst-azia- 
tische volkeren opdeden; vandaag aan de  dag vooral door de 
angst voor de zeshonderd milliwn kameraden, die in hun 
pogingen .,goede vaderlanders" te zijn een levensgevaar voor 
ons vormen. W a t  dit laatste betreft: wij hoeven ons geen 
enkele illusie te maken over de karaktertrekken van de  
variatie op  de  vredesduif, die in de kapitalistische biologie 
het ,.gele gevaar" genoemd wordt. Dit betekent dat de vrees 
gerechtvaardigd is en dat  de daaruit voortkomende antipathie 
tegenover het chinese volk voorlopig als een onvermijdelijk 
kwaad beschouwd moet worden: onvermiideliik en onuit- , , 
meibiar als het rassentiment na d e  oorlog, maar toch he- 
striidbaar. Men kan oroheren haar zoveel moqeliik wea te 
nemen door rechtvaa>dig te oordelen, door a i i a  te her- 
waarderen wat - laten we  ons zelf niets wijs maken - 
neer komt op: China te verkennen. 
Het onrecht dat  wij de chinees aan doen door miskenning, 
wettigt op  zich zelf al een onderzoek. Een andere grond is 
de  wetenschappelijkheid die om juiste beoordeling vraagt: 
nog een andere ligt op  het sociale vlak: een opportunisme, 
dat h d a c h t  is op de belangrijke rol die dit volk gaat spelen 
in economie en politiek 
Zo'n studie kan mee en tegen vallen. Men voelt zich he- 
drogen als men er zich van te voren veel van  voorstelt. als 
men geloof heeft gehecht aan de opdringerige schrijvers. die 
in de tiid. dat  het mode was met dikke boeken- en spitse 
spreiikenwijsheid te dwepen, de oosterse filosofiën en denk- 
systemen opschroefden en aanprezen als hoogst belangrijk 
voor het avondland. 

sterke stylering 

Ornament, voorstellende: rund (vóór 200 v. Chr.) 

Beter is het een sceptisch gesteld eens ..te gaan kijken". in 
de  hoop er iets te vinden naar eigen smaak, dat  mee te nemen. 
er iets van te leren en er rijker van te worden. Leert m.en 
immers niet in de  spiegel van anders-mins gedachten zijn 
eigen gedachten kennen? 
In deze geest, in de  trant van de koopman, die de markt af- 
gaat, om te kijken en te keuren, te wikken en te wegen, en 
om te kopen wanneer hij iets van zijn gading gevonden heeft. 
zal ik een strikje van het chinese leven afgaan en in enige 
schetsjes tonen wat ik er gekeurd, gekocht en van meegenomen 
heb. 
China was eeuwenlang een land van het verleden. DP oud- 
heid beheerste de geest, de  doden beheersten de levenden. de 
ouderdom helieerste de jeugd. Men stond met zijn m g  naar 
het zonlicht van de to~komst  en staarde indachtig in de grijze 
schaduwen van het verleden. 
Aldus typeerde de  sinoloog Duyvendak de  chinese geest. 
,.Eeuwenlang", zegt hij en dan bedoelt hij wel .,hé61 lang, 
sinds de  grijze oudheid. 
Hoe oud China wel is? 
Wi l t  u daar enig inzicht in krijgen, wel, raadpleeg dan eens 
het werk van een historicus als Szema-Tsjen, een staats- 
geschiedschrijver der Handynastie die in de eerste eeuw voor 
Christus de  resultaten van zijn moeizame geschiedvorsing 
vastlegde in een honderddertigdelig standaardwerk: .,Histo- 
rische Gedenkwaardigheden". Hij zal u een zeer ordentelijk 
scheppingsverhaal geven: hoe Pankoe in 18.000 jaar hemel en 
aarde uitbeitelde. Hij zal vertellen over de nestbouwer, de  
wurwrijver. de Gele keizer en de Gouden eeuw en de  hoog- 
geprezen keizers Yao, Sjoen en Yu, bij welke laatste door de  
uitvinding van het schrift China's historie begint. T o t  zover, 

. tot rond twee duizend voor Christus, gaat het mythische ge- 
deelte van Szema's werk, weet de wetenschap te vertellen. 
Alle gebeiiren, vanaf deze tijd. heeft de vorst der chinesche 
geschiedschrijvers akelig precies weergegeven. 
Naast dit stukje mythologie kunnen ure de resultaten van 
het onderzoek van onze eigentijdse archeologen stellen. 
Aan de hand van aarde-werk, voornamelijk driepotige rijst- 
potten, rond 3000 v. Chr. uniek in de  wereld, en aan de 
hand van schilderingen van rond 2000 v. Chr. - die boven- 
dien in artistiek opzicht verwantschap bleken te vertonen 
met kiinstproducten in West-Azië en Zuid-Europa - con- 
stateerden zij dat  van deze neolitische en eneolithische culturen 
waarvan zij de  bovengenoemde restanten terug vonden, de 
chinese regelrecht afstamde. 
Een geschiedkundige uit nog vroegere periode dan Szema 
is Confucius (600 v. Chr.) Hij wist van het nevelachtige 
verleden te vertellen dat de  mensen geen huizen hadden, 



inaar ' s  winters in holen en 's zoniers in nesíen oftewel hutten 
woonden. Zij droegen hiiidrn als kleding eti leefden van vlees 
en vruchten. In de bereiding van voedsrl hcstonden de eerste 
zeden. - Conficius leefde in een gebied waar wij pnlcoli- 
thische vondsten gedaan hebben. Hij verhaalt dan de ont- 
wikkeling tot een hogere beschaving en de groei van een 
zederisrelsel, de nog primitieve li, met zijn goden en voor- 
oiadrruirrring, zijii crrenioriiëri en zijn: ,,niutseri op en a l  
zrttcn". 

O p  deze zeer natuurlijke ontwikkeling, die nááct Szemn's 
scli~ppiiigsverlia~tl stdlit. voliil ook bij Confucius de Gouden 
Eriiw, de tijd van een inytliische ideaalmadtschiid. de grote- 
genieenschap o f  de ta-tlioeng. een aardsparadijselijke t o e  
stand. Mct confuciniirisi iitopia naar wiens heersers hij 
graag in zijii rtiech politieke besclioi~win~eii wijst. De 
laatste keizers van dit tijdpcrk waren d i  voorrioenide Yao. 
Sjoen en Yu. die tevens de grondleggers vormen van de drie 
dynastieën uit een tweede, een ..minder' tijdperk, dat dc vecl- 
zegyeriile ria~irn uan de Hsiao Kang of ..kleine vrede" draagt. 
Ook de k f i z~ r s  uit deze tijd. de vorsten der Hsia. Sjang en 
'I'sjoeii dynostiëri waren voorht-rldigr ineiisen; zij waren diep 
bezorgd over de tmditic en de zrdcnwct, de li. waarvan zij 
wisten dat zij hem dringend nodig haddcn voor de goed? orde 
en vrcde in hun rijken. 

Faalde een vorst. verachtte hij de zedenwet, dan hlrveii d? 
iiooillottige iirvolqen niet uit: moord en doodslag, roof en 
p l u n d ~ r i n ~ ,  r l l~nde  en arrnorde troflen het land. In de tijd 
va11 Confucitls l~r r rs te  rwds iinar.chir in work~rden de mis- 
standen. De tradities der dynastiecri waren al dicls verlorpii 
en deels verword en werden niet meer hegrepcn. Daar er 
zonder li geen vrede, geen welvaart en geen geluk kan zijn, 
gi~iq Cuiificius op zoek naar de oude tradities en gewoonten 
va11 de vooinoeiride dyriasíieëri: de Hsia met haar eenvoudige 
gewoonteti, de Sjaiiig niet hitar rijkdom aan riten en de Tsjou. 
waarvan de zcdrii de iiiiddelrniiat tussen de eerste hielden 
waardoor deze laatste hct ideaal vali Cotifiriixs Lij uitstek 
werd. Veel vond hij niet meer terug. ..Ik wi!dc de oud? ge- 
bruiken leren krnnen, maar ik vond dat er niet genocg van 
over was". De docurneiiten ontbraken. 
Z o  oud was toen al Chiri,~. 

Z o  oud als China gcwo~.drii is. zo weinig is het veranderd. 
Dat mocht ik ook constntrren in het niiiscuni van Aziatische 
kunst in Amsterdam, waar ik uit de Chincse kunst it-ts Iioopte 
LP leren ovrr de geest van China uit alle tijden. Dit niiiseiim 
van Azidtische kurist blrck een van die weinige musca dat 
iuieii ria peri u u r  zijn oqen degeliik de kost gegeven te hebben 
wecr verlaat, geen groot ~iiilsi-uin. ~ P I I I  ~ ~ ~ i l d d e i l  ~o l l e~ t i e s ,  
door zijn kleinheid iiitnodigeiid tot rcri riistigr lbrsrlio~iu~irig. 
De Chinese kunst kende reeds in de oudheid linar ~ igei i  
sterk? stvlerina. die zii niet meer verloren heeft. HOF die , ". . ~ 

typische slylering is? Het spijt me, zij is moeilijk te omschrij- 
ven. Het karakter der overoloediq aangebrachte ornamen- 
tatir varieert v'in soberheid van- mea~yderachti~e banden, 
vli-clitrii eri dicrcnkoppeii tot de Ircter bekeride grilligheid van 
blocrnen eii iiingische syniholeri, wailro~ider de  draak en dr  
phoenix, de eenhoorn en hct schildpad. 

DP uiibeelding is verfijnd, zwierig, steeds in hoge mate na- 
turalistiscli, teer van kleur. Toch vindt men ook \vel kunst- 
wt-rkin villi wistrrs-klossicke eenvoud, cladrentegen ook die 
vat i  een dromerig aestlieticisrne zoals die der Japdnners. 
Als ondcrwci-ti is vaak het ~nioiistrrliike. waiirtaltiiip en armst- , . 
nnnjugcndc genomen. De rcdcti vsri de voorkeur voor het on- 
menselijkc is moeilijk te noemen. Zichzelf beeldt de chinees 
graag iaricaturaal uit. 

We constateren dat de kunst van diverse tijden de invloed 
van  oiidere riiltlireii oiidcrgnnn Iiccft. Het Rocddhisinc, dat 
~.otid 75 na Christus zich sterk in dit land verbreid had, 
hei-ft de grootst? invlncd iiitgeo~fend. 

D r  foto in de kop van dit artikel stelt het kunstwerk van een 
chinesr boeddhist voor: Boeddha als asceet en dateert van de 
veertiende eeuw na Christus. De foto van dil werk, waarvari 
clr ingetogenheid mij bijzonder gr r ip ,  vond ik in dc Winklcr 
P r i i i  en dtoor de Elscvicrs uitger~ersiiinarschappij hereidwilig 
afgritnan. 

J B, (volgt: ,,Confucius"). 

ik ben leeg 
drie jaar geleden 
was ik het ook 
nu 
ben ik het 
weer 

ik voel zwaar 
van mijn leegte 
sluiten moet ik 
de ramen 
en openen 
de deur 
van mijn hart 
om te voclen 
wat anders is 
nieuw 

door de  ramen 
vlieden 
de reeds 
uitgeputte dingen 
door de  deur 
vloeit binnen 
wat vreemd is 
aan  de  ziel 
van mijn hart 

ik loop nvcr 
naar de andere kunst 
want ik leef 
tuasen d i  kunsten 

ik heb geschilderd 
ik do t  het niet meer 
te weinig waren 
de van inezelf afwijkende gedachten 
te veel de beklemmingen van mijn eigen ik 
ik sloot me op 
en moest me opengooien 

een goed schilderij beklemt 
geboeid 
blijf 
ik zitten 
en na een eeuw 
zie ik geen 
mooi meer 
alleen nog 
goed 

nu 
doe ik 
muziek 
hoef niet alleen 
vertolken 
wat ikzelf ben 
wat ikzelf ben 
de  muziek is al  
oud 
en met de laatste toon 
is het voorbij 

ik ben jong 
gelukkig 
maar ik wil niet 
gelukkig zijn 
ik ben bang 
dat ik verlies 
en 
Ja 
meer kan 
zeggen 



Nu dc eerste wankele schreden gezet zijn 
op hct pnd 1959-1960 weten wij (en de 
( I r a r~n)  reeds bij benadering, wat \,oor 
re11 jaar het wordt. Een vet iaar of eei. 
niagrr jmr, een leeg jaar of een vol jaar. 

Maar. zoals een groot geleerde eens ~ e -  
zeqd hrrft, je moet nooit wanhopen viior 
je definitief grzakt bent. E r  kan nog veel 
gebeuren. het jaar is nog lang en, kom .... 
alles sal rechtkotn. 

6 O d .  Dinsdag. 

Een zwiirtc dag in de annalen van lict 
Mrnrlel. Aan het artikel ,,Mendel daagde 
ons uit en werd verpletterd" hoef ik niet!; 
meer toe te voegen. 

7 Oct. Woensdag. 

In dc kleine pauze reikte pater Rector 
0,-ijzen uit aan de tennissers en fotogra- 
fen. 

8 Oct. Donderdag. 

Ons oog viel op een advertentie in het 
Haarletris Daghlad ......... 

12 Oct. Maandag. 

Onze niruwe fietsenrekken werden in ue- 
bruik gerioinin. Ieder heeft nu zijn priv6- 
nummrrtj~.  maar, eersteklasser. doet het 
geval zich voor, dat je jr rijuviel niet in 
het daartoe bestrnid~ grultje rijdt. dan 
staat je fiets 's niiddags achtcr slot en 
grendel en kim jr hem tegen betaling van 
een luttel duhhcltje trrughrkomcn (het- 
welk vanzelfsprekend in dc kas van dc 
A. G. vloeitj. 

6 

's Middags werd d r  film: .,De twaalf Ge- 
zworcnen" vertoond. Ieder was vol lof. 

19 Oct. Maandag. 
Pater Hoiriherrjeri S.M.A. gaf een lezing 

over de ,,Politieke Aspecten van Afrika". 
De lezing was boeiencl, maar pasie helaas 
niet bij de titel. Voor verslag zie elders. 

21 Oct, Woensdag. 
5-gymnasium kreeg gedurende 50 minuten 
les van cen regelrechte Amerikaan. Dezr 
vertelde ons hct een en ander over het 
leven van ren Amerikaanse scholier. 
Voor Ihcrhalitig honden we ons aanhe- 
volrti. 
' s  Middags gaf W. Hielkema een concert 
voor de I a g r r ~  en voor de hogrre klassen 
V.C.V.Z.E. 

26 Oit.  Maandag. 
zagen we een film over het doen en laten 
van de Navn. W e  zagen allerlei span- 
ne~ide vlicgtiiigen, hier en daar een o n -  
ploffiiig, kortom het ging er weer niig 
aan toe. Enkclc vielen flauw en werden 
ter pldatse afgckrurd, maar dat mocht 
niet liindrren. Het Nnvo-leven is haid 
en daarmee uit. 

29 Or t .  Donderdag. 
De A.G. vertoonde een film. Charly 
Chaplin hield ons anderhalf uur bezig 
met zijn ,.Kolderparade". 7,ijn persiflages 
waren uitstekend. Af en toe kwamen er 
vijf minuutjes, nogal eenzijdig geviild 
niet overvliegend aardewerk, maar d a a r  
hebben we ons doorheen gebeten. 

30 Oct. Vrijdag. 
Onze hogere klassen wrrdrn in gelerlrii- 

heid psteld oiii de toiieelvoorstelling 
..Lieide van vim kanten" t? zien. Voor 
r ~ c e i i s i ~ ' ~  zie de Hiiarlcriis~ Kranten vali 

Dinsdaq 27 Ort .  en dit riiiniilier. 

31 Oct. tot en met Wwnsdag  4 Nov. 
Herfstpauz~! Vijf dagen. waarop jr. 

mocht doen wat je maar wilde. Echt 
weer om heerlijke herfstwaridelingen te 
maken door Haarlem en omstreken. Hoe 
verrukkelijk was de natuur up de Grote 
Markt. Hoe bloeiden de geraniums van 
de gemeente ...... heerlijk. heerlijk! 

5 Nov. Donderdag. 
Iri  liet Concertgebouw en het Mendel- 
Colleilr maren bijeenkomsten ter voor- 
berridirig op de aanstaande missie. p. 
Verhagen sprak en Jrilcs dc Cortc zong. 
Zij, die er geweest zijn, Iicbhen rr stelliq 
geen spijt van. 

Y Nov. Maandag. 
Auditie voor het schooltoneel. De spe- 
lers moeten cen schriftelijk" verklaring 
van de ouders h~hheti  (met handteke- 
ning) of zij huti vrije tijd hieraan mogen 
opofferen. 

Klas 2 gyiunadum heeft de moed geliad 
om een eigen schoolhlaadje uit te geven. 
Van concurrentie kiinneii wr natuurlijk 
nog niet spreken, aangezien ,.TolIr Lrge" 
en ,,Z Gyma Obscura" riog totaal ver- 

schillende begrippen zijn. W i e  weit. 

grocit het wel uit tot een machtig orgaan. 
Enfiri, w c  zien wel. In elk geval veel 
plezier inct de studie en tot ziens. 

ERIC 



Polrtret van een bijao~deu-e JubilaAs 
In een vergeelde Tolle Lege-jaargang Hij kon van het Triniteits 
(de 2e n.l.) troffen wij de volgende lite- niet scheiden . . . 
raire uitspatting aan van de toenmalige 
leerling ,.P. H." welke wij onze lezers EEN LEVEN LANG 
niet willen onthouden. TRINITARIER 

VROEGER : 
LEERLING PIET 

JUGENDRAUSCH 
0. kon ik ver weg vliegen 
hoog over zee 
naar verre. onbekende landen 
weg van saaie alledaagschheid 
en dondende eentonigheid 
weg van de grijze verveling. 
Van calvinistisch godsdienstheleven 
van menschen als uit hout gesneden 
Holland met je ingekankerde 
kleinsteedschheid en burgerlijkheid 
met je kastengeest, 
gebaseerd op het geld 
met al je hrave menschen 
tenminste, in schijn. 
Geef me dan landen, 
waar jeugd zijn levenslust kan uitvieren. 
De prairiën met hun avontuur 
voor te snellen in onstuimigheid 
met ruwe cowboys' als je makkers 
Menschen - geen marionetten. 
's Avonds aan de wachtvuren 
te luisteren naar de daden 
van helden van weleer, 
en te slapen in de stilte 
met de sterrenhemel boven je, 
onbekommerd! 
W a n t  de Groote Geest waakt over allen. 

Laat me zwerven over de wereldzee 
voortgedragen door de  winden 
Laat me de stormen trotseren 
met mannen gehard in de strijd. 
Laat me de bergen beklimmen, 
en van de toppen de wereld beheerschen 
als een koning, 
in een cano de rivieren afzakken 
Stroomen, zoo groot als een zee 
Láát me dan ronddoolen in den 

Tajesklahal 
en Indië's wonderpaleizen 
en in maanverlichte nachten 
treuren om vervlogen roem. 
Overal! 
waar schoonheid is te vinden. 

Schoonheid en avontuur. 
overal wil ik ze zoeken 
En  mijn geest zal opvangen 
al hun openbaringen. 
Mijn hart wil medelijden 
en medejuichen met de menschheid. 
Wan t  een ontvanger wil ik zijn 
Van al wat er  trilt op  d e  aarde 
En  zoo mijn leven is 
Zon zal mijn sterven zijn. 
Onbekommerd, 
Wan t  de Groote Geest 
is een Vader voor allen. 

N U :  

LERAAR MLTNTTEER 
HOKKELING 

Ons fort aan de  Zijlweg moet toch wel 
een buitengewone aantrekkingskracht 
hchhen. dat iemand zich er een zo'n 
groot deel van zijn. overigens nog niet zo 
oude. leven met hart en ziel aan verbon- 
den voelt. Via een uiterst ingewikkelde 
berekening zijn we tot de conclusie ge. 
komen. dat inijnheer Hokkeling, naar zeer 
ruwr schatting. ongeveer 2.300.000 minu- 
ten van zijn leven op onze school heeft 
'doorgebracht. of anders gezigd, indien 
we alle nachten buiten heschouwing la- 
ten, * 61 % (waarbij zijn inbegrepen 
zijn eerste elf jaren). 
En dan te bedenken, dat hij hier nog 
zo'n 15 jaar blijft, of méér, als het lera. 
rentekofl niet zal zijn opgeheven! 

Laten we in het kort enkele mijlpalen 
aanstippen uit het leven van deze Ras- 
Trinitariër. 

* 29-10-1908: eerste kennismaking met 
dees wereld. 

* 1 september 1922: eerste stappen op 
ons lyceum. 

* 11 juni 1928: eindexamen gymnasium 
alpha. Klasgenoten waren o.a. W. v. 
Liemt (nii gemeenteraadslid te Haar- 
lem) en Th. Nicolaas Jr. (tot voor 
kort conrector aan ons geliefde 
Sancta). 

* 1 september 1934: aanstelling als le- 
raar Duits aan onze school (na aeerst 
3 jaar les gegeven te hebhen aan de  
R.K. Ulo op de Ged. Oude Gracht). 

* 5 februari 1935: doctoraal examen 
Germaanse Talen met als hoofdvak 
Duits. 

* 1 juli 1955: doctoraal examen Slavi- 
sche Talen. met als hoofdvak Rus- 
sisch. 

* 1 september 1959: 25-jarig jubileum 
als leraar Duits op het Triniteits- 
lyceum. 

* 24 november 1959: Viering 25-jarig 
jubileum. 

Mijnheer Hokkeling is in het gelukkige 
bezit van vier dochters en één zoon (de 
ons welbekende Piet, die dit jaar eind- 
examen H.B.S. doet). 
D e  liefde van de jubilaris voor de Sla- 
vische talen heeft hii onder andere uit, 
gedrukt in de  naam :,~ronislava". waar- 
mee een zijner dochteren gesierd is. 

PETER VAN BUEREN. 



HET EERSTE 

Dat Willem Hielkeina, Chopin hecft opgenomen in een pro- 
gromma waarin hij de techniek en de m~~elijkhedeii  van d- 
piano beharideldc, is een zeer gelukkige greep geur?rst. 
Cliupiii is hij uitstek de man van de piano en er  is bijna geen 
werk van hem bekend waarin iiict op een of andere wijze de 
piano een rol speelt. Hij a a s  Fen wonderkind. dat reeds op 
acht jarige leeftijd coiicerten gaf. Men kan dan ook van I i ~ m  
vcrmcichten dut hij de piano heeft uitgebuit. 
'l'wee stijlen zijn in clt. niiiziek van Chopin tot een harnioni- 
sche eenheid uitg~grocid: dc Poolse, die hij van zijn n io~der  
heeft rripeg~krrgeci eii de Franse die hij van zijn vader crfdc. 
Bovendicri I F C ~ ~ F  Chopin na 1830 in Frankrijk, dat zijn 
twwdc vadrrlnnd werd. 
Willrm Hielkema heeft dan ook t acc  werken van Chopin 
gcspecld: het eerste was verviild van Franse elegance en 
esprit. vrrmïngd niet een sterk gevoel van heirnuree naar 
Polen. 
Het Poolse vrijliiidslird kan gekenschetst wurilen door een 
beklïrnrnrnde lierotick, waarmei Chopin up hartstoclitelijke 
wijze ilitdriikking geeft aan zijn Poolse iiietitalitcit in de vorm 
vaii cr11 polonaise. 
Een andere beroemde pianist en componist is Rachmaninow. 
in Rusland ileborrn eri geschoold. maar niet, zoals Moes- 
sorsky hijvoorb~cld. grgrrpen door de Russisclie national? 
kroriin~! i r i  de imuzick. Sinds de RussiscIie revoliiti~ hecft 
R,ichniaiiisiow altiid in het westen verkeerd en onder iiivlord 
gesttaari van westers? componisten. 
Als troiilanticus schreef hij rriuziek, waarvan de grondtoon 

djn  mu- pathetisch-elegisch is. wat echter riiet hctekcnt dat 
zick soms zwaarmoedig is inaar ccrdcr iets weemoedigs heeft. 
Dat behiilve de Jazz i r  ook nog muziek is met een sterk op 
dc voor!~roiid trrdend ritme, toonde Willerri Fliclk~riia nali 
door d? vuurdnns een grdeelte uit liet ballct .,El amor 
j van Manuel de Palla te spelen. 
Ofschoon de Falla duidelijk onder invlocd stond van het 
Franse implessionisrne. is liij toch hij iiitstck dc componist 
gebleven, die het h,irtstorhtrlijkc en ritmische element van 
het spaanie volk in zijn niuzick op meeslepende wijze tot 
uitdrukkiriil bracht. 
De Iicrr Hirlkciiin is - - dat wisten wij nog var, vorig jaar, 
toeti hij zocht naar de  lironrieri vali de Jazz een zrcr gc- 
schild iemand om de jriigd ivnri i i  tr maken voor muziek. 
W i e  naar he111 1uist~t.t. k a n  cenvoudigureg niet anders doei1 
d;iri iriec\l,i:in aaiit.  hij hen1 heenvoert. 
En wannect. I i i j  na  zijn optreden weer vertrekt, laat hij een 
pililick aclitcr, dat zeer enthousiast is en zier veel rijkcr 
g~w<irdrii  is aan muzikale kennis. 
W a t  zijn optreden als uitvo~rend kiinstennar betreft, kunnen 
wij ook \,rel beworidcring voor hem hebben. Z i p  techniek 
is beworidel-eiiswaardig. Hij heeft een typisch eigen stijl vaii 
I I I I IC~CFIPI I  wilt echter niet altijd de ni~iziek t?n goede komt: 
\Villem Hiclkema heelt dc neiging oiii snel te overdrijven, 
n;it vooral tot uiting kaiiin hij hct begin van zijn optreden. 
toen hij een gedeelte van ren sonate van Mozart speelde. 
M;isr cl,iiiriie ivillc~i wij hem dit vergeven: dit eerste school- 
concert w a s  onvrrgctelijk! 

Gerard Mooijekirid. 

((Wil van de neger 
geen europeaan maken)) 

luidde dc kosthnre raad die pater Hombergen ons gaf 
tijdciis zijn iczing ter gelegenheid van de arreld~riissiedag. 
Hoc hclongrijk ook, hij zal stellig adn velen ontgaan zijn. ten 
dcle omdat deze these Lussen de tiilriike landboiinkondige op- 
merkingen wegqemolfeld was. dorli grotende-els oiiidat d i  oren 
van de velen. die rnokteri wegens het uitblijven van ,,politieke 
ösprïtcti", wonrnp zij aanspraak meenden te maken, \vel zeer 
otiwilwilleiid waren. Bovendien werd er een raad gegeven 
dir pen europcaan niet licht zal upvolrjrn en niet zal willen 
opvolgen. Heel onze beschiivirig van de andere rassen is cl. 
op gericht: europeanen vdn hen t i  niaken. Dat dit niet lukt 
knn men in alle ,,onder ontwikkelde gchiecien" zien; er wor- 

den boeken genoeg geschreven over de resultaten, de bc- 
lachelijke. doch ook zeer gevaarlijke ,,persoonlijkheden" die 
men er inre kw-eekt. Al ka11 irieri geen ruruprdnen van tien 
niaketi, de europeaaii wil het en blijft ook zijn discipelen niet 
E I I T O P P S ~  maatstaver~ bcoordclcn. waardoor hij dirpr vt.r- 
achting zal krijgen voor die domme en luie iiieiiscn m ~ t  Iiiin 
belachelijkt- gewoonten. 
Staaltjes hiervan zijn rijkelijk voorhanden. Grappig misschien. 
maar ook triest. 
,.Waardeer dr mensen zoals zij zijn. heb eerhi~d cri achting 
voor hen," hceft pater Homhergen gezegd. ,.zij zijn prertig 
in de omgang. zij vallen alleszins mee, zij zijn goed te mour- 
deren". Dat hij dit werkelijk zo ervaren heeft heeft pater 
Hombergen aan alles laten blijken. Geen woord heeft hij 
gerept over wat er nes] gebeuren moet urri hen op ,.ons peil" 
te Lriiigeri. Waarschijnlijk was tict voor i i ~ n i  al zo vanzelf- 
sprekciid dat hij er niet aan grdarht hrcft zijn gocdc raad 
mcrr op de voorgrond tc plantsen. Een dergelijke rand mogen 
wij ons wel goed in dc oren knopen, zij is in de cerste plaats 
belangrijk voor diegenen onder ons, die liiler me1 niel-eurupe'i- 
nen te niaken krijgeti. maar ook voor ons allen. dic ook i11 oiis 
lcveri uzelcens over hrri ziileii niocteri oordelen. 
Men vergeve dan de lange rcrks tropische gewassen die he- 
sproken werden na een kortc inleiding met politieke aspecten 
van Ghana. 

VAN VIER KANTEN 

Ongcvrrr 317 Iccrlingcii var, ons IYCEUIII, we kreqen niet meer 
kaartjes, zijn 30 oktober j.]. getuige geweest vati ,,l.a doixhlr 
inconstance", een comedie van htnrivaut. 
Een vorst is verliefd geworden op een eenvoudig dorps- 
meisje en om haar gunst íe winnen geeft de koning zich uit 
voov eeii officier en liaalt haar nadr het hof. Dit meisje, 
Silvyn geheten. is cclitcr verlicfd op een zekere IIdrlekijn, die 
bij haar in dr  huurt woont. De vorst is daardoor qeiioodz,mkt 
ook hem naar het hof t r  holen. Ur h c l ~  gcschiedciiis speelt 
zich verder af aan het paleis waar hovelingen de aandacht 
van Harlekijn moeten proberen af te leiden. zodat de  koning 
rijn kdns kcin dringrijpen. 
Ezti dochtcr vaii ceii Iiavrlirig, Flaiininia, slaagt erin Iliirlekijn 
langzaam maar zeker los tr krijgen cii de koiiirig - als offi- 
cier - wint de gunst van het meisje. Dr licfdrshnnd hissen 
Sylvia en Harlekijn blijft echter nog lang voortduren daar zij 
niet willen oníhullen verliefd te zijn op een ander, zodoende 
ontstaat er een dubbele onstandvastigheid. 
Deze onstond<~astighricI wird duidelijk qernaakt door steeds 
niccr zwarte vakken aai, tc hrenqiri op liet turieel. 
Het is een amusante voorstelling gcwordcii van Ihi-i R o t t ~ r -  
dams Toneel. al zullen velen zich afgevraagd hrbbcn hoc 
L. Le1irri;iri tut de vrrt,iling gekomen is van .,Liefde van vier 
kaiitiii". Misschien 2 x 2 - i7 
Alleen hct derde hcdt.ijf dccd iiirer aan een klucht denken. 
waardoor het comediegehe-el vrt.lorcri ging. Na de pr~r~i i+re  
van dit stuk schijnt e:- ceii vcrandrring aangchrarht te zijn 
om sterk? gerektheid te vermijden. 
Luc Lutz speelde de rol van Harlekiin voortrcffeliilr. n1 
voerde zijn rprl meer naar een klucht dan naar een comedie. 
Miniiscli wist hij de tocscliouarrs op een meesterlijke wijze 
op zijn hand tc krijgen. 
Ann Hasekamp als Sylvin urns grappig cn Lics Frntikrii als 
Flanninia vond dc juiste richting in coquetterie. 
Trivrlijn Steyr van Brandenburg, de latere dienaar van Har- 
lekijn, liet een typisch Franse verfijndheid zien, die tot in de 
puntjes verzorgd a a s .  Henk van Ulsen als de verliefde 
vorst was zowel letterlijk als figuurlijk te surriber en paste 
daarom niet goed in deze cornedie. 
Vcrdci zagcn wc nog ,.Een Heer", die totaal ovcrhndig m m  
en een type weergaf van de reinste kolder: maar dit vcr- 
sterkte het kluchtige in het derde bedrijf. Hoe hij met zijn 
manke been over het toneel hobbelde is niet ria íe doen, laat 
stnaii te hcschr.ijveri al meen ik te liebben g~constatrerd dat 
hij hrentjc gewisseld hceft. 
Al met al een voorstelling die zekct. de mocitr waard was. 

Pom. 5 A. 



Over een weg, waarlangs bomen stonden reed ren auto. Of 
door. 'n Spaarzame lantaarn verlichtte de opspattende drup- 
pels. 
Eén kort ogenblik maar was er in het nalte wegdek een rode 
weerschijn, die sterk met d r  duisternis van de oingroing cnn- 
trasieerde. Twee mannen stapten uit. 
Hoewel vlagen regen het mij af en toe volkoii~en onmogelijk 
maakten mijn ogen open t i  houden. zag ik ze duidelijk. Ik had 
slaap. ik mist het. inaar ik zag ze toch duidelijk. Ergens was 
er iets vaags. ..Regen", zei ik. maar ik wist het. 
Ik dacht dat ik ze torh niet zag. maar toen ik mijn hoofd op- 
hirf langs de onder? kant van de lantaarnpaal, zag ik ze weer. 
Ge\vone iiianiien dacht ik. tniisscliie~i w-cl dardig ook. Ik zou 
toen, 0111 die paal hren, ieder~en een hand gegeven hebben. 
Maar ,.dat aardige" slikte ik in, tussen enige hikjes door 
, ,De venten", zei ik. 
De rode lichten zochten elkaar weer op en ik was wcer alleen 
met mijn paal. mijn weg een uitgesmeten drnnkhrocder. 
O p  deze weg was een lantaarn verder 'n eind. 
Toch lag hij daar. 
Ik zoende m'n paal vaarwel. Takken bogen door onder mijn 
qewicht en m'n kin velde 'n paddestoel. Ik geloof dat dooi- 
de modder de vouw uit m'n broek was. 
Ik keek naar mijn ruw behandelde, die indruk had ik, geloof ik. 
vriend. 'n Sympathieke indruk maakte hij op op mij. 
Hij zou mijn aanwezigheid zccr zeker hiildigen. 
Ja, huldigen, dat dacht ik. 
Met a1 die slingers, 't kunnen ook hochteri zijn. duurt b ~ t  lang. 
P.;u uros ik op het punt waar mijn en zijn paal elkaar ont- 
moette. Mijn zijn werd bedreigd. Even later. toen ik omke.1;. 
hacl mijn schaduw inij uver opgezocht. 
Zijn vrienden hadden hem nogal onbeschut neergelegd. Nat. 
en zat vond ik. 
Rood. glibberig en nat uzas het waar ik in uitgleed. Ik stak 
mijn vinger cr in. roerde even en proefde toen. Ongetw-ijfcld 
w-as het uitgespuwde wijn en nog iets. Ik was even woedend, 
drankmisbruik, vond ik het. Uitspuwen! 
..Vriendq, zei ik, ..wat regent het"! Nog meer water he- 
aninde dit. wat niij echter niet hrlctte ook iiog op te merken 
dat liet waaide. 
,.War lig jij  rot"! Onvci-scliillig bleef hij ligger,. Een been 
lag raar onder hem. Raar slap. Nog slapper toeti ik lipt orider 
Iici~i varidaati trok. 
Otigpz~llig, koiid. zat. ziplig. ja zielig vooral was hij. 
,.Ik kom naast je ligge~i"! W a t  een goedkope drank was dat 
geweest. Bedorven misschien. 't Liep nog steeds. 
Het ging nu op hoestdrank lijken. Ik scholrl op staalpillen. 
De fles was natuurlijk gebroken. 
De regen sloeg rode sterren in m'n hoofd. Ik zag ze duidelijk. 
Ik keek naar mijn vinyrr, die was ook rood. W a t  was die 
rood! 
Ik ging rode liederen zingen. De kameraad. die naast mij lag, 
deed niet mee. 
..Doe mee" zei ik!! Schuddend. rukkend en vloekend. trachtte 
ik hem er toe te dwingen. 
Ik draaide hem om. Dc wijn liep uit z'n mondhoeken naar 
z'n oren. Rode wijn. Rond. 
Toen zei ik drie lrecr ,,Verdoiiime". 
Het w-as bloed. 
Nuchter was ik. 
Dood was hij. PIETER MASCINI. 
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PLECHTIGE VIERING V A N  H E T  ZILVEREN 
AMBTSTUBILEUM VAN Drs  P. M. 1. HOKKELING. I 
LERAAR DUITS EN OUD-LEERL~NG VAN HET 

TRINITEITSLYCEUM 

PROGRAMMA: 

10.00 Plechtige Hoogmis tot intentie van de Jubilaris. 
De Hougrnis wordt opgedragen in de dekenale 
kerk aan de Jansstraat. 

13.30 Huldigingsbiieenkomst in her Minervatheater. 
Binnenweg 30 te Heemstede. 
Toespraken door de Rector, Drs N. C. An- 
driessen en een der leerlingen. 
Uitvo~riiig van pen cantate op een tekst van 
Dr J. F. M. Ket en muziek van L. Nelissen. 
Na de huldiging van de jubilaris zal door een 
aantal leraren van het Tr in i te i t~ l~ceum worden 
opyeuoerd het toneelspel: 

O P L I C H T E R S  
van W. Gogol. Regie: Drs W. L. Helwig. 

WOENSDAG 25 NOVEMRER 

C U L T U R E L E  D A G  

10.00 ACADEMISCHE ZITTING IN  D E  GYM- 
NASTIEKZAAL. 
Dczr zitting wordt bijgewoond door alle Icer- 
lingen van de dfrde en hogrre kbssen. 
Programma: 
1. Openingswoord dool- de Rector. 
2. Concertino voor trompet eri piano van ]os 

de Klerk. Uit te vocren door Peter v a n  
Rooyeri en H m  de Vries. 

3. Uitreiking van de Coeberghprijs 1939. 
Het iudiciiini van de jury. bestaande uit de 
heren Dr J. F. M. Kat. A.  F. M. van 
en C. W .  A. Fens wordt uitgesproken door 
de voorzitter. 

4. Concertino in Es-dur pour clarinette avec 
piano van C. M. von Weber. uit te voeren 
cioor Gerard van Spanje en Han ten Berge. 

5. D e  evolutie van de mens, Rede uit te spre- 
ken door DI. B. M. I. D~lfgnaiiw, privaat- 
docent in de existentie-philosophic aan de 
Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam en 
leraar Hebreeuws aan ons lyceum. 

PAUZE in de cantinc. 

h. Aris van Georg Friedrich Handel. uit te 
vocren door Eddy rl'llariie. 

7. Tw-eede gedeelte van dc redt- var, Di- Delf- 
w a u w  en eventuele discussie. 

8. Menuet .iriticlue van Maurice Ravel, uit te 
voereii door IIan de Vries. 

9. Sluiting. 

10.00 DECLAMATIEWEDSTRIJD VOOR D E  
EERSTE E N  T W E E D E  KLASSERS IN D E  
AULA. 
De jury wordr gevormd door de heren Dr J. Th. 
R. van Greevenbroek, Pater H.  Kruddc, C.  W. 
A. Fens. 
Het prograniiria wordt bij het begin van de 
w-edstrijd aan alle aanwezigen uitgereikt. 

stcllenden. 
De jury wordr gevormd door de heren: N. C.  
Andriessen, Dr I. P. M. Kat, W. L. Heluzig. 
Het progranima w o ~ d t  bij het begin van de 
bijeenkornst aan alle aanwezigen uitgereikt. 



Ja, beste lezers, er werd weer druk gesport. Za druk, dat we, 
in verband met de relatief kleine ruimte. die we  ter beschik- Tennis 
king hebben, hier en daar ietwat beknopt moeten zijn. 

Zeilen 
Het is alweer een tijdje geleden, maar 20 september was 
echt weer eens zo'n dag, waarop onze school een bijzonder 
goede beurt maakte. O.l.v. pater van Beurden en Ruud Völ- 
ker werd er n.l. een schoolzeilwedstrijd georganiseerd. hei- 
geen toch niet op  iedere school gebeurt. Moge ook deze zeil+ 
wedstrijd van nu af aan  een traditie zijn! Het weer was 
magnifiek, maar aan wind ontbrak het, hetgeen voor een 
zeilwedstrijd een grote belemmerende factor is. Desalniettemin 
werd het een spannnend gevecht, dat volgende resultaten op+ 
leverde: 

Schepen met zeilen, groter dan L2 m2. 
I. Kesteren in 2.28.5 
2. Hesseling. 

Schepen met zeilen, kleiner dan 12 m . 
1. Bulters in 2.30 
2. Hin. 
De sportiviteitsprijs was voor Paul v. Leuven. 

Nogmaals: hulde aan de intitiatiefnemers en ook het volgend 
jaar een Triniteits-zeildag op het Noorder Buiten Spaarne! 

Zoals we  reeds in het vorige niiinmer konden melden is 
er  ook dit jaar weer gestreden om de tennistitels van onze 
school. Onder 24 Trinitariërs zijn tenslotte de twee titels 
verdeeld. 
Het enkelspel werd een' zege voor Marchelm Bosman, voor 
wiens krachten wij reeds verleden jaar ernstig hebben ge- 
waarschuwd. Onze tenniselite was dit jaar verzwakt door 
het vertrek van enkele zeer groten, als Ralph van Kleef. 
Hatry de Brouwer. Hans Piët en Willem van de  Brink. maar 
dit kwam de spanning ruimschoots ten goede. Achteraf gezien. 
wijzen de cijfers toch wel uit, dat  Marchelm Bosman duidelijk 
boven de anderen uitstak. Zonder een enkele set te verliezen 
had hij de finale bereikt. waarin Paul Bestebmer, die het pas 
na zware strijd in dc halve finale tegen Jan van de Veer 
tot de eindstrijd bracht, in feite geen schijn van kans had. 

D e  uitslagen. vanaf de kwartfinales waren: 

M. Bosman-P. Thole: 6 3 ,  6 3 .  
H. Koenders-Chr. Vogelsang: M. 6 4 .  
J. v. d. Veer-B. Hamann: 7-5, 6 2 .  
Co Balm-P Bestebroer: 4 4  2-6. 
Halve finale; 
M. Bosman-H. Koenders: 6-2,  6 2 .  
T. v. d. Veer-P. Bestebroer: M. 2-6. 2-6. 
binaie: 
M. Bosman-P. Bestebmer 6-0. 6 4 .  

Bij de dubbels eveneens spannende partijen en een zeer 



verrassende uitslag. De gedcodverfde kampioenen Marchelm 
Bosman en Paul Bestebroer moesten nameliik het ondersoit 
delven voor een bijzonder fraai spelende o in Koenders en 
Jan van de Veer. Met 6 2 ,  6 2  kregen de enkelspelfinalisten 
flink klop. 
De uitslagen hij de dubbels vanaf de halve finales waren: 
B. DickerlR. v: Pampus-P. Bestebroer/M. Bosman: &6, 
5-7; H. KoenderslJ. v. d. Veer-B. HamannlChr. Vogelsang: 
6-0, 1-6, 6 2 ;  P. BestebroerlM. Bosman-H. Koenders!J. 
v. d. Veer: 2-6, 2-6! 
Al met al een weer heel goed geslaagd toernooi. Het toe- 
schouwersaantal bii de finales was vrii redeliik. maar de ten- 
niskampioenschap& moeten eigenlijk ;en noé grotere belang- 
stelling bij de schoolgemeenschap opwekken. 

Het gaat bijna traditioneel worden, dat we onder deze kop 
moeten zetten. dat bet toernooi dat het Ignatius-College jaar- 
lijks organiseert, weer werd afgelast. Ook dit jaar kunnen 
we er helaas verder niets bij doen. Alleen kunnen we het 
spijtig vinden, dat juist dit jaar en het afgelopen jaar, in een 
bloeitijd van onze beide elftallen, wij ons niet hebben kunnen 
revancheren or, de droevia slechte resultaten. die we tot noa 
toe geboekt hebben. 
Het voetbalelftal had nog wel een oefenwedstrijd gespeeld 
tegen het. J. P. Thysse. W e  wonnen, ondanks afwezigheid 
van Aad Smit met 6 2 .  Verder kwam ons het gerucht ter 
ore, als zou het H.LC.-V.1.C-toernooi helemaal verleden 
tijd zijn. W e  hopen dit in de toekomst te kunnen tegenspreken. 

Volleybal 
Ons Volleybal-team is serieus bezig om ook hij het a.s. 
Paastoernooi een prima figuur te slaan. E r  wordt druk ge- 
oefend en er is reeds een oefenwedstrijd gespeeld tegen 
hct Lourem Coster-.,lyceum". Na  een spannende. gelijkop- 
gaande strijd. waarin geen der ploegen meer dan twee punten 
voorsprong wist te nemen, verloren we met 2-3. 

Hockey 
ZEER GESLAAGD HERFST-TOERNOOI. 
Ook de hockeyers hadden de organisatie-ziekte t e  pakken en 
hebben een groots toernooi in elkaar gezet tussen de beste 
hockey-teams nit Haarlem en omstreken. De redactie van 
Tolle Lege werd zelfs officieel uitgenodigd. hetgeen een zeld- 
zaam iets is. maar toch eigenlijk niets meer dan een kwestie 
van beleefdheid. Men wil over bet algemeen wel verslagen 
van allerlei festijnen in Tolle Lege geplaatst zien, maar denkt 

er bijna nooit aan. om dan de Redaktie officieel van net 
gebeuren in kennis te stellen. In feite is Tolle Lege hij zulke 
gelegenheden een gast zonder uitnodiging! Maar goed, daar- 
over kunnen we het nog wel eens hebben. Laten we ons 
houden tot de hockeywedstrijden. 
Dank zij voortreffelijk werk van Ruud Völker en Frans Kroon 
kwam dit toernooi tot stand. Ook op andere scholen waren 
plannen voor herfsttoernooien. maar men kon nergens ge- 
schikte velden vinden. Blijkbaar waren de terreinen aan de 
Donkerelaan over het hoofd gezien. Alleen Frans en Ruud 
dachten hieraan. Zo ging ons toernooi alleen door! Alle 
scholen van enige naam hadden bun vertegenwmdig ndc 
elftallen ingeschreven. Werd het toernooi op organisatorisch 
terrein een daverend succes, op het sportieve vlak schreven 
wij een zwarte bladzijde in onze hockey-geschiedenis. W e  
hadden twee elftallen ingeschreven. Het eerste bracht he? 
slechts tot één punt. door een gelijkspel tegen de poulewin- 
naars: het Marnix. Alle andere wedstrijden leverden verlies 
op. En toch waren we merentijds de betere ploeg. Maar er 
werd vergeten, dat iedere wedstrijd slechts 25 minuten duurde. 
Het eerste kwartier werd slapende gespeeld en pas wanneer 
we achter stonden, kwam er vuur in de voorhoede. Maar 
altijd te laat. 
Jammer! Laat het een les zijn voor een volgend toernooi! 
Er zit toch echt wel wat goeds in ons elftal. 
De uitslagrn van het eerste waren: 
Triniteits-Marnix: 0-0. 
Pius X-Triniteits: 1-0 (vlug doorlezen!) 
Triniteits-Jac. P. Thysse: &2. 
Laurens Coster-Triniteits: 1 - 0 .  
Ons tweede elftal, uitkomend onder de naam ,,Stulpjes" (naar 
de prijs, een glazen stolp) ging zonder enige pretentie bet 
veld in. Maar toch behaalde het tweede één punt meer dan 
het eerste! Het mooiste resultaat van dit vechtende elftal was 
een 0-0 tegen het Mendel, dat overigens weer eens zwaar 
tegen viel. 
De uitslagen van de ,,Stulpjesv waren: 
LorentzStiiloics: 1-0. 

Stulpjes-Kennemer: &l. 
De eindstanden van de poules waren: 
A. 1. Coornhert 9 pnt.: 2. Kennemer 8 pnt.: 3. Lorentz 5 
pnt.; 4. Mendel 4 pnt. 5. Stulpjes 2 pnt.; 6. Christelijk 2 pnt. 
B. l.. Marnix 5 pnt.; 2. L. Coster 5 pnt.; 3. Pius X 5 pnt.; 
4. 1. P. Thyisse 4 pnt.; 5. Triniteits 1 pnt. 
Na .pannende doelslagen werd Marnix hier winnaar. 
De finale tussen Coornhert en Mamix werd door de errst- 
genoemde school gewonnen met 1-0. Vóór de finale vond 
er een treffen plaats tussen een versterkt Hartenlust tegen 
een elftal, bestaande uit de aanvoerders van alle partijen.' 
Het Hartenlust won. Na  afloop reikte pater van Beurden, die 
zich eerder op de dag een voortreffelijk scheidsrechter had 
getoond, de stolp uit, na hem volgegoten te hebben met een 
heerlijk wijntje. 
Ook dit uitstekende toernooi w u  een traditie kunnen wor- 
den! 

Peter van Bueren. 

Bravo Sancta! 
Enige tijd geleden kwam ons de Sancta-Matia-gids in handen 
en het is stellig op zijn plaats, wanneer wij onze zusjes com- 
plimenteren met dit werkelijk zeer fraaie boekje. 
De gids bevat een kort historisch overzicht van Sancta, 
lijsten van docenten, leden van het curatorium. ouderver- 
eniging en leerlingen. een reglement, een boekenlijst, kortom 
alles wat Sancta betreft. Dit geheel is verfraaid met gedichten 
van Gerard Wijdeveld en een vijftiental zeer mooie foto's 
van Loiiis van Paridon. Ook de grafische verzorging (Roel 
Knohbe) is perfect. 
Het enige wat we ons aivroegen, is het nut van een boeken- 
lijst, als de school reeds ruim een maand aan de gang is en 
het feit, dat een enkel meisje op vijf foto's moet staan. Maar 
dit alles doet geen enkele afbreuk aan de buitengewoon pret- 
tige indruk die de gids op ons heeft gemaakt! 
Het is het inden meer dan ten volle waard! 

P. v. B. 



UUR MUZIEK 
Op donderdag 26 novcmhrr wordt op de gcwonc uren 
het tweede schoolconcert van deze cursus gegeven. Het 
Jazztrio Pim Jacobs zal speciaal de improvisatie in de 
jazz illustreren. 

EERSTE VRIJDAG 
Op vrijdag 4 drcinibei. is rt. oni 7.45 een Hoogmis, ver- 
plicht voor de bekcndc groep. De lessen beginnen te 
9.15 (voor de vijfde en zesde klassers te 10 uur).  

W,' 

SINT NICOLAAS 
Nu het St  Nicolaasfeest iii ren wwk-end valt, zullen we 
d i  traditionclr vrije middag en het gebruikelijke vrije 
ochtend-uur op 6 december combineren, en daarom up 
zaterdag 5 december de lessen doen vervallen. 

FEESTDAG O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 
Op ditisdag 8 drccnihrr zal rr te 7.45 een Plechtige 
Hoo$ln~is zijn. Rij wijze van procf zullen we geen ver- 
plichting stellen, deze Hoogmis bij te wonen. Ik reken er 
op dat zo veel mogelijk leerlingen ad~iwezig zijn. 

De lessen beginnen te 9.15. Voor de tweede klassers 
o i i~  10 i i i ir .  

PKOEFWERKWEEK 
O p  w-oensdag I6 drcc~iiher ci~idigen d? ksseii oin 12.20. 
De proefwerku~eck valt dit jaar van dondcrdag 17 tot en 
met dinsdag 22 december. Het rooster wordt via de 
klass~boeken tijdig lirkrrid gerniiclkt. 

KERSTAVOND 
O p  woensdag 23 december zullen wc trachten met eigen 
krachten een Kerstavond te verzorgen. Reeds nu spoor 
ik allen aai, zo veel iiiugelijk medewerking te verlenen. 
opdat deze Kerstavond niet alleen door kan gaan, maar 
ook iets gords kan worden. Izdcr d i i  iets heeft oiri te 
declameren of iets op muzikaal gchird wil ten hcstr 
geven, wordt verzocht zich spoedig bij mij te melden. 

K E R S T V A C A N T E  
Dr Krrstvncantic licgitit na de Iierstavorid va11 23 de- 
cember en duurt tot en met 6 januari 1960. Op donder- 
dag 7 januari morden te 8.45 dc lessen hervat voor alle 
klassen. - De Kerstrapporten worden onmiddellijk na 
de Kerstdagen per post toegezonden. Vooraraardelijk 
hevorderden kunnen op d? Iierstavond van 23 drcrniber 
bij mij informeren of zij iii dvzelfde klas gehandhaafd 
worden of niet. 

RECTOR. 

- 
Uw k o l e n h a n d e l a a r  PRINS PORQUIIY 

Groote Houtstraat 162 * 
Prima anthraciet 

T i j n e  vis voor maallijd of koffietafel 
DE FIJNSTE SOORTEN 

R EEN BIJZONDERE GELEGENHEID 

BALM 
BLOEMENDAAL 
Bloemendialsereg 60 

Fil.: Am.ierdarn-Z., Co.n, Schuyt.traat 38 

GiebeIs IJzerhandel N. V. 
G.J. o u d e  ~ ~ . ~ h t  5-7,  HAARLEM - T.I. 11304-21335 

KAYONVERTEGENM'OORDIGFRS 
Lipc Slotenlal>riel< - Grris30 pneumatisch gereedschap - 
Philite Bouwheslog - Iloek's ZciorstoRahrieken - Belaer 

- Shell-. Biitn- en Prnpngns Mij. Oxy- 
geniiim. ~r~iicrlnni.  

N.V. ANTON BOSSE, B a r t e l j o r i s s t r a a t  12 
Eer, goede SCHOOLVULPENHOUDEK 
$1 1.93. 2.30. 3.30, 5.73 
M e t  e o ~ ~ d e ~ t  voiiaf . . . . . . f1 3.95 

Ons succes: ,,MEDIO DE LUXE" 
stcrk en doorzichtig. schroefpomp vulliiig. 
I 4 kar gouden pen. slechts f l  7.- 

Firnia A. J. VAN DER PIGGE 
~ e t  b e k e n d e  a d r e s  voor  

Chemicaliën en Drogerijen 

MONTY-CO AI'S 
TRUIEN en VISTEN 
SPORTARTIKELEN 

T ' o ~ r ~ e s c h r e r i e n  sportkleding met  10')/o reductie. 
Uitgeionderd schoenen 

Sportmagazijn GRETHA DE BRUYN 
Twijnderslaan 7, Haarlem, Tel. 15116 - 100~' service 

C. REES m Schildersbedrijf 
KOKTE ZIJLSTR. i o  en JACOBSTR. 7 

(werkpleata) 

Voor beter werk 
HAARLEM - 'TELEFOON 12073 

Voor Gas 
Water 

h Klectriciteit 

?.e=hniscL ~ w e a r  THEO RONARIUS 
Soeiiclaplriii 3 4  - IFlnarlem Noord - Teleluon 13783 

set is beslist niet nodig 
a1 Uiv sclioulLoeken 

NIEUW AAN TC SCIIAFFEN 
I J  kimt 25-40° /0  hespnren door loveel mugclijl gebruikte 
sclioulliorkrri te kopen. 
Wij levcrer, rlie in g"r<le sinat *n ""&.r garantie. 

VAN DIJK'S ROEKHUIS 
OUDESTRAAT 26 K.4MPEN 


