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Zaterdag 17 oktober: Vanmorgen heb ik 
mij tegoed gedaan aan wat geestelijk 
voedsel. Er waren niet veel mee-eters. 
Hier en daar zat een jongmens waf te 
herkouwen, terwijl een verschijning in 
toog bedrijvig heen en weer liep. 
Alle lof voor deze taaie volhouder. Laat 
ik hem tot voorbeeld stellen voor al die 
vegetariërs, die nu pas na vijf jaren, door- 
hebben dat, het hun niets zegt". Het is zo 
typisch dat zij, wanneer eenmaal de 
dwang van school uit weggenomen is, 
over zo'n eminent onderscheidingsvermo- 
gen beschikken. 
Vriidao 23 oktober, hebben de abituriën- . " 
ten en ook V I  B ' n  uitstapje gemaakt naar 
Schaesbergen bij Arnhem. Zij werden 
daar vriendelijk ontvangen door een man 
met wat sterren, die kennelijk iets met het 
leger te maken had. Later bleek dat er te 
Schaesbergen een luchtmachtbasis is ge- 
vestigd. .,Een luchtmachtbasis mannè, is 
een basis voor de luchtmacht en de lucht- 
macht kost veel geld! Waarvoor dient 
een luchtmacht? Organiek is een lucht- 
macht een wapen, dat de atoombom fe- 
genhoudt. (gelieve de klinkers langerekt 
te lezen). Waarom zou de luchtmacht 
de atoombom willen tegenhouden? Nou, 
als de luchtmac11t het niet zou willen, 
waren er misschien wel andere mensen 
die het zouden willen, b.v. het vollek. 
Want  het vollek, mannè, hebben we no- 
dig om ons wapen in stand te houden, 
om helmen te kopen en voor de Iichfin- 
gen!" Hierna werd hun van staatswege 
een kop koffie m d  een Arnhems meisje 
verstrekt. Sommige jongens aten haar op, 
andere begonnen aan haar te likken, 
slechts enkele lieten haar liggen. 
Er was voor hen een aantrekkelijk pro- 
gramma samengesteld. Omdat het in Ne- 
derland nog wel eens wil regenen, was de 
commandant zo slim geweest een buiten- 
programma voor mooi weer en een bin- 
nenprogramma voor lelijk weer in elkaar 
te zetten. Daar de lucht wat betrok en er 
hier en daar spetters vielen, koos de 
overste het buitenprogramma. Dit be- 
stond uit het overlopen van een groot 
stuk heide fot aan een paal en vanaf de- 
ze paal weer terug naar de kazerne. On- 
derweg zou er gelegenheid zijn de ver- 
woestingen te bezichtigen, welke door een 
of  andere divisie waren aangebracht. 
Maar door de regen liep dit geheel in de 
soep. Deze soep werd om drie uur ver- 
orberd: het was snert. Na een onvergete- 
lijke leerzame dag, kwamen allen om acht 
uur op school aan. 
Vrijdag 30 oktober: huldiging van de 
jubilarissen mhr. Gieling en mhr. Gree- 
venbroek. Om tien uur begonnen we met 
zingen en om elf uur hielden we ermee 
PP' 
s-Middags kwamen er wat sprekers aan 
het woord, die met zijn allen 150.000 
woorden de zaal inslingerden. Voor de 
afwisseling trad er een stel mensen voor 
ons op van beiderlei kunne, die heel waf 
konden: ze bewogen met vliegers, reden 
op denkbeeldige fietsen, gooiden met 

stoeltjes, maar spreken konden ze niet; de 
hele voorstelling zeiden ze geen woord. 
Van  tijd tot tijd kregen we evenwel een 
stem te horen, die deed denken aan een 
verzorgd dameshondje. 
In verband met de dure tijden ging de 
cola, dit jaar aan onze neus voorbij, maar 
wie zou dit euvel duiden? Tenslotte had- 
den we al zoveel moeten slikken. Het was 
een geslaagde middag. 
's-Avonds werd er door de hogere klas- 
sen gedanst. Aan de vruchten kende men 
de bomen: sommige hupse wezens dans- 

Blijheid, levenslust 
Hoelang duurt 
dit nog? 
Het uur des onheils 
nadert. 
Maak je klaar, 
ontvang de geesten 
Blij, levenslustig. 
Dat is mijn 
redmiddel 
voor 
zaligheid. 

Een eeuwige vuurgloed 
zalig uitzicht 
zonder te weten wat 
zwerfend over de 
geestelijke wegen 
zonder 
nadenken 
stil wachtend 
Tot 't lot mij 
vrolijk maakt 
en leert vergeten 
wat ellende bracht. 

Grimbergen 4bl  

ten volgens Schröder-stijl (uitsluitend 
R.K.) terwijl anderen wat losser uit de 
voeten kwamen. Zij hadden waarschijn- 
lijk les genoten in een neutrale omgeving. 
Wist  de Rector hiervan? 
Het viel mij op, dat de polonaise niet van 
harfe ging, maar desondanks durven we 
zeggen, dat de dag zowel voor de jubila- 
rissen, als voor de Rector, als voor de 
beide conrectoren, als voor de leraren, als 
voor de leerlingen en mhr. Grobbe onver- 
getelijk is geweest. 

Maandag 2 november. Vandaag kon men 
aflaten verkrijgen. Ik heb er 20 gehaald. 
Hoeveel U? U doet toch ook elk jaar 
mee? Wij doen thuis een wedstrijd, wie er 
de meeste heeft. Onze buurvrouw had er 
eens honderd op één dag, maar ze had 
geen hoed op en dan telt het niet. 
Woensdag l1  november: St. Maarten. 
W i e  kent deze beminnelijke man niet? Hij 
gaf de helft van zijn mantel aan een arme 
man. Doe hem dit eens na! Hulde aan 
deze heilige, hulde ook aan alle lieve 
bedelende kleinen, door wie ook wij ons 
als Martinus kunnen gedragen. 
Vrijdag 13 november: vandag heb ik 
onder een ladder door gelopen, 
Zaterdag 14 novermber: vandaag kreeg 
ik een 3 f  voor wis- en natuurkunde. 
Zondag 15 november: vandaag was hef 
een Zondag na Pinksteren. 
Dinsdag 24 november: Mevr. Grobbe en 
Mhr. Grobbe waren vandaag 12% jaar in 
de echt verbonden. De Duitsers zouden 
zeggen (nou, zeggen?) ,,Sie leben hoch !" 
Wij willen wat horizontaler wensen: zij 
leven nog lang om toe te nemen in wijs- 
heid en welbehagen bij God en bij de 
mensen. 
Woensdag 25 november: Culturele Dag. 
's  Morgens werd er door de hogere klas- 
sen gedeclameerd, muziek gemaakt en ge- 
miemd (spreek uit: miempt). Wij hebben 
genoten van allen, die optraden, ook van 
mhr. Helwig. 
Uit diens rede bleek dat de jury voor een 
zeer moeilijke taak gestaan had. Dit was 
ook wel te merken. 
Na mhr. Helwig kwam mhr. Klerkx de 
mening van de opsteljury vertolken. Hij 
deed dit op zijn eigen, zo sympathieke 
wijze. 
De onthutste prijswinnaars mochten na 
hem begroet te hebben de heer Coebergh 
een hand schudden en van deze een stra- 
lende lach ontvangen. 
Vervolgens vertelde pater van Beurden 
een interessant verhaal over de dieren- 
tuin in Rotterdam en schonk aan Lourens 
Sfuifbergen de eerste prijs voor zijn virtu- 
oze en toch zo gevoelige Bachvertolking. 
' s  Middags waren de lagere klassen aan 
de beurt om cultuur te bedrijven. Zij be- 
nutten deze kans ten volle. Een hoera voor 
al deze Guus Hermesjes, want er is moed 
voor nodig, om ondanks de drukkende 
last van het huiswerk, toch nog tijd te 
vinden eens cultureel op de tenen te gaan 
staan. 
Het enige wat mij die dag tegenviel was 
de aankondiging op het programmablad 
van Harry Preenen, eerzaam leraar van 
het Mendelcollege. Waarom deze erudiete 
man bij zijn voornaam genoemd? Getuigt 
dit wel van voldoende eerbied jegens zo'n 
aardige causeur? Als wij de moed zouden 
hebben op school te spreken over Mevr. 
Kamer noemden we deze lieve lerares 
toch ook geen Ada? 
De culturele dag werd besloten met de 
christelijke groet. Amen. 

Melis Stoke Brandt. 



IN MEMORIAM 

PIETER MASCINI 

Op dinsdag 15 december werd Pieter Mascini het slachtoffer 
van een ernstig verkeersongeval. De onoplettendheid van een 
autobestuurder was de oorzaak van een onverwacht leed 
in zijn familie- en vriendenkringen. De enorme belangstelling 
bij zijn uitvaart en begrafenis bewees duidelijk hoe groot zijn 
vriendenkring was. 
Wij kenden Pieter als leerling van onze school met een bij- 
zondere belangstelling en begaafdheid ten aanzien van de 
sport. Het was dan ook min of meer vanzelfsprekend, dat hij 
zich na de middelbare school verder ontplooide o p  de sport- 
academie. De laatste tijd hebben we hem leren kennen, hos- 
piterend op onze school, als een toekomstig leraar, die in 

staat geweest zou zijn het eigen élan over te dragen op 
anderen. 
De sympathie, die hij én als leerling én als hospitant aller- 
wegen ondervond, was gebaseerd op zijn innemende persoon- 
lijkheid, zijn openheid naar buiten en zijn innerlijke bescha- 
ving. In Pieter heben wij iemand verloren, die in staat was 
de ander te inspireren door zijn'levensblijheid, gefundeerd op 
zijn christelijke levensovertuiging. Ik ben ervan overtuigd, dat 
deze inspiratie voor hen, die hem kenden, blijvend zal zijn; 
dat is ook de grote troost voor allen - faimlie en vrienden - 
die achtergebleven zijn. 

Rector. 

p i e r b a r e  lezers 

Het is zonder twijfel een onverwacht genoegen zo snel alweer 
een persklare Tolle Lege onder uw ogen te hebben. E r  zijn 
dan ook wederom menige uurtjes aan besteed om u een zo 
prettig mogelijk nummer van de oude redactie voor te scho- 
telen. Inderdaad nog steeds de oude redactie maar in deze 
uitgave komt daar verandering in, want de nieuwe redactie is 
reeds samengesteld. Het is nu nog niet noodzakelijk haar voor 
te stellen, daar ze dat in het volgende nummer graag zelf wil 
doen. W e  kunnen wel alvast meedelen, dat er een aanzien- 
lijke verjonging plaats heeft gevonden en dat de getalsver- 
houding gymnasiasten - h.b.s.'ers behoorlijk democratisch is 
geworden. Reeds bij voorbaat hebben wij een groot vertrou- 
wen in hen. Tevens is deze editie naast een afscheid een jubi- 
leum. Immers dit laatste werk van de oude redactie is even- 
eens het tiende en omdat men bij een schoolblad moeilijk kan 
werken met twaalf-en-een-halfde nummer hebben wij besloten 
het dan maar bij wijze van uitzondering te houden op het 
tweetallig stelsel. Nu is dat in zoverre toch niet verontrustend, 
omdat hier geen uitgebreide viering zal volgen, zoals een 
korte herhaling van vorige nummers al zou dat de taak om 
dit blad te vullen vereenvoudigd hebben. 
U vindt in de T.L. van deze maal een min of meer uitgebreid 
verslag van variërende gebeurtenissen, die zich op en rond 
onze school hebben afgespeeld, verlucht met een enkele prent. 
Daarnaast zult u twee van de drie bekroonde opstellen van 
de Coebergh-prijsvraag lezen. 
Verder is er vrijwel niets te zeggen of het moest al zijn over 
het ontstellende gebrek aan copy, waar wij nog altijd mze 
zitten, maar die uitroep is ieder langzamerhand wel bekend. 
Alleen zou ik nog willen opmerken, dat een ieder die kritiek 
heeft op het schoolblad - vaak niet ten onrechte - wordt ver- 
zocht deze op een net stukje papier neer te schrijven en in te 
leveren bij de hoofdredactie. H. v. W. 

I TOLLE LEGE 
Schoolorgaan van het Triniteitslyceum 
W 9 6 4  ' 6 4 -  dS 
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AG: Zoals steeds: ongelrende alqtiviteit 

Zou het doel van de AG - wat sommigen hopen - zich be- 
perken tot het vol krijgen van de schoolkapel, dan kon zij 
wel opdoeken. Aan het begin van het vorig schooljaar werd 
dan ook ingezien dat de medewerking van meerdere mensen 
dan tot dan toe het geval was, gewenst was en daartoe on- 
derging het kader, dat tot dan toe slechts uit het bestuur en 
de moderator had bestaan een flinke uitbreiding. Om ieder 
dit nog even in herinnering te brengen: we bezitten thans: 
1. een kaskommissie; doel: toezicht op de financiën. 
2. een materiaalkommissie, die al de AG-spullen uitstekend 

beheert. 
3. werkgroep liturgie heeft vorig jaar o.a. verzorgd: 

een paasmaaltijd 
nieuwe opzet van de bedevaart naar Heiloo 
community-singing 
Van AG-films heeft men het afgelopen jaar weinig ver- 
nomen; de filmraad, die er aanvankelijk was, is dan ook 
aan de schoolvereniging overgedragen. 

4. Werkgroep kontakt is 't verbindingsnetwerk van de A.G. 
Men heeft - zoals ook de andere werkgroepen - een ver- 
tegenwoordiger in het hoofdbestuur; mensen, die kontakt 
onderhouden met instellingen die voor ons van belang 
zijn; reklamemensen; een vertegenwoordiger in de redac- 
tie van Tolle Lege - het initiatief hiertoe kwam van bin- 
nen uit de groep. 

5. werkgroep Aktie is er voor de organisatie van de echt 
grote akties, zoals onlangs de St. Nicolaas-Aktie. 

Indrukken van een Sinterklaas 
De sfeer proef je meteen al, wanneer je de kantine binnen- 
komt: Grimeurs, die de hele dag bezig zijn, gunnen zich net 
een broodje: een sinterklaas kamt binnen en ontdoet zich me- 
teen van de meest lastige dingen. Zwarte pieten klagen dat 
er zo weinig af kon bij de mensen. Een bisschop in statu 
nascendi knikt je waardig toe met een hoofd, dat van boven 
kaal, daaromheen zeer weelderig begroeid is. Voor je het 
weet, zit je zelfs op een stoel en is men je gezicht aan het be- 
smeren met weet ik wat voor spul. Net wanneer je denkt, de 
hele avond met een stijve nek te zullen lopen, kun je opstaan 
en word je voorzien van de nog steeds niet etravagante kle- 
ren. Tenslotte tracht men je hoofdhaar en baard vast te lij- 
men met een enorm stinkende substantie en met mijter, staf 
en boek verwijder je je met een voor zo'n oude man onqe- 
woon vitale haast, die het gevolq is van het feit, dat je op dat 
moment al bij iemand binnen had moeten wezen. 
En dan gaat het beginnen. Je eerste bezoek is in een flat, 
waardoor je er meteen aan gaat denken je rokken op te tillen 
bij het trappen lopen. Je begint met pech, want de kinderen 
beginnen te huilen als je hun gebreken van het papiertje op- 
noemt. Pas bij het vierde bezoek wordt koffie aangeboden en 
een flink stuk taart voorgezet, waarvoor je tussen baard en 
snor een opening maakt. Als je het gebak met baard geheel 
verorberd hebt, is het hoog tijd weer weq te gaan. Nu kom je 
ergens waar zeker twaalf mensen zitten te wachten. Het lijstje 
van vier kinderen wordt - onder zorgvuldige assistentie van 
ma - afgewerkt en dan moeten de grote kinderen even bij 
Sinterklaas komen. Men geeft je bier en vraaqt of het soms 
wenselijk is, dat dit met een rietje opgedronken wordt, wat je 
natuurlijk afslaat. Bij de laatste wordt het gezellig gemaakt; 
na drie kwartier belt de chauffer ongeduldig aan en qaat het 
terug naar school. Men zegt dat je de op één laatste bent, 
maar niet allen ziin het het daarmee eens. Als je je dan 
ook gewassen hebt, doen ze de lichten uit. Om half elf 
als ieder op de cour staat om weg te gaan, komen dan 
plotseling een zeer verlate sint en piet binnen, die maar gauw 
hun AG-eigendom uit moeten trekken en zich van wat hen is 
aangesmeerd thuis moeten ontdoen. En dat alles vond plaats 
op één zaterdagavond. 

De opbrengst van de ,aktie 
Deze was nog niet bekend op het moment dat deze kopy in- 
geleverd is; zeker is dat hij groter is dan die van het vorig 
jaar. 

Verdere aktiviteifen 
Tussen het tijdstip dat dit geschreven is en dat, waarop jullie 
het lezen, hebben we alweer achter de rug: 
1. Kontaktweekend van het centrum ,,kontakt der kontinen- 

ten" op 12 en 13 december. 
2. Kontaktbijeenkomst van het ,,Europaseminarie" op 4 en 

5 januari. 
3.  Oekumenische kerstviering met scholieren uit heel Haar- 

lem op 23 december. Verslag hiervan waarschijnlijk in de 
volgende Tolle Leqe. 

(Pianorecital 

Om de dagelijkse gang van zaken maar eens cp forse wijze 
te doorbreken heeft de Rector (,,Ach, het is het proberen ten 
volle waard") het initiatief genomen om op de 14e oktober 
een vreemde pianist aan te trekken. Nu weten wij niet geheel 
of het hoofd der school volledig op de hoogte was, wie hij 
had aangetrokken; in ieder geval staat het als een huis zo vast, 
dat dit nu niet de manier bleek om de jongelui een aangename 
middag te bezorgen, hoewel het streven op zich lofwaardig is. 
Gelukkig hebben we geconstateerd dat onze leider bij het aan- 
horen van de voortgebrachte wanklanken niet zelden een col- 
laps nabij was. Zelfs het plotseling, als verrassing gebrachte 
piano bespelen niet zoals gewoonlijk met de vinger, nee veel 
aardiger met de gehele arm had niet het gewenste effect. De 
stunt is, zoals u kunt zien, op de foto vastgelegd, daar wij 
meenden dat het laatste uur van de prachtige Bernstein had 
geslagen. Aan de andere kant kunnen we de pianist maar be- 
trekkelijk weinig kwalijk nemen, dat hij op weerzinwekkende 
wijze een man als Hindemith volkomen in zijn broek zette. 
Wellicht heeft hij geen goede opvoeding gehad of misschien 
een ongelukkige jeugd, je weet het nooit bij die mensen. Ach, 
nu ben ik nog vergeten zijn naam te noemen, wel die luidt 
Norbert Grossman; toegegeven een bekende persoonlijkheid 
is het niet, maar dat is nog geen reden om hem direkt uit te 
vlakken .Laten we er geen drama van maken, zoals enkelen 
uit het auditorium, die kreten van weerzin niet wisten te on- 
derdrukken. 
Om nu onze bespreking niet te negatief te maken, willen we 
een vraag stellen aan de rector in het bijzonder. Waarom 
wordt er toch nooit, desnoods buiten schooltijd, een normaal 
schoolconcert gegeven zoals vroeger een algemeen gewaar- 
deerd gebruik was. 
Dan zou men op de eerste plaats verzekerd zijn van een veel 
groter aantal toeschouwers en daarbij zou dat een goede aan- 
vulling kunnen zijn van het te geringe aantal muzieklessen, die 
wij op school krijgen. Dit was beslist een minder gslaagd ex- 
periment. 



Na de wat felle presentatie in 1950 schijnt de litteraire revo- 
lutie toch blijvende vruchten afgeworpen te hebben, althans 
naar vorm. De moderne dichtter tracht uit koppeling van 
woorden en uit de associatie van klanken of begrippen, een 
nieuwe sterk sprekende werkelijkheid te scheppen, die getui- 
gend oproept tot medeleven: 
,,Ik ben geen liefelijke dichter", schreef Lucebert in zijn 
,,School der Poëzie". Juist op dit punt echter schijnt de gene- 
ratie van '50 zichzelf niet overleefd te hebben. Misschien is 
een van de simpelste voorbeelden van wat '50 bijdroeg het 
vers van Paul Rodenko. 

BOMMEN 
De stad is stil 
De straten 
hebben zich verbreed 
Kangeroes kijken door de venstergaten 
Een vrouw passeert 
De echo raapt 
gehaast haar stappen op. 

De stad is stil 
Een kat -rolt stijf van het kozijn 
Het licht is als een blok verplaatst 
geruisloos vallen drie, vier bommen op het plein 
en drie, vier huizen hijsen traag 
hun rode vlag. 

De alliteratie, de plastische beeldspraak en de personificatie, 
maak ook de opvallende strakke compositie van dit vers, roe- 
pen hier de stiíte en de eenzaamheid op van de dood en de 
oorlog, waartegen zij zich bleven afzetten. 
In de inleiding van Atonaal schrijft Simon Vinkenoog: 
,,Wij leven in een chaos, als men wil de zinloosheid. En als 
verscheidene van deze gedichten zinloos of chaotisch mogen 
schijnen, dan is dat niets anders dan de hierboven geken- 
schetste ontwikkeling en het is ons niet toegestaan de nieuwe 
dichtkunst hier een verwijt van te maken ,zelfs als het vers 
van de nieuwe generatie, een verbeten, pregnante toon heeft, 
die het een apoëtisch aanschijn geeft. Het signaal staat niet 
rood,niet groen, er is geen uitweg, wij kunnen niet springen 
en ook niet struikelen." 
Maar ik geloof dat deze houding al te demonstratief getoond 
werd en daarmee werd aan de mentaliteit van de generatie 
een oneerlijk element gevoegd. 
De vijftigers doorbraken het indivudalisme, ootk in hun taal, 
en poogden zich te redden uit de mislukkende maatschappij, 
door met taal de werkelijkheid te bezweren. 
Toch. dacht ik, kan men bij de jongere dichters, een verdere 
ontwikkeling konstateren: ressentimenten, haat, opstandigheid, 
machteloosheid, vinden bij de jongste dich,ters, hoewel men ze 
wel herkent, toch geen erkenning. Het schijnt dat zij het 
déficit van de collectiviteit aanvaarden en terugkeren van het 
qrote bestaan naar het kleine gebeuren rond zichzelf. 
Zij zijn niet gepreoccupeerd doe; grote politieke gebeurtenis- 
sen en keren terug tot een eerliik individualisme Maar dan 
zo, dat zich in dit ,,kleine wereldgebeuren", het eigen wereld- 
gebeuren, immers belangrijk voor de mens hier en nu, vol- 
trekt. Zij aanvaarden het bestaan, en maken zich bij alle 
heimwee weinig illusies. Geen aanklacht, geen revolutie, ter- 
nauwernood een wereldbeeld. 
.,Wij worden zoet gehouden met anast. Velen van mijn leef- 
tijd zijn bij voorbaat gedesillusioneerd, cynisch of onverschil- 
lig, beweert men. Bang voor zoiets als geweten? Ik pleit voor 
een zeker ongeremd vertrouwen in een qoede afloop. Moet ik 
nog zeggen dat dit niets met opgewekt optimisme of idealisme. 
no-h met dodelijke ernst en evenmi.n met erfelijk belaste 
voëzie te maken heeft?" (Hans Sleutelaar) 
Men verwijt de jonge dichters gebrek aan oorspronkelijkheid, 
een zeker epigonisme. Maar de ware oorspronkelijkheid zoe- 
ken zij niet in ,,iets anders willen lijken" maar in het zuiver 

verwoorden. waarbij het zogenaamde epigonisme een door- 
gangsfase is, zoals bij elke kunstenaar die naar een zekere 
vorm wil groeien. Merkwaardig echter blijft het, dat zij in hun 
poëzie zich niet betrekken op hun tijd, maar zich er veeleer 
aan onttrekken, bewust wellicht dat zij aan het grote wereld- 
gebeuren Net deelnemen, tenzij in hun eigen belevingswereld. 
Dit individualisme is geen hoogmoed of verachting van de 
massa, maar pure noodzaak: een poging tot zelfbehoud. De 
grote actualiteit is uiteindelijk niet belangrijk, wel belangrijk is 
wat ik nu ben, want daar hangt de actualiteit, ook die op het 
wereldplan, vanaf. Daarmee wordt de liefde, de betrokkenheid 
op de evenmens in vriendschap en liefde, het grote antwoord 
of liever het thema der ,,ver-zoeking". De ruimte samendelen, 
hoe bewust men ook is van de immense afstand die men altijd 
tot de ander heeft, of het nu een vrouw of een vriend is. 

,,Als een uitgewaaid geschrokken lied 
wacht ik aan al je grenzen op aanvaarding" 
zegt Juliene Huybrechts, 
,,Ik trek je dichter om me heen" 

Inmiddels debuteerde Peter Benger met een bundel ,,Geboor- 
te" (Windroos) en in de ,,Tijdv merkt Kees Fens op. (13 
juli 1963) dat de dichter poogt de ontdekking van de werke- 
lijkheid om te scheppen in een nieuwe poëtische werkelijk- 
heid, maar ,,hetwordt voor de lezer niet onherroepelijk". Er 
wordt getransformeerd, maar de oude werkelijkheid blijft be- 
staan. Mischien zijn deze momentopnamen ook bedoeld als 
momentopnamen, vol verlangen, maar doordrongen van her- 
innering aan de alledaagse werkelijkheid, waarin men steeds 
weer feruakeert. 

,,Onder de dunne lucht 
die door de wolken glijdt 
zijn de mensen plotseling 
diep verlaten 
verschrikkelijke gaten 
in de tijd" 

Huub Oosterhuis is als religieus dichter toch juist in deze zin 
volledig dichter, de aardse werkelijkheid (Groningen) bete- 
kent voor hem een verzoening met de Groningse mens, 
met de mens in het algemeen, en-Groninger worden-betekent 
mens worden, de medemens vinden en tot hem spreken, in een 
getuigen dienen. In hem spreekt een meer positieve stroming 
van onze tijd, een humanistisch aanvaarden van de aardse 
werkelijkheid. Aarde krijgt hier inderdaad een diep alge- 
mene belevenis. Ook hij kent de tragiek van het eenzaam zijn, 
maar in een wezenlijke aanvaarding trekt hij de ander op. 
Oosterhuis boeit door zijn taalmeesterschap ,waarin hij ook 
een hele bijbelse wereld verwoordt. Het elementaire taalge- 
bruik, doet mij herinneren aan Genesis, maar spreekt directer 
dan de beeldrijke taal van de gedichten van Ton Naastopad 
of de gedachten vol moderniteit van Guillaume van der Graft. 

,,Wie aarde zegt, aarde maakt 
wie op aarde slaapt 
eeuwig mensen maakt 
op uit uw zaad. 

Aarde maakt arm, aarde maakt wijs 
aarde de dag, de hemel daar bwen 
aarde brandend bos, roepend ik ben 
blind aan de aarde noemen wil 
in aarde sterven moet 
wie aarde maken wil. 

Wie  namen noemt, goed doet 
Wie aarde maakt, God ontmoet. 

R. v. d. Voort, 
25- 1 1-64 

Dit opstel werd bekroond met de lste prijs in de Coebergh- 
prijsvraag. Red. 



COLTRANE 

Een van de belangrijkste figure~ì !n de hedendaagse moderne 
Jazz is wel de saxofonist John Coltraiìe. Ik schrijf hier v&r- 
zichtigheidshalve ,,saxofonist" neer, omdat hij, alhoewel zijn 
oorspronkelijk instrument altsax was, hij sinds 1950 tenorsax 
speelt en de laatste jaren ook weleens sopraansax. Zijn meest 
geliefde en bespeelde instrument is echter de tenorsax. 
Vanzelfsprekend werd hij in het begin, toen hij alleen maar 
altsax speelde, beïnvloedt, en wel in grote mate, door de grote 
Charlie Parker, die omstreeks 1940 de leidende figuur was in 
de Jazz, en die eigenlijk ook de weg heeft opengemaakt voor 
de hedendaagse saxofonisten, dus ook voor Coltrane, maar 
toen Coltrane in * 1950 op de tenorsax overging moest hij 
op dat instrument zijn stijl nog helemaal vinden, want op 
tenorsax was er niemand die zo'n invloed had als Charlie 
.,Bird" op de altsax. 
Voordat Coltrane zijn eigen kwartet oprichtte, speelde hij 
o.a. met Miles Davis en Tholonious Monk. Maar hij wilde 
een eigen stijl vinden en een individuele ontwikkeling. Als- 
maar experimenterend vond hij tenslotte 'n paar man die voor 
hem de juiste waren, en richtte met hen het ,,John Coltrane 
Quartet" op. 
De belangrijkste man, op Coltrane zelf na, in het kwartet is 
de pianist McCoy Tyner, die zelf oosk platen heeft gemaakt. 
Hij heeft een heel aparte stijl, die uitstekend bij Coltrane's 
muziek past en die soms een beetje oosters aandoet. Typerend 
voor hem zijn de linkerhandgrepen, die hij het hele stuk door 
en ook in zijn eigen solo herhaalt. De andere twee zijn - aller- 
eerste de geniale Elvin Jones, uit de school van Kenny Clarke 

en Art Blakey, die met zijn vrije ritmen en onhoorbare 
(maar goed voelbare) ,,beatv een geweldige sfeer aan de mu- 
ziek van het kwartet geeft - en, als laatste, de bassist Jimmy 
Garrisson, wiens solo's heel zeker zijn en die een mooie volle 
toon uit zijn muziek haalt. 
Op  het moment is John Cdtrane, 38 jaar oud, de leiding- 
gevende figuur in de moderne Jazz, en staat hij met zijn 
kwartet aan het begin van een ontwikkeling, die de hele Jazz- 
wereld geboeid gade slaat en die van onschatbare invloed 
zal zijn op de hele Jazz-ontwikkeling. Zijn stijl is ook werkelijk 
uniek. Ergens op een platenhoes wordt die beschreven als 
,,sheets of sound" en als ,,flurries of melody". 
Dat John Coltrane weldegelijk een musicus is en geen geluid- 
producerende neger blijkt wel uit het feit dat hij o.a. volks- 
muziek en afrikaanse ritmen heeft gestudeerd. Hij zegt zelf dat 
de africaanse ntmen een zeer grote invloed hebben gehad op 
de amerikaanse Jazz. Dit komt duidelijk tot uiting in zijn 
opname met ,,Brass" onder leiding van Eric Dolphy, Africa. 
Hier gebruikt hij typisch afrikaanse ritmen, terwijl Brass op 
de achtergrond en % maat speelt. 
Een compositie van Coltrane die enigszins oosters aandoet, 
is Tunji (Toon Gee), waarin M c G y  Tyner met zijn twee 
linkerhandgrepen het stuk begint, volhoudt, en eindigt. Het 
begint met een bijzonder mooie en gave solo van John Col- 
trane zelf, waarop een mooie pianosolo volgt, die op een hele 
knappe manier overgaat in eeii bassolo. 
Een ander goed nummer van hem is Green Sleeves, waarvan 
het thema ontleend is aan een iers volksliedje, dat zowel door 



raxofoon, als door de pianist tot een hele mooie impro- 
visatie wordt gebracht. 
Een van de belangrijkste opnamen is Olé, waar Spaanse in- 
vloed in zit. 
Na deze beschrijving van een paar stukken wil ik even wat 
zeggen over de erkenning van John William Cdtrane. Het is 
duidelijk dat hij ogenblikkelijk een groot aantal aanhangers 
kreeg, maar zeer zeker zit hier bij velen een soort Jazz- 
snobisme bij, door wie deze muziek helemaal niet begrepen 
wordt, en die het alleen maar vreselijk ,,flink" vinden om een 
moderne saxofonist te verafgoden. 
De Klassieke Jazz liefhebbers en de Klassieke Muziek lief- 
hebbers houden natuurlijk helemaal niet van Coltrane. Zij 
horen liever een commercieel stukje van Adderly, dan een 
moeilijk te begrijpen opname van Coltrane, die je drie - vier 
keer gehoord mbet hebben, wil je er iets van begrijpen. 
Z o  vraag je je wel eens af hoe het komt dat Coltrane zo uit- 
blinkt. Is het zijn zekere manier van spelen of zijn het de 
mooie onverwachte melodiën die hij tevoorschijn tovert? 
Het antwoord hierop zal moeilijk te vinden zijn, maar het is 
zeker dart Coltrane een fantastische muziek heeft gecreëerd, 
die je helemaal blij en tegelijk zwaarmoedig maakt. 

Geerten Meysing. 

STERVEN 

Als ik vandaag langs de modderige wegen ga 
komt de herfst, roodbruin, over mij 
Als ik morgen voor het water sta 
is de, winter, wit en koud, zeer nabij. 

Lopen en dichten doe ik langzaam, dromend 
van vergane beelden. Ik ben bang 
Mijn gedacht' is in het verleden, schromend 
voor 's winters stille rang. 

Onverwacht dan, komt er een eind aan mijn gang 
'k Ontwaak: 't was een droom als een dankbare 

nacht 
De witte wereld is een onwerkelijke macht 
Het is een fluistering en het licht is zacht 

T.B 

Ik voel me als loop ik 
aan een kinderhand door het leven 
en spelevaar ik aan de 
vijver zo rimpelloos van liefde 
ik neem mijn gedachten 
mee in het spel 
en schuw de wind en de regen 
de liefde is mijn jas 
tegen de kou in de winter 
- maar de vorst houdt aan - 
en als de zon de kring 
van wolken doorbreekt 
ben ik gelukkig 
Maar dat ogenblik is 
de begroeting van twee 
nachtvlinders zo snel . 
Ik voel me als loop ik 
aan een kinderhand door het leven. 

CLIMAX 
a la très chère, a la tres belle 
qui remplit mon coeur de clarté 

W e  lieten het bos achter ons. Als door een twijfel bevangen 
was het grindpad, waarover we liepen aanvankelijk langs 
de bomenrand blijven voortslingeren. Nu koos het voor de 
openheid en woestenij van het jonge duin, ondanks de be- 
schubting die de eeuwenoude beukebomen tegen de regen bo- 
den. Verkieslijker dan de beklemming die van deze woud- 
reuzen uitging en de kilte ertussen was de bevrijdende open- 
heid van de vlakte. 
Ook zij voelde zich opgelucht het bos uit te zijn. Zoëven was 
zij bijna voortdurend blijven zwijgen alleen als ik haar hand 
eens af en toe plezierig toekneep keek ze me glimlachend aan 
en dan zei ze wat. Dan leek het er even op dat de leegte, die 
het bos tussen ons geplaatst had, niet bestond; even maar. 
Daarna liepen er weer twee vreemden naast elkaar, zo maar, 
toevallig, als het ware bang om alleen door die beangstigende 
schemering verder te moeten gaan. 
Hoe anders was het zodra we het bos verlaten hadden: de 
troosteloosheid van het duinlandschap dat zich voor onze 
ogen ontrolde en het geweld van storm en regen sloegen ons 
los, los van elke beschaving, los van onszelf, van onze bur- 
gerlijkhe~d, van onze bekrompenheid. 
Wij tweëen, zij en ik, voelden ons nietig in deze natuur, nu 
in al haar kracht op ons afstormend. Nietig waren we, mach- 
teloos, tegenover de regen die maakte dat onze kleren ons 
drijfnat tegen het lichaam plakten en tegenover de wind die 
als een stormram op ons beukte. Een bedwelmende zaligheid 
was het eens te kunnen wijken voor superioriteit. W e  wilden 
stilstaan, om te genieten van de wijdsheid van het land- 
schap, om elk détail in ons ons op te nemen, maar het pad 
trok ons verder, het panorama in. In het aan de kanten afge- 
brokkelde karrespoor stonden plassen; plantenresten en ander 
vuil hadden het water vertroebeld. 

Z e  had nog steeds mijn hand vast. Haar handdruk was geen 
zoeken naar bescherming meer. Ik voelde hem als de vreugde 
die zij naar mij wilde overbrengen: vreugde om haar mense- 
lijke vrijheid op deze wandeling; zij was blij omdat de krullen 
in haar haar verregend waren; blij omdat ik er was, vlak 
bij haar. 
De weg liep nu steil omlaag. Elkaar voortsleurend probeer- 
den we de grasstengel bij te houden, die zij onder het lopen 
uit de grond getrokken en in het stroompje regenwater in een 
van de sporen gegooid had. Beneden in de duinpan kwamen 
we allebei tot rust, Natgeworden zakte de stengel weg tot 
op de modderige bodem van een plas. 
W e  keken ernaar maar onze gedachten waren elders, de 
mijne bij haar; die van haar bij mij; ik hoefde niet te raden. 
E r  was zich tussen ons iets aan het voltrekken, niet te defi- 
niëren nog, maar toch merkbaar aanwezig. Duin na duin 
was het sterker waarneembaar, tijdens het vermoeiende klau- 
teren omhoog en de snelle ren naar beneden. 
In de boomloze vlakte achter de laatste duinerij werd het 
ruisen van de zee, dat tot nu toe steeds in het onderbewust- 
zijn was blijven zweven, onheilspellend en fascinerend. De 
zee werd voor ons een climax. Hij dwong ons zijn boven- 
natuurlijke krachten te aanschouwen. Het mulle pad, dat haar 
en mij over de laatste barrière zou voeren, begon te stijgen. 
Oorverdovend werd het geluid van de golven die op het 
strand stuksloegen. W e  klommen verder. Een wazige streep 
water in de verte werd tot een brullende loodgrijze massa. 
Uitzinnig van geluk bereikten we de duintop, de hoogste in 
het landschap. 
Voor het eerst zagen we de zee en elkaar in al hun majesteit. 

Paul Jansma. 

Dit opstel werd bekroond met de 2de prijs in de Coebergh- 
prijsvraag. Red. 



Hoewel het reeds een aanzienlijk tijd geleden is, dat twee 
leraren van onze school een veertig- en een vijfentwintig- 
jarig jubileum mochten vieren, kunnen we niet volstaan met 
het afdrukken van enige markante foto's van dit heuglijk ge- 
beuren. 
Het is een feit, dat de twee jubilarissen de heer Gieling en de 
heer Greevenbroek steeds een voorname plaats hebben gehad 
temidden van andere docenten en deze positie hebben zij zich 
verworven door een geheel eigen manier van naar buiten 
treden, een geheel eigen persoon. Zoals we bij anderen wel 
vaak zien, heeft geen enkele forcering van eigen persoon hen 
gebracht op een plaats tussen leraren en leerlingen, die alle 
respect afdwingt. 
De heer Gieling kennen we of zullen we nog leren kennen 
door een rustige manier van optreden, een prettige manier 
van lesgeven, maar daar is niet alles mee gezegd. Hij is ge- 
zegend met de gave een humor uit te dragen, die niet alleen 
een ,,vastev plaats heeft gekregen, doch bovendien ons de 
betrekkelijkheid van he lesgeven doet inzien. Een ieder kent 
van hem vanzelfsprekend de eigenschap, dat hij zeer muzikaal 
is, waardoor zij zich een stevige plaats in de bij verschil- 
lende gelegenheden noodzakelijke jury's heeft verworven. Zijn 
discotheek is er één van ongekende omvang en het is geen 
overdrijving, als we u zeggen, dat hij vele werken bezit die 
stuk voor stuk in verschillende uitvoeringen in z'n platenrekje 
voorkomen. W e  mogen van harte hopen, dat de heer Gieling 
geen bezwaren ziet, om nog enkele jaren aan onze school 
verbonden te zijn. Iemand, die onvoorwaardelijk de school 
nog een goede tijd zal dienen, is onze Franse leraar, de heer 
Greevenbroek, die het zelfs van de foto aan is te zien, dat de 
Franse taal zijn lievelingstaal is, hetgeen zeker een compli- 
ment is. Hij is nu al weer vijfentwintig jaar aan het Triniteits- 
lyceum verbonden - ,,Ik zie, hem nog komen", zei een oudere 
leraar, zijn handen laag houdend -. Ook hij is een opvallende 
persoonlijkheid, meer nog dan de heer Gieling, dcor een van 
ieder afwijkende manier van lesgeven. Z o  rustig als de heer 
Gieling zijn anecdotes weet te ,brengenw, met zoveel Franse 
zwierigheid encadreert de heer Grevenbroek zijn verhalen, 
die lopen van een ongelukkige val van de rotsen van Gihral- 
tar op  een schip van Onassus tot een gezellig onderons pick- 
nickje op  de Veluwe met zijn sympathieke vrouw. Ondanks 
deze bekende exempelen, die om te vertellen altijd nog wel 
enige tijd in beslag nemen, weet hij z'n tijd zo in te delen, dat 
het programma Frans niets te lijden heeft. 
Ach, wat moeten we verder over hem zeggen. Vtie h e : ~  kent, 
heeft geen commentaar nodig. W i e  hem niet kent, moet zijn 
best doen hem nog eens als leraar te krijgen. . . Unique. 
Het feest op zichzelf met de toespraken verliep volgens he: 
gebruikelijke procédé. Een grote verrassing was het voor ons 
van de oudere garde, oud-rector pater Modestus van Straa- 
ten, nog eens op het spreekgestoelte te zien verschijnen met 
één van z'n briljante toespraken, waarin hij de karakteristieke 
eigenschappen van de jubilarissen onder de loep nam en hun 
grote overeenkomst, dat ze namelijk door hun persoon op hun 
eigen wijze mede de bestaande vorm aan de school hadden 

gegeven. Namens het schoolbestuur bood pater van Straaten 
de glunderende jubilarissen een toepaselijke grammofoonplaat 
en een boek aan. 
Vervolgens waren het onze huidige rector en dr. Hoek die 
na elkaar de moeilijke treden naar het spreekgesto'elte be- 
klommen. Z e  gingen in o p  de uiteenlopende karakters van 
beide leraren, doch lieten niet achterwege, dat zij gemeen had- 
den, hartelijke collega's te zijn, die steeds oprechte belang- 
stelling toonden voor de ,moeilijkheden" van  de andere do- 
centen en die een meeleven toonden, dat zich niet alleen be- 
woog binnen de muren van de school. Hun waardering be- 
stond vooral uit het feit, dat zij de leerlingen steeds wisten te 
vormen tot volwassen mensen, die zonder angst de maat- 
schappij in konden gaan. 
De heer Hoek kon niet achterblijven en gaf hen als blijk van 
waardering en dank een prachtig projectiescherm en enkele 
boeken. 
De rij van sprekers werd gesloten door Paul Jansma, de 
leerling, die, hoewel geen imposant, maar toch een aller- 
aardigst toespraakje hield. 
T o t  slot van de misschien wat vermoeiende arbeid voor het 
oor, trad in de nieuwe aula op het Nederlands Mime- 
theater. 
Hier willen we geen verder commentaar op geven, omdat we 
ons op dit gebied niet deskundig genoeg achten, al kan het 
geen kwaad om te zeggen, dat het goed was. Vervolgens 
ving de receptie aan, waarbij w e  de gang van zaken uit het 
oog verloren vanwege de overweldigende drukte. 

H. v. W. 

Aan een volbloed Betha 
(zie artikel ,,waarde secretaris' 'in vorige T o l k  Lege) 
Beste lotgenoot, na je stukje gelezen te hebben, was ik blij, te 
zien, dat temidden van al die kopy van steeds dezelfde mensen 
ook eens iets, geschreven door een gewone duffe trinitariër, 
stond afgedrukt. Maar aangezien ik als geboren alpha het 
niet kan nalaten ergens een beschouwing over te geven, heb 
ik naar de pen gegrepen en geprobeerd ten behoeve hiervan 
mijn luttel schrijftalent ietwat op te vijzelen. 
Ik ben er ten volle van overtuigd, dat jij, ongenaakbaar scherp 
doorziener der dingen, het goed meent en ben zeker vijf minu- 
ten stil geweest van het baanbrekende idee, dat het doel van 
het spoedig te kiezen nieuwe bestuur moet zijn opstellen van 
de statuten .De krisis in mijn aanvankelijk zachtjes applaudi- 
serend gemoed ontstond echter, toen ik de gedachte kreeg, 
dat, wanneer het huidige bestuur zich slechts hiermee bezig 
had gehouden, niemand nu zelfs maar iets van de schoolver- 
eniging had geweten. Nu zul je zeggen, als door mij enorm 
bewonderd kritiserend literator: ,,Dan had er toch minstens 
meer uit moeten komen". Inderdaad kan men van mensen die 
druk bezig zijn met het ontsluieren van vraagstukjes (nuttig 
werk hoor!) niet verwachten zich ook nog te begeven op het 
wankele pad der medewerking aan in alle enthousiasme be- 
gonnen zaken. Toch durf ik in alle ootmoed de wenkbrauwen 
te fronsen, als ik zie dat je hen die wel in de gelegenheid zijn 
iets o n  te brengen tracht te beïnvloeden, door ze te laten ver- 
trouwen op het maken van statuten. In mijn bescheiden me- 
ning geloof ik namelijk, dat het gedurende een heel jaar vor- 
men van deze statuten op de duur vrij duf zal maken. Het 
klinkt natuurlijk eenvoudig: ,,Begin bij het begin; maak dus 
statuten. Dit is de basis van het geval. Met dit als logische 
ondergrond kunen we verder gaan. Wanneer we nu punt 
voor punt het zaakje doornemen, zien we dus vanzelf, hoe 
w e  moeten handelen enz., enz. Gewoon doén is echter iets 
anders en vereist enige mate van durf. Als het komende be- 
stuur zich ten doel stelt veel te doen, heeft het meer essen- 
tiëels uitgevoerd na afloop van zijn ambtsperiode, dan een 
eventueel bestuur, dat zich slechts met de statuten onledig 
zou hebben gehouden. Geestkracht uit zich niet abstrakt, goe- 
de vriend. 
Hopend dat je een idee hebt gekregen van mijn idee van jouw 
ideeën, teken ik met de strijdlustige hand 
'n met de gang van zaken tevreden Trinitariër. Va.  



(voor derde en hogere klassers). 
Het is er dan toch weer van gekomen. Ondanks alle aan- 
vankelijke moeilijkheden (o.a. gebrek aan deelname) konden 
we dan toch weer luisteren en kijken naar de dappere voor- 
drachtskunstenaars en musici, die eindelijk ook eens ,,let- 
terlijk" op de planken konden staan. Een voordeel toch, hoor, 
zo'n nieuwe aula. De onverstaanbaarheid was  gelukkig dank 
zij de moderne techniek ook uit de wereld geholpen. O p  het 
toneel waren notabene twee microfoons geplaatst. Waarom 
er dan niet voor een microfoon voor de plaatsvervangend 
voorzitter T. Zurcher (de organisatie, die uitstekend was, had 
helaas teveel van Han's krachten seversd) was sezorsd is 
me een raadsel. Zijn gemurmel was m s  Qeen mggelijcheid 
te verstaan. N a  een openinasgebed en een welkomswoord 
(o.a. voor de heer Coebergh; die persoonlijk aanwezig was 
om de prijzen uit te reiken. Hierover later meer) gaf de 
(plaatsvervangend) voorzitter het woord aan P. Rieu, die de 
,,verwoeste Stad" van Lucebert voordroeg. E n  dat niet al- 
leen. Hij deed er evenals vele anderen ook nog een kort in- 
leidend praatje bij, interessant en verhelderend, vooral als het 
een kort inleidend praatje blijft: 
Een spitsafbijter, die, zich enigszins te zeer bewust van deze 
zware taak, niet kon imponeren. 
Cees v. d. Putte deed dit met ,,de aarde" uit D r  Zjivago van 
Boris Pasternak wel. Hij schiep met zijn ingetogen voordracht, 
gesteund door een prachtig stemgeluid, een spanning die de 
zaal doodstil deed toeluisteren. Het was toen al duidelijk dat 
hij hoog boven de andere deelnemers uit zou steken. De l e  
prijs was aan hem dan ook ten volle besteed. P. Braspenning 
bracht daarop een rondo van M. Clementi op onze nieuwe 
,,BechsteinM ten gehore. Hij sloeg de toets echter nogal eens 
mis, maar hij had een mooie aanslag (commentaar jury) en 
dat is tenslotte ook wat. Nadat C. de Graaff had laten blijken 
dat hij von Gorter's ,,Mei" nog niet zoveel had begrepen 
droeg H. de Goey ,,HerfstM van A. Donker voor. Zijn ,,in- 
leidend praatje" over dicht en dichter duurde 3 x zolang als 
zijn voordracht. 

L. Divendal (alt blokfluit) en Jan Ides (piano) zorgden toen 
voor een kort muzikaal intermezzo. Heel leuk voor in de 
huiskamer. C. Al deed in zijn voordracht van het cabaret- 
achtige (jury-commentaar) gedicht ,,De zelfmoordenaar" van 
Piet Paaltjens de humor niet geheel tot zijn recht komen. Ide 
v. Heiningen zorgde met zijn ,,Koud" van Remco Kampert 
voor een goede voordracht. In de prijzen viel hij niet. F. 
Nooy verviel met zijn ,,Hongaarse Dans" van Brakens (!) 
nogal eens in herhaling, voor al wat zijn fouten betreft. Maar 
goed, zand er over. 
12eo v. d. Tuin droeg een gedicht Jacq. v. Hattum voor terwijl 
hij muzikaal ondersteund werd door A. Tromp en Robert 
Schoop. De begeleiding werd echter meer dan ze moest zijn. 
Fijn was het wel. Lourens Stuifbergen toonde toen zijn supe- 
rioriteit op de piano met twee stukjes van Bach, die hij bij- 
zonder beheerst uitvoerde zonder in technische vervlakking te 
blijven steken. Dat hij daarmee de l e  prijs ,,Muziekw won is 
duidelijk. 
Adelbert Hin droeg nogal brallerig ,,de Vogelman" van een 
familielid (zus op Sancta) voor. Ondanks dat, toch boeiend. 
Ide bracht toen een voor de Culturele Dag totaal nieuwe 
vorm van expressie ten tonele, de pantomine. Hij deed dit 
heel verdienstelijk: ,,de eendagsvlieg" heel fijntjes, de twee- 
de (,,Eierdieven worden doodgeschoten") bijzonder geestig. 
N. v. Dril deed ook 2 pantomines, minder gecompliceerd, 
maar toch heel aardig. Roe1 v. d. Voort bracht op zijn klari- 
net het ,,rondow van Stanitz ten gehore. Naarmate het stuk 
vorderde kwam hij er meer in, Met wat meer concentratie 
en minder zenuwen had hij het waarschijnlijk verder ge- 
bracht. A. Smolders declameerde daarop ,,Kermesse d'été" 

van Gerrit Achterherg. Goed en duidelijk. Hij won er de 3e 
prijs mee. .  . E. Bijvoet en consorten zorgden toen voor ,,Ge- 
orgia in Summer" (dixieland) en hoewel de solisten ver- 
dienstelijk mochten speelde, het geheel hing als los zand aan 
elkaar ik was  blij dat ze niet nog een nummer speelden, hoe- 
wel Edgar het betreurde. Volgend jaar beter, Edgar! 
E r  waren twee jongens met buitenlandse gedichten. Zulke 
jongens maken zich het altijd extra moeilijk. Allereerst 
moeten ze voor een nagenoeg perfecte uitspraak zorgen, d- 
vorens tot interpretatie van het gedicht te komen. Voor 
A. Vloemans wat dit blijkbaar te veel geweest. Hij kwam tot 
een heel behoorlijke uitspraak, maar het gedicht ging hem 
boven de pet (een sonnet van Shakespaere - hoe kon het 
anders). Zijn moed moet echter geprezen worden. - Respect 
en eer verdienen trouwens allen, goed( of minder goed, die 
aan deze C.D. hebben mee gedaan. - 
Jan Goossens echter wist naast een zeer goede uitspraak ook 
nog iets van het gedicht te maken. Een vlotte vertolking van 
,,Embrase bel été": 2e prijs E. Mascini, Egbert Beijk en Fred 
Leeflang speelden tenslotte twee jazz-nummers. Z e  waren dui- 
delijk meer op elkaar ingespeeld dan de andere jazz-musici. 
Beyk en Fred excelleerden, Edwin bleef wat achter; als team 
speelden ze zo goed, dat ze de gedeelde l e  prijs wonnen. 
Nadat toen de jury zich een tijdje had teruggetrokken maak- 
ten respectieveelijk de heer Helwig voor de declamatie en 
pater v. Beurden de prijzen bekend. Beiden zetten op kundige 
wijze de meningen van de jury uiteen, de heer Helwig een 
tikje cynisch, pater v. Beurden een tikje joviaal. De C m -  



 rijsw winnaars werden namens de jury door de heer 
klerKX bekend gemaakt. Roe1 v. d. Voort won de l e  prijs 
met een opstel over moderne poëzie. Paul Jansma (IVa) 
kreeg voor een meer creatief stuk proza de 2e, en Claas 
Rozekrans de 3e prijs. 
Over de opstellen zelf zal ik niet uitwijden, ze staan elders 
in dit blad geplaatst en ik laat ze graag te uwer beoor- 
deling over. Al met al hadden deze 3 juryleden het behoor- 
lijk lang gemaakt en het deed ons dan ook goed te horen dat 
de heer Dijkman (namens de jury: foto's en tekeningen) het 
kort zou maken. Dat deed hij dan ook en zo kwamen we, 
aan de weet dat Maarten Breuker in de sector tekenen en 
schilderen had gewonnen en Huykeshoven de 2e prijs kreeg. 

Bij de afdeling foto's (die, evenals tekeningen en opstellen, 
op het thema ,,de vier Jaargetijden" waren gemaakt, zoals gij 
allen wel zult weten) won Paul Rieu met een stemmige herfst- 
foto en werd lste (foto meisje in boomblad) 2de, Wind- 
molen (Vb) 3de: foto Kruising boomtakken. Alle werken zijn 
te bewonderen in onze expositieruimte in de nieuwbouw. 
En nadat de voorzitter een dankwoord had gericht tot ieder, 
die dat toekwam en er een kort gebed was gestort werd de 
zitting opgeheven en gingen we, opgelucht dat hét er toch nog 
van was gekomen, huiswaarts. T.B. 

CULTURELE DAG 'S-MIDDAGS 
In tegenstelling met de bovenbouw, waarmee men in den 
beginne wat betreft de deelname nog enige last had gehad, 
waren er uit de lagere klassen zoveel gedichten voordragende 
en musicerende jongelui opgekomen, dat het niet veel ge- 
scheeld had, of er had een voorselectie moeten komen. Geluk- 
kig voor al deze jongens, kon iedereen zijn creativiteit eens 
voorschotelen aan een ,,grootu publiek en we kunnen zonder 
iemand te kort te doen, zeggen dat het peil van de vertoonde 
spektakels even hoog, zo niet hoger, lag dan vorig jaar. 
Het deed allemaal verrukkelijk pril en jong aan en dat is een 
winstpunt. Over het algemeen heeft men niet te hoog gegre- 
pen, hetgeen heeft bewerkstelligd dat vrijwel een ieder naar 
eigen kunnen voordroeg of musiceerde. 
M. Roozen met Valse d'Or scheen het de jury niet moeilijk 
gemaakt te hebben, wat betreft de toekenning van de eerste 
prijs. Hoewel het niet mijn voorkeursinstrument is, speelde hij 
ontegenzeggelijk zeer verdienstelijk op de accordeon. 
Bij de voordrachten stak onmiskenbaar boven de anderen uit 
H. van de Putte met een gedicht van Karel Jonckheere door 
een goede intonatie en een rake toon, waarmee hij J. van de 
Steen de loef afstak, hoewel het peil van de voordracht van 
het gedicht van Albert Verwey beslist niet veel lager lag. 
Hij bleek echter het gedicht niet zo doorleefd en aangevoeld 
te hebben als de winnaar. W e  hebben niet veel lagere klas- 
sers erg teleurgesteld naar huis zien gaan en dus nemen we 
aan dat het voor hen, evengoed als voor ons, een geslaagde 
bijeenkomst is geweest, waarvan de s was 
beïnvloed door de bijna ideale acco S% 
volk tot zijn beschikking had. 

jfeer mede 
fmodatie, c 

ten goede 
lie het jeu 
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's-Avonds werd de heer Preenen officieei uitgeroepen tot 
reddende engel, daar hij bereid was als vervanger van Pierre 
Jansen op te treden. De opkomst was zodanig, dat de ge- 
luidsinstallatie niet gebruikt behoefde te worden. De heer 
Preenen zocht de komische afwisselingen in zijn vloeiende 
beschouwing over de vier seizoenen in de kunst - en hij be- 
trok ook de literatuur hierin - in het herhaaldelijk onderduiken 
in zijn spreekgestoelte, wanneer hij iets te voorschijn halen 
moest. Na nog enthousiast verteld te hebben, hoe hij, als 
groot bewonderaar van Guido Gezelle, reeds op veertien- 
jarige leeftijd in Cassiciacum over deze figuur een lezing had 
gehouden, kon hij tijdens de pauze naar de lerarenkamer gaan 
om een wiintje te nemen, terwijl wij met een gul gebaar thee 
kregen aangeboden. Na de pauze moest het bestuur van Cass., 
dat zich zonder zijn illustere voorzitter nog belangrijk genoeg 
voelde om op het podium te gaan zitten, plaats maken voor 
een filmdoek en werd alles nog eens met dia's verduidelijkt. 
Hoewel de heer Preenen verzekerd had, dat hij vanwege het 
plotselinge verzoek, weinig materiaal had kunnen verzame- 
len, werd het al met al toch nog elf uur; een ongetwijfeld 
waardig besluit van de kulturele dag. 
. . . , . . .PSI. 

HET AUGUSTINIANUM 
KOPLOPER BIJ DE 
LITURGIEVERNIEUWING 

Het was koud en nog donker die oktoberzondag toen de 
,,liturgisten" van de A.G. - onder de hoede van pater van 
Beurden en de ex- A.G.-penningmeester Harry Schrama - zich 
om 6 uur in de ochtend naar Nijmegen begaven. Deze lieden 
moesten toch wel een heel voorname reden hebben om zó 
vroeg het warme bed te verlaten. W a t  viel er in Nijmegen 
dan wel te beleven; 
De paters Augustijnen hebben daar bij hun theologicum - het 
Augustinianum - een kapel (zeg: kerk) laten bouwen, die aan 
alle eisen voor een nieuwe Eucharistie-viering voldoet. En in 
deze zeer moderne kapel is inderdaad al geruime tijd een 
gloednieuwe liturgie in gebruik. Volgens pater van Beurden 
was het daarom zeker de moeite waard - in verband met de 
vele vernieuwingen in de liturgie - daar eens een A.G.-dele- 
gatie heen te sturen. 
Reeds bij aankomst werden onze stoutste verwachtingen 
overtroffen: koffie! 
Vanuit een spreekkamer begaven we ons regelrecht naar de 
Boskapel. Deze werd anderhalf jaar geleden door ir. van der 
Grinten gebouwd. Alleen al het zien van deze hyper-moderne 
kerk maakte ons direkt enthousiast. 

- De stijlvolle altaartafel is centraal opgesteld, terwijl de 
zitplaatsen (alleen ,,zit"-plaatsen!) amfitheatergewijs op- 
lopen. - De achtergrond van het altaar bestaat uit een golvend, 
houten schot. Achter deze wand bevinden zich in iedere 
,,golf" de ,,zijw-altaren. 

- De preekstoel, waarop ook het epistel en het evangelie 
worden voorgelezen, staat er voor. 

- Achterin, onzichtbaar in de kapel zelf, bevinden zich de 
sacraments- en de Mariakapel. Ook deze twee zijn bijzonder 
stijlvol gebouwd. 

- De twee meest opvallende kenmerken van deze kapel van 
van der Grinten zijn wel de prachtige lichtinval en de uit- 
stekende akoustiek. Ook mag hem een compliment gemaakt 
worden voor de manier waarop hij de overige altaren en de 
twee kleine kapellen heeft gecamoufleerd, waardoor het eigen- 
lijke altaar een sterk dominerende plaats heeft gekregen en er 
een grote rust van de ruimte uitgaat. 
Zoals de kapel is, zo is ook de Eucharistie-viering: sober en 
indrukwekkend. Na jaren van experimteren is hier in Nij- 
megen werkelijk iets bijzonders uit de bus gekomen. 
Eerst iets over het vaatwerk dat bij de liturgie-viering ge- 
bruikt wordt. Het is al weer sober en toch heel stijlvol. De 
pateen heeft de vorm van een eenvoudige (brood) schaal, de 
kelk die van een gewone beker, terwijl deze twee niet meer 
als sinterklaas-surprises op het altaar worden geplaatst: geen 
kelkkleedjes en -doekjes meer! 

- De viering van de liturgie geschiedt - op de canon na - 
geheel in het nederlands. - Bij het begin van de Mis wordt de schuldbelijdenis door 
celebrant en volk gezamenlijk gebeden. (Het vroegere ge- 
bruik, waarbij de celebrant en het volk dit afzonderlijk deden, 
kon de indruk wekken dat de priester ander kwaad zou doen 
dan de beminde gelovigen!) 

- Bij het Kyrië spreekt de priester drie smeekgebeden uit, 
die betrekking heben op de aktuële noden en op speciale 
intenties van de verzamelde aanwezigen. 

- De consecratie wordt niet meer met belgerinkel of gong- 
slagen aangekondigd. Aldus is de consecratie als deel van 
de canon geheel daarin opgenomen en wordt niet langer de 
indruk gewekt, alsof ze er geheel buiten zou vallen. 

- Heel opvallend zijn ook de moderne liturgische gezangen, 
maar daarover zal ik straks nog iets zeggen. 



Na de Eucharistie-viering werd ons wederom koffie aan- 
geboden. Pater Clement 0.s.a. gaf ons toen een uiteenzeting 
over alles wat men in het Augustinianum heeft geëxperimen- 
teerd. De Eucharistie, zoals die in Nijmegen wordt gevierd, 

,,Hoe zijn nu de reakties van de ,,buiten-mensen", die zon- 
dags hier ( in grote getale) naar de kerk kamen?" was een 
van onze vragen aan pater Clement. Hij zei dat de meeste 
(ook oudere) bezoekers erg enthousiast zijn. Z ó  zelfs dat het 
in de Goede Week mogelijk was extra zangrepetities met hen 
te houden. 
Na de uiteenzetting van pater Clement, waarbij bandopnamen 
van verscheidene liederen ten gehore werden gebracht, wer- 
den we nog door pater prior ontvangen om vervolgens langs 
vele omwegen naar Haarlem terug te rijden. 
Op de terugweg bleek dat zich bij onze werkgroep deze 
overtuiging had bevestigd: Als bij het begin van de Advent 
met de vernieuwing van de Mis-liturgie overal een begin 
wordt aemaakt. dan moest men een voorbeeld nemen aan het 

moet men zien als een gezamenlijke uitdrukking van het 
godsdienstig leven van de studenten van het theologicum al- 
daar. Dit zou eigenlijk altijd het geval moeten zijn: de liturgie 
moet een gemeenschappelijke, een gezamenlijke eredienst zijn. 
Dat vroeger de Mis hoofdzakelijk een aangelgeneheid was 
van de celebrant alleen, kwam omdat alle zaken op dit gebied 
uitsluitend een clericale aangelegenheid waren. Dat het volk 
in de kerk hierbij louter pasief bleef, wordt duidelijk ge- 
illustreerd door de oude term Mis-,,horen". W e  moeten dus 
het geloof, zoals wij dat nu beleven, gestalte geven in een 
vernieuwde liturgie. Omdat wij zien dat liturgie een gezamen- 
lijke uiting is van ons geloof, zal zij altijd weer aangepast 
moeten worden aan de eisen van de tijd. 
Zeer voornaam bij de nieuwe liturgieviering is de funktie 
van het lied. E r  zijn voorbeelden genoeg van het feit, dat 
samen zingen een sfeer schept van verbroedering en eenheid. 
Het gregoriaans is mooi en juist om haar artistieke kwalitei- 
ten zal deze zangwijze nooit geheel mogen verdwijnen. Maar 
ze hoeft niet de enige muzikale uiting van onze liturgie te zijn. 
In het Augustinianum is de grote man o p  het terrein van het 
muzikale experiment pater In 't Veldt. Steeds worden door 
hem nieuwe liederen aan het gebruik getoetst. Deze liederen 
kenmerken zich door soberheid, eerlijkheid en een sterk aan 
sprekende tekst. Z e  liggen heel gemakkelijk in het gehoor, zo- 
dat wij ze allen konden meezingen, hoewel wij er nog nooit 
één van hadden gehoord. 

.. 
Augustinianum. 
Ook het Triniteitslvcwm! ! Want in Niimeqen is werkelijk . 
iets bijzonders verricht. 
Ik wil niet sluiten zonder onze hartelijk dank uit te drukken 
aan pater prior, pater Clement en alle paters en fraters van 
het theologicum van de pater Augustijnen te Nijmegen, die 
ons zo gastvrij hebben ontvangen en onze werkgraep voor 
liturgie zo'n uitstekende dienst hebben bewezen. 
Foto's van Guus Jonker 

Eg. ten Berge. 

De zangen uit de holen 

tussen de liefde 

Overal één verborgen hol 

getroffen door de nacht 

De herinnering aan de zon 

die mijn eigen ogen verbrandt 

en de vuurvogels 

en de vlamvlinders 

De zanger, zijn zang 

is geblust 

De gedachte, haar denken 

is dood 

H. v. W. 



LEGERDAG 
Natuurlijk, we hebben genoten van de reis in de autobus, die 
de eindexamencandidaten 23 oktober door een druilerige 
regen naar Schaesbergen voerde. Zeker, zoiets vergeet je niet 
gauw en toch was het meer dan het mooie uitzicht door de 
beslagen ramen, dan de voortdurende afwisselingen in 't Hol- 
lands landschap, dan het gemeenschappelijk genieten van de 
radio, die het heugelijke nieuws omtrent Geesink zo ontroe- 
rend weergaf. Waar  het om ging, waar onze gedachten voort- 
durend vertoefden, was het leger, waar wij vroeger, als Meine 
jongens zo naar verlangd hadden. W e  zagen het reeds, al die 
stoere, grote mannen met hun harde gezichten, gehuld in een 
kracht uitstralend uniform en dan schieten natuurlijk met zo'n 
romantische karabijn tegen de oksels gedrukt. Nu, om kort te 
gaan, we zijn niet teleurgesteld. W e  zijn, wat je noemt, plezie- 
rig voorgelicht. De commandant-had, toen hij des morgens 
om 8 uur uit het raam had getuurd, besloten dat het mooi 
weer was en dus was het mooi weer met als gevolg, dat wij 
het grootste deel van de dag blootgesteld zouden worden aan 
weer en ontij. Dat de soldaten zich buikelings door grote 
plassen modder moesten bewegen was wel leuk. 
Daar konden we wel om lachen, zij trouwens ook wel, vooral 
als ze voor de zoveelste maal zeiden ,,Wacht maar". 
Nou ja, wij trokken ons daar toch niets van aan. 
Daarvóór echter werden we onthaald op een paar nummertjes 
muziek, die niet in je koude kleren gingen zitten. Het unieke 
Jachthoorncorps ontlokte ons een ovationeel applaus en die 
goeierd van een dirigent was er niet te knullig voor om nog 
een toegift te geven. En dan het veld op in aanvalshouding 

tegen de regen en de wind, maar al gauw werden we warm 
van het verkwikkend geknal van de derde gardement infan- 
teristen. De heer Wijkamp poogde nog een enkele sarcas- 
tische opmerking te maken, maar die gingen op in het gedon- 
der van Molotof-cocktails. De heer van Holk daarentegen be- 
treurde het bij het zien van dit lustig spel de dienst - overigens 
rechtmatig - ontdoken te hebben. Tot onze schrik bleek pater 
Rector al spoedig in zijn Simca het hazepad gekozen te heb- 
ben; daar stonden wij dan alleen. Later op de dag werden 
oefeningen van dezelfde strekking (hindernisbaan en raketjes, 
die we niet eens mochten horen, want we kregen watjes v m r  
de oren) voorgedaan, wat allemaal heel leerzaam was. 
W e  weten nu pas wat je in het leger wel allemaal kunt doen. 
Tot slot nog een enkel woord over het eten. Dat liet vrijwel 
niets te wensen over. Alleen dit: weet u wat het is op een 
krukje te zitten, dat als je je onderlijf dat er nauwelijks op 
past, een weinig wilt verplaatsen, zo vast blijft staan als een 
tank, aan een tafel te zitten die vijftig meter lang is, je elle- 
bogen te kunnen bewegen in een straal van tien centimeter om 
je lichaam. Ach, maar als u zo'n 16 maanden in dienst bent, 
went dat ongetwijfeld. 
Voor degenen, die toch nog minder graag in dienst gaan, is 
er een aardige suggestie. Studeer hard, blijft niet meer dan 
éénmaal zitten, ga naar de universiteit en wordt leraar, want 
dan schijnt u onmisbaar te zijn. Om tot een conclusie te 
te komen, zou ik willen zeggen, dat we uiterst eerlijk zijn 
voorgelicht en dat ieder ,,het zijne" ervan heeft kunen mee- 
nemen. H. v. W. 



Rectorsdag 

Hoewel niet afkeurenswaardig. is het toch spijtig, dat een 
Rectorsdag uitsluitend moet plaatsvinden op het sportveld, 
dat er ook niet eens een culturele meeting wordt georgani- 
seerd. Wel, misschien ligt dat nog in 't verschiet. 
Omdat we al zo verschrikkelijk laat zijn met een verslag van 
de Rectorsdag, zullen we het bijzonder kort maken. Eigenlijk 
weet u het allen al: het Mendelcollege heeft ons overtroefd, 
doch niet zo superieur als misschien gehoopt was. Maar ja, 
volgend jaar winnen wij het, hoewel deze zinsnede is 
overgenomen uit een vorige jaargang. Mende1 was ,en masse' 
dus sterker, doch dat wil niet zeggen, dat onze vertegenwoor- 
digende ploegen voetbal en hockey tevens de grond ingeboord 
werden. Nee, zover hebben we het niet laten komen. Boven- 
dien is het visueel gezien aantrekkelijker je vertegenwoordi- 
gende ploeg te zien winnen, dan al die klasseteams. U moet 
mijn gering chauvinisme maar vergeven, zonder hem wordt 
het mij moeilijk ons gevreesde sportfiguur te handhaven. 
Bij nader inzien heeft een ieder, zelfs opruiers, het incident, 
dat de hockeywedstrijd onderbrak, betreurenswaardig bevon- 
den. Hoewel de schuld niet geheel aan één kant ligt mag er 
toch op gewezen worden, dat het veroorzaken van opschud- 
ding tijdens dergelijke gebeurtenissen zo niet onsporbef dan 
toch zeker zinloos is. 
De uitslag van de hockeywedstrijd ontbreekt dus en zelfs was 
het niet duidelijk wie nu eigenlijk de leiding had. In Scheibeek 
is later gebleken dat ons team zijn tegenstander de baas was. 
En dan komen we vanzelfsprekend op de voetbalwedstrijd, 
een 3 - 2 overwinning van Triniteits, een tegelijk verdiende 
en onverdiende. Want  we kunnen onmiddellijk voorop stel- 
len, dat geen van beide ploegen het verdiende door het ge- 
produceerde spel een beker in bezit te krijgen. Zelden hebben 
we een voetbalwedstrijd tussen onze scholen gezien, die meer 
gespeend was van elke spanning, van elke sensatie, van vrij- 
wel elke kwaliteit. Een gerenomeerd talent als Paul Kemp 
werd een prutser, die in zijn eigen netten verstrikt raakte bij 
elke poging zijn individualiteit te ontplooien. De doelpunten 
werden resp. gescoord door John W~Ilems, Frans Duindam, 
en Paul Kemp. Paul van Wissen raakte éénmaal de lat. 
Meer is er over dit duel beslist niet op te merken, of het 
mocht al zijn, dat wij in de verdediging aardig werk ver- 
richtten en met name zou dan Peter Jansen genoemd moeten 
worden, want hij was welbeschouwd de enige uit de gehele 
ploeg, die boven de middelmaat uit kwam. 

DE ESTAFETTE 

Een volkomen nieuw idee van de sportleraren, die hiermee 
een goede gooi hebben gedaan. Doorgaans doet het mij wel- 
dadig aan een aantal jongens zich het bloed uit de longen te 
zien lopen, maar daarnaast welde een aardige hoeveelheid en- 
thousiasme en bewondering in mij op en vond ik het jammer 
dat zoiets mij niet gegeven is. De basis voor de uiteindelijke 

overwinning werd, nadat we 'n achterstand van een halve 
baan hadden opgelopen, gelegd door een geweldig sprintende 
Scholz, die de mendeliers tot op dertig meter wist te naderen. 
Toen wisten we, dat we zoudea overwinnen, daar immers 
jongens als Bongenaar en Lips nog aan de start moesten ver- 
schijnen. Ook zij lieten zien, wat ze waren en dat bleek niet 
weinig te zijn. Lieve help, wat ging dat hard. Geen wonder, 
dat Trini met zeer ruime voorsprong als eerste de streep pas- 
seerde. 

SCHEIBEEK 

Dit jaarlijks terugkerende evenement is voor onze school wel 
een bijzonder heuglijke gebeurtenis is gewmden. W e  zullen u 
maar meteen meedelen, dat onze hockeyploeg een dergelijke 
superioriteit aan de dag heeft gelegd, dat zij onbetwist het 
Scheibeek-kampioenschap heeft behaald. E r  is zelfs geen te- 
gen-doelpunt gescoord en dat moet de doornsnee Trinitariër 
er toch langzamerhand van overtuigen, dat wij de beschikking 
hebben over een schoolploeg, die maar zelden door andere 
geëvenaard wordt. Wij zullen u niet vervelen met nietszeg- 
gende uitslagen, behalve dan die van de finale, die wel wat 
zegt: een 2-0 overwinning op het Mendel-college moet op 
z'n juiste waarde worden geschat. De ploeg vormde een sterk 
geheel met enkele zeer goede punten erin. E r  werd hockey 
gespeeld, waarop voor een leek weinig viel aan te merken. 
Bijna in alle opzichten was ons team sterker en het is dan ook 
volkomen verdiend, dat de beker bij de prijsuitreiking aan 
onze captain werd uitgereikt. 

Drie elftallen van onze school namen deel en het resutaat van 
de drie tezamen zou bepalen of ons voetbal voor een prijs in 
aanmerking zou komen. Wel, dat is niet geschied, daar het 
tweede en derde elftal min ot meer gefaald hebben, al was 
het tweede dan ook gehandicapt door het optreden van enke- 
len van hun leeftijdsgroep in het eerste elftal. Samen wisten 
het tweede en derde team niet meer dan drie punten te ver- 
zamelen en dat was des te meer zo jammer, omdat het eerste 
elftal het zo buitengewoon goed deed. Deze ploeg is sinds de 
afgelopen Interscholaire volkomen ongeslagen gebleven en dat 
is een groot compliment waard. Uit de vier wedstrijden ver- 
kregen zij zeven punten, helaas is dat dus van geen enkel 
nut gebleken. W e  kunnen niet zeggen, dat er subliem is ge- 
speeld, alleen het doelpunten maken ging ons, althans het eer- 
ste, goed af. Mischien kunnen we een volgend jaar drie teams 
op de been brengen, die alle drie in staat zijn tot grote dingen. 



Hiernaast ziet u de succesvolle ontknoping van de estafette, 
gewonnen door het Triniteitslyceum, door een geweldige eind- 
sprint. Onder andere Fred Bongenaar haalt juichend de 
laatste loper Jan Lips uit V1 B binnen. De foto onder is een 
fragment uit de hockeywedstrijd op de College- of Rectoren- 
dag, W e  zien Thijs Beelen in hevig gevecht met Peter Beynis 
van het Mendel. Helaas is de wedstrijd niet beëindigd. 

Tot slot wil ik u nog vertellen dat u wat sport betreft in de 
volgende Tolle Lege een verslag van mij kunt verwachten 
over de gebeurtenissen in het Krelagehuis, waar de Haarlemse 
schoolkampioenschappen basketbal1 zijn gehouden rond de 
jaarwisseling. Ik kan n alvast verklappen dat twee van onze 
teams (heren ? en jongens 1) in de halve finale werden uit- 
geschakeld, Er  volgt meer. 

H. v. W. 

Supriseavond 10 
Onze surpriseavond kon aanvankelijk nog niet beginnen om- 
dat onze klassevertegenwoordiger er met onze consumptie nog 
niet aanwezig was. In de tussentijd hebben we onder leiding 
van onze klasseleraar een svel van roodhemdie en modern 
roodkapje gedaan. 
Toen onze K.V.T. inmiddels qearriveerd was kreqen we be- 
zoek van een A.G. klaas, wiens baard helaas afzakte. 
Daarna werden onder veel enthousiasme de surprises uitge- 
pakt, in de pauze werden we rijk overgoten met gazeuse en 
kregen we allen enkele pennywafels te verteren. 
Een jongen, die minder goed in L.O. is, kreeg een fles met 
massage-olie, die zeer vies rook, aan het pakie zat een touwtje 
dat brak, waardoor het pakje terug zakte in de fles massage- 
olie. De zoon van St. Nicolaas (St. Nicolaas zonder baard) 
kwam later met gevolg terug maar verdween weer gauw. 
Tot slot hebben de juryleden een uur met ons gespeeld en 
hierbij won onze partij en daarmee vond ik dit een zeer ge- 
slaagde avond. Frab. 

Waar bomen van rouw in verval staan 
Waar luchten donker en dreigend 
het water inktzwart doen zijn. 
Daar wil ik rijden op een roestige fiets 
ierwijl de regen me in het gezicht striemt. 

Bij een zandbak en ijzeren speelstellages 
zal ik dan stoppen 
eri het klonterige zand in mijn handen nemen 
Ik zal het natte koude ijzer beklimmen 
terwijl zand schurende geluiden maakt 
Dan ben ik vuil en vies 

vies en vuil 
T B 

Blijf niet zoeken 
, al scherm ik 

voor mijn leven 
maar tref toch nooit 
wat verborgen is 
onder een mantel sneeuw 
wat de vogels willen 
roepen tot elkaar 
wat de kruising van twee 
stromen zo droef maakt 

Het koord spant 
één maal 
en breekt 
één maal 
dan verstijft 
de gazelle 
in haar sprong 
dan is het einde 
van de trage treden 
van de tijd 

op een beginloze duin 
tot een eindeloze 
andere duin 
al is de tijd gestrand 
laat mij daarom niet 
beminnen want het is 
een onbegonnen liefde 
en blijf zelf niet zoeken. 

H, v. W. 
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KLASSEA VOND 3C 
Een groot succes voor werkgroep 3c. E r  was sfeer, gezellig- 
heid én drank. Ook het feit dat het meeste eigen werk was 
maakte de klasse-avond zeer aantrekkelijk. Zeer veel mede- 
werking ondervonden we van onze klasse-leraar, de heer 
Dijkman, die samen met A. Smolders, de regie van verschei- 
dene stukjes op zich nam. De avond begon met een voor- 
woord van L. Roozen, die de aanwezige ouders en leraren 
kort en krachtig duidelijk maakte wat de bedoeling van deze 
avond was. 
Vervolgens vertelde T. van Blokland ons hoe de klasse-avond 
ontstaan was. Hij legde ons dit in dichtvorm en met de nodi- 
ge twier uit. Hij werd gevolgd door B. van Baarssen, die een 

b zelfgemaakt opstel voorlas. Het opstel was zeer goed geschre- 
,~ ven en ook het voorlezen mocht er zijn, zodat er met plezier 

naar geluisterd werd. Toen kwam H. de Goey aan de beurt 
die een stuk proza voorlas. Het stuk was wat aan de lange 
kant maar het werd vlot voorgelezen, waardoor men dit niet 
-- -erkte. Hierna kwam R. Nadorp, die een zeer humons- 

gedicht voordroeg. Het is jammer dat hij het niet zelf 
reven had, daar het één van de beste dingen van de 
i was. Hierop volgde het hoogtepunt, het toneelstuk. De 

van dit stuk was niet zo denderend maar het werd 
k gespeeld. Het stuk was ook zelf gemaakt en dit ver- 
een hoop. In een huisgezin moest een familiefoto ge- 
gorden. Nadat de zeer bedrijvige fotograaf alles ein- 

emaakt, begon de familie verwarring te 
to gelukt is weten we nog steeds niet. Na 
im een lange pauze, waarin de ouders en 

UICL einddr konden kennismaken. Wij hopen dat dit 
s gelukt is. 

er zette het programma voort met een pantomien. Het 
rrp was niet makkelijk maar het gelukte Michael toch 

zeer goed, ons dit duidelijk te maken. 
De causerie van A. Hin was ook een hoogtepunt, mogen we 
wel zeggen. Hij droeg het op de hem eigen manier voor, 
waarbij hij met allerlei gebaren zijn woorden benadrukte. 

lerwerp was het verslag van een dag. Deze causerie 
maaksel van A. Smolders evenals het toneelstuk. 

kwam de, nu eenmaal aan het programma van een 
vond vastzittende, quiz. Eerst werden er allerlei zeer 
vragen gesteld aan ene heer Genie, die ze uiteraard 
geniaal beantwoordde. Hierna liet spelleider Smol- 

ree willekeurige personen" uit de zaal komen. 
Dor werd de quiz een beetje langdradig. Als laatste 
M. Broekhof een gedicht voor met een zangkoortje erbij. 
edicht was zeer geestig. Hiermee werd de avond be- 

Iedereen ging zeer tevreden naar huis met de vol- 
klasse-avond al in hun achterhoofd. A.W. 
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KLASSE 
3A (FEEST)AVOND 

Ter bevordering van de klassegeest hebben wij op 22 novem- 
ber een klasseavond georganiseerd. Door een feestcommissie 
gekozen uit klasgenoten werd besloten een avond te organi- 
seren waarvan de eerste helft gevuld werd door gedichten en 
ander min of meer cultureel voedsel en de tweede helft als 
,,fuif" gepland was. 
Enkele zeer goede gedichten werden voorgedragen, hoewel 
de -gave ervoor niet groots was. Er  tussendoor bracht pater 
Mekenkamp enkele vlotte meezingertjes, zichzelf zeer goed op 
de gitaar begeleidend. 
Na de demonstratie van ons cultureel kunnen, waarbij de 
ouders tot onze spijt (!!) niet aanwezig waren, werd na de 
,,pauzew een begin gemaakt met de vrolijke noot van deze 
avond. O p  het laatste moment hadden onze Sancta-zusjes ech- 
ter verstek laten gaan. In aller ijl moesten een dertig meisjes 
uitgenodigd worden met als tamelijk naar gevolg (voor ons 
3 : 1) dat er maar ongeveer tien aanwezig waren. 
Niettemin werd het een geslaagde avond, hoewel het ontbre- 
ken van onze Sancta-zusjes een grote domper op de feest- 
vreugde zette. Een 3-A-er. 

Rook, drank 
zaligheid. 
Daar was 
jij 
zonder 
drank geen 
leven 
zonder 
mij geen 
leve n 
Ik volg je 
door de 
donkerte, 
stikdonkere 
stinkend 
vuil, vies 
Daar ben jij. 

tenzame harten 
schijifelende voeten 
zoeken elkaar 
een kus 
langzaam 
vervloeiing 
muziek vervaagt 
tol verschijnt 
zalig, heerlijk 
ellendig 
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