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Woensdag 17 november 

In verband mef een lerarenvergadering 
waren er de laatste fwee uur geen lessen. 
Nu  is een beetje vrije tijd heel gezellig, 
maar hef idee, daf er fijdens die vergade- 
ring misschien wel over je lof beslist 
wordt stamde mij absoluuf niet preftig. 

Donderdag 18 november 

Vanmiddag lag m'n rapport in de bus. 
Gelukkig had ik me voor niefs druk ge- 
maakt. 

Donderdag 25 november 

Pafer Conrecfor gaf een modeshow. 
O p  de bovensfe etage van de nieuwbouw 
zag ik een enorme massa jongens staan. 
Toen ik naderbij kwam zag ik fot mijn 
grote verbazing Pater Conrecfor in een 
lakens pak uit negentienzoveel op een 
stoel sfaan om zich fe laten bewonderen. 
Verklaring: in een geschiedenisles was 
fer sprake gekomen, dat Leiden vroeger 
een zeer belangrijke lakenindusfrie had. 
Jammer, dat we geen voorbeeld kregen 
van de jeneverstokerijen. waar Schiedam 
zo om bekend was. 

Maandag 29 november 

In mijn agenda sfaat een wijze spreuk: 
..Waf plotseling komf heeft steeds de 
krachf van een wonder." 
Toevallig kregen we vandaag plofseling 
schriftelijk overhoren. 

Zondag 5 december e 

De A.G. organiseerde op uitsfekende wij- 
ze de Sint Nicolaas-Adie. Op één mid- 
dag vertrokken tien Sinferklazen van 
school. Kun je nagaan! 

Woensdag 8 december 

Dhr. Grobbe krijgt een nieuw huis ach- 
fer de school. Tijdens de kleine pauze 
werd de eerste paal mef veel horten en 
sfofen de grond in gedreund. 
Mevr. Grobbe pinkte een traan 'weg van 
ontroering. 

Zaterdag l1  december 

Aan het begin van het derde uur kwam 
de belangrijksfe mededeling sinds jaren. 
Vanaf september 1966 worden ook R.K. 
meisjes in de Triniteitsgemeenschap op- 
genomen. 
W a s  er 's  avonds eigenlijk nog een soi- 
rée? Ik geloof ' f  niet.. . 

Vrijdag 17 december - woensdag 22 de- 
cember 

Proefwerkweek. 
Ach, wat zal ik hierover zeggen? Er zijn 
jongens, die al.ruim fwinfig proefwerk- 
weken achfer de rug hebben. Anderen 
hebben er helaas nog fwinfig voor de 
boeg. Laten we elkaar maar niets ,wijs 
maken. 

Woensdag 22 december 

Einde van dat ene en begin van dat 
andere. 

Donderdag 23 december 

's Avonds een Kerstavond. Elders in dit 
blad staaf een uifvoerig verslag, hoop ik. 

Zaterdag 25 december 

Die herdertjes toch, hè! Overdag reden 
pafer recfor en pafer Clement mef de 
Simca een sloot in. Een naderbij komen- 
de boer gaf zijn visie op het harde &en. 
De ploed! 

Vrijdag 31 december 

Oudjaar. Ik wens jullie allen een Zalig 
Uiteinde. 

Zaterdag 1 januari 1966 

Nieuwjaar. Iedereen wens ik een Zalig 
Nieuwjaar. Traditiegetrouw. 

Maandag 10 januari 

Daar zijn we weer! W e  sfinken nog wel 
naar oliebollen mef vuurwerk, maar des- 
ondanks doen we nef o f  ,we fris zijn en 
gaan we welgemoed aan hef werk. 

Voor hef eerst ernstig in hef nieuwe jaar. 

Donderdag 13 januari 

Broeder Pius is na een kortstondig lijden 
van ons heengegaan. Daf hij rusfe in 
vrede. 

Maandag 17 januari 

In verband met de begrafenis van Broe- 
der Pius werden er geen lessen gegeven. 
's  Morgens om 8 uur was er in de kapel 
een Eucharisfieviering. Waarom moesf 

van de jongens te Iaat komen? 

Dinsdag 18 januari 

Ik hoorde vandaag een bijzonder mooie 
confaminatie. Iemand sprak van ..Vol- 
gens mijns inziens." 

Woensdag 19 januari 

Vandaag werd ik door een leraar uitge- 
maakt voor een ,.apafhische zak zouf". 
Ik ben er nog niet achfer gekomen of dit 
nu een belediging o f  een compliment is. 
Ik hoop het jullie volgende keer te ver- 
fellen. 

d'orgelnan. 



In memoriam 

broeder Pius 

Op donderdag 13 januari ontvingen wij het treurige bericht, 
dat broeder Pius na een kortstondig lijden was overleden. 
Even onopvallend als hij over de cour schreed, is hij nu tot 
zijn Heer gegaan. 
Hoewel broeder Pius zijn eigenlijk werk als amanuensis (,,de 
eerste goede, die we hadden") reeds lang niet meer deed, 
kunnen we niet zeggen, dat hij zich uit de Triniteitsgemeen- 
schap had teruggetrokken, integendeel van zijn aktiviteiten 
kunnen velen, zoals de zeeverkenners, meepraten. 
Vele anderen kennen hem alleen maar als de man, die de 
camen van de noodschool op de haak zette, wanneer die er 
vanaf waren, maar hoe dan mk,  wij allen kunnen wel inzien, 
wat er voor nodig is om zo'n lange tijd aan een school werk- 
zaam te zijn; laten we daarom trachten zijn voorbeeld na te 
volgen. 

redaktie. 

bZ)ierb're lezers 

Hoewel behoorlijk aan de late kant schroom ik niet dit redak- 
tionele voorwoordje te beginnen met u allen een zalig, ge- 
lukkig, vrolijk, voorspoedig of gezegend nieuwjaar toe te 
wensen namens de ganse redaktie, Ik hoop, dat u bij de wel- 
bekende goede voornemens ook het schrijven voor dit blad 
niet zult vergeten, niet alleen voor ons genoegen, maar Tolie 
Lege is tenslotte een school-blad en geen redaktieblad. Maar 
genoeg hierover! 
Met ingang van dit jaar heeft onze hoofdredakteur, de heer 
Kal, besloten wegens interne redenen zijn ontslag aan te bie- 
den. Hij heeft dit eervol gekregen. Hierbij brengen wij onze 
hartelijke en oprechte dank aan deze schrijver voor het vele, 
dat hij voor Tolie heeft gedaan. 
Ook onze adviseur, dhr. Klerkx heeft kort geleden zijn 
ontslag aangeboden wegens drukke werkzaamheden. Naar 
hem gaat tevens onze welgemeende dank - ook namens vo- 
rige redakties - voor het lang niet gemakkelijke adviseurs- 
werk, dat door deze neerlandicus lange tijd is vervuld. Voor 
hem is in de plaats gekomen dhr. Koek het is een grote 
bijzonderheid dat eens niet een leraar nederlands adviseur 
is), die wij nu alvast succes willen toewensen met zijn nieuwe 
baan, Waarschijnlijk hebt u gelezen of gehoord, dat onze 
school met ingang van het nieuwe schooljaar gemengd wordt. 
W e  zijn al een beetje de mogelijkheden voor een niet zo 
,,jongens-achtig" blad aan het bekijken en wanneer u sug- 
gesties in die richting hebt, houden wij ons aanbevolen (bij 
voorbaat reeds hartelijk dank). Aan breipatronen hoeft u niet 
meer te denken, want daar hebben wij al aan gedacht. 
Nog een nieuwtje: Daar vele mensen het een zware opgave 
vinden, schriftelijk kritiek op Tolle te leveren, heeft de redak- 
tie na enkele slopende vergaderingen besloten, dat men voor- 
taan ook mondeling kritiek mag leveren, maar het fatsoen- 
lijk nederlands blijft gehandhaafd. 

S. P. 

Sneeuw, 

Vlokken sneeuw, 

Sussend dwarrelend omlaag 

Naar de witte straten; 

Daar wordt het plat getreden 

Verder liggen de stille wegen 

En de witbestoven takken 

Onberoerd in de 

Feest'lijke sneeuw. H.M. 

Voor jongens, 

die zich in de watersport interesseren, bestaat er de mogelijk- 
heid deze ook te beoefenen en zich te  bekwamen in roeien 
en zeilen e.d. De zeeverkennersgroep S t  Jozef is er geheel op 
berekend jongens van ongeveer 12 jaar de gelegenheid te 
geven om aan de watersport deel te nemen. 
W e  zijn namelijk in het bezit van een hoofdkwartier, gelegen 
aan het Heemsteeds Kanaal (een zijkanaal van het Spaarne). 
's Winters knappen wij onze boten op voor het komende 
seizoen. 
's Zomers zeilen wij naar hartelust in houten vletten. Het 
hoogtepunt is het zomerkamp, wanneer wij er op uit trekken 
met z'n allen en ons heil elders zoeken. 
E r  valt dus, zoals je ziet, heel wat te beleven. 
Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door schipper 
H. Levelt, Zomerlaan 20 (boven), Heemstede, tel. 81365, 





uitslag fotowedstrijd 

eerste prijs voor rob laurijsen uit 3c met zijn ,,liggende kat". 

tweede prijs voor wim nolen uit VIB met zijn ,,bergmassief" (detail). 

derde prijs voor frans-leonard hummelman uit I f  met zijn ,,zeeboe's in blijdorp" (detail). 
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halleluja 

Op maandagavond 29 november hebben leerlingen 
van het Marnixlyceum in de stadsschouwburg een 
zangspel oftewel musical, genaamd ,,Halleluja Bil- 
ly" opgevoerd. 't Marnix heeft hiermee ingehaakt 
op de oecumenische kerstviering, die onze school en 
met name werkgroep liturgie op 23 december 1964 
heeft gehouden. Een ieder zal zich nog herinneren 
dat zes Haarlemse middelbare scholen op een voor 
het eerst gevierde oecumenische kerstviering waren 
uitgenodigd en hoe geslaagd het was. 

Welnu, Marnix heeft als schooltoneel ,,Halleluja 
Billy" ingestudeerd en op hun school opgevoerd 
( 15 nov.). De tweede voorstelling was op 19 no- 
vember in het Beverwijkse Pius X college, vervol- 
gens - daar het een Duitse musical is - in het 
Einhardgymnasium in Aken en de laatste voorstel- 
ling in de Haarlemse schouwburg. 

De programma-inleider vertelde op keurige wijze, 
dat de musical zelf maar anderhalf uur duurde en 
dus geen ,,avondvuller" zou zijn. 

Men had daarom het Mendel, ,,Sancta Maria", het 
lste Christelijk Lyceum, de Christelijke H.B.S. uit 
Heemstede en onze school uitgenodigd e n .  . . ge- 
vraagd het deel voor de pauze te vullen. Voor de 
pauze maakte het programma dan ook wel de in- 
druk van aanvulling. 

Als eerste kregen we het stuk ,,Het eerste kwartier" 
van Guillaume van der Graft te zien, dat door 
leerlingen van de Haagse School voor Taal- en 
Letterkunde met veel overtuiging gespeeld werd. 
Het is een toneelstuk, dat de scheppingsperiode 
van de mens op een dichterlijke manier door een 
spel met woorden rond Gods woord in de moderne 
ti;'d projecteert. 

Vervolgens twee Mendelieren met een fragment uit 
Shakespeare's ,,Hamlet". Ik vond het nogal een 
waagstuk om met een dergelijk moeilijk te spelen 
stuk voor de dag te komen, maar ondanks alles 
toch wel acceptabel. 

Nu kwam een afgevaardigde van de Heemsteedse 
Christelijke H.B.S. die twee bekende liedjes van 
Toon Hermans op vlotte wijze zong. Hierna ver- 
dween hij even en kwam terug, gehuld in een geel 
vest, om zijn eigen liedje over de ,,pleinersM te zin- 
gen. Het leuke was, dat dit liedje, hoewel het kwa- 
litatief minder was dan de twee voorgaande, met 
veel meer vuur en een betere voordracht ten gehore 
gebracht werd. 

Als laatste programmaonderdeel: Sindy Myers en 
Ruud Mulder van het lste Christelijk Lyceum, die 
met gitaarbegeleiding enkele Engelse en Ameri- 
kaanse folkssongs op bescheiden, maar uitstekende 
wijze zongen. Dit duo werd dan ook beloond met 
een spontaan en langdurig applaus. 
Na de pauze volgde ,,Halleluja Billy", voorafge- 
gaan door een Nederlandse inleiding van het stuk. 
De musica1,speelt zich af in East River, maar de 
auteurs Ernst Lanae en Helmut Barbe hebben het w 

zodanig geconstrueerd, dat liet in de achter- 
buurten van welke wereldstad dan ook kan spelen. 
Het begin is aangrijpend en tegelijkertijd karakte- 
ristiek voor de hele sfeer: de begrafenis van een 
kind, dat door de ratten is doodgebeten. De ratten 
zijn eigenlijk hier de verzinnebeelding van de rottig- 
heid en de ellende in East River. Men gaat zelfs 
zo ver, om alle ellende aan de ratten te wijten, hoe- 
wel dit maar ten dele waar is. 
In die troep leeft een groepering, genaamd ,,Dienst- 
gruppe East Rivermonder leiding van Pfarrer Mott- 
ler, die zijn uiterste best doet de situatie zo dra- 
gelijk mogelijk te maken, hoewel dit voor niets 
blijkt te zijn, want hij wordt in feite gehinderd 
door de groep der radicalen, geen slechte mensen, 
maar nuchtere en sarcastische lui, die vol zitten met 
negativisme. 
De hoofdrolspeler Billy, lid van de Dienstgruppe, 
die verliefd is op Ruth, de dochter van Al Winter, 
leider der radicalen. luistert een aeswrek van een 

" A  

paar radicalen af, die van plan zijn opiumsigaretten 
te gaan roken. Billy is hier vroeger ook verslaafd 
aan geweest en vertelt Ruth hun plan te zullen ver- 
hinderen. Wanneer hij 's avonds op de door hun 
afgesproken plek komt, zijn de drie radicalen al 
zwaar aan het roken en vrijwel bedwelmd. Als hij 
daar iets van zegt vliegen zij op en een vechtpartij 
ontstaat. 
Een politieagent draaft op en wanneer Billy yil  
vluchten, schiet deze agent hem neer. Ruth ver- 
schijnt en valt snikkend bij hem neer. 
Vervolgens wordt zijn lijk door de radicalen rond- 
gedragen, en ten slotte is het Pfarrer Mottler, die 
zich afvraagt, waarom er doden moeten vallen, eer 
men elkaar begrijpt. Verslagen en ontroerd verlaten 
de partijen elkaar en men gaat naar huis. 
De story komt vrij aardig overeen met de ,,West 
Side Story", waar het misschien wel op gebaseerd 
is. De opvoering ervan was zonder meer uitste- 
kend, deels door het verbluffende gemak waarmee 
vaak gespeeld werd en deels door de uitstekende 
reaie van de heren A. A. Loof en H. Beekelaar. w 

Reken ik de muziek, de goede dkcors en de verdere 
verzorging bij voorafgaande punten, dan mag 
dit stuk toch wel een uitschieter boven het gemid- 
delde schooltoneel genoemd worden. 
Rest mij nog me af te vragen, waarom onze school 
in het voorprogramma niet vertegenwoordigd was 
en waarom de hoeveelheid mensen van onze school 
(hooguit 15 man) in de zaal zo gering was. 

S. P. 



GROTE VAKANTIE 1965 

Hij wilde 

graag 

studeren, ging 

naar de 

middelbare school 

niet-scholieren lapte 

hij aan zijn 

zool 

met Latijn en Grieks 

stereo en gonio 

voelde hij zich een 

hele heer 

op niet-studerenden keek 

hij neer , 

toen hij na de 

middelbare school 

colleges ging lopen 

voelde hij zich een 

hele piet 

om niet-studenten 

bekommerde hij zich 

niet. 

Na een vreselijk 

geleerd leven 

ging hij 

dood 

voor de 

(niet-gestudeerde) 

doodgraver 

brood. 

Sjepe. 

Fietsend ga ik door de regen. Over een uur zal ik 
wel in Utrecht zijn. Dan zijn 56 kilometers vol- 
bracht van de 126. Ik denk bij mijzelf: W a s  ik er 
maar niet aan begonnen. 
In deze stemming verkeerde ik vrijdag 23 juli, een 
van de meest bewogen dagen van mijn vakantie. 
Twee weken was de school door leerlinaen en lera- 

V 

ren vergeten. De proefwerkweek was achter de 
rug, de proclamatie tot ieders (on-) tevredenheid 
voorbij en ikzelf had mijn tas op de allerlaagste 
plank van mijn kast gedeponeerd. Iedereen profi- 
teerde op zijn manier van de vrije tijd. 
De plannen, allang tevoren gemaakt, konden nu ten 
uitvoer gebracht worden. Zij, die wel eens wat meer 
willen zien dan hun eigen stad, het schoolbord en 
de schoolboeken, trekken er op uit. Vakantie-werk 
moet de reis financieren. 
Z o  stappen de trekkers op hun fietsen en vertrek- 
ken naar de Ardennen, Duitsland en Frankrijk of 
zelfs naar Italië. Bij de thuisblijvers wordt er voor- 
al naar de weerberichten geluisterd of er morgen 
nog zon te verwachten is. Deze laatste groep heeft 
van de zomer nogal pech gehad. Volgens de Bilt 
zijn er deze zomer maar vier zomerse dagen ge- 
weest, hetgeen beneden normaal is. 
Derhalve regende het die vrijdag toen ik aan mijn 
fietstocht naar Herpen begon. Herpen is een klein 
maar bloeiend plaatsje nabij Ravenstein in Noord- 
Brabant. Het diende als voorlopig einddoel van het 
traiect Haarlem-Vaals. 
Maar nu mijn legendarische tocht vol ontberingen. 
Klokke zeven stapte ik met de nationale land- 
kaart, een hoop brood en wat geld in de ijle och- 
tendlucht op. Volgens de van tevoren uitgestip- 
pelde route moest ik eerst de weg naar Aalsmeer 
opzoeken. Dan volgt het 16 kilometer lange eind 
door de vroeger zo beruchte Haarlemmermeer, uit- 
stekend geschikt om warm te lopen. 
De eerste pech liet echter niet lang op zich wach- 
ten. Het gebeurde onder de rook van Uithoorn (het 
was zuidwesten wind). Miin achterband zei: 
,,pangw. Erg aanmoedigend was het niet om in het 
natte aras te zitten met een tocht van honderd ki- 

c8 

lometer voor de boeg, een hongerende maag en on- 
kunde - .  in fietsenachterbandplakspuilenaangelegen- 
heden. 
Door schade en schande wordt men echter nog 
steeds wijs. Met een blijkbaar aangeboren fietsen- 
makerskunst ver hiel^ ik het euvel. Via Miidrecht 
duik ik nu het poldekand in met links een sioot en 
rechts een weiland en kom in Wilnis aan. In een 
café neem ik de eerste rustpauze. 
í hier wacht men). 
Enigszins bijgekimen pomp ik mijn banden voor 
de zekerheid nog eens op en zet al mijn krachten 
in om Utrecht te bereiken. Om te fietsen is het stuk 
oude weg naar Utrecht een van de lastigste die er 



zijn. Met de bestrating van het wegdek verslechter- 
de mijn humeur. In Breukelen kwam bij mij het idee 
op om in de hoofdstad van de gelijknamige provin- 
cie de eerste de beste trein naar huis te nemen en 
in Maarssen werd dit idee tot een vast besluit. Tot 
tenslotte de penvormige Dom opduikt. Nu is de 
stad weldra bereikt en het eergevoel is hersteld. 
Was  voor de kortzichtige fietser Utrecht het eind- 
doel geweest, voor mij was het de mogelijkheid om 
met nieuwe moed mijn tocht voort te zetten. 
Al raadplegende mijn Hansaplast-kaart van Neder- 
land, zie ik dat mijn weg langs Houten voert en een 
halt wordt toegeroepen bij de benedenloop van 
Europa's grootste rivier, de Rijn. 
Maar zover ben ik nog niet. Houten moest eerst 
wel roet in het eten gooien. Houten is een klassiek 
geöriënteerd stadje met een merendeels boeren- 
bevolking, met enkele kwakzalvers van fietsenma- 
kers. Ongelukkigerwijze werd ik gedwongen bij 
drie fietsenmakers binnen te lopen, daar mijn band 
wederom ,,pang7' had gezegd. De derde rijwiel- 
handelaar gelukte het tenslotte met veel inspanning 
de band in de oorspronkelijke staat te leveren en ik 
vervolgde mijn reis. 
De  ij% wordt zichtbaar, die tot mijn grote verba- 
zing om de een of andere onverklaarbare reden Lek 
genoemd wordt. Het pontveer kost maar 15 cent. 
Daarna volgt bij Tiel de Waal, zeer woest stromend 
en de 20-cents-pont moest dan ook een halve cirkel 
maken voor het met veel gevaar de overkant be- 
reikte. Dan ben ik in Wamel, zeer bekend om zijn 
wiel, een herinnering aan een vroegere overstro- 
ming. 
Het einddoel nadert: nog 15 km naar het Oyense 
veer (10 cent) en ook de Maas keer ik de rug toe. 
In de schemering ontwaar ik Oss, waar een aardige 
en handige boerenmeid mijn band plakte, weer lek 
gegaan, maar nu onverwoestbaar hersteld. 
Wanneer de nood het hoogst is, is de redding na- 
bij. Als coda barst er midden op een verlaten land- 
weg een geweldig onweer boven mijn hoofd los, 
waardoor bomen en struiken om mij heen geveld 
werden. In uiterste nood spoed ik mij naar de eer- 
ste de beste boerderij, nauwelijks zichtbaar door de 
striemende regenslagen. Ik heb geluk, het is een 
café. Een echt Brabants café, met een stel boeren 
rond de tafel geschaard, uit volle borst liederen 
zingend. Wat  was het daar warm en gezellig ter- 
wijl het buiten zo onweerde. Toen het weer op- 
klaarde voltooide ik mijn tocht. Om één minuut 
over zeven 's avonds, na 12 uur en één minuut 
onderweg geweest te zijn, kwam ik in Herpen aan. 
Daar werd ik met open armen ontvangen en sloot 
ik mijn ogen. 

Naschrift. Ik zag ervan af de resterende 158 km 
naar Vaals te fietsen; de volgende dag kwamen 
welwillende ouders met lastige broertjes. Met onze 
trouwe volkswagen bereikten we tenslotte heel- 
huids Vaals, in het uiterste zuidoosten van ons 
land; het werd een leuke vakantie. 

Omdat er de laatste tijd zo veel over het verschijnsel ,,inw 

gesproken wordt, heb ik de periode rond de jaarwisseling 

besteed om eens na te gaan, wat eigenlijk in is en ik 

kwam tot de volgende conclusie, die samengesteld is uit 

gesprekken met mensen (speciaal teeners), kranten- en 

tijdschriftartikelen. 

Mocht u het met iets niet eens zijn of u wilt er nog iets 

aan toevoegen, wend u tot de redaktie. 

Dit is in: 

(schrijven over) lang haar 
clarcs 
Bach 
jazz en speciaal 
John Coltrane, Minguss 
beatles 
modekleur paars 
modekleur rood 
schrijven over 't koningshuis 
schrijven over Vietnam 
kunst (speciaal abstract) 
provo's 
J. P. Sartre 
Dave Berry 
kinks 
(suède) ,,laarsjesJ' 
Tolle Lege nieuwe redaktie 
klasse-avonden ,,eigenstijl" 
d'Arteljan en klepper (Volkskrant) 
homosexualiteit 
moderne poëzie 
drank 
fantasiekousen 
kalkoen met kerstmis 
vakantie in Joego-Slavië 
fietsen 
volksliedjes 
A. P. Tsjechov 
boodschappen doen met 
gelakte tassen 
koltruien 
de sirtaki 
Amsterdam 
Londen 
Noorse namen 
James Bond 
shag roken 

SPektator. 



T viering 1965 

Zoals langzamerhand een traditie begint te wor- 
den heeft werkgroep Liturgie van de A.G., ditmaal 
bestaande uit Herman Divendal, Victor Möller, 
Ton Sandfort, Hans Knape en Caspar Smithirizen 
weer een kerstviering georganiseerd, maar ditmaal 
op bredere basis dan vorig jaar ( 1964). Want wa- 
ren er de vorige keer zes Haarlemse middelbare 
scholen uitgenodigd, nu echter kon men van alle 
Haarlemse scholen wel iemand vinden. Dit was al 
een bijzonder groot pluspunt en gaat, dunkt mij, 
meer naar oecumene toe dan dat er een priester en 
een dominee achtereenvolgens een kersttoespraak 
houden. 
Bij de invitatie van een zeker lyceum stuitte de 
A.G. weer op de niet-weg-te-denken tegenwerking 
van de leiding van die school, maar na even door- 
zetten heeft men toch langs illegale weg nog een 
tiental meisjes weten uit te nodigen. Goed gewerkt, 
mannè! 
In de hoedanigheid van A.G.-voorzitter opende 
Paul Rieu de avond en belichtte tevens de beteke- 
nis van het kerstfeest in onze tijd, 
Vervolgens betrad pater van Beurden het podium 
en nodigde ons uit gezamenlijk het ,,Nu zijt welle- 
kome, Jezu Lieve Heer" te zingen. Dit deden wij, 
begeleid door Hans Knape: piano en Karel Bun: 
drums. Steilloos vond ik echter, dat enkele mensen 
geestig trachtten te zijn door ,,Satisfaction" te gaan 
zingen. 
Nu kwam Ton Sandfort, die het kerstevangelie vol- 
gens Lucas op een prettige manier voorlas. 

Een blik, geworpen op het programma, zei ons, dat 
nu dominee Schoch een kersttoespraak zou gaan 
houden. De spreker stelde in zijn uitstekende toe- 
spraak centraal het feit, dat ,,De Heer alles gaf, 
wat Hij had" en dat ook voor ons het kerstfeest 
een feest van geven moet zijn en niet louter van 
nemen. 
Na het overweldigend applaus zongen we weer 
samen en wel het ,,I1 est né, ie divin enfant". Het 
was blijkbaar nodig een Frans liedje te zingen en 
dat terwijl er een uitstekende en in ieder geval niet 
mindere Nederlandse tekst van bestaat. 
Als zesde punt kwam een niet in het programma 
vermeld kerstspel, geschreven en opgevoerd door 
Adelbert Hin en zijn zuster. Modern toneel, goed 
en met overgave gespeeld. Voor diegenen die naar 
,,Halleluja Billy" zijn geweest, kwam er nu een 
bekend duo, namelijk Sindy Myers en Ruud Mul- 
der van het lste Christelijk Lyceum, die wederom 
groot succes oogstten met enkele gevoelige kerst- 
liedjes. 
Mende1 vervolgde de rij van voordrachtkunste- 
naars niet met een, zoals was aangekondigd, kerst- 
spel, maar met een kerstvoordracht, die van de 
omstandigheden van ene Jos en Marga (Jozef en 
,Maria) verhaalde. De voordracht was best accep- 
tabel, maar duurde veel te lang en de declamator 
had een nog al saaie sten. 
W e  zangen weer samen: ,,Er is een roos ontspron- 
gen uit eed'len worteltronk". 
Nu was de beurt aan kapelaan van Rooij. Het 
enige, wat ik van deze ingewikkelde speech be- 
grepen heb, is dat de spreker kerstmis een feest 
van licht en donker noemde. 
Hierna zona de succesvolle Peter van Schoonho- 
ven een ~ g ~ e l s  kerstliedje op meeslepende wijze 
en vervolgens het meezingertje: ,,Keep your eyes - 
on the price". Samen zongen we weer, ditmaal de 
Mahaliah Jackson-song: ,,Mary had a baby"; vrij- 
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: kerstlied, dat uit volle borst werd. 

11111 01 meer plechtige deel van de avond was 
gelopen en het programma vermeldde: Kerst- 
c en gelegenheid tot kennismaking. W e  kre- 
~llemaal een glas heerlijke bowl en na met de 

sre buren geklonken te hebben, dronken we ons 
; en spraken al dan niet gezellig met elkaar. Ge- 
ende dit samenzijn speelde Hans Knape enkele 
te wijsjes en op speciaal verzoek zong Peter 

van Schoonhoven nog een paar liedjes. Er was 
echt sfeer en volgens mij wel het hoogtepunt van 
de avond. 
Tot slot dankte pater van Beurden alle aanwezigen 
voor hun komst en verzocht ons langzamerhand 
weg te gaan. Dat dit bij sommigen heel langzaam 
ging, moge wel blijken uit het feit, dat plotseling 

 fel, waaraan ondergetekende zat te praten 
weggehaald en toen hij opkeek, zag hij enkel 
laar opruimers, verder was de zaal gans ver- 
, Toen ook onze stoelen werden opgehaald, 

we er maar vandoor gegaan. 
cele zwakke delen daar gelaten, is deze avond, 
wel in mindere mate dan de vorige, toch wel 
laagd. 

S. P. 
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C. van Velzen. 

PESE I 

de redding van het westen? 

De ideeën van de mensen ondergaan in de loop 
der tijden grote wijzigingen. W a t  eens zofide was, 
is het nu niet meer. W a t  eens als een deugd werd 
beschouwd. wordt nu veroordeeld en bestreden. 
Zo'n in ongenade gevallen deugd is nu het natio- 
nalisme. 
Eeuwen lang heeft in de politiek van de Europese 
landen het ,,dienen van de belangen van de natie" 
sterk gedomineerd. Kwamen de belangen van twee 
naties ook maar even met elkaar in botsing dan 
leidde dit maar al te vaak reeds tot oorlog. Ge- 
zonde vaderlandslievendheid, op zich niet te ver- 
oordelen, werd vroeger soms zozeer gewaardeerd, 
dat het ontaardde in chauvinisme of erger. 
Niet dat wij het recht hebben onze voorvaderen iets 
te verwijten. Het kon niet anders dan zo. Er heer- 
ste nu eenmaal overal een sterk nationaal aevoel. " 
en de Europese staten, die een leidende rol speel- 
den in de wereld, hoefden niets gemeenschappelijks 
te verdedigen tegen een gemeenschappelijke vijand, 
zodat zij het zich konden veroorloven met elkaar 
om de leidinq te twisten. 
Het nationalisme moest eerst twee grote rampen 
veroorzaken en de verhoudinaen in de wereld vol- " 
komen veranderen, voordat het (vrij) algemeen als 
een kwaad werd herkend. Die twee ramwen waren 
de tw-ee wereldoorlogen, de eerste veroorzaakt door 
de tegenstrijdigheid van de belangen van diverse 
nationalistische staten, de tweede door een wel zeer 
extreem Duits nationalisme. Die laatste oorlog ook 
onttroonde de Europese landen als wereldmachten, 
doordat bijna heel Europa in de as gelegd werd en 
de laatste stoot gegeven werd tot de dekolonisatie. 
De wereldoorlogen hebben geleid tot de oprichting 
van Volkenbond en V.N.: ze hebben ook de nood- 
zaak van Europese eenwording aangetoond. Na 
1945 zijn er heel wat Europese samenwerkings- 
organisaties opgericht, maar de belangrijkste hier- 
van zijn de E.E.G. en E.G.K.S. en Euratom, omdat 
hierin voor het eerst een poging gedaan wordt om 
de nationale soevereiniteit te beperken. Dit is de 
beste manier om de vrede in ons werelddeel te ver- 
zekeren. Als alle volken verenigd worden onder 
één federaal gezag, kunnen zij elkaar niet meer 
beoorlogen. 
Pessimisten verkondigen wel de mening, dat dit 
streven naar een verenigd Europa niet haalbaar is, 
omdat de verschillen tussen de diverse volken zo 
enorm groot zijn. Nu is het om te beginnen hele- 
maal niet de bedoeling om alle inderdaad grote ver- 
schillen wat betreft taal en kultuur te doen verdwij- 
nen. Geen nivellering van Duitsers, Italianen, Ne- 
derlanders, Fransen tot een soort Europees een- 
heidstype. De volken zullen veel eigens behouden; 
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lvlaar bovendien moet men niet zozeer kijken naar 
de tegenstellingen tussen Europeanen onderling, 
maar naar die tussen een Europeaan uit een wille- 
keurig land en bijv. een Arabier. Waarmee ik niets 
kwaad wil zeggen van de Arabieren, maar alleen 
wil laten zien, dat de verschillen tussen Europeanen 
en niet-Europeanen veel fundamenteler zijn dan 
die tussen Europeanen onderling. 
W a t  in elk geval wel moet verdwijnen, dat zijn de 
vooroordelen en de gevoelens van antipathie tegen- 
over vreemdelingen. De Duitsers zouden te 
schreeuwerig zijn, de Belgen te vlot, de Italianen 
te avontuurlijk in de omgang met vrouwen enz. Er 
mag misschien iets van waar zijn, er zal toch beslist 
meer saamhorigheid moeten komen bij de grote 
massa der Europeanen. Het is jammer, dat de 
Europese eenwording tot nu toe een zaak is van 
hoge politiek, waardoor de gewone man er op de 
eerste plaats niet mee in aanraking komt en er op 
de tweede plaats moeilijk warm voor gemaakt kan 
worden via radio, t.v. en krant, vanwege het bij de 
hoge politiek behorende vakjargon. 
Dit neemt niet weg, dat de voordelen van een ver- 
enigd Europa evident zijn. Op de eerste plaats zal 
onze ekonomie er sterker door worden. beter in 
staat om tegenslagen op te vangen. Door het lang- 
zaamaan opheffen van alle in- en uitvoerrechten 
in de E.E.G. wordt het afzetgebied van een bedrijf, 
dat tot nu toe bijv. alleen in Italië verkocht, uitge- 
breid met vijf andere landen. Om die veel grotere 
markt te voorzien, moet dat Italiaanse bedrijf veel 
groter worden en hoe groter een fabriek is, hoe 
goedkoper de produktie. Op die manier beschermt . 
de E.E.G. onze welvaart. 
Dan zal ook onze veiligheid tegen de kommunisti- 
sche bedreiging vergroot worden. Niet eens zozeer 
door de mogelijkheid tot grotere militaire inspan- 
ningen in dit werelddeel, maar meer nog door de 
vereenvoudiging van het bondgenootschap, en 
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een matigende invloed uit te oefenen op washing- 
ton. 
De Amerikanen hebben de neiging om overal waar 
zij een kommunist ruiken direkt met groot materieel 
toe te snellen om het gevaar de kop in te drukken. 
Uiteindelijk bereiken ze daarmee hun doel niet. 
In de gebieden waar ze vechten maken ze zich ge- 
haat, in de rest van de wereld krijgen ze een slech- 
te naam en hun optreden is koren op de molen van 
kommunistische propagandisten. 
Maar bovendien kost het teveel mensen. materiaal 
en geld dat beter besteed had kunnen worden aan 
de oorlog tegen de armoede. En het is wel duide- 
lijk dat één bondgenoot, bijna even machtig als de 
V.S. zelf, in Washington meer invloed heeft dan 
een stuk of tien kleintjes, en meer kan doen om de 
Amerikanen wat meer zelfbeheersing in acht te 
doen nemen. 
Voor de ontwikkelingslanden is een Verenigd 
Europa ook gunstig. Het zou voor hen een veilige 
handelspartner zijn, die waarschijnlijk meer aan 
ontwikkelingshulp kan uitgeven dan de afzonder- 
lijke staten nu samen. 
Als Europa straks nog een grote rol wil spelen in 
de wereld, dan zal het zijn verdeeldheid moeten 
opheffen, want in de toekomst zullen alleen sta- 
ten die hele of halve kontinenten omvatten nog van 
betekenis zijn. De machtigste landen van het ogen- 
blik (de V.S., de Sovjet-Unie, Rood China) z'ijn 
trouwens al zulke staten. 
Het opheffen van de huidige verdeeldheid zou een 
grote versterking betekenen van de westerse wereld 
in politiek, militair en ekonomisch opzicht. Blijven 
we met die verdeeldheid zitten, dan wordt het wel 
niet onmogelijk voor het westen om zich te hand- 
haven, maar we maken het ons dan onnodig moei- 
lijk. De vraag is nu maar, of een versterking in 
politiek, militair en ekonomisch opzicht alléén vol- 
doende zal zijn, als wij er niet in slagen de wereld 
een reeël alternatief te bieden voor het kommunis- 
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Het westen vecht te veel tégen het kommunisme en 
te weinig vóór een eigen ideaal, dat ook de onder- 
ontwikkelde volken iets zegt. Ik kan me wel voor- 
stellen dat rode beloften om de in weelde badende 
elite zijn bezit af te nemen en iedereen een boter- 
ham te bezorgen het bij de verpauperende massa's 
beter doen dan onze ideeën over vrijheid en demo- 
kratie. Men beschouwt zich reeds als vrij, want de 
koloniale bezetter is weg, en de demokratie laat hen 
koud. De bevolking is er niet rijp voor en verlangt 
op de eerste plaats genoeg te eten. 
Wij verafschuwen zogenaamd het materialisme van 
Marx en volgelingen. Maar de hoogste idealen van 
de meeste westerlingen schijnen ook niet verder te 
reiken dan het eigen t.v.-toestel en de eigen auto. 
Als daar geen verandering in komt, zal militaire 
kracht het westen niet kunnen redden. 

Ontwerp omslag: P. Peeters 



Joh tra 
en de Avant-garde 

Een van de jongens die na de dood van Parker op diens 
ideeën voortborduurden en zich met volle energie bezig 
hielden aan deze nieuwe muziek, was de nog tamelijk 
jonge tenorist John Coltrane. Op platen uit die tijd kan 
men nog vele sessions horen, waaraan hij zijn geslaagde 
bijdrage leverde. Maar niets in zijn karriere wees erop dat 
hij de meest invloedrijke figuur zou zijn bij het zich los- 
maken van de langzamerhand wel aangenomen Bop-tradi- 
ties. In tegendeel, de opnamen die hij maakte met Gillespie 
en later met Davis tekenden zich duidelijk af binnen de 
grenzen van de door Parker grotendeels bedachte maat- 
staven. Op het eind van '56 en begin '57 leek het er zelfs 
op, dat de saxofonist, die nu al wat ouder werd en eigen- 
lijk nooit boven het tweede plan was uitgekomen, geruis- 
loos weer van het Jazzpodium zou verdwijnen, een wel- 
gedane arrivé, zoals de geschiedenis van de Jazz er zo- 
velen heeft geteld. 
Maar tijdens zijn zitting in het Miles Davis sextet breidde 
hij de ideeën van Parker uit, en putte er alle mogelijkheden 
uit die er ook maar in zaten en bereikte een ongekende 
hoogte binnen het hard-bop idioom. In een interview met 
Ralph Cleason uit die tijd verteldt Coltrane het volgende: 
,,When 1 was with Miles, I didn't have to think anything 
but about myself, so I stayed at the piano and chords! 
chords! chords! I ended up playing them on my horn". 
Bij het uitwerken van de Bop-maniertjes - ik zal hier tech- 
nisch verder niet op ingaan - kon slechts een uiterst be- 
giftigd creator, slechts een genie als Coltrane zich hier 
doorheen werken, door dit labyrinth van harmonieën en ak. 
koorden, zonder er zelf gek van te worden en, wat nog 
belangrijker is, hierna nog MUZIEK te maken ook. Dit 
alles kon hij slechts tot stand brengen door zijn enorm 
technisch vermogen. 
Een grote stap in zijn evolutie hier aangaande was het 
bespelen van de sopraansax, waarop hij een heel eigen 
stijl creëerde, zonder ook maar iets over te nemen van 
andere sopraanspelers. Over deze stap merkt hij zelf het 
volgende op: ,,ltls let me take another look of improvisa- 
tion. It's like having another hand". 
Het jaar 1961 is een belangrijke mijlpaal in de evolutie van 
Trane. In dat jaar nam zijn invloed en zijn plaats in de 
Jazz-avant-garde vaste vormen aan. In dat jaar ook zei 
Leroi Jones: Most of the avantgarde reed men are beholden 
to John; en het voorbijgaan van enige tijd heeft zeker geen 
afbreuk gedaan aan deze uitspraak. 
Omdat we bekend zijn met Coltrane's vroeger werk, in dit 
verband doel ik  vooral op periodes bij Daves en Monk, is 
het op de voorgrond treden van Coltrane als avantgardist 
niet even schokkend en gewild als dat van bijvoorbeeld 
Ornette Coleman of Cecil Tayler. Deze afwezigheid van 
opzienbaarheid moet ons echter niet blind maken tegen- 
over de voorname rol die Coltrane speelt in zijn benadering 
van de avant-garde revolutie. 
Jimmy Woods, Ken MC Intyre, Wayne Shorter, Sam Rivers, 
Art Davis - dit zijn een paar van de musici die openlijk 
hun ontzag voor Coltrane laten blijken en niet verbergen 
dat ze door Coltrane in grote mate zijn beïnvloed. Ook 
Archie Shepp en Eric Dolphie in zijn late perioden, op 
wier karrieres Coltrane een stuwende werking heeft gehad, 
zijn aan hem zekere elementen in hun stijl verschuldigd. Bij 
deze mensen ligt het er minder dik boven op, zij hebben de 
ontwikkeling Parker-Rollings-Coltrane al achter de rug en 
zijn zelf al verder op de ingeslagen weg voortgegaan, maar 
het wezenlijke van hun muziek steunt nog grotendeels op 
die van Coltrane. 



André Hodeir, een beroemd Frans Jazz-kritikus, heeft eens 
opgemerkt dat het niet alleen het spel van het genie van 
Parker was, maar ook de keuze van zijn begeleiders, die 
hun ideeën met de zijne vermengden, die de fantastische 
muziek voortbracht. Hetzelfde moet van Coltrane gezegd 
worden. McCoy Tyner, Jimmy Garrison en Elvin Jones heb- 
ben minstens de Jazz op hun instrumenten evenzeer be- 
invloed als Coltrane op de sax. Evenals Parker twee de- 
cennia eerder is het Coltrane's keuze van zijn begeleiders 
die juist de volmaaktheid aan zijn muziek geeft. 
Vandaag aan de dag gaat de ontwikkeling van de Jazz 
onder de naam Avant-garde voort. Don Hechman, zelf 
een avantgardist heeft opgemerkt dat sommige van de hui- 
dige spelers Jazz zien als een symbool van sociale veran- 
dering, zelfs sociale ontwikkeling. Geen heviger expressie 
van deze moderne tijd heeft die sociale verandering naar 
zijn mening voortgebracht, dan die welke gevonden kunnen 
worden in de prestaties van lohn Coltrane. 

G. Meysing '66 

N.B. Onlangs is er een nieuwe lp van het J.C.Q. versche- 
nen, waarop men de nieuwste ontwikkeling van het 
kwartet kan horen, de plaat heet ,,THE JOHN COL- 
TRANE QUARTET PLAYS CHIM CHEREE o.a. 
,,lmpulse" A-85. 

Europees-federalistische 
Hersenspoeling 

Op 3, 4 en 5 januari had ondergetekende het genoegen de 
zesde konferentie voor schoolblad-eclacteuren bij te wonen, 
georganiseerd door de Europese Beweging in het ,,Evert 
Kupersoord" te Amersfoort. 
Er  mag dan nogal minnetjes gedacht worden over school- 
bladen, de Europese Beweging denkt kennelijk niet gering- 
schattend over hun redakteuren. Deze organisatie liet 200 
van hen op haar kosten naar bovengenoemd oord komen, 
waar ieder een eigen 1, 2 of 3-persoons kamertje kreeg toe- 
gewezen, en waar de maaltijden het peil van stamppot ook 
ruimschoots te boven kwamen. Dat een en ander geen sinecure 
was, mag verder blijken uit het lijstje heren, die bereid 
waren ons iets over de Europese eenwording duidelijk te 
maken. Daarin vonden wij o.a. een professor, een staatssekre- 
taris, een minister en de Amerikaanse ambassadeur himself. 
Om vast te leggen wat deze en andere deskundigen ons te 
zeggen hadden, werden bij het begin blocnotes en schrijf- 
gereedschap verstrekt, plus een pond Europese brochures. 
U ziet, het was niet kinderachtig. 
Zoals bij een ordentelijke konferentie betaamt, was er een 
lijn in aangebracht. Achtereenvolgens maakten wij kennis met 
de ontstaansgeschiedenis van de Europese samenwerkings- 
organisaties (prof. dr. Brugmans, rektor Europa-College in 
Brugge), de stmktuur van de Europese Gemeenschap, dat in 
E.G.K.S., E.E.G. en Euratom samen (de heer Simons Co- 
hen, hoofd bureau Den Haag Voorlichtingsdienst Europese 
Gemeenschappen) en met de mening van de staatssekretaris 
van buitenlandse zaken, de Blok, over de huidige toestand. 
Op de tweede dag gaven drie dagbladkorrespondenten uit 
Bonn, Parijs en Brussel ons 's morgens de officiele stand- 
punten van de Duitse en Franse regeringen en van de exe- 
cutieven, de leidende organen van de Europese Gemeenschap. 
Van het aangekondigde middagprogramma werd het ,,Euro- 
pees Jongerenforum" in de grond geboord, misschien om 
beter voorbereid te zijn op de komst van de heer Tijler, de 
Amerikaanse ambassadeur. In zijn duidelijkste Engels gaf hij 
zijn Amerikaanse mening over ,,European Integration and 
Atlantic Partnership". 
s Avonds werd de menigte vermaakt met een politieke quiz, 
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Een gedachte die onbewust 
in m'n geheugen rondzwerft. 
Een ideaal dat altijd zal wachten 
om door ons verwezenlijkt te worden. 
Een droom die steeds meer 
naar de waarheid neigt. 
Een werkelijkheid die zich steeds meer 
tot doel strekt om m'n geluk te worden. 
Een geluk dat door jou 
steeds groter zal worden. 
Een nieuw leven dat door ons 
verwezenlijkt zal kunnen worden. 
Een liefde die &r en voor ons 
dit alles zal laten leven, 

ONTMOETING 

Een vage witte lelie, 
een nevelige omgeving. 
De verandering in het weer 
wordt merkbaar 
De lucht wordt zuiverder 
en helder 
Een bootje dobbert midden 
op het water 
De wind drijft het dichter,. . 
dichter bij de lelie. 
Zij sluit zich, mals een ingetogen meisje bij 
de toenadering van een man. 

A. R. 

waaraan zes regionale ploegen van vier deelnamen. Mede 
dank zijn mijn persoontje won de groep ,,Randstad Holland" 
de tweede prijs, met 1 punt achterstand op ,,de Veluwe". 
Een de vorige d,ag opgerichte kommissie bracht daarna een 
geslaagd kabaretuurtje, met ,,de Belgische visie op de Euro- 
pese integratie, door prof. Brugmannelre", de verjaardag van 
minister Luns, met bezoeken van E.E.G.-vrienden, en o.a. 
ook een rake opmerking over de stringente nachtelijke schei- 
ding der seksen. Tenslotte mocht er nog twee uur gedanst 
worden. 
Het onderwerp van de laatste dag was ,,Wat kan de jexgd 
doen aan de Europese eenwording?" Minister Diepenhorst, 
van onderwijs en wetenschappen, kwam de taak van het 
onderwijs daarbij belichten. Hij toonde zich een amusant 
spreker, evenals vóór hem prof. Brugmans en de ambassa- 
deur van de V.S. Tot slot kon men zich in een forumdskussie 
starten met vier mensen uit de publiciteitswereld. Dit was 
overigens niet de enige keer, dat de deelnemers aktief konden 
optreden. Bij alle sprekers was ruim gebruik gemaakt van de 
gelegenheid tot vragen stellen. 
Deze laatste ochtend leverde overiqens niet veel nieuws op. 
Dat kon moeilijk anders, want een scholier kan konkreet niet 
zoveel voor de Europese integratie doen. Het blijft bij be- 
langstelling tonen en bij voorkomende gelegenheden proberen 
anderen enthousiast te maken. De waarde van zo'n Europees- 
federalistische hersenspoeling is, lijkt mij, dat 200 man eens 
goed enthousiast gemaakt worden, zodat ze voorgoed voor 
het ideaal van een verenigd Europa gewonnen zijn. E n  daar 
men van hen verwachten mag dat zij in hun aanvankelijke 
ijver in de door hen geredigeerde blaadjes aandacht aan dit 
stuk politiek zullen besteden, worden ook de talrijke lezers 
daarvan weer eens met hun neus op de Europese idealen 
gedrukt. 
Deze konferentie, die onder leiding stond van de heer van 
Aken, algemeen sekretaris van de Europese Beweging, met 
een staf van vier man, was uitstekend georganiseerd en zeer 
de moeite waard. Ik kan alle toekomstig T.L.-redakteuren 
aanbevelen erheen te gaan. B. Kal. 



De jongeman wiens klassieke trekken u op de foto hierboven 
ziet kwam op 18 juni 1948 ter wereld in Zwolle, waar hij 
bij het doopsel de roepnaam Adri en de achternaam van zijn 
vader nl. Smolders ontving. Na de zusterschool en de lagere 
school doorlopen te hebben belandde hij op het Triniteits- 
lyceum, waar hij nu in 4a zit, Zijn functie is voorzitter. 
Zijn hobbies zijn slapen, organiseren (maar niet van feesten), 
muziek, Zijn favoriete sporten zijn voetbal, tennis en zeilen: 
zijn kleur haar is donkerblond, maar daarentegen zijn zijn 
ogen blauw/grijs. In de muziek bewondert hij vooral Gert en 
Hermien Timmerman en de tenor-saxefonist John Coltrane. 

Na het doorlopen van de zusterschool te Overveen en de 
Aloysiusschool kwam Adelbert Hin (geboreq niet opgericht 
op 14 oktober 1947) op het Triniteitslyceum terecht. Hij zit 
in 3b en is de man, die de centen opmaakt (bij de A.G.: 
thesauriër geheten), Zijn ogen zijn grijs/groen en zijn haat 
is meer donker dan blond, maar zijn hobbies zijn drinken, 
tekenen en schilderen, zijn sporten zijn zeilen en schaatsen 
(buiten 't seizoen). 

Otto Keulen, geboren op 19 januari 1949 in Delft zit, na van 
het Stanislas-coUese te Delft te zijn afgegaan op het Trini- 
teitslyceum en wel in 4b, 
Zijn functie is secretaris en daarbij combineert Otto de hob- 
bies fotografie en deckonica met de sporten hockey, judo, 
zwemmen en schaatsen. Zijn haar is van een peper én zout- 
kleur, zijn ogen grijzer dan blauw en hij vindt de Beatles 
handige zakenlui. 

Deze jongeman is (zo arm als) Job en welke Job? Wel  Job 
Hunfeld. Job werd op 15 april 1948 na chr. in Velzen ge- 
boren en zit nu in IVb, Zijn eerste hobby ging niet door de 
censuur, maar zijn tweede, inbreken, wel. Zijn sporten zijn 
zeilen, (water)~kiën, hockey en tennis. 
Zijn haar hangt tussen donker en blond en zijn ogen hangen 
tussen grijs en blauw (strange effect). Job's functie is: ambte- 
naar culturele zaken. Zijn favorieten op muzikaal gebied zijn 
de Beatles en de Golden Earrings. 



vereniging 

Deze jongeman is zo populair, dat we zijn naam niet eens 
hoeven te noemen, en daarom doen we het toch; Wim BonErer, 
geboren 21 december 1949 (vier dagen voor Kerstmis) te 
Haarlem, Wim zit in IVb (na de kleuter- en lagere school en 
nog drie klassen ,,TriniW doorlopen te hebben) en zijn functie 
in assessor, hetgeen zoveel betekent als hofnar, Zijn sporten 
zijn voetbal en volley, maar zijn hobbies zijn kruiswoordpuz- 
zelen en kaarten, terwijl Toon Hermans en Jules de  Corte zijn 
muzikale favorieten zijn. 
P.S. Zijn haar is donker en zijn ogen grijs/geel/blauw. 

Toen men aan de opperbaas van de A.G. vroeg in het be- 
stuur van de schoolvereniging zitting te nemen, zei Paul Rieu 
(want die is het) meteen ja en zo is hij er dan, 
Paul zit in 4b, hetgeen niet wegneemt dat zijn favoriete sporten 
skiën en hardlopen zijn. Zijn liefhebberijen zijn tekenen en 
beeldhouwen. Paul heeft donkerblond haar, een zware baard 
en blauwlgrijze ogen, (geb. 14-1-1947). 
Paul vindt de Beatles link, in de zin van handig. 

Dit is dan Albert Scholz, de sportraad-man die op 18 augus, 
tus 1947 in Laag, Duitsland; (hoge noorden) werd geboren, 
Albert zit in 4a en doordat zijn liefhebberij en sport de- 
zeifde zijn nl. athletiek, was hij de aangewezen man om de 
sportraad te vertegenwoordigen in de schoolvereniging. Zijn 
neven-hobby is het organiseren van feesten. Hij weegt 70 kg+ 
(op h kop van Jut af) en zijn long-inhoud is 6 liter cate- 
gorie boksers en roeiers. Zijn haar is blond; zijn ogen grijs/ 
groen/blauw en hij is liehebber van Jazz oude stijl. 

Deze knaap die op 24 februari 1950 in Haarlem geboren 
werd, begon zijn openbaar leven op het Triniteitslyceum, 
waarvan hij nu in IVb zit, Zijn naam is Sjef Peeters en 
hij is sinds begin dit jaar hoofdredakteur van de N.V. ,,Tolle 
Lege". Niettegenstaande het feit dat zijn hobby model- 
spoorwegbouw is, zijn zijn favoriete sporten judo, zwemmen, 
roeien en schaatsen (in 't seizoen). Hij is een groot lief- 
hebber (1.65 m) van klassieke muziek, maar ook van de 
Beatles, Kinks, Motions e.d. Tof. slot vermelden wij dat Sjef 
blauwe ogen heeft en donkerblond haar. 
PS. De bril is echt! 

De geestelijke bijstand wordt verleend door de heren Wijkamp 
en van Wees. 



I N  PLAATS VAN 
PATAT 
EBFT INUIH 
W AT!! 
Interview met enige leden 
van de schoolvereniging 

mangat 
voor G. Koek 

Zwevende Zwanen 
Vliegende vogels zijn 
vraagtekens voor 
een ongeboren god, dan 
wanneer de schaal van het tijds-ei gebroken zal 
een nieuwe evolutie van voren naar onderen 
het zwevende vruchtbeginsel 
van ons geesteslicht (dat toch dooft) en 
gekild in een strop van TL. 
0, zwak fluïdum van decadentie wat 
dat mij een hoofd ontzegt drinkend van 
personificatie van haarloze vormgeving 
als wezen met een naamloos zijn 
zónder zijn een met de fictie 
verkoop op de gelakte nagel van de dood 
weest een gat in  een plastic hart een 
kijkraampje voor niets 
niets dan de verschopte getijden 
slaan koude vogels op een exhorbitant 
gunstig spekbeest virulentie tegen de 
heer der vliegen 
zonder onze besmeurde handen op te 
heffen naar de druipsels van de groene paskwil? 
(Neen) 
suiker zenuwen voor de meeuwen 
zonder rood vuur lekkende vogels zijn 
zwaanen Mimicry voor de vlucht van 
een schepping klodders volubiliteit 
van een ongrijpbaar wezen zeeannemoon 

vraag: Vind je het pils nog aan de eisen voldoen? gered door introspectie geborgen in de 
Adelbert: ,,Jaw. retrospectieve multo van ons geweten 

Adri: ,,Hm". naakt door een groene stad, gestokt vóór 
gestokt kon wonden 

Albert: ,,Niet bevoegd". zonder zijn van onze 
Sjef: ,,Nee". spectiale armozijnen oogrozijnen 
Job: ,,Pils, wat is dat?" standwerker in een houtberg als gras 

Wim: ,,Ik weet wat pils is, maar nooit gedronken". geboren de gespecifieerde adhesie 
van teerdruipsels; 

vraag: Opvallende karaktertrekjes? gulpend uit een wond van geschokt 
vertrouwen 

Adelbert: ,,Trekt een weinig met het linkeroog, C. v. Velzen - L. lansen. 
neus wipt ietwat". 
Adri: ,,Karakterloos, ambtshalve". 
Albert :,,Vrij in de omgang". 
Sjef: ,,Goedmoedig, meer goed dan moedig". 
Job: ,,Bezadigd, doch niet verzadigd". 
Wim: ,,Affiniteit voor de exacte wetenschappen". 

Naschrift op Mangat vraag: Verhouding tot de ander? 
Adri: ,,Open-deur politiek". Hier hebben we dan weer zo'n stukje eigentijds ,,prozaw, 
Albert: ,,Is al geweest". (of poezie), dat er altod weer als koek in gaat. 

Job: ,,Andersw. Want gaan we deze ode na, en we laten onze hersen& de 
vrije teugel, dan zien we dat deze decadente taal, wel der- 

Sjef: ,,Goed". . mate zinledig is, dat een ieder zich zal afvragen, wat hier 
Adelbert: ,,ZachtH. bedoeld wordt. Volgens mij weet het langzamerhand wel- 
Wim: ,,Gewoonv. bekende duo dit zelf ook niet, maar tracht een zekere on- 

macht tot het schrdven van een stuk in een serieuzer genre 
vraag: Opinie gemengde school. te verbergen achter een taalkundig mombakkes, dat dit stuk 

wel vormt. 
Adelbert: ,,Allahv. Ik wil hierbij geenszins de auteurs beledigen en hen en 
Job ,,Zeus". eventuele navolgers ontmoedigen dergelijke stukken te 
Albert: ,,Geen baat meer bij". schrijven (de redaktie wil ook wel eens lachen), want - 
Sjef: ,,Niet afwijzend". zoals ik boven al zei - ze zijn van deze tUd en aangezien 

ons blad ook van deze tijd is, hoort 't er gewoon in, maar 
Adri: ,,Ze kunnen de verkiezingen enz. redden". ik zou willen voorstellen: schrijf n ~ e t  alleen deze kostelijke 
Wim:  ,,Zie Albert". onzin, maar tevens een wat conventioneler stuk. S.P. 



K E R S T  

B A S K E T B A L L  TOERNOOI 

Dinsdag 28 december begon het kersttoernooi basketball. Ons 
junioren-team, dat vorig jaar in de halve finale ,,gewipt" 
was, trad nu aan met een sterker team. Het was samengesteld 
uit de volgende 7 spelers: J. Ides, A. van Velzen, G. Steen- 
brink, G. Bremmers, C. Al, J. Willems en E. Mascini (aan- 
voerder). De eerste wedstrijd werd gewonnen met 28-20 
van de L.T.S. Deze uitslag deed niet vermoeden dat onze 
junioren het nog ver zouden brengen. In de volgende wed- 
strijden echter toonde Triniteits zijn ware kracht. Achter- 
eenvolgens werden de teams het l e  Christelijk Lyceum (23- 
l ) ,  de Meester Bruchschool (28 - 6) en het Coornhert Ly- 
ceum (28-10) van het veld geveegd. Hiermee drong ons 
junioren-team, voor het eerst in het bestaan van dit toernooi, 
tot de finale door. De tegenstander was het team van het 
Marnix-lyceum. Na een achterstand van 2-0 gingen de jon- 
gens aan een kleine voorsprong bouwen. J. Ides en J. Willems 
zorgden beurtelings voor de punten terwijl het duo Mascini- 
van Velzen de verdediging goed dicht hield. In de tweede 
speelhelft kwam de tegenstander echter goed terug. J. Wil- 
lems werd met 4 persoonlijke fouten naar de kant verwezen 
en J. Ides werd vervangen. Z o  kwam het dat ons team in de 
verdediging gedrongen werd en met de hakken over de sloot 
kampioen werd. Uitslag 20-17. 

TRINITEITS I. 

Na een intensieve training, gedurende enkele maanden, voor- 
al op het gebied van voetenwerk, techniek en systemen, nam 
in de Kerstvakantie een sterk le  team deel aan het basketball- 
toernooi. De le  wedstrijd al toonde dat het l e  hoge ogen zou 
gooien. Het moest n.l. aantreden tegen de kampioen van ver- 
leden jaar, de Klaas de Vries ULO I. Dank zij bij vlagen 
uitstekend spel werd onbedreigd gewonnen (29-9). 
De volgende tegenstander was de Hartenlust ULO I. Ook dit 
team had tegen het onze niets in te brengen (30-9). In de 
kwart-finale was het Lourens Coster Lyceum de tegenstander 
Het werd een regelmatige overwinning (34-g), dank zij goed 
spel van Triniteits. Alle rebounds, zowel in de aanval als in 
de verdediging waren voor ons le. Onder grote belangstelling 
werd een paar uur later in de halve finale gespeeld tegen 
Lourens Coster Lyceum I. Zes minuten lang bleef de stand 
dubbelmank, maar daarna sprong Lourens Coster I via 4-4 
naar 10-4. Het ergste werd gevreesd, maar ons l e  toonde zijn 
uitstekende mentaliteit. M. v. Schaik groeide naar een prach- 
tige vorm. Hij had de pivot van de tegenstanders in de man- 
to-man zo goed in zijn greep, dat de Lourens Coster man 
geen punt kon scoren. Piet Timmermans en Theo Bremmers 
plukten alle verdedigingsrebounds, terwijl Theo Duyn en 
Theo Koops de toegang tot de buchet hermetisch afsloten en 
Hans van der Meyden de punten scoorde. De stand werd 
gelijk. Hans van der Meyden ging in samenwerking met 
Theo Bremmers het dubbelspelletje spelen. Door te harde 
charges mochten zij strafworpen nemen, waardoor de stand 
via 15-1 1 op 17-13 kwam, welke ook de eindstand was. 



Evenals het juniorenteam voor het eerst in 40 jaar in de 
finale! Tegen de H.T.S. De prognose was dat de H.T.S. een 
gemakkelijke zege zou behalen. De voorspellers leken gelijk 
te krijgen, want H.T.S. I nam een 12-6 voorsprong, die uit- 

groeide tot 18-8. Pas toen 'werd ons le wakker geschud en 
door de zeer doeltreffende afstandschoten van Hans van der 
Meyden liep het via 18-12 in tot 28-24. Deze stand bleef tot 
de rust ongewijzigd. De spanning in het Krelagehuis was te 
snijden. Na  de hervatting bracht Triniteits het verschil on- 
middellijk temg tot 2 punten. De skrijd ging gelijk op getuige 
de cijfers 36-34, 40-36, 42-43. De verdediging zat goed dicht, 
maar in de aanval moest het te veel komen van Hans, die in 
totaal 29 punten scoorde. 
Bij de stand 4,s-48 moest Martin van Schaik met 4p'tjes het 
veld verlaten. Daardoor kwam H.T.S. qua lengte in het 
voordeel en mede door een arbitrale blunder sprong H.T.S. 
naar 52-48. Het einde kwam met 54-50 in het voordeel van 
H.T.S. I. Het was een uitstekende wedstrijd. Zelden werd in 
de finale zo goed gespeeld. 
Hans Thoolen verving M. v. Schaik in de slotfase naar be- 
horen. De jongens die dit prachtige resultaat behaalden wa- 
rei: M. v. Schaik, P. Timmermans, T. Bremmers, T. Duyn, 
H. Thoolen, T. Koops en H. v.d. Meyden (trainer en 
playing coach). 

Sportredacteur. 

GEEN 
MEESTERRESULTATEN 

Aan het schoolschaaktoernooi op 27, 28 en 29 december heb- 
ben veel Trinitariërs deelgenomen, maar geen van allen heb- 
ben ze indrukwekkende prestaties geleverd. De hoofdgroep, 
voor sterke spelers, telde 16 deelnemers, de bijgroep, voor de 
minder sterken, 27 schakers. 
In de hoofdgroep werd eerst een partij gespeeld om te bepa- 
len, of men in groep A (winnaarsronde) of B (verliezers- 
ronde) zou komen. De tweede partij maakte uit of men in 
groep AA of AB (winnaars- resp. verliezersronde van groep 
A ) ,  BA of BB (winnaars- resp. verliezersronde van groep B) 
zou spelen. De bijgroep werkte met het Zwitsers systeem, 
waarbij ieder steeds speelt tegen iemand met gelijk aantal 
punten. Heeft iemand bijv. uit drie partijen twee punten, dan 
speelt hij in de vierde ronde tegen iemand, die ook uit drie 
ronden twee punten heeft. 
In de hoofdgroep hadden wij in groep AA slechts één ver- 
tegenwoordiger, Kees Snel, die echter niet verder kwam dan 
twee remises tegen Boonstra en Schepel. De winnaar van 
deze groep en daarmee van het toernooi werd de Mendelier 
Marcel Janssen, die ook remise speelde tegen Boonstra, maar 
van Snel en Schepel won. 
De bijgroep was wegens zijn omvang in tweeën gedeeld. In 
één van de twee groepen stond Frank Divendal tenslotte met 
acht punten uit negen partijen samen met Fred Hoorning 
aan kop. Met ,,vluggertjes" verloor hij van deze, en werd 
daardoor officieel tweede in zijn groep. Hij moest toen nog- 
maals ,,vluggertjesw spden om de derde of de vierde prijs 
tegen nummer twee van de andere groep, Blom, en ditmaal 
was hij gelukkiger. Aldus haalden wij nog een derde prijsje 
in de bijgroep. Fred Hoorning van het Lorentzlyceum werd 
hier eerste. Ziehier de belangrijkste uitslagen en de resultaten 
van de Trinitariërs in de hoofdgroep: 

Hoofdgroep: 

1 Marcel Janssen 
2 Schepel 
3 Kees Snel - Boonstra 
BA 
2 Jos Henrichs 
3 Bob van Baarsen 
4 Benedict Ka1 
BB 
1 Adri Smolders 
2 Henk Vringer 
3 Martin Buschman 
4 Noud Vromans 

Bijgroep 

1 Fred Hoorning 
2 Romijn 
3 Frank Divendal 
4 Frans Blom 

2% punt 
1% punt 
1 punt 

2 punt 
1 punt 
O punt 

3 punt 
2 punt 
1 punt 
O punt 

Wegens de gebrekkige administratie van de resultaten in de 
bijgroep kunnen we u helaas niets vertellen over de prestaties 
van de zes andere Trinitariërs daarin. B. Kal. 



Si-tAKEST ONES 

Daar de Shaker zich op dit late uur na deze ver- 
moeiende schooldag, niet bij machte voelt om een 
quasi - geestige inleiding (want daar komt het 
meestal op neer) te schrijven, wil hij volstaan met 
de traditionele nieuwjaarswens (in maart) uit te 
spreken. Ik steek dus meteen van wal. 
De heer van Wees, zeer ijverig aan het onder- 
wijzen, wordt onderbroken door een brullende 
lach van een ventje op de achterste bank. 
,,Wat betekent dat?" zegt de heer van Wees. Zijn 
buurman: ,,Hij heeft een uitslaand binnenpretje". 
De heer van Wees, zeer nadrukkelijk op de deur 
wijzend: ,,Dat moet drastisch veranderen, anders 
wordt het inslaand buitenpretje!" 
In IV B levert de overgang van het vertalen van 
Gajus Julius Caesar op Marcus Tullius Cicero eni- 
ge moeilijkheden op. Want  het onderwerp wordt 
anders en ook het gezegde verandert (aldus onze 
leraar latijn). Maar, zo voegen wij eraan toe, het 
lijdend en eventueel meewerkend voorwerp blijven 
steeds dezelfde: de klas! - Dezelfde docent zei la- 
ter in zijn les, doelend op het koude weertype van 
de afgelopen nacht: ,,Het heeft vannacht gefrô- 
zen." 
De heer Terstegen tijdens het vertalen: ,,Je moet 
het antecedent er met verstand uithalen, het is geen 
grabbelton". 
Eh de heer van Nmrt: , ,Wat is dansen? Dansen 
is het ekskuus om een persoon van de andere kunne 
te kunnen vasthouden!" 
Leerling: ,,Ja, meneer, ik stik hier bijna!" De heer 
Douwes, op gelijke toonhoogte: ,,Nou, er zal aan 
jou niet veel verloren zijn." 
Dit is het einde van het eerste gedeelte. 

Hier begint het tweede gedeelte. 
De heer van Wees: ,,Ik constateer, dat de juiste 
lessfeer hier helemaal ontbreekt. . . dat betekent 
niet, dat we moeten ophouden". Even later tot leer- 
ling: ,,Wil jij eens op de jouw eigen eigenwijze 
wijze je mening hierover geven?" 
De heer Klant, een uit zijn schier onuitputtelijke 
reeks van anekdoten en verhalen ophalend: ,,In die 
tijd gaf ik les op een lagere school. In de Ijangen 
kon je zien, wat de leerlingen op biologisch gebied 
gepresteerd hadden." 
De heer Koek, doelend op het tijdsein: ,,als straks 
de fluit gaat. . ." 
Uit het klasseboek van V B2: Maken en leren, zo- 
veel als je wilt! 
Mijnheer Terstegen: ,,Ik heb hem nu zover weten 
te krijgen, dat hij zich tijdens het zevende uur vrij- 
willig aanbiedt." 
VIA, leerling vertaalt: ,,De grote Turnus, rijk aan 
grootvaders." De heer Douwes: ,,Je hebt me ge- 
sticht!" 
Hier eindigt het tweede gedeelte. 

En hier begint het derde gedeelte. 
De juf: ,,Je moet leren, alsof je het verhaal be- 
grijpt." 
Aan het einde van een latijnse les: Leerling: ,,Mijn- 
heer, het is tijd!" 
Dhr. Douwes: Dat zullen we wel merken, wanneer 
het tijd is". 
De heer Bekkers (godsdienst) : ,,Het achterwerk 
van een neger, een stuk kultuurbonk." 
De heer Douwes: , ,Wie zit hier in zijn onder- 
broek!?" 
Hier eindigt het derde en laatste gedeelte. 

shaker 
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O.L.V. GLORIA & M. TSCHERNOFF - J. L. ZIELSTRA 
WAGENWEG 208 - HAARLEM - TELEFOON 19988 

Klassiek ballet-bewegingskunst - Modern ballet-style american jazz voor meisjes en jongens 
Ballroomdances - foxtrot - tango - cha cha en dansnoviteiten als jive - bossa nova - twist etc. 

Speciale clubs WOOF R.K. Middelbare scholieren 



I BOEKHANDEL H+ COEBERGH 
Gedempte Oude Gracht 74 Haarlem Telefoon 1 75 17 

Gevestigd sinds 1892 

FRANS PERQUIN 

Algemene 1 Gespecialiseerd in 

WARMTELEVERANCIER SINDS 1887 

KOLEN en OME 

en 

Wetenschappelijke 

Boekhandel 

TELEFOON 1021 2-1 3856-1 3857 

katholieke 

literatuur 

Antiquariaat 

SPORT-ARTIKELEN 
SPORTIEVE KLEDING 

COMPLETE I KAMPEERUlTRUSTINGEN 

I SPORTMAGAZIJN I 

'1 TWIJNDERSLAAN 7 - HAARLEM - TELEFOON 151 16 ( 

ook voor uw school 

kunt uw goede gebruikte 

schoolboeken kopen ! ! 

C .  R E E S  - Schildersbedrijf 
WESTERHOUTSTR. 34 en JACOBSTR. 7 *  

(WERKPLAATS) 

Voor beter werk 
HAARLEM - TELEFOON 12073 

Wi j  leveren U die voor zover de voorraad 

strekt in goede staat en onder garantie en be- 

rekenen voor deze boeken 66 van de prijs 

bij uitgave. 

Onze afdeling Nieuwe Boekhandel zal U w  be- 

stelling gaarne aanvullen met nieuwe boeken. 
l 

vandijks boekhuis 
i OUDESTRAAT 26, KAMPEN 

Voor Gas 
Water 

fi Electrieiteit 

I Techn. Bureau T H E B  B O N A R I U S  
I Soendaplein 34 - Haarlem Noord - Telefoon 1 37 83 

Giebels IJzerhandel n.v. 
Ged. Oude Gracht 5-7, HAARLEM, Telefoon 174  38 (5 lijnen) 

RAYONVERTEGENWOORDIGERS 

Lipsv Slotenfal,riek - Grrtsso pneumatiscli gereedschap - 
Philite Bouwbeslag - Hoek's Zuurstoffabrieken - Belzer 
gereedschappen - Shell-. Buta- en Propagas Mij. Oxy- 
genium. Schiedam. 

I Firma A. J. van der Pigge ( 
Het bekende adres voor 
CHEMICALIEN EN DROGERIJEN I 


