
- MEI 1961 Le G e t:e:AAiGANG 1960-1961 

SCHOOL-ORGAAN VAN HET TRINITEITS-LYCEUM TE HAARLEM 

In memoriam 
R. VERBERWE 

. , 

m 

Niet onverwacht, maar daarom niet minder 

pijnlijk, trof ons het bericht van het heen- 

gaan van onze collega en vriend Romanus 

Verberne, sinds 1926 lid van onze Tri- 

niteitsgemeenschap als leraar handels- 

wetenschappen aan onze school. 

Te vroeg, lang voor het naar menselijk 

oordeel zijn tijd was, heeft het lyceum 

afstand moeten doen van Verberne, want 

twee jaar geleden al noodzaakte een 

ernstige ziekte deze bekwame en trouwe 

medewerker, zich uit het onderwijs terug 

te trekken. 

I 
Met de woorden .,trouwe medewerker" is Verberne voor een belangrijk deel, ofschoons geenszins 

volledig, gekarakteriseerd. Echte onwrikbare trouw en algehele toewijding aan zijn verschillende taken 

en aan de belangen, niet alleen van de zijnen, maar ook van ons allen, dit zijn de eigenschappen die 

zijn heengaan ook buiten de kring van zijn familie en intimi, zo zeer doen betreuren. 

Altijd, zonder het als een gunst te doen gevoelen, was hij met de hem eigen vanzelfsprekendheid 

bereid mee te werken of iemand van dienst te zijn, ook waar het de grenzen van wat zijn plicht was 

overschreed. Voor velen was hij vaak een belangeloze en betrouwbare toeverlaat in moeilijkheden 

van administratieve aard. 

Als leraar en vader was hij opvoeder in dubbele zin: in de school door zijn werk en voorbeeld, i n  het 

gezin. het centrum en de bodem van de opvoeding, op zoveel andere wijzen, die wij hier niet menen 

te moeten opsommen. 

A l  was zijn heengaan te vroeg, toch heeft hij enige tijd de troost en voldoening mogen smaken getuige 

te, zijn van de, ik mag wel zeggen, volledige en benijdenswaardige resultaten van het opvoeden en tot 

zijn bestemming brengen van zijn kinderen, een troost die voortleeft bij zijn vrouw, en een herinnering. 
waarvan misschien diegenen onder ons die hem heel lang - enkelen zelfs sinds onze schooljaren - 
hebben mogen kennen, zich enigszins een denkbeeld kunnen vormen. 

Hij vindt nu de rust die hij zozeer verdiend heeft en de vrede die hij altijd voorstond. 

I N. C. Andriessen 

. . 



dierbare lezers 

Net is Pinksteren. De dag van de grote 
niotorraces en van de duivensport. Maar 
dat niet alleen. Het is de dag waarop 
eens ren jonge Kerk juichend en bruisend 
naac voren sprong van achter de gesloten 
deuren. O p  d a e  dag laat onze Kerk zien 
hoe door en door springlevend zij wel is. 
O p  deze dag begrijpen wij met hernieuw- 
de gloed het volgende gezegde van Paul 
Chndel: De geest van het christendom is 
ean geest van vrijheid, van dapperheid, 
van durf, van initiatief. Daarvan getuigen 
de twintig eeuwen van zijn geschiedenis. 

O p  dc voorpagina herft u reeds het ,,in 
memoriam" gezien, dat de  heer N. C. 
Aridriessen geschreven heeft ter na- 
gedachtenis van de heer Romanus Ver- 
herne, die gedurende zesendertig jaar als 
leraar verbonden is geweest aan ons 
Triniteitslyceum. W i j  geloven, dat de  
liecr Andriessen het gevoelen van auen, 
die de heer Verberne gekend hebben, o p  
goede wijze heeft vertolkt; evenals trou- 
wens Dr. J. P. M. Kat dat heeft gedaan 
in dc Nieuwe Haarlemse Courant van 
12 april. 
Het is ons een vreugde, dat de verplichte 
schoolmis sinds kort tot het verleden hc- 
hoort en dat de  vanzelfsprekendheid, dat 
he: naar de heilige mis gaan van thuis 
uit grstimulccrd u.ordt, een feit is ge- 
worden. 

Voorts wensen wij de heer en mevrouw 
Fens van harte te feliciteren met de ver, 
heugende geboorte van hun dochter 
Marleen; mogen de heiligen, wier namen 
zij kreeg bij het heilig doopsel, gedurende 
haar hele leven over haar waken; moge 
de ganse volheid van Maria's deugden en 
vooral haar zuiverheid, de vorstelijke 
kracht en vroomheid van de heilige 
Helena, en de  hoofse bescheidenheid en 
stille kracht van sint Lutgardis haar 
karakterkenmerken zijn in dit leven. 

Wegens het ..In memoriam" op de voor- 
pagina van ons blad is het verslag van 
de Interscholaire terechtgekomen op de 
pagina's 6, 7 en B. W i j  hopen dat tijdens 
het lezen ervan onze lezers, die niet heb- 
ben kunnen meegaan naar Venlo, zich 
een duidelijke voorstelling van zaken 
kunnen maken en dat de successen van 
ons, Trinitariërs, weer voor hen gaan 
leven. 
Onze eindexamenrandidaten hebben de 
eerste reeks examens reeds achter de rug. 
De redactie van Tolle Lege uvil hen, voor 
zover dat nog nodig is, van ganser harte 
een ,,goed succes!" toewensen en bedoelt 
dan deze inmiddels al afgezaagde en 
versleten heilwens in een nieuw en nn- 
verslapt licht te stellen van het werkelijk, 
gemeende. 

Tenslotte zeggen wij hier nog even met 
nadruk, dat degenen die kopy voor Tolle 
Lege wensen in t e  leveren dit moeten 
doen o p  papier dat slechts aan één kant 
beschreven is en liefst in een leesbaar 
handschrift. D e  kopy voor het volgende 
nummer van Tolle Lege, dat zowel het 
laatste nummer van dit trimester als van 
dit schooljaar zal zijn, moet bij de  redac- 
tie zijn ingeleverd: uiterlijk 1 juni (1961). 
Dit lijkt misschien wel wat vroeg, maar 
wij dachten zo, dat dit toch wel meevalt. 

de redactie. 

Aiin een Juhileum van een vereniging zijn twee gebeurtenissen rotsvast vcrlionden. 
En arel een passende viering van het ]uhileuiri. die niiistal iniecr door dan voor 
de jubilerende vereniging georganiseerd wordt, en vervolgins dr  onmisbare hlik- 
ken. resp. terug- en in de toekomst, die giworpeii worden op de geschiedenis en 
de toekomst van de betrokken ver~niging. 
Het past dan ouk aan Iiet bestiiiir van de Apostolaats Gemeenschap dat Iiet ter 
gelegrrili~id var, liet 12>4-jaAg hestaan van onze schoolvereniging volgens de 
boviiistaaiidc rcgcls handelt. Dat het zich deze morele vrrplirlitirig hcuzust ge- 
u2eest is, zal waarschijnlijk reeds gebleken zijn \i,aiineer deze T o l l ~  Lege her dag- 
licht aanschouwt. Maar ofschoon het ferstprograi?iriia dus wellicht al voor een 
deel verwerkt is. volgt hier toch een overzicht van de verschillende festiviteiten. 
Woensdag 3 mei: 9 uur  H. Mis in de kapel. 's Avonds 20 uur lezing. 
Woensdag 10 mei: 19.30 iiiir Filmavond. 
Zaterdag 13 mei: 20 iiiir A.G. Bal. 
Donderdag I juni: Fancy-Fair 18.30 uur. 
Met bovenstaand programma meent het A.G. bestuur voldoende acht yesldyen te 
lichhen op de eerste der bovengenoemde regels. 
In zijn 125.5-jarig bestaan heeft de A.G. zoals hct een wrlvoeglijkc rnissiever~niging 
betaamt. getracht het .,rnissievuor" bij de Trinitariërs te ontsteken en dc wellicht 
ontstoken vlarn brandende te lioiiden. Naast een geestelijke. evenwel ook een ma- 
teriële  rietl li ode bepcoefd om de Missie, en vooral de Augustijnen Missie in Bolivia 
er, Niel~w Guinea. te str~iiien, in zoi7crre dat mogelijk was. 
Schrijver dezes kan oniuogelijk doordringen tot in de gemoederen van de Trinita- 
riërs oni na tc gaan hoedanig de rol geweest is die de A.G. yespeeld heeft bij de 
houding tegenover de Missie van eenelk clie dit leest. WFI kan hij evenwel Iwpaal- 
de feiten memoreren, waarbij de niateriele actie van de A.G. niin of iiieer succes 
heeft gehad. Z o  zijn er  in liet archicf stukken gevonden, die bewijzen dat ettelijke 
jaren geleden niet veel enthousiasme cn propaganda een complete jeep aange- 
kocht kon worden. welke toen als levendgeworden uiting van het succes van de 
indertijd gevoerde actie, zich enige dagen op de cour opgehouden lieeft. Enigc 
jaren later is dit huzarenstukje nog herhaald. 
Ilet aantal stencil-machines dat door de schoolpoort op weg ging naar Bolivië 
of Nieuw-Giiinea. is niet precies bekend. maar het aantal zal ongetu~ijf<~ld interes- 
sant zijn. E n  stencil-machines waren niet de eriiqe vrachten van de verrichte 
arbeid. ook timmerkisten. bedden enz. vonden via de A.G. een n e g  naar de 
Missie. Zonodig werd een geldelijke ondersteuning gegeven aan degenen, die 
daarvoor in aanmerking kwanien, waarover de paters Augustijnen in Parijs. dat 
weliswaar rikt als Missiegchied beschouwd wordt, kunnen meepraten. 
De financiën. die voor al deze aankopen en giften nodig waren. vvrden vooral 
verkregen iiit de voor het A.G. georganiseerde Fancy-Fair. Aanvaiikelijk waren 
er aan deze 's avoiids gehouden Fancy-Fair overdag sportw.cdstrijden gekoppeld, 
die evenuri.el loter door organisatorische moeilijklieden geschrapt moesten worden. 
Een tweede belangrijke bron van inko~nsten vornide de laatste 6 jaren ook de 
St  Nicolaasactie. Dat wij een goede kwaliteit hisschoppen afleveren blijkt wel iiit 
het feit, dat de Sinterklazenprodiictie ieder jaar groter was dan het vorige, zodat 
het aantal afgelegde bezoeken de laatste keer de 60 ruim ov~rsclii-eed. 
Op de gedragslijn van het vorige A.G. bestuur inzake de hcstuurc-verkiezingen 
is nogal critiek geweest. Het afschaffen van de verkiezingen in de tot vorig jaar 
geb~zigde vorm n.as echter noodzakelijk, omdat zij ontaard waren in een ,.veel 
gesclireeiiw-en-u,einig-wol-gedoe" en een grote keetscliopperij. \Vellicht zullen de 
verkiezingen over enige tijd weer opnieuw ingevoerd kunnen worden. maar dan 
op geheel ander plan. 
Na deze weliswaar wat beknopte terugblik. dient naar behoren een andere hlik 
geworpen te worden op de toekornst. Daar sclirijver dczcs evenwel geen para- 
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girorekening 77433 onder vermelding van ,.Tolk Lege" 



geloof 

kom zingt de wind en rukt aan je kleren 

kom en ik zal je dragen op een kussen 
naar de berg 

waar we samen gaan bidden 
met heiligmakende handen 

maar 

je moet wel in mijn luchtdruk geloven 

in een klein huis 

in een klein huis van crepe-papier 
staan 
in de boom van de lente 

twee bevroren handen 
leeft onze toegeknepen keel 

en dit is het karakter van de leugen 

in een marmeren paleis op de rotsen 
woont 
in de tuin van de zomer? 

ons geluk 
bidden onze ogen 

dat is de beloning van het vertrouwen 

knop 

kom, ga mee grijze ogen 
vleiende viool streelt 
vrolijk lachend leeg glaswerk 

leer mij je ik kennen 
sherry dry 
sla hors d'oeuvre 

het is goed, ik wil 
gebogen lopen van pijn, met verlangen 
de piano antwoordt 

op het bal waar de jazzmuziek zal klinken 
vrijmoedig gillende garderobe 
fluisterend maangeruis 



laag langs de rivieroever 
het groene donsbed van pijn 

verdrinken van geluk in lichtblauw water 

Cupido sluipt nader, onhoorbaar, fluitend 
strelende huid in zachte akkoorden 
vallen sterren in omhoog kijkende harten en open armen 

wangen tegen elkaar 
struikelende ogen en borsten 
trompetsolo 

dag, hier ben ik 
gelatine ogen trekken rood op 
vleessaxofoon 

krankzinnig wentelen tijgers 
samenchorus 
de ritmegroep speelt en wentelt rond in lief rundertong zand 

Irma, nu ben je mijn vrouw 
dessert in feestelijk lachende monden 
kopje koffie met cognac 

ik voel me zo gelukkig 
weke contrabas in evenwicht marcheren 
charmerende klarinet 

nu is het tijd om te gaan 
verlegen, lichtroze kanten ondergoed, lacht 

mei een bos rode rozen wachten onder de klok voor de eerste keer 

er zit lipstick op je overhemd 
de tere baby ligt kraaiend van in haar wieg 

G o d  gooide graverend liefdezuur in mijn hart, 
dat schreeuwt als Francois Villon 

konfrontatie met de DOOD 

haar naam klinkt als Irma 

dat is lelietje van dalen 

maar 
zachter dan haar klank 

is haar bestaan 

een vioolvogel tussen de palmen 

zo kwam het dat ik iets vergat 
als de vogel sterft 
blijft 
een stinkende wond 

ik nu weer weet 
(vervolg. zie pag 3 van gedichten-inlage) 



Thuis in Domi 
Tot de goede gebruiken in de Triniteitsgemeenschap behoorde 
tot voor kort het in de gelegenheid stellen der eindexaminandi 
een retraite door te maken in het retraitehuis der paters 
Redemptoristen te Noordwijkerhout. Daar de groep-1959 zich 
- om wellicht begrijpelijke redenen - opvallend misdroeg, is 
ons sindsdien de gang naar dit huis ontzegd. Het enige gevolg 
van deze maatregel was, dat er in 1960 voor de eindexamen- 
kandidaten geen retraite in welke vorm dan ook plaats vond. 
Voor zover inijn informaties strekken werd dit door weinigen 
als een gemis ervaren. V ~ e l e e r  deed onder de laatste-jaars de 
(onjuiste) ineniiig opgeld. dat retraites uit de tijd zijn en dat 
z.g. voorlichting over onderwerpen waar zij toch al meer dan 
bekend rnee waren, louter tijdverlies was. 
Het valt dan ook in onze schoolleiding te prijzen, dat zij 
heeft gezocht naar een nieuwe formule. die gevonden heeft en 
in de praktijk getoetst sedurende de drie dagen die aan Wit te  
Donderdag voordfgingen. Het retraite-idee van zwijgen - 
rozinhoidje - conferentie werd vervangen door de s t ~ e d s  meer 
toegepaste. niaar daarom nog niet te versmaden niethode van 
studie- of bezinningsdagen. Hieibij is voor de  organisatoren 
ongetwijfeld de leidende gedaclite geweest, in een gezellige en 
ongedwongen sfeer. waarin het prettig toeven is, voor de 
abituriënt enige aspecten t e  belichten van de hem gedurende 
de voorafgaande jaren onderwezen stof, maar dan nu speciaal 
vanuit lwensbcschouwclijk standpunt. Een afronding dus van 
zijn vorming en een voorbereiding op een mogelijk student- 
schap; geen vermeerdering van feitenkennis, maar verdieping 
van inzicht; een scherpe formulering van de vereiste visie op 
geloof en wetenschap, vanuit de instelling van een katholiek 
(oecumenisch denkenden mogen katholiek ook vervangen 
door christen). E n  dit zou dan moeten gebeuren met behulp 
van zes voordrachten, te houden door vijf leraren en de 
rector. met gelegenheid tot discussie in kleine groeperingen. 
Is de grondidee al aantrekkelijk, de uitwerking ervan in orga- 
nisatie en presentatie maakte deze bezinningsdagen tot een 
algemeen succes. 
Toen het eerste gerucht over ,,een nieuwe vorm van retraite" 
de eiridexamenkandidaten bereikte. namen zij zo'n beetje een 
superieur afwachtende houding aan van ..eens kijken wat ze 
nou weer voor ons verzonnen hebben". 
Nauwelijks was echter de eerste dag goed op gang of menig- 
ren gaf al blijk van zijn bewondering voor de opzet en de 
grondige voorbereiding. De gekozen vorm was dan ook 
geschikt en liet parocliiehuis ,.Domi" te Overveen leent zich 
goed voor dergelijke bijeenkomsten. 
O m  tien uur vond in het toneelzaaltje (niet verse bloemen o p  
de tafels) de ochtendvoordraclit plaats, die tot een uur of elf 
duurde. Dan dronken mij een kop koffie. waarna het gezel- 
schap zich in groepen van 12 man i t i  afzonderlijke vertrekken 
terugtrok om onder leiding van een gespreksleider het onder- 
werp van de aanhoorde voordracht aai1 een nadere discussie 
te onderwerpen. Tegen twaalf uur las pater Verhagen in onze 
kapel een heilige mis waaronder hij ook preekte. Een goed 
verzorgde warme maaltijd wachtte ons om I uur in ,.Domi" 
en na de recreatie - de heer Nelissen doet al jaren vergeefse 
pogingen een sclioolkoor samen te stellen en hier weerklonk 
rond ren kreunende piano in een uitgebreid repertoire poly- 
foon gedruis! - volgde om half drie de  middagvoordracht. 
Na een kop thee werd er dan tot halt vijf in de zeven ge- 
sprcksgroepcn gediscussieerd. 
Een soepel piograniiiia dus, dat door de deelnemers zeer 
gewaardeerd werd, wat zich o.m. uitte in de prettige stemming 
die er heerste en in de belangstelling voor lezing en discussie. 
De gcspreksgroepeii w c r d ~ i i  door pater Kuipers met voor- 
bedachten rade samengestcld, zodat iedere groep evenwichtig 
was opgebouwd uit H.n.S.-ers (A en B )  en gymnasiastem 
(alpha en beta), terwijl ook de gerenommeerde ,boniers' ver- 

spreid waren. Dit had tot aangenaam gevolg dat iedere groep 
zijn levendigheid had ~ i i  een ieder aan bod kon komen. 
Opvallend was dan ook dat ~nenigren. die op Crissiciacuin- 
vergadcringcn verstek liet gaan, zich riu in een spitse discussie 
fel wist te weren: de BIS zwijgers gelir'i~idmerkle figurcn. die 
zich aan schoolinanifestaties pleegden te onttrekken. traden 
nu we1 op de voorgrond of in 't strijdperk. De debiilteri 
werden zelfs buiten de officiële tijden, op wig  naar eri van de  
kapel. tijdens maaltijd en recreatie voortgczrt. E n  dit kmnni 
niet alleen doordat de discussie-tijd voor ren Iiiir nogal aan d? 
krappe kant was, maar vooral doordnr de hehandelende on- 
derwerpen boeiend maren. Ongetwijfeld hrcft dit piiiit pater 
rector de nodige hoofdbrekens gekost: wat iaat ik beliandcleli 
en door wie7 Hij is in zijn keuze gelukkig geweest. DE thenlata 
hielden ondanks hun variatie, waardoor zij juist voor de ver- 
schillend gerichte belangstelling der tnrhoord~l-s attractief 
uraren, nauw met elkaar verband. D e  tcvorcn vcrstrrktt- 
syllabi werkten vergemakkelijkend. W a t  de sprekers hctrcft: 
als de leraren in liuri dc:gelijks werk eens zoveel aandacht. 
hijval en zelfs applaus niochten untvangen, dan behoefde Cals 
heslist gcen kostbare werfacties meer te voeren. 
Dr. L. E. E. Rens sprak over Geloof en Wetenschap op een 
wijze typisch Rens: persoonlijk. vol fijne trekjes en in een taal 
waaraan je gewend inoet zijn oir1 de woorden op hun waarde 
te kunnen schatten. Zijn onoverzichtelijke synopsis was 
nauwelijks een schaduw van zijn eigen uiteenzetting. Een van 
de meegegeven discussie-vragen luidde: ,,Kan een beoefenaar 
van de wetenschap, ondanks zijn critische instelling, een diep 
gelovig man zijn? De meningen hierover hlckcn naar gelaiig de 
critische instelling der opponerende gclovigcii uiteen te lopeii. 
Naar aanleiding van zijn systematische en heldere bespreking 
van literatuur en levensbeschouwing, liet de heer F. J. 
Posthuma ons o.a. nadenken ovcr de vraag of het bestaan van 
een katholieke roman wel mogelijk is. Dit. nadat hij eerst di. 
maatstaven had aangegeven van de inodcrnc 1itii.iitii~irkritiek 
en de normen die de (doorsnee?)-lezer aanlegt. 
In een weinig exact betoog, als was deze wiskii~idige weinig 
zeker van de vorm die hij aan zijn voordwrht zoii gweii. 
formuleerde de heer C, J. Alders zijn gedachtrii over wiskun- 
dige- en levenszekerheden. Een discussickliiifje was: Het 
begrip ,,zekerheid' heeft verschillende aspecten, die ook wel 
met andere namen (waarheid, werkelijkhcid, juistheid) wor- 
den aangeduid. Waarom? In de discussie zochten de literair- 
en wiskundig-gerichten samen in de goede richting. 
Een voortreffelijke en diepgaande beschouwing hoorden we 
van Drs. W. L. Helwig, die het verband bclichttr trissen 
Heilsgeschiedenis en profane geschiedenis. Een vraag die 
nogal wat moeilijkheden opleverde was: Betekent het meten 
van de profane geschiedenis aan het christendom niet een 
onwetenschappelijk en daarom ontoelaatbaar moraliseren in 
de  historie? 
Een lastig onderwerp behandelde pater Dr. A. M. Kuipers. 
dic op bevattelijke wijze en in welgekozen woorden sprak 
ovcr God in de  natuurwetenschap. Een van de prubleme~i die 
hij ons voorlegde w-as aldus geforin~ileerd: De in deze voor- 
dracht beklemtoonde seculariteit van de natuurwetenschap 
gaat samen met een opbloei ervan, al is deze situatie voor de 
natuurwetenschap blijkbaar van voordeel, zou een hereniging 
van de wetenschappen naar het voorbeeld van de Middel- 
eeuwen de theocentrische ordening ervan ten goede kunnen 
komen? Vragen als deze brachten in menige discussie-groep 
eerst een angstaanjagende stilte en dan een storm van misvat- 
tingen. Enige gespreksleiders niaaktt-n de derde dag  dan ook 
een afgematte indruk. 
Drs. A. F. M. van Noort, die wij reeds kendeti als een ver- 
woed ,aoristus-speurder', maar die wij niet cerdcr in hct 
operibaar hoorden spreken - behalve dan, toen hij een keer 



de I . F C ~ U I  tnoest vervangen bij een schoolcoricert en dei-halve 
lirt claiikwcoord zei, dat dc enige vrolijke riool van de niiddag 
mes - ontpopte zich nu als een va<irdig spreker in zijn voor- 
di-ailit: Christendom en antieke cultuur, Vooral de alpha's 
zullen b-crl hckcnde passages zijn trgrngrkornrn. omdat 
S P ~ P ~ E I .  ook rnigc klassieke auteurs citeerde. onder mie 
Tiiritlis t-n Scncca Ideie laatste wellicht rnrdr als stimul;ins 
voor die l'rinitari@rs. die menen st.mtseranieii ti- ktinnen 
doen). De heer Vdn Noort bleek ook g~hrn ik  te hebben ge- 
maakt van de jon<jslr puhliiatics op dit gchicd. Z o  bestudeer- 
de hij o.m. Het verhaal van Chrisíus' Kerk. v a n   DI.^. W. L. 
Helw-ig! 
In  de causerie werd grelig ingegaan op een nctui-cl vraagstuk: 
Het christendom is in wezen een religieuze en niet een cul- 
turele grootheid. Het hcrft de wereld geen nieuwe cultuur 
gebracht, maar de oude cultuur (grieks-romeinse) vernieuwd. 
W a a r  het christendom in zijn inissie-aktiviteit tegelijk als 
cultuurbrenger optreedt, zoals hij de Germaanse volken, brengt 
het deze volken de grieks-ramcinse cultuur. Maar waar de 
openbaring gestaltc krijgt. past deze zich aan bij ren be- 

paalde cultuur of neemt dcze in zich op. O p  deze wijze bracht 
het christendom in de  vierde eeuw een vernieuwing van de 
antieke cultuur. Kan men zich nu niet de vraag stellen of het 
christendom hij de verkondiging van het geloof aan vreemde 
volkereli in deze tijd de Westeuropese cultuur moet brengen 
of. zoals in de vierde eeuw, zich aan de reeds bestaande 
cultuur moet toepassen en deze in zich moet opnemen? 
Natuurlijk zijn we er aiet helemaal iri <lrsliiayrl de  voorgelegde 
prablemcn iii de discussie ( r  Lioven te konirii. Maat. i i ~ t  kali 
ook riiet de bedorliiig zijn gewiest ons inict een lijstje nnt- 
woorden van school ie slureri! Een winsi is dat we sanicn 
hebben geluislerd, gedacli~ en grsproke~i ovct. wat wij wi-trn 
en grloven. 
Deze voor orize sctioul nie~i\i'e irirtliocl~. zot.guiildig ontarik- 
keld en voorbereid, liepft in de praktijk z ~ i r  voldoarl. 
Op Witte Doiiderda!~ vond el. gwii bijc~nkonist plaats. iliaiir 
i\,erde~i lijdeiis de avoridplrrlitighcd~ii d ~ z r  hezinningsdngrn 
officiri l  grslotcri. niirirziii zorgde pnrci. I í~ i i~ i r r s  in dc knntinc 
vrioi. d? h ~ i o r > f d ~  o n t ~ ~ i l ~ h t ~ r i n g .  

'l'.A.F. jr. 

Voettocht Den Bosch W i j  gingen naar het huis 
het huis van onze Heer 
die glans geeft aan ons leven. 

Groots, indrukwekkend en onvergetelijk was het, toen op de middag van zaterdag R april circa 2500 trekkers, zonder ophouden 
zingend, in een onafzienbare sliert Den Bosch binnentrokken om tegen zes uur hun einddoel te bereiken in de St. Jan. waar het 
,,Tout au  lang des longucs longuec plaines", als een klankgeworden symbool van saamhorigheid langs de rijkversierde wanden 
opklonk. Dit zingend samenzijn in de oude kathedraal riep een onuitsprekelijke emotie van verbondenheid en geroepen zijn op, die 
in z'n intensiteit bijna niet te verdragen was. 
Maar hoe sfeervol dit ook was, het was, evenals het feest van uitbundigheid, dat hierna op de Bossche parade losbarstte of de 
stijlvolle Hoogmis van de volgende ochtend, niet het belangrijkste van deze voettocht. Dat urarcn a.el de  gesprekken tijdens de 
tocht met eindexaminandi uit Oudc Pekela, uit Ulft en uit Geldrop, jongens en meisjes, die vaak in diezelfde wereld leefden als 
jij en door de  confrontatie met wier opvattingen en je geestelijk enorm veel rijker kun( worden, mits je zonder reserve 
door jezelf en je eigen moeilijkheden durft spreken. Of  de gesprekken met de veelal pas afgestudeerde of nog studerende 
priesters, die als gesprekleiders aan de kapittels u w e n  toegevoegd, en die vaak alleen al door hun persoon inspirerend werkten. 
Van grote waarde was ook de hencl van vriendschap, die cr tijdcns 4 dagen samen optrekken tussen de leden van de 
verschillende kapittels onderling ontstaat. Misschien zie je elkaar nooit meer, maar dat is Net van belang. Belangrijk is slechts, 
dat je elkaar in 4 dagen hebt leren kennen en waarderen met alle zwakke en sterke zijden, die de mensen eenmaal eigen zijn. 
Om samen mrt andere katholieke jongeren vier dagen op stap te gaan met het doel om tot een hetere levenshouding te komen, 
kan in dcze wcrcld. waarin je op dit punt vaak van de ene naar de ander? kant wordt geslingerd, van zeer veel waarde voor je 
leveli zijn. 
In de hoop, dat er volgend jaar iets meer deelnemers van onze School zullen zijn, zou ik degenen, die hun eindexamen doen dan 
ook willen zeggen; laat je vooral niets wijsmaken door cynische opmerkingen van lieden, die er niets van weten, omdat ze het 
niet meegemaakt hebben. Ga er heen zonder er iets van te verwarhten en je zult enthousiast terugkomen. 

Mons Weijers 

Via een stampvolle trein, overvolle trottoirs en uitpuilende hussen bereikten we Loon-op-Zand, waar we, om de regen te 
ontvluchten, in het parochiehuis doken. Daar werden de 100 jongens en 150 meisjes, die route 3 liepenn, over 11 kapittels verdeeld. 
Omdat alles ons overdonderd had, je elke houvast aan bekenden kwijt was, had je behoefte aan vriendschap, zodat al gauw 
de kapittels echte eenheden vormden E r  hing ergens een heel andrre afecr dan ik bij andere gelegenheden, waarbij ook veel 
jongens en nicisjcs bij elkaar waren, had aangetroffen. Het zingen, praten en roken verliep de eerste avond vlot en we  waren 
dan ook moe toen we onze slaapplaatsen in het stro konden opzoeken. Van slapen kwam dc eerste uren echter niets. omdat in 
dezelfde schuur ook een stel kalveren stonden, die ritmische hegelciding gaven hij de liederen die o.a. Trinitariërs plegen te zingen 
als zij ter interscholaire bussen (A-B-C etc.). 
DE volgende dag werd per kapittel vertrokken en nadat de  gespreksleider het thema van die dag uiteen gezet had begonnen w e  

te honiin. Al wandelende wisselde je steeds van gesprekpartner, waardoor je telkens weer andere meningen hoort en ook telkens 
de  onderwerpen veranderen. Alle onderwerpen te noemen waarover we het hadden is gekkenwerk, grzien het aantal, maar 
één wil ik er echter wel noemen, omdat die een grote indruk op mij heeft gemaakt. Midden op het militair schietterrein in de  
Drunense duinen kwam ter sprake of de Kerk een rem of een bescherming voor ons was. 
Bij alle gesprekken ervoer je heel duidelijk dat ,,waar twee mensen hij elkaar zijn , , I K  hen". 



Die avond in Helvoirt hosten de blaar-gangers als echte Brabanders, dronken bier en hielden hooi-gevechten. Het slaapverhlij€ 
was ongeveer hetzelfde als dat van de eerste nacht, echter met dit verschil, dat we kippen en koeien als gezelschap hadden, 
de leiding niet in slaap was te krijgen en we 'smorgens gewekt werden door een kalvende koe! 
Zaterdagavond kwamen we Den Bosch binnen en ik hoop dat je je kunt voorstellen wat ik onderging toen ik 2500 man op 
rugzakken in de kathedraal zag zitten: op een plein te eten zag krijgen uit de lamellen van de Bossche B.B., en er later zag 
neerknielen bij het kruisje voor het slapen gaan. 
De mis in de Veemarkthallen was overdonderend. Dat enorme altaar! Het confiteor uit 2600 kelen. Je voelde je toen ,katholiek', 
je bent trots R.K. genoemd te worden. 
Dan kom je in Haarlem met de trein van 15.22 uur en je moet weer wennen aan de ,,huiselijke" sfeer en de geregelde tijden. De 
sfeer van de voettocht was ook wel zo anders dan thuis; zo ideaal, zo meeslepend, dat je iedereen die je tegenkomt wel zou 
willen toeroepen: ,,Als je kunt. doe volgend jaar ook mee!" 

Micbael EUis, 
Route 3, capittel 4 

Mij zijn een paar dingen bijzonder opgevallen, welke ik hier graag even wil vermelden: de kameraadschappelijkheid, ongedwcn- 
gen houding en openheid zowel tegenover wildvreemde jongens als totaal vreemde meisjes. 
Het op weg zijn, mals ons hele leven een op weg zijn is. Het vertrouwen dat er heerste aan het eind van de dag een gastvrij huis 
te zullen vinden. Je vergeet al je dagelijkse beslommeringen. Zo viel het mij op. hij het zien van een kranten-kiosk. toen ik Den 
Bosch inkwam aan het einde van de tocht, dat ik die dagen de krant niet eens gemist had. Dat de uitspraak van Christus: ,,Waar 
twee of meer in mijn naam bijeen zijn, ben Ik in hun midden", soms toch wel gevoeld kan worden. Dat men overdag, hij 
het trekken en bij de gesprekken, echt serieus is en dat men 's avonds zo uitbundig plezier met elkaar kan hebben. 
Verder wil ik nog opmerken, dat het gesprek onder het lopen beter liep, dan dat het dat deed onder de rustpauzen. waaronder 
men dingen ,,en capittel" besprak, waarover men het in groepjes van vier of vijf onder bet lopen had gehad. Deze ,,algemene 
kapittels" werden buiten gehouden, zonder gemakkelijke stoelen of ander comfort. De gesprekken, die hierbij gevoerd werden, 
steunden op de gesprekken, welke onder bet lopen gevoerd waren. Als deze discussies van te voren er niet waren geweest, 
dan hadden deze onder de rustpauzen niet zo goed gelopen. 
De vroeger geuite mening op onze school, dat je deze gesprekken net zo goed ,,bij een kopje thee" kunt houden, trek ik, vooral 
nog in vergelijking met de hezinningsdagen, sterk in twijfd Onder het lopen met wildvreemden ging het beter. 
Als laatste opmerking nog: ga eerst zelf eens een keer mee voor je deze voettocht gaat afbreken. 

Bob Nijhuis, 
Route 4, capittel 4 

Wat  te zeggen over de voettocht van de Pax Cbristi? Mwt  ik u zeggen hoe wij samen kwamen op bet grote plein naast de St. Jan 
in Den Bosch, hoe wij daar allemaal door elkaar liepen en volkomen vreemd voor elkaar waren, terwijl toch een zelfdc plan ons 
had samengebracht? 
Zal ik u verbalen hoe 's avonds in Waalwijk de kennismaking met de eigen groep en het eigen kapittel al direct iets had van het 
wonderlijke dat zich manifesteert, wameer een aantal jonge mensen bij elkaar komt om samen iets groots te beginnen, wanneer 
een aantal enthousiaste jonge mensen überhaupt bij elkaar is? 
Moet ik u meenemen door de Drunense Duinen, waardoorheen onze tocht ons voerde, en waar wij onze gesprekken hielden en de 
debatten zich ontwikkelden; moet ik u vertellen van het meisje met wie ik heel vaak zeer indringend en ter zake heb kunnen 
praten: hoe tijdens deze gesprekken er langzaam aan een vriendschap ontstond die bijna niet meer van deze aarde kon zijn en 
daardoor misschien ook langer stand zal houden? Moet ik u met een vloed van woorden duidelijk maken wat nu eigenlijk 
gastvrijheid is, wat het is als de mensen je overal hijna met feest binnenhalen en hoe je je voelt wanneer ie 's avonds 
achter de fanfare van dat vriendelijke dorp aan host? 
Zal ik n toeroepen, hoe groot en overdonderend krachtig ik mij voelde, toen wij met zijn allen onder luid gezang de kathedraal 
van Den Bosch binnetrokken; boe het dreunende orgel van achter uit de kathedraal ons gezang ver meevoerde naar voren, naar 
God, die heel de tocht m vlak bij ons geweest was; hoe de goep  van zingende mensen steeds maar groter werd en hoe bet 
gezang als maar luider en overtuigender begon te klinken? 
Zal ik u het meisje wijzen, dat, aan alle zijden met graagte ondersteund!, op zwarte lakschoentjes met hoge hakken de kathedraal 
binnenstrompelde, een ongeduldige trek van pijn om haar mond vanwege haar domheid, maar een triomfantelijke glans in de ogen 
vanwege het heerlijke dat zij geproefd bad? 
Moet ik u dat allemaal vertellen? Wel, al deed ik het, u zoudt er niets aan hebben. Want het wezenlijke, het gelukkig-makende 
van de voettocht is niet onder woorden te brengen, noch echt te begrijpen. Het is een persoonlijke kennismaking met die Iemand, 
die wij tot dan toe ,,wel kenden", maar niet echt ontmoetten door Hem onvoorwaardelijk te accepterca 
Wanneer u iets heel moois krijgt, iets waarvan u werkelijk nooit vermoed had het te zullen krijgen, maar dat u niettemin met 
al de kracht die in u was verlangde te verkrijgen, dan zal uw vreugde en verbijstering zich niet direct uiten in een vloed var: 
woorden, maar in een schuchtere met dankbaarheid geladen stilte. 
Wanneer twee pas getrouwde mensen 's avonds bij elkaar zijn en zich volledig aan elkaar toevertrouwen, dan zullen ook daar 
niet veel woorden zijn. Want waar de Grote, de Goede, de Ahachtige zich openbaart, zal de mens niets dan stilte passen. 
En zo was de Voettocht: niet onder woorden te vangen. 

pim de vroomen 

NASCHRIFT 

In het bovenstaande hebben wij geenszins bedoeld een volledig beeld van de Pax Christi te geven. Ook zijn wij niet van plan 
een polemiek te laten losbarsten, wals dit enige jaren geleden het geval is geweest. Wij hebben er enkel en alleen een soort 
herinnerings-pagina van willen maken. En, zouden wij willen zeggen, gaat u toch ook eens mee. de Redactie. 



kwamen 
wij terug uit VENLO 

Interscholaire 1961 
te Venlo 

groot succes voor 
triniteitsl yceum. 

Hiernaast ons voet- 
balteam dat de 

beker in de wacht 
sleepte l 

Zaterdag 6 mei 8 uur v.m., Enr. t. 
Damp hangt over de velden, als zich op de Zijlweg een bus in beweging zet, beladen met sportieve- en enthousiastelingen en 
welwillend nagewuifd door enkele paters. De interscholaire is voor de Triniteitsgemeenschap begonnen en reeds klinken enkele 
schuchtere rijmpjes in de aether. Na twee uur is de stemming er helemaal in. De chauffeur heeft toch maar de radio uitgezet en 
vooral achterin wordt er gelachen om de meest onzinnige dingen. die wij, ook al vanwege de censuur, niet allemaal zullen 
opsommen. Het weer is uitstekend, de zon lacht over de wegen en weldra bevinden we ons in een uitspanning. Hier wordt het 
een en ander verteerd, bier wordt gemeden, de dag is nog jong en we voelen ons strijdbaar als nooit tevoren. Het bekende 
brug-ceremonieel van vorige jaren wordt schuchter herhaald, opa is weer een jaartje ouder geworden, het a b c  wordt door 
enkele alfabeten gerepeteerd, maar toch weten we dat al dit schreeuwen nog dechts kinderwerk is. Straks komt het grote werk. 
Als we in Venlo aankomen en wat onwennig de cour van het Thomas-college bezien, kunnen we het ineens niet meer inhouden. 
Theo roept O en wij verstaan onze plicht. Voor de thuisblijvers zullen wij onze nationale yell nog even toelichten. Dat gaat zo: 
iemand, een primus inter pares, roept plotseling spontaan O (niet nul, maar oh), waarna de rest invalt met; punt, E punt. S punt. 
A, Oesa, Oesa, Oesasa (sasa is een oude aoristus uitgang. Deze diectasis wordt hier gebruikt metri causa) Tinus (een onbekende 
soldaat, symbool van de strijd) knokke (uiet knokken. Let op het dialect) Hollebollebolle Hoi, hoi. hoi (spontane vreugde- 
kreten, rechtstreeks ontsproten aan de volksziel) mddt 45, ha, ha, ha (dit is uiet gelogen. Het was maat 45. Ha, ha, ha). Een. 
twee. drie, hoi (zo maar, hoi) Conditione . . . . up. (Dit laatste is onder buitenlandse invloed erbij gevoegd. De oorsprong menen 
wij te moeten zoeken in Brussel). 
Na deze vreugdekreten diverse malen te hebben doen weerklinken tegen de Thomas-muren, zongen wij ons strijdlied. (De tekst 
hiervan is, op enkele exemplaren na, uitverkocht. In bet archief bewaren wij het orgineel). Bij al dit geschreeuw was intussen een 
voetbalwedstrijd aan de gang Augustinianuin (Eindhoven)-Thomascollege (Venlo). Toen deze wedstrijd beëindigd was (de 
eindstanden zijn elders afgedrukt) hebben wij uitgebreid en smakelijk gegeten. Een enkeling drukte na afloop ontroerd de hand 
van broeder-kok. Hierna hadden wij onze volle aandacht nodig voor de verschillende sportwedstrijden, waarvoor wij, als niet ter 
zake kundigen, het woord afstaan aan Kees Schrama, die m.b.v. Hans Jonkergauw de volgende dingen noteerde: 

Er is door de hockeuers en door de voetballers uitstekend 
gespeel</. Rr iuerd in ft>lii,il giet1 er,, u~h r r t j i l  urrl<>r~n! fl..r 
r~uulbalzlftnl bröriru><>onidr nari ile u r ~ ~ ~ a ~ . l ~ r ~ i ~ e n  en iiwn y> 
r,racltriile. tuij2c dr. hckcr, trrwiil het Ii;rkcirrlllnl i>rirrid rrt " .  " - 
vijand met uitstekend spel verraste. Met een beetje meer ge- 
luk en een iets betere leiding was ook de hockeybeker voor 
ons. Nu eindigden we op de derde plaats, met euenveel 
punfen als nummer één en twee, doch niet een slechter doel- 
gemiddelde. 

In de eerste wedsfrijd tegen het Thomascollege was ons 
hockeyelftal duidelijk sterker. Doch een langdurig overuiicht 
vóór rust had geen succes. Vlak na de hervatting bracht 
Co Balm uit een strafcorner de stand op 1-0. Steeds bleven 
wij in de aanval, doch verdere goals bleven uit. Vlak voor 
fijd kwam er een regen van strafcorners op ons doel; als een 
trinitariër de bal had, werd er voor strafcorner gefloten. Zo 
kwamen er wel 7 strafcorners op onze uitstekende keeper 
Theo van Goor af. totdat er eindeluk één inging. 1-1. Hiermee 



was ook de eindstand bepaald, want onze achterhoede. met 
een uitstekend spelende Kees Bonarius aan hef hoofd. hield 
verder met gemak stand. 

Het voetbalelftal opende tegen hef Thomascollege op een 
fantastische wijze. Al  in de eerste helft waren wij veel ster- 
ker, doch de score bleef beperkt fot 1-0. door een prima 
kopbal van Frans Netzger. Na de riisf kwam hef elftal pas 
goed los. Met uitstekende aanvallen werd de Tliomasachter- 
horde van de kaart gespeeld. Karel Smit maakte 2-0. Peter 
Thole bracht met een prachtig schot van zwel 25 meter de 
stand op 3-0. Dit was een kwartier voor tijd en ind ie  laatste 
J5 minuten werden er nog 5 goals bijgescoord. De een nog 
mooier dan de ander. Karel Smit zorgde voor 4-0. Han 
Koenders en Frans Netzger voor 6-0, terwijl een fouf in de 
achterhoede oorzaak was van een tegendoelpiint 6-1. Karel 
en Aadje Smit brachten de stand tenslotte op &I. Dit wss 
prima voetbal en het beloofde veel goeds voor de volgende 
u>edsfrijden. 

. . . Coo fje! Coo-tje! Coo-tje! . . . 
Na aan onze orale verplichtingen za goed mogelijk voldaan te  hebben, na kennis gemaakt te hebben met het biljart in de kelder 
van het Thomascollege, kregen wij allen een gastheer toegewezen, gaven hem een hand, bedankten hem hij voorbaat en 
spoedden ons naar de avondboterham die de gastfamilie ons welwillend bereidde. Hierna begaven wij ons in de stromende regen, 
maar persoonlijk gelukkig per auto, naar de debating-wedstrijd, die A. W .  van Agtmaal op de voet gevolgd heeft. 

In zijn openingswoord ueru,elkomde de voorzitter van ,,Arti was zijn causerie .,De noodzaak van beroepsvoorlichting op 
e f  amicitiae': de debafingcliib van het St. Th~masco l le~e ,  dc middelbare school" getiteld. 
alle aanwezigen, in het bijlonder de besturen van de debar O f  de oorzaak gelegen was in hef zingen en yellen geduren- 
tingclubs der diverse scholen, de paters Rectoren en de de de dag is een open vraag. In ieder geval moest de voor- 

t Jury, die bestond uit Dominee 1. C. Eueranrs, Drs M.  Jet- zifter hem enige malen dringend verzoeken. harder te spre- 
ten en Mr H. E. Ch. Sfassen. ken, omdat hij in de hoeken van de zaal soms onuerstaan- 
Hierna gaf hij het woord aan de eerste van de vertegen* baar was. 
woordigers van de debatingclubs. die hier zijn welsprekend- In zijn betoog maakte de causeur duidelijk, dat beroepsvoor- 
Iieid zorr moeten tonen. n.l. Robert Hin (Mendelcollege). lichting wel degelijk noodzakelijk was. omdat het aantal 
Zijn caiiserie was getiteld: De mens een mislukkiy van de beroepen de laatste jaren enorm uitgebreid was (er zijn 
schepping, ja of: neen?" momenteel ongeveer 4.000 beroepen) en omdat een over- 
In zijn betoog en debat liet hij uifkomen. dat hij de mens haaste keuze catastrofale gevolgen zou kunnen hebben. Als 

Z geen mislukking van de schepping vond, hoewel de meeste een oplossing gaf hij, dat men per week in de hoogste klas- 
moderne schrijvers W.O. Sartre (deze ziet de mens als een sen één ziizrtje ooorlichting zoiz geven en men de excursies 
volkomen mislukking, hoewel hij inconsequent is, doordat liij op dit gebied zou uitbreiden. 
wii blGuen leven, en ergens anders schrijft, dat hij hef wel De eerste opponent in het debat vroeg o f  bij die 4.000- be- 
fout kan hebben) en Anna Blaman (o.a. in haar boek ,,de roepen, ook die inbe5epen waren, die direct na de lagere 
Verliezers), de mens, als een eenzaam weren zien. O p  de school uitgeoefend werden. 
vraag. of  de mislukte mens bestaat. anhvoordde de causeur, Hieruit leidde de opponent a f ,  dat beroepsvoorlichting geen 
dat deze bestond in boeken en dat ook de mens zonder doel zin had. 
in zijn leven, tot deze groep gerekend mag worden. Ook Door een rekenfout kreeg onze afgevaardigde slechts viif 
memen met geloof konden eenzaam zijn, omdat zij kunnen minuten de tijd om te debatteren. Hierna werd het ,.Trio in 
mensen, dat zij hun doel i.v.m. de praedestinafie niet kannen A van Heinrich Spitta door L. Peeters (fluit), W.  lans- 
bereiken. sen (hobo) en T .  Timp (piano) uitgevoerd. 
Na zijn betoog voerden P. Botman (fluit) ,  K. Tabbers (hobo) Als laatste sprak de afgevaardigde van hef St. Thomascollege. 
en L. Schade (cello) het ..Trio in P'' van Devienne uit. De titel van zijn causerie was .,humanistisch of adoptief 
Als tweede causeur trad op Gerard van Hoof (Augustinia- onderwijs". 
nium). De titel van ziin causerie was: ,,fnnctie van de kritiek". Hii trachtte duideliik een debat uit te lokken. hetgeen hem 
Dit onderwerp hield Lel direkt in. dat-men moest ..zwetsen". s lkhts  gedeeltelijk ielukte, omdat er weinig bekwame oppo- 
Bovendien sprak de causeiir met korfe. afgebefen zinnetjes, .nenten onder zijn audiforizim waren. 
zodat het geheel, ook al wegens het feit, dat hij in het debat, Tijdens hef beraad van de jiiry, was er een korte pauze. 
waarin hij o.a. beweerde dat men geen kritiek kon en mocht waarin er vage gissingen werden gedaan over de uitslag. 
hebben op boven- en buitennatuurlijke dingen, erg zwak was, Na de parize maakte de voorzitter van de jury deze bekend. 
geen daverend succes was. zegende, dat zijn oordeel, misschien niet zo goed gegrond als 
Nadat T .  Timp (piano) de derde Sonafe van Willem Pijper verwacht zou kunnen worden. als volgf riitgevsllen was. 
gespeeld had, was het de beurt aan de spreker van onze 1. De afgevaardigde van hef St. Thomascollege. 
school Joep van der Linden. Hoewel de voorzitter meende, 2. De vertegenu>oordiger van het Mendel-college. 
dat zijn causerie ,.de noodzaak van beroepskeizre" heette, Na de prijsuitreiking sloof de voorzitter de vergadering. 

Een middag en  avond op deze wijze (schreeuwend en pratend) doorgebracht, maakt de keien dorstig. Venlo, bekend om zijn 
Drie-Hoefijzers-, Amstel., Heinekens- en Oranjeboomhier, lag stil en verlaten in de duisternis. In de verte was het serene geklik 

V O E T B A L :  
Auglzstinianirm-Thomas 
Trinifeits-Thomas 
Aiigusfinianum-Mende1 
Triniteits-Mende1 
Augustinianum-Triniteifs 
Mendel-Thomas 
EINDSTAND:  
l. Triniteifs 5 12-2. 
2. Mendei 4 7-3. 
3. Eindhoven 2 2-8. 
4. Venlo J 4-12. 

ENIGE NOTITIES: 
voetbal en hockey: 

Kees Schrama, Hans Jonkergauw 
debating : 

Toine van Agtmael 
foto's : 

pater Verner, Toine van Agtmael 
leidend verslag: 

Frans van Eyndhoven 

HOCKEY: 
Triniteits-Thomas 
Augustinianum-Mende1 
Triniteits-Mende1 
Auoiistinianum-Trinifeits 
Mendel-m hom as 
A~~ustinianum-Thomas 

EINDSTAND:  
1. Venlo 4 
2. Eindhoven 4 
3. Triniteits 4 
4. Mende1 O. 

3-0. 
2-1. 
2-2. 
0-4. 
l-l.  



van biljartballen hoorbaar. Dit verslag w u  niet volledig zijn als wij u niet iets vertelden over het nachtleven van Venlo. Zuiver 
uit journalistieke overwegingen, hoewel afkerig van elke sterke drank, hebben wij getracht een enigszins geordend beeld te krijgen 
van de talloze cafés, cafetaria's, bars en dancings. Wij  kwamen in totaal op 307 lokaliteiten, hoewel het V.V.V.-boekje dit tegen- 
spreekt en een hoger getal vermeldt. Vooral de cafés zijn gunstig uit de wind gelegen, hoewel er te weinig biljarts voorradig zijn. 
Tot onze opluchting hadden gelukkig geen confrontaties plaats met schoolgenoten. Wel hoorden wij rood half één nabij de markt 
Mn geschreeuw dat verdachte gelijkenis vertoonde met eerdergenoemde yell, maar met zekerheid kunnen wij niets vermelden. 
Toen we er dus onzeker van waren dat iedere Trinitariër op bed lag, konden we ons met gerust hart huiswaarts begeven en nadat 
de deur weldra geopend was, bereidden wij ons voor op de nacht. Het lot had bepaald, dat wij met een andere Trinitariër het 
bed deelden, die pas tegen vier uur tot rust kwam en zijn pogingen staakte om op een hand door de kamer te lopen. Vooral zijn 
diepgaande affiniteit voor familieportretten was hinderlijk. 
De volgende morgen, bij het krieken van de dag, werden wij door onze gastheer met zachte band gewekt en zagen wij aan de 
rimpeling van het Maas-oppervlak, door het zijraam zichtbaar, dat  het regende Wij hebben ons hier moreel hovenuitgewerkt en 
gingen, na iedereen uitvoerig bedankt te hebben, op weg naar de kapel, om een plechtige hoogmis bij te wonen. Wij zijn stil 
geweest bij het beluisteren van de koralen van J. S. Bach. Na deze hoogmis volgde een ontbijt en begaven wij ons met fris 
vertrouwen naar de sportvelden. Over de wedstrijden, die nog onderbroken werden door een weldoend middagmaal, vertelde 
Kees Schrarna ons het volgende: 

De hockeywedstrijd tegen hef Mendelcollege was er een van 
uitstekend gehalte. Al vlak na het begin wist Mendel een 
0-1 voorsprong te verkrijgen, doch ons hockeyelftal was er 
helemaal niet van onder de indnik. Met prima spel werden 
goede aanvallen opgebouwd en toen een schot van Co Balm 
door een Mendelier met het lichaam uit de goal werd gehou- 
den, kregen wij een strafbiilly. Chris zorgde toen voor 1-1. 
Ook in de tweede helft waren wij sterker en dat resrrlteerde 
tenslotte in een doelpunt van Co Balm. 2-1. 
Hoewel Mendel alles in hef werk stelde om een gelijkspel 
te forceren, geliikte dit niet doordat onze achterhoede weer 
zeer gopd speelde. 
De  voetbalwedstrijd tegen het Mendelcollege was eigenlek 
een finale, want de winnaar zoii vrijroei zeker de beker in 
ontvangst kunnen nemen. Het spel was lang zo goed niet Frans Netzger muntte 
als tegen het Thomascollege. Misschien dat de druk van te uit door frk en energiek spel. 
moeten winnen het spel nadelig beïnvloedde. In ieder geval Hier ziet u hem op de 
was er spanning genoeg. Al in de eerste helft waren urij schouders van Ren Bolleman 
technisch ueel beter, doch met veel geestdrift compenseerden 
de Mendeliers dit tekort geheel. Z o  ontstonden er wederzijds en Thee Goor, die de 
goede kansen doch de verdedigingen waren duidelfjk sterker fine fleur vrin de supporters 
dan de voorhoedes. waren. 
Na de rust, die met 0-0 inging, namen wij al gauw een 1-0 
voorsprong door goed doorlopen van Frans Netzger. Doch 
langzaam nam Mendel het initiafief. Er  vielen soms gaten over de grond moet worden geplaatst. Wel mompelde de 
in onze verdediging, doch vooral Paul van Bueren zorgde scheidsrechter iets over bobbelig veld e.d., doch dc goal zat. 
vaak voor opluchting. Maar toch kwam het allang in de Vlak hierna was de wedstrijd afgelopen. De spelers van 
lucht hangende doelpunt van Mendel. 1-1. Even leek hef Augustinianum zeiden de scheidsrechter ook dat de goal on- 
of Mende1 kon doordrukken, maar lengzaam namen wij weer geldig was, waarna de uitslag werd gewijzigd tot 2-2. Een 
het offensief, doch het was te laat. 11I was de eindstand. zeer sportief gebaar van de Eindhovenaren, die sportiviteit 
een uitslag waarmee wij achteraf blij konden rijn. stelden boven het winnen van de beker, want met dat ene. 
De laatste wedsfrijd van het hockeyelftal was tegen Aizgusti- puntje zouden zij de beker gehad hebben. Dat is de juiste 
nianum: de grote favoriet voor de beker. wedstrijdmentaliteit. 
In het begin zag het er al somber uit, want Augustianum Hef voetbalelftal besloot met een zege over Augustinianum. 
wist al meteen een 1-0 voorsprong te nemen. 011ze verdedi- In de eerste helft liep het nog wat stroef. alhoeu>el ook het 
ging werd zwaar op de proef gesteld, doch zij weerde zich. veld door de voortdurende regen zwaar en modderig was ge- 
zoals gewoonlijk uitstekend. Toen Co Balm na een schifte- worden. Hef enige doelpunt werd gemaakt door Kees van 
rende rush de stand op gelijke voet bracht, namen mij het Buchem, zodaf met de riist een wel erg magere 1-0 stand 
initiafief. Aanval op aanval golfde op het doel van Arigusti- uras bereikt, 
nian~rrn af en toen Wim Passtoors de stand op 2-1 bracht. Na de hervatting ging het beter. Op  hef middenveld wer- 
konden wij vol vertrouwen de tweede helf tegemoef zien. den nii goede aanvallen opgebouwd en alhoeu>el de voor- 
In die tweede helft werd het initiatief behonden en schoten hoede twee invallers speelde, ging hef toch echt ,,iet 
vlogen rakelings langs en over het doel. Ruud Volker kreeg Uit een corner kopte Peter Thole de bal naar Han 
een prachtkans. doch drie spelers mangelde hem. In plaats . Koenders. die ineens keihard en vlak onder de lat raakschoot. 
van een strafbully, moesten wij ons tevreden sfellen met een keper van ~ ~ ~ ~ ~ t i ~ i ~ ~ ~ ~  haalde hierna 
strafcorner, die niets opleverde. Doch langzaam werden wij zijn doel, maar toen Peter Thole, weer uit een corner, 
weer in de verdediging gedrukt en Augusfinianum maakte de bal prachtig inkopte, had ook de keeper geen verweer 
gelijk 2-2. meer. De achterhoede met Paul van Bueren en Hans Heerns- 
Het werd zelts nog 2-3, toen een vrije slag zowat op borst- kerk aan het hoofd hield de zaak rustig dicht. 
hoogte de cirkel in werd geskgen en daarna de bal werd De laatste wedstrijd eindigde dus in een 3-0 zege, waarmee 
ingeschoten. Het ~~elregelbwkje vermeldt echter. dat de bal tevens, omdat Mendel gelijk speelde, de beker in ons bezit was. 

D m  wedstrijden hadden wij niet voor niets gespeeld. Ons voetbalelftal kon terugzien op een uitstekend tourwoi en wk kregen 
dank zij hen dan ook een beker mee naar huis, die p. Albers ons, na zijn woorden van dank, persoonlijk uitreikte. Ook de 
hockeyers hebben zeer goed gespeeld en misten de beker op het nippertje. Toen p. Albers de mensen, die aan de voorbereiding 
van deze interscholaire hadden meegewerkt, van harte bedankt had en zijn vreugde betoond had, vooral over de sympathieke 
en openhartige omgang van de jongens van de betreffende scholen, richtte onze rector, P. Kuipers, een uitnodiging voor het 
volgend jaar tot de daarvoor in aanmerking komende personen. Na een busreis en een bezoek aan een speeltuin (4 gewonden, 
geen doden) kwamen wij vermoeid op onze school aan. 
W a t  ons vooral tijdens deze dagen opgevallen is, is het feit, dat jongens, wanneer ze samen iets met een bepaald doel, al of 
niet plezierig gaan doen, hun reserves heel snel afleggen. Dat dit tot een zekere hartstochtelijke en vrijbuiterige sfeer leidde, hoeft 
nauwelijks betreurd te worden. Vooral ook hebben wij het medeleven en de welwillendheid van de Rector en de leraren gewaar- 
deerd. Een zekere gemeenschapszin, in deze dagen in geen enkel opzicht riekend naar een pensionaatacbtige, geforceerde vriend- 
schap, blijkt heus tot de mogelijkheden te behoren. F. van Eyndhoven 



N u  we midden in het derde trimester zijn 
beland. beainnen dreiuende examens en 
o\.ergangsrnpporren ons angstwekkend 
dichr te bancideren, huri spreckuoordcliik~ 
schaduw vooruitwerpend. De examen- 
candidaten zetten hun, naar men mij heeft 
verteld, goedgepoetste tanden in de met 
v'nijnige voetangeltjes bezaaide wis- en 
mechanica-sommen en de bij het ,,laatste 
oordeel" nauw betrokken docenten doen 
hun uiterste best zelfs de minst geniale 
leerling het broodnodige aan 's candidaats 
eitdcxamen verstand te brengen. Zelfs 
de domste der dommen begint in de  gaten 
te krijgen. dat hij ,.even zal moeten aan- 
zetten" om de top te halen. In de  .,ge- 
wone'' klassen is een bijna niet te ge- 
loven ijver losgebroken onder de verloren 
gewaanden en weinig - of niets - ge- 
wende docenten vallen van de ene in de 
acdere verbazing. 
V e b  feesten. traininssavonden, biieen- 
komsten en meer zulks. worden, hoewel 
met bitter hart, angstvallig ontweken. E n  
d a t  alles onder een uitdagende zon. die 
ons alle lust voor vlijt schijnt te willrn 
ontnemen. Toch, mensen. als u afkoeling 
probeert te zoeken in 't ruime sop, dien 
ik u er op te wijzen, dat de zee nog bitter 
koud is. 
Teneinde ook ons kroniekje niet te ver- 
geten volgen hier nog enige ,,herdenkin- 

z gen" uit al dan niet vervlogen tijden: 

Maandag 6 m a m  enige onruststokers 
groepten zich op de cour samen en uitten 
enkele gezangen ter ere - naar zij 
zeiden, maar wie gelooft dat - van onze 
Koningin, die juist op die dag, o toeval!. 
haar 12%-jarig leidsterschap vierde. 
Hoewel hij ons uitdrukkelijk wees o p  het 
verkeerde gebruik maken van de demo- 
cratische leerstellingen, verschafte onze 
nobele rector bet schoolgaande volk een 
middagje vrij: dat vonden we allang best, 
zo. 

O p  7-14 maart gebeurde er bitter weinig. 
W e l  merkte ik een jongetje op, dat een 
gaatje in zijn broek was gevallen. D e  
arme knaap liep bleekjes rond. met wit 
gelaat aan zijn thuiskomst denkend. 

Mer. heeft hem na schooltijd nimmer te- 
ruggezien. 
Maandag 20 maart. Pater Conrector vier- 
de in pdssende kring en stilte zijn, met 
vol verwachting kloppend hart tegemoet 
geziene verjaardag. Met gul gehaar, alsof 
het niets was, werden de laatste twee 
uren weggewuifd. 
Donderdag 23 maart: Om een en ander 
nog eens te repeteren, konden we  om 

. . . spreekt voor zich..  . . . .8  april 1961 . . . 
12.20 uur huiswaarts keren. Gewoonte 
getrouw werd er deze middag niets ge- 
daan. O p  een enkeling na, natuurlijk. 
Vrijdag 24 tot donderdag 30 maart: 
Proefwerkweek. D e  morele, geestelijke 
en lichamelijke instortingen werden met 
de dag algemener. Aan de lopende hand 
werden de totaal gedemoraliseerde kerels 
als zoutzakken weggedragen. Docenten 
trokken zich hier echter niets van aan. 

maar bleven rake klappen uitdelen, on- 
derwijl scherp wakend en loerend o p  
knapen, die op illegale wijze het rapport- 
cijfer trachtten te beïnvloeden. Deksels! 
Woensdag 29 maart: De Paasvakantie 
werd uithundig ontvangen. Feestvierende 
jongelui trokken naar stamplnatscn, al- 
wanr een en ander door het keelgat gleed. 
O,, de vrijheid. Dat spreekt. 
Zaterdag 1 april: Een april! 

Donderdag 30 maart-maandag 17 aprils 
Vakantie. Het leven is nog niet zo kwaad. 
Maar als het niet zo kwaad is. is het te 
kort. Dan wordt het werr kwaad. O m  je 
kwaad te maken! 
Maandag 17 aprilt N e t  toen de  vakantie 
begon. eindigde de vrijheid. De school 
werd heropend en leergierige jongens van 
allerlei slag nestelden zich weer in de 
schoolbanken. die wat ontwend waren. 
In de lokalen waren de ramen gelapt, een 
enkel bord was beschilderd en alles zag 
er welverzorgd uit. Daarom: meer vakan- 
tie. 
Woensdag 19 april: Velen trokken naar 
de schouwburg om de ,,Spaansche,Bra- 
hander" te zien. Persoonlijk Iieb ik ge- 
noten van o.a. de niets aan duidelijkheid 
overlatende taal. Fris van de lever. 
Zaterdag 22 april: Verschillende jongens 
waren na de  kleine pauze plots ver- 
dwenen. De schoolleiding had zich wel- 
licht lelijk laten ompraten. Enfin, was o p  
tijd thuis om de corso nog even te be- 
kijken. 
Zondag 23 april: Mèt het kampioenschap 
van de welbekende vereniging ,.Alliance" 
werd ook een dochter van de heer Fens 
geboren. Een blijde dag dus. 
Hierbii moet ik het laten. lezers. Miin 
excusés voor het misschien niet geheel 
actueel zijn van dit kroniekje. maar het 
huidine drukorocédé schiint ieder initiatief 
voor het ,,bij-de-tijd-zijn" in de  kiem te 
smoren. Maar treurt niet. Een volgend 
keer misschien wat hij-de-hand-ter. De 
eitdexaminandi veel succes wensend. leg 
ik m'n pen neer. 

Kronikus 

HOEVEEL DUIZEND.. . 
Hendrik, hertog van Lancester, had zijn neef afgezet en hem 
gevangen genomen. Misschien had hij de hand in zijn dood. 
Maar het bezit van de kroon bracht hem geen geluk of rust. 
Omdat hij niet in slaap kan komen richt hij de  volgende 
monoloog tot de slaap als godheid. 

Hoeveel duizend mijner armste onderdanen 
liggen o p  dit uur in slaap. - Slaap. liefelijke slaap. 
zacht kindermeisjes der natuur, hoe heb ik u verschrikt 
dat gij niet meer mijn oogleden wilt sluiten 
en dompelen mijn gevoelens in vergetelheid. 
Waarom toch slaap ligt gij in rokerige hutten 
u uitstrekkend o p  ongemakkelijke legersteden 
in slaap gesust door nachtvliegen, die gonzen. 
liever dan in geparfumeerde kamers van de rijken 
onder bedhemelen van zeer dure makelij, 
in slaap gewiegd met de geluiden van de zoetste melodie? 

O gij, gij lusteloze God, waarom ligt gij tezamen met 't 
gewone volk 

in walgelijke bedden, en laat gij het koninklijke rustbed 
een plaats die nooit wat rust geeft of een wekkerschel van 

allen? 
Wil t  gij daar boven in de  hoge mast die duizelingen wekt 
de ogen van het scheepsjong sluiten en zijn hersenen wiegen 
in de wieg van hoge en ruwe golven 
en bij het waaien van de wind 
die onbetrouwb're golven bij de kop neemt en ze 
met oorverdovend groot lawaai hangt in gewetenloze wolken, 
zodat door het lawaai de dood zelf ook ontwaakt? 
Kunt gij, partijd'ge slaap schenken uw rust 
aan het natte scheepsjong op een zo ruw uur 
en in de kalmste, stilste nacht 
wanneer men alles doet om slaap te laten komen 
de slaap ontzeggen aan een koning. 
Dan ligt terneer gelukkige gemeenzaamheid. 
W a n t  ongemakkelijk ligt het hoofd, dat draagt een kroon. 

E. D'haene 



d e  l a a t s t e  russ ische  r u i m t e v a a r t s u c c e s s e n  

DE VENUSRAKET 

,,Wij hebben de deuren van de kosmos geopend. Onze vlucht 
kent geen hindernissen. Denk eens aan: onze raketboodschap- 
per i i  op weg naar Venus". Aldus de mening van een Rus- 
sisch dichter over een van de nieuwste Sovjet-prestaties op 
het gebied van de ruimtevaart: het afschieten van een raket 
naar de planeet Venus op 12 februari jl. Dat is alweer een 
tijd geleden, maar het is de moeite waard er nu de aandacht 
op te vestigen, omdat de raket in mei moest komen. Moeat 
komen, want hij komt niet aan. Op 19 februari werd immers 
aangekondigd, dat de Venusraket Venus op ca 119.000 km 
afstand zou passeren. Men had geregeld radiocontact met de 
raket en kon op  een gegeven moment uit de naar de aardc 
gezonden gegeven opmaken, dat de raket Venus voorbij zou 
schieten. Toch was de raket met grote nauwkeurig afgevuurd 
en wel vanaf een rond de aarde cirkelende kunstmaan, 
Spoetnik 8, waarover geen gegevens bekend zijn, De Venus- 
raket kreeg zo de baansnelheid van de kunstmaan cadeau en 
hoefde zelf verder de resterende snclheid te ontwikkelen. 
Deze geslaagde prestatie op zich is al zeer belangrijk, omdat 
hiermee is aangekondigd dat het mogelijk is om vanaf een 
buiten de aardc verkerend station een ander ruimteschip, in 
dit geval de 643 kg wegende Venusraket, af te vuren. De 
afwijkingen in de baan werden bekend toen het ruimteschip 
2 miljoen km vaii de aarde verwijderd was. De totale afstand 
die de raket (tot Venus) aflegt bedraagt op zijn minst 150 
miljoen kilometer en hierop is een afwijking vaii 120.000 km 
geen erg grote fout. De  Venusraket zou op Venus moeten 
vallen en er zo de Russische vlag ,,planten". Maar deze trcffcr 
zou 400 maal nauwkeuriger geplaatst zijn dan de Russische 
treffer op de maan (Loenik-2). Erger dan de afwijkingen in 
de baan, is het feit, dat op maandag 27 februari het radin- 
contact met het ruimteschip uitvid. Tenzij de Russen er nog 
in slagen het radiocontact te herstellen, heelt dit experiment 
voor hun geen waarde meer. want anders zou men gegevens 
kunnen vcrkriiocn over de ruimte rond Venus en over de ." 
interplanetaire ruimte. De Ventisraket zond nog gegevens uit, 
die werden ontvangen toen het schip op 7 miljoen km afstand 
van de aarde was. (Men ving nog gegevens op van de Amcri- 
kaanse Pionier-5, toen hij 37 miljoen km van de aarde ver- 
wijderd was). 
Venus is de planeet, die van alle planeten het dichtst bij de 
aarde komt en, samen met Mercurius, de aarde en Mars, 
de categorie der binnenplaneten vormt. Venus loopt in een 
elipsvormige baan, die evenals die van de aarde vrijwel niet 
van een cirkel is te onderscheiden, om de zon. Ook is Venus 
een van de planeten die een dampkring heeft, terwijl zijn 
oppeivlaktc aan het gezicht wordt onttrokken door een dik 
wolkenpakket dat volgens één theorie uit heel fijn stof be- 
staat, maar volgens meer recente theorie uit waterdamp, ont- 
staan uit oxydatie van koolwaterstoffen. Maar achter dit aUes 
en achter nog veel dingen staat voorlopig nog een groot 
vraagteken. Zo weten we ook niet of er op Venus leven 
voorkomt, of hoe lang de aswenteling duurt. Wel  weten we, 
dat de planeet ongeveer eren groot is al de aarde. dat hij een 
baansnelhuid heelt van 35 km per seconde en nog enkele van 
dergelijke algemene gegevens, maar dat is dan ook alles. 
De ruimtevaart is de enige weg om het raadsel van Venus 
op te lossen en de Rusische Vennsraket is een van de eerste 
stappen gcwccst op deze lange, maar in de toekomst ongetwij- 
feld succesvolle, weg. 

O p  12 april maakte de Russische radio's 's ochtends bekend, 
dat de Sovjet-Unie er die dag in was geslaagd, als eerste ren 
mens de ruimte in te stuteri, Om 7 minutcn over 7 Ned. tijd 
werd vanaE een oostelijk gelegen raketbasis een zware meer- 
trapsraket afgevuurd, waarvan de laatste trap werd gevormd 
door Spoetnik-12 waarin ruimtevaarder majoor Joeri Gagarin 
tevoren had plaats genomen. Het nie~iws van dc lancering 
werd bekend torn de astronaut aan zijn omwenteling om de 
aardc bezig was, en men nam zo dus het risico van een even- 
tuele mislukkmg bij de terugkecr. In 89 minuten draaide de 
ruimtevaarder om de aatde en zag zo in deze korte tijd de 
zon, dc maan en de sterren op. en ondergaan. De cabine 
landde waarschijnlijk in de buurt van Tasjkent om 5 min over 
9 Ned. tijd. Tijdens de vlucht hedroeg de grootste afstand tot 
de aarde 100 km en de kleinste 175 km. Hieruit volgt een 
gemiddelde snelheid van 27.000 km per uur. 
Voor de wcctelijke wetenwhappelijké wereld kwam de lan- 
cering niet als een volslagen verrassing. Tevoren waren de 
Russen er nl. a l  3 keer in geslaagd om een kunstmaan van een 
zelfde gewicht (4.55 ton) terug te doen keren naar de aarde, 
terwijl zich hierin honden en konijnen, muizen en insecten be- 
vonden, en men verwachtte dan ook ieder moment dat er een 
bemande capsule zou worden beproefd. Over het wetenschap- 
pelijke nut van deze proef kan nog het volgende gezegd 
worden. Het is dus sebleken. dat een mens uedurcnde lansere 
tijd (90 minuten) vGlledige &wichtloosheidkan doorstaai; en 
dit is wel het belangrijkste resultaat dat men, wetenschappelijk 
gezien, geboekt heeft. Het probleem vaii de terugkeer van een 
capsule, die op een hoogte van ca 240 km boven de aarde 
cirkelt, schijnen de Rusen thans onder de knie te hebben. 
Maar deze bereikte resultaten houden nog geen belofte in 
voor e c h t e ruimtevaart, d.i. het ongehinderd reizen van 
het ene hemellichaani naar het andere. De ruimtevaarder zal 
dan een veel langere tijd gewichtloos zijn en inen weet niet 
wat voor invloed dit heeft op zijn lichamelijke en gecstelijkr 
gesteltenis. 
Ook is de Wostok nog niet zó hoog geweest, dat hij in 
c r n s t i g e mate heeft blootgestaan aan meteorieten en kos- 
mische straling. Bovendien zal de toekomstige ruimtevaarder 
de 2 gevaarlijke radio-actieve gordels, die om de aarde liggcn, 
moeten passeren, en het zal nog wel ren aanzienlijke tijd 
vergen voordat deze problemen zijn opgelost. Niettemin heeft 
een Russische ruimtevaartdeskundige gezegd, dat er binnen 
5 jaar een R u s om de maan cirkelt en de Russen schijnen 
diis met bovengenoemde problemen al in een vergevorderd 
stadium van oplossing te zijn. Voorlopig zullen ze het echter 
nog wel houden bij tochtjes rond de aarde en we kunnen 
waarschijnlijk binnen korte tijd een nieiiwe bemande satelliet- 
vlucht verwachten. 

Nico van Os 



OSCAR 
In de steeds weliger tuin der Nederlandse jeugdtijdschriften is 
een nieuwe bloem ontloken. Oscar, maandblad voor jonge 
mensen. Oscar tracht óns dus te interesseren. Achter een 
lay-out. die 'n reclamefolder van de Bijenkorf doet vermoeden, 
gaan 79 pagina's schuil, leesvoer voor jongeren, gedrukt op 
Libelle-papier, inaar - en dit was het verrassende effect - 
de bladen rijn niet zomaar netjes afgesneden, maar bandeloos, 
met de kartel-rand van het papier overal uitdagend uitstekend. 
zijn de hladen schots en scheef en, zo uit het rauwe leven 
gegrepen. door 2 nietjes aan elkaar verbonden. Legde Taboe 
de nadruk op een verzorgde, artistieke uitgave, Oscar weet 
de jongere harten te treffen met eerlijkheid zonder sier. de 
jeugd heeft dat gedonder van burgermanse gladheid niet van 
node, geen ouwe vrouwenpraat, maar enkel en alleen een 
recht antwoord op de problemen die de jongeren zozeer uit 
hun slaap houden. 
,,Het raadsel Frank Sinatra' wordt eindelijk opgelost: Frank 
van onderen, van achteren, van boven, van voren; kortom, 
Frank wals. hij is: zo'n vent, 'n beetje rauw maar dood- 
eerlijk. 
Harry Mulisch wordt eveneens begrijpelijk gemaakt voor 
jonge lezertjeb in een interview door Rico Bulthuis, maar op- 
gepast lezertjes. Bulthuis neigt enigszins naar het zelfgenoeg- 

CASSICIACUM 
In een zitting, speciaal voor eindexaminandi, hield P. van 
Bueren een lezing over ,,Ons gemene Triniteits". Toine van 
Agtmaal, secretaris van Cassiciacum, zegt daarover het vol- 
gende: 

Peter uan Bizeren: Het Gemene Triniteits 
In deze 6e lezir~g, die Pefer van Bueren voor Cassiciacuni 
hield, uertelde hij zijn ,gehoor het cen en ander over .,school- 
verenigingen". 
Als oorzaken uaii lirf feit, cht het Tr ini te i t~l~ceurn geen bed 
lioorlijke gemeenschnpsleueri heeit. noemde hij de P A S S I V I -  
T E I T  cian de  LEERLINC;EN en ook üan de leraren. en dc 
weinig of niet stimulerende werkirig, die iiifgaat iian de 
schoollriding. 
Als uoorriiianisfr onderclelen van het yenierle Triniteits rio~ni- 
de  hij: 

I. de A.G.. hetgeen hiJ een deels geslaagde gemeenschap vond. 
Zeer goed vond hij bijvoorbeeld de S t  Nicofaasacfie en de 
occunieriisrhi bijeenkomsten. De spreker befreizrdr, dat de  
A.G. beperkt bleejt t o f  een te kleine groep enthorisiasteti. het- 
geen hij weet aan d? A. G. zelf. namelijk, tost het bestuiir- 
van het bestuur er van maakt eri (aliurrr )aan de  enorme 
passiviteit van de  leden. 
Het afschaffen van de  A.G. iierkiezirigen uorid hij he f  begin 
van hef eilide usn de A.G.  
11. Tolle Lege: Ben ernstige situatie bij ons schoolblad is. 
naar z91 nienirig, daf het iiolgeschreuen wordt door maar 
enige personages. Blijkbaar iroorziet Tolle Lege niet in een 
behoefte, en dit is jammer, aangezien T.L.  niet alleen voor. 
maar ook door de  schoolgemeen.~chap geschreiien moet mor- 
den. 
III. Cassiciacum noemde hij zowaar cen vereniging, die ten 
dode opgeschrewen is. 
Eri waarom?? 

Allereerst door de passiviteit uan de leden en iiervolgens 
omdat het niet meer in onze tijd pasf. daar het enthousiasme 
uarr vroeger weg is ,doordat men zich rneer inieressrerf rioor 
buitensclioolse gebeiirtenissen, als filnis en vooral Teleiiisie. 
Maar is Cassiciacum dan geen noodzaak o m  sprckerz t e  
leren? Neen. wanf diegenen die de gave hebben. dat zij krin- 
nen spreken. kunnen deze gemiikkelijk cultiveren op school 
in de lessen. 
Zijn concliisie is. daf  het aanleren van spreken een te smalle 
basis is. 

zaam geleuter van oude mannetjes; leest en jullie zult over- 
tuigd zijn. 
Hoewel Oscar nagenoeg alle geestigheid heeft uitgebannen 
hebben wij toch hartelijk gelachen bv. bij het verhaal ,.Eskimo 
op dak". De titel leek een post-experimenteel werkje in te 
leiden, maar de veelkoppige draak van de damesweekbladen 
stak een van zijn koppen weer op. In een damesfeuilletonstijl 
wordt de tragedie op het dak van een flatgebouw aan zee 
beschreven. Het verhaaltje is te leerzaam om hier onvermeld 
te laten (hoewel gecoupeerd). Het komt hier op neer: Marijke. 
Beer, Goldie, Walther en ik togen in badkledij naar het dak 
van mijn vaderlijke flat. Wel, we hadden ons juist neergelegd, 
toen de tragedie vermengd met liefdesromance begon, want 
terwijl ik op Goldie verliefd werd en omgekeerd, werd Beer 
verliefd op Marijke en niet omgekeerd. 
Beer had een 10 voor gymnastiek en ging prompt om het hart 
van Marijke, de eskimo, zoals u allicht reeds begrijpen zult, te 
verwarmen, op zijn handen lopen, boven op het dak van de 
flat, en ja hoor, vlak bij de dakrand al handenlopend ge- 
komen, gaat hij zwaaien met zijn henen en verdwijnt in de 
diepte. Toen hoorde ik de marsmuziek weer" (een marche 
funèbre ware beter geweest). Een tragische middag dus. Het 
verhaal wordt opgeluisterd door een prent in het aller-vul- 
gairste oranje en geel. Na de laatste pagina's te hebben door- 
staan hebben wij het blaadje, dat van dezelfde uitgeverij als 
Taboe schijnt te komen. nog een laatste keer glimlachend 
doorgebladerd en op een stel afgewerkte kranten gelegd. 
Moge je gauw rusten, Oscar! 

J, van Geest. 

Als oplossing om t e  I ~ r r n  spreken deed hij aar, de  hand: er 
rrroefen dispuutgroepen geuormd uiorden rnet jaargei~oten. aan- 
gezien derde en zesde klassers uolsfrekf niet dezelfde problr- 
men hebben, en er moeten mepr improriisaties gehoiideri u.or- 
den. 
Een iiiif van Cassiciacum is, uolgeris P. u. B.. het uitnodigen 
uan sprekers var> buiten. 

Als repliek op het bovenstaiinde zoo ik graag het volgende 
~uillen ant~i~ourrlen! 
Cassiciöcrrm is een vererzigirig, die het nuttige met het n a n p -  
naini uerenigd houdt, n.l. een geielligr en tevens lcermarne 
nr,oiid niet de  noodzaak van hef leren spreken. luisteren en 
arnusereri en is zodoende in het geheel niet uit de tijd. 
Dat de noodzaak rian het leren spreketi een te smalle basis 
is. zou ik hierdoor uiillen weerleggen: 
uiin school uit. etc., k r a f  men een hoop kennis iner. Bere 
kennis is echter waardeloos, als men ;r niet kan gebruiken 
en iiifen. E n  aangezien schrijveii voor de- meeste mensen een 
onoucrkornelijke moeilijkheid is. kan inen zijn kennis slechts 
uifen, door t e  spreken en t e  praten. 
K317 nzen dif  rziet. dan zou de school zvn doel $ J P ~ I I ~ S ~  Iiebben. 
n.l. dat meti zijn krrmis later toepast. 

En een var, de  zeer u~einige, zo nief de  enige, manier om te 
leren spreken is: het in hef openbaar te doen. dus op Cassi- 
riecum. In  kleine groepjes (ook dispiiuf-groepjes) en in de 
klas leert men praten, niaai nief spreken. 

Bovendien Ieirt men op Cassiciacum niet slrchts S P I P ~ ~ I I .  

maar ook luistert-n en resumeren. wat toch naast het spreken. 
zeer helangrijke dingen zijn. 
O o k  kan nieii slechts in een debat leren. snel concliisics te 
trekken. 

Mijn conclusie kan dus zijn: Cassiciacum leeft, en zal blijven 
leven. 

Na de pauze sprak J. van Dril over het onderwerp ,,Na eind- 
examen nibiiist?", waarin hij n,m. stelde, dat jonge mensen 
na het eindexamen door gedegen godsdienstkennis weinig 
kans hebben om nihilist te worden. 
Ofschoon hij vond, dat godsdienstondemcht pas in de hogere 
klasen van middelbare scholen de bedoelde en verlangde 
gevolgen met zich mee bracht, noemde hij godsdienstonderwijs 
op zich altijd zuivere winst. 

De weinigen die geweest zijn, kunnen terugzien op fen in- 
teressante avond. 

A. Z. 



SPORT 
In de paasvakantie zijn er diverse sporttournooien gehouden. 
Een volleyballto~~rnooi. dat voor ons niet zo best v e r l i ~ p  als 
verledeti jaar, toen we een eerste prijs hadden en een voethal- 
tournooi, umarin de prestaties ook niet denderend waren. Het  
eerste en het tweede schoolteam bereikten beide de halve 
finale, doch verder kwamen ze niet. 
De beste prestatie kwam van het vijfde team, bestaande uit 
eerste klassen en een enkele tweede klasser, die op over- 
tuigende wijze winnaar van de verliezersronde werden. We 
hebben dus meer een stel goede voetballers in de ,.dop" en 
liopen dat zij ook in volgende jaren onze school op uitstekende 
wijze ziillen vei.tegeriwoordigen. 

Vollevball 
In het stampvolle Krelagehuis werden op woensdag 29 maart 
de volleyballu~edstrijden voor schoolteams gehouden. 
Het was jammer dat wij in de eerste partij-al tegen een der 
sterkste scholen, het Christelijk Lyceurii, moesten spelen. 
Er werd niet ~0'11 beste partij gespeeld en het was duidelijk 
dat de spelers moesten wdrmlopen. Het Christelijk Lyceum 
was het eerste in vorm en won verdiend met 13-7. 
De andere tegenstanders waren van bijna geen formaat. Het 
Mendel-College en de St. Jozef iilo werden met gemak ge- 
klopt. 
Maar liet Mendelteam won wel van het Christelijk Lyceum, 
zodat wij de laatste wedstrijd, tegen de Ireneschool, met 
het Christelijk Lyceum én met Mende1 gelijk konden komen. 
Dan besliste het puntensaldo. W a t  tot gevolg had, dat wij 
deze laatste partij met tenminst? 24 ( ! )  punten verschil moes- 
ten winnen om met het Chr. Lyce~iin gelijk te komen. 
In het begin ging het zo goed, punt na punt werd gescoord 
en niet de rust stonden wij al 15 piinten voor. Doch hoe 
minder tijd er overbleef, hoe meer de zenuwen gingen mee- 
spreken en de 24 punten werden niet gehaald. Het werd 
29-52, waarmee wij jammerlijk voor de finales waren uitge- 
schakeld. 
Ilet tweede seniorenteam spe lde  niet eens zo slecht. Er 
w-erd ook hier soms prime spel te zien gegeven, maar de 
routine ontbrak toch wel. Het twccde team van de W .  
Gertenhach Ulo werd makkelijk verslagen, tegen het tweede 
team van het Christelijk Lyceum werd een zeer verdienste- 
lijk gelijkspel behaald, terwijl er tegen de poule-winnaar: J.  
P. Thijsse met gering verschil verloren werd. 
Gelukkig hadden de volleyhall-spelers niet over supporters 
te klagen, wat anders wel vaak het geval is. Z o  gaat het de 
gorde kant op. O p  donderdag 30 maart was er weer een vol- 
leyhslltournooi. n.l. in Zaandam. Hier waren de prestaties 
beslist onder de mant. 
Alleen van het Mendel-College konden wij winnen. een 
schrale troost. Als excuses werd aangevoerd dat de zalen 
te laag en te klein waren. Dit was inderdaad een feit. maar 
dc tegenstanders hadden er toch ook last van? Maar goed, 
het toclrrje was er niet minder gezellig om en dat is toch 
ook een boel waard. 

Voetbal 
H e t e e r s t e e l f t a l moest het zonder hun rechtervleii- 
gel: A. Smit en H. Koendcrs doen. omdat beide spelers een 
cnkclhlcssiire hadden. Dit was natuurlijk een behoorlijke ver- 
zwakking en het is dan ook een van de redenen geweest. 
waarom wij het niet tot de finale brachten. De eerste wedstrijd 
was tegen het Seminarie Hageveld. dat een lastiger tegen- 
stander bleek te zijn dan verwacht uvas. 
Op een modderig veld en in hevige regen speelden wij vooral 
in de tweede helft behoorlijk voetbal, zodat de uiteindelijke 
zcge (3-2) volkomen verdiend was. 
Na tien riiiiiiiten spelen kregen wij een penalty toegewezen. 
een misschien iets te zware straf. die door K. Schrama werd 
ingeschoten. Vlak hierna schoot Karel Smit tegen de lat. 
Een fout in de achterhoede bracht de stand met de rust in 
evenwicht (1-1). In de tweede helft a e r d  het zelfs 1-2 na 
een misverstand tussen T. Henzen en Co Balm, die overi- 

gens goed keepte. Met man en macht gingen wij in de aan- 
val. Vooral Peter Thole speelde zeer goed, Hij was het ook, 
die na goed werk van Karel Smit de gelijkmaker in de tou- 
wen schoot. (2-2) 

Steeds feller werden de aanvallen o p  het Seminarie-doel. 
waarin een uitstekende keeper stond. Eindelijk was het 
Kees Schrama. die met een hard en hoog schot de stand 
op 3-2 hracht. 
De tweede wedstriid. tevens de halve finale aino teaen het 
Coornhertlyceum. NU werd er bar slecht gesGela, v&ral in 
de voorhoede. Vlak na het begin werd het al 0-1 en wat 
wij ook probeerden, Coornhert speelde beter. Toen na een 
scrimage Paul van Bueren, die overigens met Peter Thole de 
beste speler van ons was, de bal in eigen doel werkte, 
was de zaak verloren. Want ,  hoewel de achterhoede goed 
speelde, de voorhoede was machteloos. W i j  kregen eigenlijk 
maar één behoorlijke kans, toen Peter Thole een bal vlak 
voor het doel kreeg .doch hoog over schoot. 
H e t  t w e e d e  t e a m  deed het beter 
De eerste wedstrijd was tegen de St. Jeroen 111, dat een te 
zwakke tegenstander was. W a n t  ondanks slecht spel wisten 
we toch gemakkelijk met 7-1 te winnen. 
De tweede tegenstander was nog zwakker. Nu werd er ook 
behoorlijk gevoetbald en dat leidde tot een 11-0-zege o p  
de Rafaël V.G.L.O. De derde tegenstander was er eindelijk 
een van formaat, nl. de St. Henricus Ulo. Aanvoerder Ben 
van Dijk was niet aanwezig en zo begon men met 10 man in 
de hoop, dat Ben zou komen, doch hij zat met z'n brommer o p  
het politiebureau. 



Toen Henricus 0-1 maakte, vlak voor rust. werd eindelijk 
een elfde man het vrld i~ig~stilitrd en ging het meteen veel 
beter. Praiis Netzger schoot krihal-d in 1-1 en na rust gingen 
wij op dezelfde voet voort. Uit ceii n ioo i~  pass V C ~  Frans 
Netzgrr scoorde Kees van Buckeiii, na rerst een speler éri 
dc keeper o~rispeeld tr  hebben 2-1, terwijl Kees van 
Buck~ni niet ceri hard schot de stand op 3-1 bracht. Ondanks 
heldhaftig pogeri van Henricus de aanval over tc nriiien. 
slaagden zij ei. niet i r i ;  voorcil niet door het goede werk van 
Fred Brouwer en dc vinnige Hans Roozen. 
Vlak voor tijd wist Leo van Bcrkcl liet vierde doelpunt te 
niakpn waarrrier een overwinning op Henricus vaststond. 
Vervolgens werd de Th .  Ketrlaar Ulo I1 aan de zegekar ge- 
honden. H r t  spel Tvas nu van veel minder kwaliteit dan tegen 
Henriius. 

WEFP nioesten wii tegen een 0-1 nchtcrstand aankijken alvo- 
r e n  er gedoelpunt werd. L. van Bcrkrl ( 2  X ) .  Kees van 
Bucheiii ( 2  X ,  eri FTUIIS Netzyer zorgden voor 5-1. een uit- 
slag die veel hoger had kunnen zijn, als Hen van Diik iets 
minder gepingeld had. 
In de halve finalc werd ir zeer slecht gespeeld, vooral door 
de voorhoede, waar nu hrle~iiiial geert stootkracht in zat. 
Frans Netzger benutte een penalty. doch in dezelfde minuut 
liad de R.K.L.T.S. 1 gelijk geiiinakt. Ook  in de tweede helft 
geen beter spel. De achterhoede, en vooral Fred Brouwer. 
was goed terwijl ook Hans Roezen weer uitstekend voet- 
halde. De L .T ,S .  nam de leiding toen k e e p ~ i  I.ex Uroonirigs 
zich op een vrije t r ~ p  verkeek en de hal het doel lipt inzeilen. 
Doch KIFI van Buchem maakte gelijk. waarna perialtics 
moesten beslisscii. DP T,.T.S.-rrs namen ze beslist heter dan 
n.ij en wonnen dan ook. Z o  giriq een ,.zekere" beker aan 
onze neus voorbij. 

H 6. t d r r i l  e t e 't m speelde behoorlijk, doch de RnpliaBI 
was heter (0-2) en zo was dit elftal er al na een wedstrijd 
uit. 

H e t v i e r  d e t c a n i  heeft met 9! man gevochten voor 
wat het waard was, doch de overmacht van Mendel IV was 
te groot (0-7). Dit was meer dan erg om je medespelers zo 
Le laton steunen, wegblijvers! 

I1 e t v ij f d e t e a m verloor in de eerste wedstrijd vali liet 
beslist betere Henricus I1 met 2-4. doch dc aiidere wedstrij- 
den werden gewonnen. 
De St.  Teroen I V  wrrd met 4-0 verslagen, wat  nog tiinar een 
ii iatig~ weerspieqeliiig van ons machtsvertoon was. 

Tegen de R.K.L.T.S. IV moest ook dit elftal met 9! man 

A G E N D A  

woensdag 24 mei: Hervatting van de lessen te 8.45 uur 

voor alle klassen. 

donderdag 22 en 
vrijdag 26 mei : Schriftelijk eirid-examen H.B.S. 

zondag 28 mei : Triniteits-zondag: te 9 uur plechtige 
Hoogmis in de kapel. 

donderdag 1 juni; Sacramentsdag. Geen lessen. I i i  de aoorid- 
uren fancy-fair. 

vrijdag 2 juni : Eerste vrijdag: te 9.15 uur hcgin van de 
lessen. 

vrijdag 9 juni : Fwst  van het heilig Hart: begin van de 
lesseri te 9.15 uur. 

aantreden. Schandalig, wegblijvers! Het kostte ons bijna de 
heker van de verliezersronde. W a n t  ook niet 9 inion wrrd er 
goed gevoetbald en gcriiime tijd stonden wij met 1-0 voor, 

doch vlak voor tijd werd de gelijkmaker gescoord. Penaltics 
moesten de beslissing Iirengeri. De L.T.S. maakte er geen 
een. terwijl pennlty-spcccialist van Wissen ons naar de vol- 
gende ronde hielp. 

Dr volgende tegenstander was de Bronstrc Ulo 111, die g?- 
inakkrlijk virsl,igen werd. De  doelpunten werden i i i i  gr- 
maakt door van Iltien. Kaart, Cramer en van  Wissen: 4-1. 
In de halve finalc was Loreritzlyce~~~ri V1 de tegenstander, 
Ook nu waren we veel sterker, wat uit de 5-1 eindstand wel 
Lilijkt. In de finale was de Hildehrand 11 de tegenstander. Ni1 
werd er door ons uitstekend gevoethsld. W a n t  ondanks d? 
gelijke stand met rust (0-0 i na ren  wij vee! sterker. 
Vlak ria de hervatting maakte van Wissen 1-0 en  1iit.t een 
goede techniek werd Hildebrand overspeeld. Vooral Peeper- 
lioorri verzette bergen werk op het middenveld. Het tufeede 
doelpiint was een heel mooie go"!. Cramer had de ha1 he- 
mochtigd; hij spee ld~  zich vrij. gaf clc bal \,ervolyens aan 
Huybens die i11 de uiterste hoveiihock rank sclioot. De eerste 
prijs was voor ons! 

H e t z c s d e t e a i i i  verloor de eerste wedstrijd van de 
K.K. Centrale V.G.L.O. I1 niet 1-2, dus op het nippertje. 
De tweede wedstrijd was tegen het zevende team van onze 
school. Deze wedstrijd cindigde gi-lijk 1-1, zodat perialties de 
beslissing moesten brengen. En zow-ani., het zcvindr won van 
van het zesde. 

H e t z e v e n d e t c a ni , dat vnii Mt-tidel met 1-3 verloren 
had. kwam dus door die penalties tegen het zesde in dc derde 
ronde. De tegenstander uras nu het Mendel-College V111. dat 
echter met te weinig man kwam. zodat wij automatisch in 
d? kwartfinale kwamen. De tegenstander was Lorentzlyceum 
V l .  dat iets beter was en dan ook met 0-1 won. ondanks 
heftig verweer van liet zevende teain. Z o  werd ook dit elftal 
uitgeschakeld. 

Tafeltennis 

J. Hiiyberis, karnpioen van school. presteerde het om bij de 
kan~pioeosihapperi voor Kennemerland de tweede plaats te 
behalen. Hij verloor van van Nrste met 21-17: 24-22, Dit 
is een iiitsteke~ide prestatie! 
Het is nu gei ioq voor deze keer. Als je dit Irest, is Venlo 
nchtrr de rug. Wat zal Venlo brengen? Plezier ongetwijfeld. 
maar prijzen. ....l 

K. Schrama. 

maandag 12 juni 
tot en met 
maandag 19 iuni: Mondeling eind-examen H.B.S.-B 

dinsdag 27 juni 
tot eri met 
zaterdag 1 juli : Mondeling eind-examen Gymiiasiiini 

donderdag 29 juni: Feestdag heilige Petrus en Paulus. Ver- 
jaardag Prins Bernhard. Einde van de 
lessen te 12.20 uur. 

maandag 3 juii 
tot en met 
zaterdag 8 juli : Mondeling eind-examen H.B.S.-A 

dinsdag 4 juli 
tot en met 
zaterdag R juli : Proefwerkweek. 

maandag 10 iuli : Sportdag voor alle leerlingen 

donderdag 13 juli: Proclaniatie te 10 uur. Sliiitilig van de 
C1IrSLIS. 
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normale eigenschappen bezit. is liet hem onmogelijk vastoinlijnde zekerheden voor 
de komende jaren hier vast tr leggen. Voor de belangstellenden zijn hier evenwel 
de vermoedens die hij heeft betreffende de A.G.-activiteiten iii de jaren dat het 
huidige bestuur de school verlaten zal hebben. Gezien het feit, dat het programma 
van de A. G. de laatste vier jaar (voorzover de schrijver er weet van heeft) 
in zijn voornaamste punten niet veranderd is en in deze vorm voldaan heeft. is 
het niet te verwachten dat hierin spoedig vcrandcririg yebraiht wordt, zodat in 
ieder geval de Sint Nicolaasactie, de actie rond 5 december voor enkele behoeftige 
yrzinnen. en de Fancy Fair nog wel lange tijd op het A.G.-prograninia zullen 
prijken. Aan de eerstvolgende besturen komt de taak om de regeling ,,eenmaal 
per trimester een film voor hogere en lagere klassers" zodanig te organiseren. dat 
juist door de inhoud van een filmavond blijkt dat de A.G. geen filmclub is. waar- 
voor sornmiye lieden onze missieverenigiiig w-el plegen te houden. 
Over plotseling te organiseren acties, zoals in dit jaar de ,.Blikken-Melk-actie voor 
de Coiigo" (resultaat 476 eenheden melk) en de strnatcollecte voor het Kinder- 
huis aan de Zijlsingel (opbrengst in heel Haarlem: j 6000.-) valt op deze plaats 
natuurlijk nog niets te verniocdin. 
Tenslotte weer terug naar het heden. 
Toen enkele maanden gelcdcii de viering van het 12%-jarig bestaan een serieus 
en vast onderwerp van gesprek werd op de bestuursvergaderingen, werd 21 

spueiliy weliswaar niet over de vorili van d i  viering overeenstemming bereikt, 
inaar wel dit, dat de missie bij dit Juhilciini vergast moest worden op een spek- 
takclstuk. wa l s  vroeger de Boliviaanse jeep dat geweest was. Hierover werden 
inliclitingen gevraagd aan Myr van Diepen O.E.S.A. i r i  Nieuw-Guinea. Uit 
diens antwoord bleek eve11weI. dat wij hem het meest van dienst kunnen zijn door 
een radio zend- en ontvangsttoestel. cotripleet mrt aggregaat, te sturen, wat zich 
nu niet direct voor spektakelstuk Irent. Daar Mgr van Diepen echter tevens het 
belang van ren dergelijk apparaat voor de Missie Luchtvaart (Miluva) onder- 
streepte en ons hiervan overtuigde, heeft het bestuur hesloten orn radio transceiver 
niet aggregaat aan te kupen, als tenminste de opbrengst vaii de komende Faricy 
Fair het nu nog aanwezige tekort in de daarvoor benodigde fitiancifn ( f  5000.-) 
zal dekken. Daarom een verzoek tot alle A.G.-leden en verder allen die de 
Augustijner Missie ren goed hart toedragen: laat je vooral ook dit jaar hij de 
voorbereiding oaii de Faricy Fair van je beste kant zien. om juist hierdoor dit 
zo belangrijke laatste punt vaii de Jiibil~timviering vollediy te doen slayen. Dus 
nu aan jullie deze taak. A. Schaper VB 

Secretaris 

K R I T I E K . .  . Tenslotte zou ik willen opmerken: , A l s  je denk dat je een reportage 
n e t  aan k a n  bedank voor je opdracht en probeer niet  j e  onkunde te 
verteroen met wranoe arsoies" 

A U .  

AAN DE HEER VERPAALEN E D haene, Vb 

Met s t ~ ~ i e n d e  verbar~ng heb ik uw ar t~ke l  gelezen over het piana- 
concours 1961. in geen cnkcl opricht voldoet het aan de eisen die men 
aan een goed artikel kan stellen en die ik als volgt zou willen f o r  
m, l lP r~n .  . . . . - . . . 
Een ar tke i  moet rustig en sober r ~ j n  De schrilver moet geen onbenul l~ge 
dingen schrijven. H~erb i j  clteer ik de z~nsnede: ..Een groen ding door 
de meeste mcnscn voor palm utgescholden. Als voetkussen voor de 
luryleden dende de Triniteitsvlag Nog te wetnig naar de aanwewings- 
reclame van de Nederlandse land-, zee- en luchtmacht gekeken" Wat 
zijn dmt vaar wrange graples? Dan kun men net zo goed een schilder 
een reportage laten mnken. d ~ e  zegt m~sschien dat een piano een 
ladder met snaren is Dat 1 8  ook leuk 
Een artikel inuet in goed, du ide l~ jk  leesbaar Nederlands gesteld zijn. 
Een grave anakoiocl n de eerste z in val t  altijd erg op. Ik 
citeer weer (het gaat over een deelnemer): , H i j  iag er dus heleniaal 
u t " .  Ale schrijver nu ra doorgaat, hi j  ook. De opmerkingen van de 
schrijver tussen haakjes zoalc (op die ene lege plek na) geven een 
onprettige ~ndruk k kan alleen maar zeggen: Doe dat niet. 

PRIJSVRAAG 
Ons indrukwekkend schoollied, dat ook dit jaar in Venlo ons 
moreel danig en doeltreffend gesteund heeft, moet toch weer 
eens anders worden. Niet omdat het slecht is of de bedoelde 
uitwerking ergens zou missen, maar omdat volgend jaar, 
wanneer de Interscholaire hier in Haarlem gehouden zal 
worden, ons schoollied zó goed en zó verpletterend moet zijn, 
dat onze viianden bij het horen ervan alleen al terugdeinzen 
met van angst rollende ogen. 
Daarom heeft Pater Rector - en u beeft allen tijdens de 
Interscholaire zijn welhaast jeugdig enthousiasme kunnen zien, 
wanneer het ons goed ging (en het ging ons goed!) - een 
prijsvraag uitgeschreven. 
Hij looft prijzen uit voor: 

APOLOGIE OFTE VERANTWOORDINGHE 
Enige vragen slechts: 
11 Is de heer d'Haene naar het pianoconcours geweest? 
21 Waar beoinnen anbenuliioheden? o . . . . . . 
3) s het de heer d'Hacne al opgevalicn, dat het woord ..wrang" te  los 

n zlln mond l igt  en dat zelfs de pi isma~uitgave van 'n Nederlandse 
encyclopedie er een andere waarde aan toekent? 

4) Is dc heer d'Haene soms in het b e r t  van een anakoloeten detector? 
(In welk geval ik dat apparaat graag van nabij zou willen bek~jkenj 

5) Is de rustige, sobere bovenkamer van de heer d'Haene alieen ge- 
voelig voor onerettiae indrukken? . - 

G) Is de beztter van de rus tge.  sobere bovenkamer dan nog bereid 
geen zure penneperen meer te produceren? 
Dan is het best; af in ede r  geval m~nder  stom. 

E. Verpaaien 

le .  de beste tekst van een schoollied (wij denken hier aan 
een maximum van drie coupletten); 

Ze. de beste melodie voor een schoollied. 
Het zal U duidelijk zijn, dat in dit geval een samengaan van 
componist en tekstschrijver betracht moet worden. 
Maar ook zij, die niet tot een dergelijke samenwerking kunnen 
komen, worden toch verzocht hun talenten te ontplooien door 
zich met volle borst te werpen o p  het scheppen van een tekst, 
zij het dan o p  een bestaande melodie. 
Overigens behoeft n nog niet zo heel veel haast te maken: u 
heeft tijd tot 1 oktober 1961. 
Uitgebreide inlichtingen volgen, alsnok aanwijzingen betref- 
fende de wiize van inleveren. 

~ 

Zoekt dus naarstig. maar bewaart voorlopig uw vondsten!! 

de  redactie 
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(heel) d o f s t o f 
: is levensmozaïek 
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hier is h a niets tussen 
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(zwart) 

( grijs 
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I 
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(de bloemen hebben zuivere ogen) 

la che-en- nd 
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: kleurenpalet 
is IevensmozaleK 

waar 

TOCH O 

ALLES m 
BLIJFT 

g r i j s  I 

z w a r t  S 

dat 

smeekbede 

maak jij de einders mannen 

maak jij verlangen vrouw 
maak jij mijn herte zwanger 

fluister: 
,,Francois, ik houd van jou" 

VOOR MARIANNE 
frans snel 



Een stamelend woord 
verwarmt 
de echo van het stille water 
en breekt af. 

- een wolk zweeft voorbij 
- en streelt mijn haren. 

Een licht 
gebroken 

in het prisma van mijn ziel, 
klaagt, 
maar kleurt de blik van ieder oog 

Zwanger ben ik 
van verlangen; 
van liefde; 
gekust maar niet geschonden 
en stervend 
breekt mijn stem en bidt. 

G o d  

laat ook uit mij 
een G o d  geboren worden. 

R. de Jong 

zo vreemd 

wanneer de ogen van de pijn 
mij heel groot aanzien 

breekt de kabel van mijn 
pianotakel 
- en ik stort naar beneden 
pijlsnel 
en als ik dan beneden kom 

is alles weer O.K. 
Pim de Vroomen 

naschrift van de redaktie 

het ligt in de bedoeling van de redaktie van tolle lege om van nu af 
aan iedere keer een pagina als deze op te nemen- indien daar al- 
thans voldoende belangstelling voor blijkt te bestaan - de redaktie 
van tolle lege meent zo tegemoet te komen aan het verlangen van 
verscheidene lezers van tolle lege om de gedichten met wat meer 
égards te behandelen - wij hopen dat dit initiatief levensvatbaar zal 
blijken te zijn en dat het voor de dichters onder onze lezers een 
stimulans zal zijn om ook hún gedichten te publiceren. 



HET BESTE BEEN 
Ook dit keer hebben we vrijwel niets gehoord van onze 
Lagere klasceri. We vragen ons zelfs af of ze inderdaad be- 
staan. O p  de cour kan men ze wel voorbij zien schieten, in 
de gangen en vooral in de klassen hoort men ze luid en veel- 
vuldig praten, in het schoolblad zijn ze echter totaal afwezig. 
Gelukkig hadden wij nog van verleden keer een opstel liggen, 
wat we hieronder afdrukken. 

de redactie. 

EEN VERHAAL VAN EEN MUMMIE 

6 maart. de dag xxza.irop onze Iconingin haar koperen re-  
geringsjubileum vierde en onze pater Distel z'n 40-jarig 
priesterjubileum, die dag gingen wij met pater Conrector naar 
Leiden. Het doel van onze reis was  het oudheidkundig 
miiseiiiu. In het museum aangekomen, stond ik al gauw oog 
in oog niet cen mummie. Jij staat hier net maar. Ik sta hier 
al eeiiwpri en eciiu.cn zei de mummie. I1< leefde in de tijd v411 
Egyptenaren die nog aan een K a  geloofden. W a t  was een 
Ka. Een Ka was je dubbelganger of je schaduw, dit is namelijk 
voor twee uitleggingen vatbadr. Ik was al heel jong dood- 
grgaan imaar m'n Ka bleef voortleven. omdat ni'n faniilie- 
leden ni'n evenbeeld lieten namaken op de kist. waar ik in be- 
graven urerrl. Maa l  alvorcns ik in die kist kwam, moesten 
miin ouders kiezen of ik Istc, 2de of 3de klas, begraven zou 
worden. Z e  kozen 3de klas. Nadat ik een lange tijd opgebaard 
was kreeg ik van een vreemde kerel een snede in mijn zij. De  

inaii werd toen door ni'n familieledeli en klnagvroilw~ii af -  
geranseld. Vervolgens hebben ze me pen heleboel dagcri i i i  

een bad gelegd: door dat ligger, in het bal1 moest de onstrrfe- 
lijkheid tot mij doordringen. Als dat gebeurd was dan werden 
al m'n ingewanden eruit gehaald en in een pot gestopt. Dit 
was een zrcr hijzondere pot, want daar  was. evenals o p  niijii 
inuinnii~kist. mijn gezicht uitgebeeld, Daarria werd ik in 
doeken gewikkeld en gebalsemd in een mummiekist gestopt. 
O ja, al m'n bezittingen die ik in m'n korte leventje gehad 
had gingen mee in de mummiekist. W a t  er na die tijd met 
me gebeurd is weet ik niet meer. Na talloze jaren werd ik 
incriis uzier uitgepakt en kreeg een plaatsje in het iiiiiseuin i n  

Leiden. Nu word ik beschouwd als coriirnerciële televisie: 
iedereen die belangsielling in mij heeft kan komen kiikrn. 
Daar  heb je ook die pater weer met z'n jongens. die heeft 
me al meerdere malen bekeken. en ook dc gids die de jongens 
m'n hele levensgeschiedenis verteld is er weer. W a t  vertelt 
hij ze nu! Dat ik leefde ongeveer 2060 v .  Christus! Daar kan 
ik me niets van herinneren. De  gids vcrtrld ook. dat iii'n 

huid zo zwart is gewordcli door de vele halseinvaten die ze 
gehriiikten om m'n lichaam toch maar goed te liouderi. Daarna 
lieten ze irie in de steek en lieten mij alleen achter. 
Na nog even door vele zalen te lopen kwam het eind van deze 
geslaagde middag in zicht. maar er was nog een kleine ge- 
legenheid om kaarten te kopen. Aan alles komt een einde, 
dus aan deze middag ook. 

Robhie Koop, 2c 

Leven met en zonder 
dit is leven. 
mijn leven dat goed is 
in de tijd van geen tijd, 
i i i  de tijd die God is 

wat is leven 
zonder God 
in de tijd van hi t  leven 
zonder reden 
en daarna niets? 

leven 
zonder 
verder. 

wat is samenleven? 
voor mij het geven van wat Hij mij gaf, 
voor hem in het leven zonder verder: 

mijn geschenk goed. 
het geschenk God, 
het geschenk eeuwigheid 

p. huygen. 

Eeuwige jachtvelden 

Waar zijn de schimmen 
de helden van vroeger? 
ach, de wind waait, 
waait de vraag 

Achilleus zit zacht 
met zijn wapens. 
een embryo, in z'n graf. 
zijp groen bronzen zwaard 
gekerfd, en helm verroest. 

Barbarossa in een steenen sarcofaag 
de zeeheld achter een epitaaf 

de Indiaan werpt de tomahawk, 
ketiert op een auto 
auto mei  blikken dak. 

auto, fabriek, rook 
rook, wolken van zielen 
gewaaid op de wind 
die Achilleus 
kende met zijn zwaard. 
Alexander, onvervaard 

Dirc 
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teri i in van d r  nat:ht "lat tegen de aarde - de katten rollen r c h  
kr jsend in dc gaat en houden schi~ngevechten - dc man dacht nu 
l a l  zij komen, en een slnlstere gr~mlach sierde Z I J "  mager mr t  
o~:verroryd hear begraed ge rch t  - de viauw ducht: hij heeft 
gezegd Gat h ~ j  zou komen. maar als hij komt gaai ik hem eruit .- 
bi )  spoog met een a h w  a s r i g e e ~ r d  boogje in de goot langs de 
ïreq - e i  :cg duar een bosje bloemen en dat verroeide r ich  r i e t  - 
het b:eef a s  een lichtere wiek in de nacht - toen brak hij het g a s  
r r i  spc.irde aarzelend rand - de I ch te  rondng achter het gordijn 
ontging hcm n e t  - r ~ ~ n  geheven vuist werd nog gevangen in het 

Firnia A. .I. VAN DER PIGGE 
Het Lekende adres voor 

Cheniicaliën en  Drogerijen 

&et i s  beslist niet nodig 
al [Ju- schoolbocken 

NIEUW AAN '1'E SCHAFFEN 
U kiint 25-40 '10 Lesparen door rovccl iiiogelijl gelruikie 
rr:hrii>llioeken te kapen. 

W i j  Ievrren die in goede staat en onder goraniie. 
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