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De houten R.C.H.-cantine dreunde toen de uitgelaten schare spelers en suppor- 
ters. nog opgewonden over de laatste minuten van Mendel-Triniteits, haar 
triomfen vierde met een spontane, massale vreugde-demonstratie door in koren 
de Litanieën van yellen vuriger en vuriger te laten schallen. 
Maar op het verlaten veld. waar na een zonnige, winderige dag de eerste 
druilerige regen viel. wapperden de vlaggen der deelnemers: het oranje-wit en 
rood-blauw in top, en daarnaast halfstok het groen-geel en rood-zwart: in dit 
0.E.S.A.-toernooi 1959 was de beslissing gevallen. 
Bij het afscheidsbanket in ,,ons buitengoed", zoals pater Hutjens restaurant 
Groendaal betitelde, vond dit oesafestijn bij uitstek, waarbij ook Pater Provin- 
ciaal aanwezig was,een prettigemaar door de verrassingen zeker niet kalmer slot. 

O p  de zaterdagmorgen, de Ze mei, bereikte de bus uit Venlo, 
als eerste, precies op tijd, half twaalf, de Zijlweg, waar in 
alle klassen ongedurig zijn komst verbeid was. De Venlose 
muziekkapel, voorafgegaan door twee veldtekenen in Ro- 
meinse stijl. - 'n stok met de rood+marte victorie-kraaiende 
haau. die eens op de dis van pater provinciaal en later nog, 
zeer piinlijk voor Venlo, als krijgsbuit op de bokaal van 
Augustinianum zou prijken, - bracht op de cour een sere- 
nade, terwijl de trinitaanse gemeenschap zich schuchter op  
afstand hield en bet niet verder bracht dan de oesayell, maar 

toch omzichtig de ingesloten muziekkapel in een hoek van de 
cour wist te drijven. Niet veel later arriveerde Eindhoven. 
Klaarblijkelijk met de steevaste bedoeling onze veste stormen- 
derhand te nemen, verbijsterden zij allen door uitdagend, 
onder het zingen van het volkslied hun vlag over ons domein 
rond te dragen. 
Deze vroegtijdige zegetocht leek in de des middags gevoerde 
hockey-wedstrijden, meer gefundeerd, toen de Mendel-voetbal- 
ploeg door haar overwinning op de gasten, onze grote tegen- 
stander werd. 



ZATERDAG: 
VOETBAL: 
TRINITEITSLYCEUM- 

THOMASCOLLEGE 2-1 
(verleden jaar 1-2) 

In de openingswedstrijd. die door velen 
als vroege beslissingsmatch werd be- 
schouwd. begonnen w-ij met een licht 
overwicht. dank zij de scherpe wind in 
de rug. 
W e  hoopten op 'n snelle voorsprong. om 
ons na de mst met man en macht tegen 
felle Thomas-aanvallen te kunnen ver, 
dedigen. Helaas mocht dit niet zo zijn, 
hoe onze mannen het ook probeerden en 
hoeveel keer wij er ook de gelegenheid 
toe kregen. Bij de rust stond het nog 
steeds zoals er begonnen was en we kre- 
gen een ietwat benauwd gevoel, vooral 
toen de rood-zwarte discipelen van pater 
Albers onmiddelliik na de rust dania oa 
kwamen zetten. Na  'n grootscheeps ~ h o -  
matenoffensief kwamen we onder de 
druk uit en begonnen we zelf ook enige 
aanvallen op te zetten. die door hun ver- 
rassende en open combinaties altijd ge- 
vaarlijk waren. Vooral linksbuiten Hans 
Somers was 'n voortdurende kwelgeest 
voor de Venlo-verdediging en één van 
zijn vele voorzetten bereikte Sjel v. d. 
Klauw, die de bal in de richting van het 
doel school, waarna de keeper finaal over 
het leer heen dook en de bal kalmpjes in 
het net rolde (1-0). 
Dit onverwacht. maar zeker niet onver- 
diende succes gaf de burger weer moed 
en onder luide toejuichingen kregen de 
onzen nog meer vat op de gladde Venlo- 
naren. Toch wisten de zuiderlingen tegen 
te scoren met 'n hard, ver, diagonaal 
schot van rechts. waardoor Otti Koenders 
verrast werd en 'n duik van onze goalie 
in de bedreigde hoek het tegenpunt niet 
kon weerhouden. 
W e g  was de overwinningsvreugde in 
onze harten. Maar ons elftal kwam terug. 
Het liet zich niet intimideren door deze 
tegenslag en de geestdrift langs de kant 
en achter het Venlo-doel laaide weer 
hoog op, toen Aad Smit, nu met 'n on+ 
houdbare bal, de stand op 2-1 in ons 
voordeel bracht. Het moreel van de Ven- 
lonaren was geknakt, ze vochten tegen 'n 
ondoordringbare muur op en de Zijlweg- 
supporters konden juichend het veld op- 
stormen. toen de scheidsrechter voor de 
laatste maal had gefloten. Met Venlo was  
de victorie begonnen! 

HOCKEY: 
TRINITEITSLYCEUM-THOMASCOLLEGE 1-0 (verleden jaar 0-4) 

De venlonaren, hoorden we vlak voor de wedstrijd, waren met 'n bijzonder sterk 
elftal gekomen en hadden, volgens eigen zeggen, wel de grootste kans op de 
beker. In de paasvakantie hadden zij n.l. het Augustinianum met 3-0 verslagen 
en met de Triniteits- en  Mendel-elftallen hielden ze nauwelijks rekening. Welnu, 
ze hebben de kous op bun kop gekregenl 
Ons elftal speelde 'n fris en onbevangen partijtje en de thomaten hadden geen 
schijn van kans tegen onze verdediging. waarin Hans Peerboom en Theo van 
Goor de hoofdrollen vertolkten. Bovendien zorgde onze voorhoede er wel voor. 
dat de achterhoede der rood-zwarten het behoorlijk zwaar te verduren had. Toch 
was onze voorhoede het zwakste deel van de ploeg. Linksbuiten Ralph van Kleec 
demonstreerde duidelijk, dat hij beter met 'n tennisracket dan met 'n hockeystick 
slaan kan en ook Fred Schröder was er vandaag niet zo goed in als anders. 
(Minder brommen, Pred. Ga eens 'n paar keer fietsend of desnoods met de benen- 
wagen naar school!). 
Het zag er aanvankelijk naar uit, dat de dubbelblanke stand wel vrij lang ge- 
handhaafd zou blijven. Dit was ook zo. maar nog voor rust kon ons elftal 
daar verandering in brengen, toen C o  Balm bij 'n algemene aanval op het Venlo- 
doel olntselina 'n schietkans kreea en aeen seconde aarzelde. Keihard vlnoa de " " 
bal in' de bovenhoek (1 -0). 
Hierdoor aangemoedigd, gaf onze ploeg de Venlonaren, ondanks hun iets hetere 
techniek, geen kans meer. Hoeveel maal ons doel ook in gevaar kwam. steeds maar 
weer was het 'n triniteitsstick of 'n Theo-been. dat 'n doelpunt in de weg stond. 
Maar de venlonaren kropen eveneens door het oog van de naald, toen Bert Ha- 
mann de kans kreeg de stand op 2-0 te brengen, middels 'n hem toegewezen 
strafbully. Blijkbaar wilde Bert nog geen beslissende voorsprong forceren en de 
spanning er in houden. want hij benutte de bully niet. 
Ook na rust bleef het soms sensationeel spannend en enkele malen ontkwam ons 
doel op hovennatuurlijke wijze aan doorboring. Maar de l-0-stand bleek toch 
voldoende om onze eerste overwinning op Thomas sinds negen jaar te behalen. 
want tot en met de laatste seconde bleef ons doel schoon van tegenpunten en 
zodoende was de eerste verrassing in het toernooi met deze prachtige zege 'n feit 
geworden. 

HOCKEY: 
TRINITEITSLYCEUM-AUGUSTlNLWUM 0-1 (verleden jaar 0-4) 
Het was wel jammer, dat we onmiddellijk na de wedstrijd tegen Thomas weer het 
veld moesten betreden. om tegen het Augustinianum uit te maken, welk van beide 
teams favoriet voor de beker zou zijn. 
Ook. in deze wedstrijd was het beste van het spel voor de verdedigingen en we 
moesten toch wel constateren, dat de Eindhovenaren wat technischer waren. In 
de eerste helft werd er niet gedoelpunt en ook na de hervatting bleef de stand 
lange tijd gelijk. 

- Dé kans om 'n doelpunt te scoren kreeg Co Balm. toen de scheidsrechter 'n straf- 
bully toenkende. Co kreeg de bal vrij en zag kans te schieten, maar tot grote 
vreugde van de Eindhovenaren rolde de bal net naast het doel. 
Augustinianum wist echter wel te doelpunten, toen de naar rechts gezwenkte 
linksbinnen 'n volledige ontreddering van onze verdediging gebruikte om de bal 
langs Theo te slaan, die de man alleen maar zag schieten. doch z6 belemmerd was 
verder iets te zien. dat hij de bal pas wedervond, toen deze de doellijn reeds ge- 
passeerd was. In de resterende tijd werd er niet meer gescoord, dank zij het 
enorme gezwoeg van onze bijzonder op dreef zijnde verdediging. Onze voorboede 
bleef vrij zwak en ook de vermoeidheid ging 'n rolletje meespelen. 
Al met al werd het 'n niet onverdiende nederlaag, maar onze ploeg heeft ook in 
deze wedstrijd laten zien. opgewassen te zijn tegen de ploegen ten zuiden van de 
Moerdijk en eindelijk op 'n zelfde peil te kunnen hockeyen als zij, hetgeen toch 
zeker wel 'n uiterst verheugend feit te noemen is. Overigens was deze 0-1 neder- 
laag het beste resultaat sinds 1949, toen we Augustinianum met 3-1 versloegen 
(de enige nederlaag. ooit door de Eindhovense ploeg geleden). 

De avond van culturele wedkamp in de aula van het Mendelcollege, een voor 
deze gelegenheid ideale omgeving. waarin wij bijzonder het gebrek aan decorum 
van onze eigen school voelden, liet niets te wensen over: een stijlvolle, rustige 
zitting, met zeer zorgvuldig voorbereide lezingen, gevolgd door begrijpelijkerwijs 
moeizame debatten, een plezierig en gezellige pauze in de  wandelgang waar gratis 
cola en sisi geschonken werd, en een serieuze jury, die door haar strenge kritiek 
niet de indruk maakte zich met een grap en een lach van haar taak af te maken. 

CULTURELE WEDSTRIJD 
Wim van der Weyden (Triniteitslycenm) opende deze vergadering met de chris- 
telijke groet, een welkomswoord tot de aanwezigen, en gaf vervolgens het woord 
aan Prits van den Broek (Eindhoven). Deze las zijn lezing ,,de tijd is rijp voor 
een dictator" van papier af, hetwelk hem niet tot aanbeveling strekte. maar waar- 
door hij een zeer rustige indruk maakte. Het debat verliep stroef. Hierna kreeg 
Hans van Veggel (Venlo) de gelegenheid zijn .,eenacter" ..Toneelspreiding" voor 
te dragen. Hij deed dit boeiend. Een eigen inzicht kwam echter niet in deze lezing 



naar voren. want H. v. V. haalde alleen maar voorbeelden aan. Hij doorstond de 
oppositie dan ook met gemak. Als derde trad Qruun Schram (Mendel-College) 
in de strijd met zijn causerie ,,Appel 4". Qruun hield zichzelf redelijk staande in 
het felle debat, waarin zelfs formele informatie's voor kwamen. Tenslotte kwam 
onze afgevaardigde Patrick Huygen, de benjamin, aan de beurt. Zijn onderwerp 
was .,Armen van Geest". Zéér ingewikkeld. De Jury kon het zelfs niet volgen. 
Jammer! Bij het debat was hij nergens meer, misschien wel in verwarring gebracht 
door het aanzwellende rumoer. Toen kwam de pauze. Tijd voor de Jury, bestaande 
uit Drs van Run. dr Merkx en Rogier van Aerdc, om ,,de beste" op te sporen. 
E n  zie, hij werd gevonden. Drs van Run begon zijn relaas niet met de gebruike- 
lijke termen ,,allemaal zo goed" en ,.gouden weegschaaltje", maar gaf op een zeer 
inslaande manier steken boven water. Nadat hij er op gewezen had, dat Frits van 
der Broek geschikt was om artikeltjes te schrijven in het politieke maandblad van 
de K.V.P. (gelach). dat Hans van Veggel te duidelijk sprak (onderdrukt gelach), 
dat Qruun (Querinus, Querijn) Schram de Jury dierbaar was alleen al om zijn 
naam (gemompel) en dat (onze kleine lieveling) Patrick Huygen hij het debat 
was ingestort (instemmend gemompel), deelde hij de uitslag mede. Het resultaat 
was: 1. Hans van Veggel; 2. Frits van der Broek: 2. Patrick Huygen; 3. Qruun 
Schram. Nadat voorzitter, de heer van der Weyden, bedankt had voor de aan- 
wezigheid van de aanwezigen. sloot hij de vergadering. 

De zondagmorgen begon rijkelijk laat met een Plechtige Hoogmis, gevolgd door 
een groot ontbijt in de cantine. Om twaalf uur vingen de wedstrijden aan; de gure 
en harde wind was vooral voor de voetballers een handicap: het is zó gelopen, dat 
de laatste wedstrijden ook de beslissingswedstrijden om de beker werden n.l., 
Mendel-Triniteits, dé wedstrijd van het tournooi en Augustinianum-Thomas, 
tussen ploegen, waarvan Thomas' rector verzekerde, dat zij in staat waren elkaar 
de hersenpan in te slaan. 

VOETBAL: 

TRINITEITSLYCEUM-AUGUSTINIANUM 4-0 (verleden jaar 5-0) 

Met hooggespannen verwachtingen begonnen we deze wedstrijd. Al direct. wist 
bnze ploeg 'n stevige pressie op het doel der oranje-witten uit te oefenen en we 
voelden reeds spoedig 'n grote overwinning aankomen. 
De Eindhoven-spil en -linksback konden het echter voorlopig klaren en zuiverden 
bun doelgebied met harde trappen naar voren. 
Het gelukte Derksen de hal na 'n minuut of tien in het net te plaatsen, maar de 
scheidsrechter had buitenspel geconstateerd. Sjel v. d. Klauw brak 'n keer alleen 
door, kwam oog in w g  met de keeper te staan, doch schoot nog naast. 
Na  'n kwartier werd dan onze eersteling geboren. Somers schoot 'n gloeiende 
kogel af, maar de doelman wist het schot met veel moeite te keren. De bal rolde 
voor v. d. Klauw's voeten en er volgde 'n droge knal ......... tegen de lat. Weer  
kreeg onze middenvoor het leer en nu was het. eindelijk raak (1-0). Voorwaar 
'n bijzonder ingewikkeld doelpunt! 
De supportersschare ging zich duchtig weren. hetgeen de Eindhoven-verdediging 
wat onrustiger deed spelen, wat onze jongens meer en meer kansen op treffers 
gaf. Aadje trof bijna roos, maar de lat redde Augustinianum. Toch kon 'n tweede 
doelpunt niet uitblijven. Dat doelpunt kwam dan ook en hoe! Ver buiten het 
strafschopgebied kreeg Wim Schornagel (die 'n voortreffelijke partij speelde) de 
bal vrij. Hij passeerde 'n tegenstander en gaf het leder zo'n opzwieper, dat de 
bal, onbereikbaar voor de doelman, in het uiterste hoekje vloog (2-0). 

Ook na de  rust bleef ons elftal het beste 
yoetbal spelen, hoewel nu ook de storm 
n lastige tegenstander was. Het derde 

doplpunt werd ingeleid door Hans So- 
mers met 'n fraaie pass naar de vrijstaan- 
de Sjel, die zich geen ogenblik bedacht 
en er 3-0 van maakte. Lange tijd bleef 
het zo, tot Hans Somers vanaf de achter- 
lijn 'n scherp schot loste. dat de Augusti- 
nianum-keeper. volkomen in de war ge- 
bracht door de brullende schare achter 
zijn kooi, in eigen doel deed belanden. 
Verder echter lieten de Anthenors het 
niet komen. zodat we met één doelpunt 
minder dan verleden jaar zegevierden. 

HOCKEY: 

TRINITEITSLYCEUM- 
MENDELCOLLEGE 4-0 

(verleden jaar 1-2) 

W e  hadden nog 'n kleine theoretische 
kans op de beker, als Thomas n.l. van 
Augustinianum won en wij Mendel met 
acht doelpunten verschil inmaakten. En, 
hoe gek dit ook klinkt, dat kón! 
Jainmei. genoeg voor onz stonden er voor 
Co Bnlm meer belangen op het spel bij 
'n wedstrijd van Alliance 111. dan hier hij 
het schoolelftal, zodat we het zonder 
onze goal-gettei. moesten stellen. 
Wim Pastoors viel voor hem in en was 
zeker niet de minste in de voorhoede. 
Het spel speelde zich voortdiirend in en 
om de slagcirkel van Mendel af. maar 
door zenuwachtig gepeuter, terwijl schie- 
ten toch het parool was. en het forse ver- 
dedigen van de bekwame Mendelspil B. 
Olthoff, werd er niet gescoord. Bij 'n 
zware Mendel-overtreding kon de 
sch~idsrechter op 'n gegeven ogenblik 
niets anders meer doen dan 'n strafbully 
toe te kennen. Eddy Vt i lk~r  stelde zich 
op tegenover Olthoff. De bully moest 
overgenomen worden, omdat de Mendel- 
spil 'n foutje maakte. maar de tweede 
keer ging het goed. Tenminste, volgens 
de scheidsrechter. Wij. toeschouwers. 
meenden echter duidelijk te zien dat de 
Mendelier de hal te vroeg wegsloeg. Na- 
tuurlijk moeten we ons echter neerleggen 
bij de scheidsrechterlijke beslissing: we 
hebben het verkeerd gezien. 
E r  werd voor rust slechts eenmaal ge- 
scoord. Bert Hamann was de fabrikant. 
Na  rust 'n voortdurend Triniteitsovrr- 
wicht. doch ook nu kon de Mendelver- 
dediging het voorlopig klaren. W e  wisten 
nog wel enkele malen te doelpunten. maar 

- tot acht treffers kwamen we niet. De ma- 
kers van de goals waren Bert Hamann, 
Ralph van Kleef en Wim Pastoors. die 
de bal na 'n afgeslagen strafcorner toch 
nog keihard inkogelde. 
Zoals gezegd waren we door deze 4-0 
uitgeschakeld voor de beker en moesten 
we toezien hoe Angnstinianum door 'n 
2-1 zege op Thomas het succes van vo- 
rig jaar prolongeerde. 
W e  kwamen dus op de tweede plaats, 
vóór het Tbomascollege, dat ons al met 
al heeft teleurgesteld. 
Iti ieder geval kunnen we ook wat het 
hockey betreft weer wat optimistischer 
zijn voor de toekomst en zullen de man- 
nen uit het zuiden ons elftal volgend jaar 
wel niet meer onderschatten, want we 
tellen weer mee met hockey! 



TRINITEITSLYCEUM-MENDELCOLLEGE 2-0 
(verleden jaar 2-2) 

Dit was dan dus de ,.cup-fimal" van het 0.E.S.A-toernooi. 
'n Gelijk spel was voldoende om onze school de beker te be- 
zorgen, want bet doelgemiddelde, dat dan zou beslissen was 
voor ons gunstiger. 
De Mendeliers hebben het wel erg moeilijk gehad Behalve 
tegen het rood-hlauwe Triniteits-elftal, moesten ze ook vech- 
ten tegen het Triniteits-legiwn, dat, gewapend met toeters, 
bellen, kreten en yellen, het vijandelijke docl bestookte. Dat 
zo'n hysterische brul-masca niet onderschat moet worden, 
bleek o.a. uit de doelschoppen, die de MendeCachterhoede 
vóór de rust, getergd als ze werd door de helse kreten achter 
haar rug, telkens en telkeni opnieuw hopeloos slecht nam. 
Het legioen was deze wedstrijd in topvorm. In kwantiteit en 
soms enigermate in kwaliteit, overtrof dit legioen het nu reeds 
historisch geworden ,,Venlo-legioen" van vorig jaar. 
Mannen. leden van dit legioen, het was groots werk! W e  zijn 
allen trots op jullie! W e  hebben nu geen scboolkoor meer 
nodig! W e  hehben ons schoollegioen, dat voortaan hii zang- 
concoursen Triniteits met zijn yellen zal vertegenwoordigen. 
Laten we oefenmiddagen gaan instellen en als er nog eens 
ergens 'n oud schoolgebouw moet worden opgeblazen (we 
zinspelen hiermee echter nergens op),  laten wij het dynamiet 
overbodig maken. Lang leve alle gekraakte stembanden! 
Maar nu de wedstrijd zelf. 
De partijen waren goed tegen elkaar opgewassen, hoewel ons 
eutal technisch iets in de meerderheid was. 
Dit lichte overwicht werd nog voor rust uitgedrukt in 'n 
keurig doelpunt van rechtsbuiten Derksen, die van 'n ver- 
warring in de Mendel-verdediging gebruik maakte om de bal 
boog in de touwen te schieten. 
Er werd hard, maar sportief gespeeld, maar op 'n bijzonder 
hoog peil stond de strijd niet. 
Na 'n minuut of twintig kregen we één der weinige unfaire 
momenten uit de wedstrijd, toen 'n Mendelier doelman Otti 
eventjes ,,vloerde". Gelukkig wisten onze gymnastiekleraren 
Otti weer op de been te helpen en kon het spel doorgaan. 
Tot aan de rust bleef de stand 1-0 gehandhaafd. 
Na de pauze kwam Mende1 sterk opzetten en hadden onze 
verdedigers handen vol werk, maar onder de bekwame leiding 
van spil Acie werd de boel netjes opgeruimd en onze voor- 
hoede zorgde er met sndle, open aanvallen voor, dat w k  de 
Mendel-achterhoede warm bleef, wat nogal moeilijk was met 
het gure weer. 
Otti had nog twee keer medische bijstand nodig en hij één 
der botsinoen kwam het leaioen dreiaend het veld OD. Ge- 
lukkig bie2f de scheidsrecht& het hef; in handen houhen en 
kwam alles op z'n pootjes terecht. Toen we langzamerhand 
'n tegenpunt verwachtten, bracht Aad Smit nog één keer de 
vreugde op 'n toppunt, door de bal zuiver en beheerst achter 
de Mendel,doelman te plaatsen. Weer betrad het legioen de 
grasmat, maar door kordaat optreden van de heer Holle- 
boom (bravo voor dit moedige in de bres springen), werd 
'n algemeen onder de voet lopen voorkomen. 
Het pleit was nu beslecht en de twijfel over de bekerwinnaars 
k a s  opgeheven. Er kon ons niets meer gebeuren. W e  
hadden het gewonnen! Onze jonge ploeg (volgend jaar ver- 
lieren we hoogstens drie man), had zich duidelijk de beste 
getoond. De beker was ons! Leve de Zijlweg! 

In de cantine volgde onmiddellijk de prijsnitrijking. De meest 
volumineuze stem, die van de zeer tragische figuur - p. V. 
H. - van een zeer onpartijdig man overigens, maakte een 
einde aan het feestlawaai en heeft, wat een Tantalus-kwelling 
voor h,,ni. ds hekcri uitgedeeld. Van het ongclukkigc Mende1 
hlzrf dr  prijzenkast, hoc niod~rn en ruim aangclcgd leeg. 
In de \,roege avond vuludr bet srote afsrhsid\dinrr in (;roe- 
nendaal, waar, op teken-van de weleerwaarde Mendelflector, 
een zevental, 'n tijdlang goed verstopte Haarlemse bloemen- 
meisjes binnen huppelden om ieder liefderijk een schone 
Hillegomse bloem op tc spelden. 
Na dit geestelijke voorgerecht, en het gejuich en applaus, dat 
nog enige malen de herhaaldelijk terugkerende schonen gold, .. volgde de maaltijd. Om zeven uur ging elk zijns weegs.. 
De andere morgen wekte het des zaterdags te laat bezorgde 

T.L.-nummer allicht verbazing of hilariteit. Maar voor de .. redactie was de overwinningsroes te zoet.. 

W I E  DE DOELPUNTEN MAAKTEN 
VOETBAL: 

v. d. Klauw ( 3  x)  
Smit ( 2  x)  
Drrksen ( 1  x) 
Schornagel (1  x) 
Somers (1 x )  

HOCKEY: 
Hamann (2 x)  
v. Kleef ( l  x)  
Balm (1 x )  
Pastoors ( 1  x)  

VOLLEDIGE UITSLAGEN EN 

VOETBAL: 
EINDSTANDEN 

Thomascollege-Triniteitslycenm ........................ 1-2 
Augustinianum-Mendelcollege ........................... 2-3 
Tliomascollege-Mendelcollege ........................... 2-3 
Augustinianum-Trinitcit~l~ceum ........................ 0-4 
Augustinianum-Thomascollege ........................... 0-3 
Triniteitslyceum-Mendelcollege ........................... 2-0 . 
Eindstand: 

punten doelcijfers 
1 Triniteitslyceum ........................ 6 8-1 

........................... 2 Mendelcollege 4 6-6 
3 Thomascollege ........................ 3 6-5 
4 Augustinianum ........................ O 2-10 

HOCKEY: 
Augustinianum-Mendelcollege ........................... 2-0 
Thomascollege-Triniteitslyceum ........................ 0-1 
Augustinianuni-Triniteit~l~ceum ........................ 1-0 
Thomascollege-Mendclcollcge ........................... 7-0 
Triniteitslyceum-Menddcollege ........................... 4-0 
Augustinianum-Thomascollege ........................... 2-1 

Emdstand: 
punten doelcijfers 

I Augustinianum ........................ 6 5-1 
........................ 2 Triniteitslyceum 4 5-1 

........................... 3 Thomascollege 2 8-3 
4 Mendelcollege ........................... O 0-13 1 



Bewust 
heb ik nu 

Gisteren was het dan zover. Gisteren heb ik de stap gezet, 
tot het nemen waarvan ik lang gcaarzcld heb. Eerst v.rilde ik 
uzel, maar wist niet hoe. Toen wist ik de wijze waarop, maar 
wilde niet. W a t  had Iiet immers voor zin. deze reis. die ook 
wel pelgrimstocht wordt genoemd, t? onderbreken en een 
nieuwe te beginnen? Nieuw. ongewoon en irreëel. W s a r o n ~  
het werkelijke voor het onwerkelijke verwisselen? Misschien 
uit angst voor wat  mijn ogen dagelijks zagen? Vluchten? Laf 
zijn? 
Ja. ddt wds het! Ik durfde wat ik zag niet meer te zien. Ik 
udde  dat andere, wat mij beter scheen: dat wat  schijnbaar 
oriiiridig ver weg was. Maar ik kon geen redelijk argument 
vinden. Ben goed soldaat vliicht toch ook niet voor de neder- 
laag geleden is! Ik zocht, maar vond aanvankelijk niets dat 
tegen eerlijke gedachten standhield. Maar dc drang naar af- 
a.isseling, naar verwerping van het eentonige, het onbevre- 
digende van deze reis werd steeds Iieuiger. Weldra  zette ik 
het koele denken uit de reiskoets en toen deze een paar mijlen 
verder was. besloot ik eens uit te stappen. Nee. iiatiiurlijk niet 
mrt de hcdocling cen nndcr rijtuig t r  nrinen; dat zou tegen 
mijn principes zijn. Nee. ik wilde zo maar eens in de gras- 
strook lopen langs de weg en mijn schoenen naast nietige 
bloempjes zetten. 
Blijkbaar genoot ik intens van d ~ z t -  wandel, want ik bleef 
lang lopen. Toen sloeg ik - waarom meet ik nóg niet - 
linksaf, waar het paard rechtdoor ging. 
In het struikgewas, dat allengs in dichtheid toenam, voelde 
ik me beschut tegen alles wat me maar bedreigen kon. Ik 
lioorde vogels zingen en zag bloemen, bomen en struiken in 
regenboogkleuren. De lucht geurde naar bloesem en jong gras. 
Dit w,gs het 1,ind. hel leven dat ik kil zo lang gezocht had! 
Vrijlleid in epn open natuur. Ik besloot oiiniiddellijk door deze 
idyllisclie oiiigeving verder t? trekken. Hier te reizen was  een 
genot. Ik besteeg hct trapje van ccn glanzend rijtuig dat voor 
kwam rijden. De treden blonken in de milde zon en de twee 
schimmels stonden fier en vurig te trappelen. De zilveren 
deurknop ging omhoog en ik reed meer, diep wegzinkend in 
een met fluweel overtrokken fauteuil. Het raampjr rechts liet 
me van alles zien: gelukkig lachende mensen in bonte klrdirig, 
ruiirie. frisse steden en overal het lokkende groen en boven 
de rode daken h i t  hleiiw van de lit-tiit-1. Alles was cven mooi. 
Dit klrureniiiozaïk hocidc nic en gaf mc van hinnen een uznrm. 
tevrcden gevoel. ledereen was  hier blij en gelukkig. De men- 
sen lagen en lachten in de zon en deden verder niets. Nergens 
heerste arrnoede of gebrek. niemand liad pijn of verdriet. 
UT.tar ik ook kwam. en ik kwam op vcle plaatsen, waaiden 
riist en trvredinlirid inij tcgen. 
Urenlang zwierf ik in cleze oase rond. O p  één van mijn wan- 
clclingen, liet rijtuig Iiad ik intussen weer verlaten, sloeg ik 
hij een stroomversnelling mct ovrrliangeiide groen bemoste 
rotsen. een smal pad in, in de hoop nu eens iets t r  zien te 
krijgen wat ik nog niet gezien had. iets anders. Via bloem- 
perken en gazoris leidde het pad naar de paarse hei. Ik bleef 
niet stadn. I I r t  rook PI. ur.enlitrig bcdwclniend zoet. Mijn ogen 
vei-liistigden zicli niet mrrr in dit landschap. Z e  maren moe 
en hadden dit a1 eerder gezien. Mijn lichaam was loom. Ik 
keek niet meer, liep alleen. Het pad werd ruw en onregel- 
matig met grote kuilen, totdat het uitkwam o p  een open plek 
tussen schuduwbomen. 
Ik ging zitten om wat uit te rusten. Een kwartier ging voorhij. 
maar mijn vermoeidheid nam niet af. Ik had een vol gevoel 
dat Inie krcgelig maakte. Toen ben ik weer opgestdari, moe 
van hct rusten. Voor di. afwisseling volgde ik nii niet het 
mooi uitgelzapte pad door het struikgemas. Ik Iicp lukraak 
tussen de bomen door. Steeds meer temperden de bladeren 
het licht. Het w-ris in mijn oren begonnen te suizen en daar- 
door hoorde ik waarschijnlijk de vogels niet, die ik er toch 
vermoedde. Opeens waren dr  bomen weg. Ik stond langs een 
brede r ~ c h t c  weg, ~ ~ a i l r o p  rnijn knipperende ogen iets be- 
kends zagen. W a n t  Iaiigzanni kwam daar de koets aange- 
reden die rechtdoor m.as gegaan, uvaar ik linksaf sloeg. Toen 
deze aan mij voorbijreed - want hij stopte niet - heb ik 
liet portier opengerukt en ben naar binnen gesprongen. Ik 
ben op  de harde bank gaan zitten en doorgereden, de leidsels 
in inijri hand, bewust. T. A. F. jr. 

Uur na uur en dag na dag verglijdt 
en niemand is er, die vermoedt 
hoc die van eeuwen lange stoet 
langzaam vergaat in #eeuwigheid. 
O nooit bevatbaar raadsel van de  tijd 
die smart en vreugd, dic elk ontmoet. 
veroorzaakt en weer slijten doet 
een God is het, die uw baan leidt. 

Th. v. (V) 

Interview met Hein 
De portier van het rustieke herenhuis. dat zijn jaren uithing 
tegen een athlergrond van treurende milgen, stak zijn hand 
op. Ik Iiad bijna ,.Sieg Heil" geroepen, niaar gelukkig her- 
innrrdc ik ine hijtijds, dat deze groet vervangen was door: 
,.Hoc iiinakt U hcti" 
..Goed," zei hij ,.En7'' 
.,Is Hij thuis?", vroeg ik met een aanbiddende ondertoon. 
,,Jazeker." antwoordde hij. 
, .Zou ik w e n  . . . ... 7 ' '  
..lazekcr." 
,,En hoef ik niet, eh ........." 
..Neen, neen," lisastte hij zich tc zeggen en hij hield zijn hand 
op  voor de inmiddels aan mijn jaszak ontsproten fooi. 
..Volgt U me maar," zei hij screen. tcrwijl hij hct grld met 
een routinegebaar handig in cen cxtra-zakjc lirt verdwijnen. 
Nu was het dus zo ver. Ik voelde het. We waren op  weg 
riiiar Hern, de Meester. de grote C. Uienspuier. onze dirigent. 
dé dirigent. Bij een licht-blauwe deur hielden we hiilt. De 
portier klopte. ..Biiineri" vibreerde ieinaiid. Ik betrad de ka- 
inrr. Toen ik de mcrrrr,  vrrscholen onder een drfcctc pauk. 
herlcende. riep ik: ,,Om met de deur in huis te vallen, meneer, 
hoe is toch ........." .,Zingt U," onderbrak hij me, aandachtig 
naar de engelse sleutel st.irend, die hij i11 zijn rechterhand 
hield. ,.Eh, bedoelt U rnii , . . . . . .  nou sonis ...... maar  hoe bent 
LI . . . "  .,Stil maar" sprak hij op  sussende toon. Hij draaide 
fliiitpiid ?ril tiental rnopren vast en wro~ig zicli toen onder 
de pauk vandaan. ,,Eerst hrt wcrk en dnii h<-: anilisenient." 
hernam hij. door mij heen kijkend. Hij liep op  het burcau 
toe. trok een 1d open en overhdndigde niil zwijgend een druk- 
werkje. Daarna bes t e~g  hij een piano-krukje en begon een 
hediiiiiieldr partituur tr Iezpn. .,Wat  FE^ I1 zo al?", S C ~ ~ C I ~ L W -  

de ik, een laatste poging =zagend de feiten uit zijn eigen 
mond, waarvan het gebit mij al aan toonladders deden den- 
ken. te vernemen. ,,Blz. 13," mompelde hij. ,.alleen dat van 
die honenhrij klopt niet helemaal meer." Ik gaf het op  en 
keek toe hoe hij zijn mond aan een dwarsfluit zette en op  de 
laatste tonen van ,,der Erlküniq" liet raam uitzweeldr. 
,.Wilt U meteen betalen of stort U het?", klonk het achter 
inij. De portier was onhoorbaar Iiet vertrek binnengekomen 
en staarde naar dc plpk =.aar hij mijn contanten wist. Ik zag 
iets hongerigs i i i  zijn blik en voelde mij de slager, dic dc 
starende ogen van een ondervoede hond niet begrijpt. 
,,Lirfst inrtcen. horvccl is het?" 
,,Vijftien cent voor het boekje en de drie vragen, maar het 
wordt aan uw beleefdheid overgelaten," antwoordde hij on- 
geïntcrrsseerd. Ik was geroerd door zijn natuurlijke onbaat- 
zuchtigheid en telde twaalf barikbiljetten iiit op  zijn door 
muntgeld vcreeltc handpalm. ,,Laat de rest maar zitten." zei 
hij. Ik rende de gang af. 
,.U vergeet uw boekje, meneer", zeurde de echo van zijn 
stem ......... ERIC. 



De liefde in het werk van François Mauriac 
Een lyceumopleiding. zoals wij deze achter de gevel van ons 
,.Trinitatis"-gebouw ontvangen. vereist, of. heter gezegd stelt 
ons iii staat tot een z ~ k r r c  11ir7tr van belezenheid. Al of niet 
verplirlit gcstcldc literatuurlijsten doen daar niets aan af. Het 
lrzen van de werken van schrijvers. die hun grote verdienste 
voor de mensheid bewezen hebben, kan zeker hijdragen tot 
een vorm van levenswijslirid. die wij ten nutte van anderen 
en. meer ryo'ictisrh bezien. van onszelf, kunnen toepassen. 
FIct is niet een der1 van het offer ,  dat het eindexamen van 
ons vraagt. Van dit standpunt ben ik uitgegaan bij het be- 
studeren van enige roiiians en essay's van  François Mauriac. 
Niet zoiidcr nngrrustheid en zelfs niet zonder enige angst is 
hct cclitcr. dat ik in dit korte bestek tracht om, bij een zo 
grote en dus omstreden figuur als Mauriac met het zilklan- 
taarnlichtje viin ren niatiy iniddplbare scholieren verstand. 
een scliijntje van het waas. dat voor velen toch de romans 
vati de katholieke auteur omhult, te doorlichten. W a n t  het 
door hen onopgrmcrkte en dan ook ontkende getuigenis van 
de l i~fde ,  dat ren man, die het leven waarlijk doorleefd heeft, 
telkens in zijn werken, vooral in zijn romans, aflegt, te accen- 
tueren. mag wellicht nog niet de taak van een l y c ~ ï s t  zijn. 
'ï'olle Lege opent echter ook de weg oor een ainatcur als ik. 
Het lijkt me van enig riut te zijn juist de in Manriac's werk 
vaak vermeende liefdeloosheid te bestrijden. Stellig daaroni 
worden. denkelijk, oji versrhillendc internaten e.d. de jonge- 
ren zijn uvrk  ontraden. zelfs verboden. Het is niet goed, 
geldt dan als verklaring, een opgroeiend geslacht te con- 
fronteren met een wereld van uzellust, hadt en vernedering. 
Maar het is juist de redding vdn zijn literatuur. als ik het 
zo mag uitdrukken, dat  Mauriac de haat en de wanhoop en 
de eenzaamheid van zijn personages beschrijft, zoals hij het 
zelf in zijn te Storkholni iiitgesproken rede zegt .,in de schoot 
van d? lirfde zi.lf." E n  hij vervolgt: ,.In geen enkele schrij- 
ver, die erin geslaagd is. om in het midden v i n  zijri oeubrr 
het menselijk schepsel te handhaven, dat gemaakt is naar het 
beeld van de Vader, vrijgekocht door de Zoon en verlicht 
door de H. Geest. zou ik een meester van de wanhoop kun- 
nen zien. W a n t  inderdaad. het beeld is sornber. Voor hen is ~ ~ 

immers de menselijke n a t ~ i ~ i r  veroiinkt. zo al nipt bedorven. 
Het is vanzelfsprekend. dat de inenseliike geschiedenis. vrr- 
teld door een christelijke roiriaristhrijver. ~ i k t  iiit een idyllc 
voort kan komen. omdat het hem niet geoorloofd is zijn 
ogen te sluiten voor het mysterie van het kwaad." 
Voor de oppervlakkige lezer, die de liefde. meestal bij de 
hoofdpersoon van het verhaal. niet kan ontdekken, moeten 
de werken van Mauriac ongetwijfeld doen denken aan die 
van een romancier, die geen hoop bezit; die pen wereld he- 
schrijft. zoals die, waarin een Shindherg oiis binnenvoert. 
Maar voor Muuriac zijn. gelijk voor Sartre, de anderen niet 
de hel. Zij zijn het object van de oneindige liefde van God 
en zij stralen veelal onbewust, zelf ook iets van  die liefde af. 
En het is Mduriac. die zijn ronianfiguren tenslotte tot liet 
besef laat konien ( D e  Adderkliiweri, Galiga?), dat dc haat 
en d? wrllust, dir hen voortdreef, dc averechtse manifesta- 
ties maren van een grote liefde. die in hen verscholen lag. 
Toen hem op 10 december 1952 te Stockholm de Nobelprijs 
werd toegekend, zei men, dat deze beloning gegeven was 
.,omwille van de doordringende. psychologische analyse en 
de artistieke intensiteit. aaa t .n ied~ hij het nienselijk leven in 
ronianvor1ii heeft beschreven.'' 0nid;it ik de torspraak niet 
in zijn gehccl heh gelezen. kan ik niet nagaan of men ook 
zijn andere verdiensten aangestipt heeft, die op  het terrein 
van de lirfde ligt. Als Mauriac de mens als zondaar beschrijft. 
laat hij ogenschijnlijk zijn persoonlijke, christelijk liefderijke. 
visie niet meespelen. Ogensrhijiilijk, want wie de tijd heeft 
een roman van Iiein goed te lezen, zal zien hoe het kwaad 
zichzelf te grondi richt. Niet altijd is dc liefde van de roman- 
figuren z6 sterk, dat het goede nog kan zegevieren. Misschien 
mag ik denken aan ,,Het Snertjong". waarin er voor het 
verstoken en liefdeloos opgevoedde kind geen andere weg 
open blijft. dan om te verdwijnen. Het jongetje Guillnn blijft 
echter een kind en onrijp, ook in zijn heslissingen. Maar laat 
de auteur teveel over aan het oordeel van de verstaridige. 
hcgrijpende lezer. wanneer hij deze met het natuurlijk te ver- 
oordelen besluit van de zelfmoord alleen laat? Veroordeling 
treft zijn opvoeders. die tekort schoten in huil lirfdc. 
De tot zonde vervallen mens mag nooit in zijn toestand be- 

rusten. Altijd dan ook geeft Mauriac de weg aan tot de te- 
rugkeer, al is het ook vaak op  het laatste moiuent (Zwarte 
Engclen). 
Zelf zegt de schrijver hierover. op  een coiifereiitie te Geiievr: 
,,Ik geloof, en ik heb ;.ltijd geloofd, dat het leven van de 
christen ..wezenlijk iiiin vriendschap, @&n liefde is.'' E n  even 
verder: ..God echter. Hij is steeds daar,  is nooit zo dicht bij 
ons als wantieFr wij nicripn. dat  Hij ver ureg is. en Hij wacht 
rustig Zijn uur af. dat helsas voor zovcic mensen tevens het 
allerlaatste is, als er gren mogelijkheid tot verraad meer 
over is." 
Soms bekent de romancier, wicns tank hct toch is het men- 
senleven in heel zijn universaliteit te belichten. hoe hij zelf 
vaak terugdeinst voor ,,dat soort van afschuwver\vekkende 
onderwerpen." ..Maar vati het ogenblik af, dat zii van het 
vcrdichtsrl afzien o113 het spoor van de levens. dip w~rkeli jk 
het onze doorkruisd hebben. te volgen, komen wc ieder mo- 
ment in aanraking mct die jnmmrrlijke toestand van het zinnr- 
lijke leven. met die afwijkingen of. erger nog, met die onmacht. 
waarover wij het zo ellendig vinden te horen spreken." (Een 
voortreffelijke Vrou\v). Mauriac is niet de romanschrijver. 
zoals hij zo vaak beoordeeld wordt, die zich verlustigt in de 
duisternissen en de zondigheid van oiis bestaan. I let  is onze 
fout. wanneer wij allceii met prcttigr onwaarheden geamuseerd 
willen morden. Dat is hct weerzinwekkende van de zoetelijk 
overdreven en gelukkig uitstervende ..patronaats"-lectuur ge- 
weest. Bij het idealiseren van de heiligen verrieder1 men ze. 
volyens mij. juist zo diep en stelt ~iieri ze voor als onbireik- 
bare wezens. omdat hun verdiensten als vanzelfsprekend en 
aangeboren afgeschild~rd worden. Mauriac wijst juist op  het- 
geen de liefde vcrrnng. wanneer hij ons de menselijkheid van  
de prrsonen, die naar de heiligheid streven onder ogen 
brengt (Het Lam).  
Z o  benadert hij ook het onderscheid tussen wijsheid en heilig- 
heid: ,,er ligt heel het verschil van  de lielde tussen." 
Laten we nog eens luisteren naar de schrijver. (en a.at kan 
inen beter doen, dan afgaan op  zijn persoonlijke motive- 
ringen'). als hij spreekt ovrr  dit thema: ..Voor de christen 
blijft het kwaad een van de angstwekkende mysteries. De 
mens. die temidden van de misdaden der historie volhardt in 
zijn geloof, stoot zich aan dczc blijvende ergernis: de schijn- 
hore nutteloosheid van  de Verlossing. Anders is het. als hij 
tevens in de liefde blijft volharden. De verstaridelijk~ ver- 
klaringen door theologen. betreffende de aanwezigheid van 
het kwaad in de wereld, hebben mij nooit kiirinen overtuigen, 
Iioe rpdplijk zij nok waren. en juist oinddt zij redelijk waren. 
Het antwoord. dat  ons ontgaat, bchoort thuis op  cen nndcr 
gchied, dat niet van  de rede, maar van  de liefde is. Een 
antwoord, dat geheel ligt opgesloten in de woorden van de 
evangelist Johannes: ,,God is Liefde. Niets is onmogelijk voor 
de levende lirfde." 
Heel liet oeiivrc van Mauriac, niet alleen zijn romans. maar 
ook zijn essay's zijn doordrongen van dat Iipfdpbisef, (Woor-  
den van een katholiek. de angst. de levende God en vooral: 
de Steen des Aanstoots. vertaling van  La piene d'Achoppe- 
inent. uitgegeven bij Lannoo). Mauriac herkent men in zijn 
roInaiis door de liefde. die eruit spreekt. W i e  een roman van 
hem lpest, en hopelijk is dit geschrijf er een aanleiding toe. 
en gefascineerd w.ordt. niet loiiter door de knappe karakter- 
tekeningen en dc subliem werrgegeven levensloop der op- 
tredende personages, maar ook en vooral door het beeld van 
de liefde, hoewel dat ook vaak zo deerlijk gehavend in de 
figuren wordt meegedragen zal in zijn eigen leven kunnen 
aarivullen aan die liefde. wat in de roman soms niet meer 
inogelijk is. Mauriac bezit de gave dit gevoel te verwekken 
en dit is. naar ik nieen, zijri grote verdienste. Juist omdat hij 
ons oog i i i  oog hrengt met de eenzaamheid en de verschrikking 
van sommige levens en in deze chaos soms zijn romanfiguur 
en altijd áns de weg tot de liefde helder toont, kan de roman- 
cier geen verwijt treffen. W e  doen zijn werk (en ook onszelf) 
tekort. wanneer wij het niet beoordelen naar de liefde, die 
eruit straalt. Mauriac wijst ons in zijn roiiinns op  de ellende. 
die oiis hedreigt als we de liefde missen. vooral wanneer het 
woord van toepassing wordt ou ieder van  ons van  de  heilige 
Johannes van het .,Op.de laatste dag ziilt ge geooi- 
deeld worden naar uw liefde." 

TH. VIERHOUT ( V )  



Uw kronikeur was  geiloodzaakt. de vo- 
rige Tolle Lege zonder zijn pennevruch- 
ten t? laten. Rcdcnen hiervoor waren een 
\peel tijd cisende ziekte en het feit, dat er 
weinig te memoreren viel. 1s dat nú ook 
het geval? Ach. we hebben tiogal veel 
vrij geliad, daar mot-ten we niet te veel 
over praten. dat moeten we nemen. we 
hcbhen de verjaardag van onze Lands- 
vrouwe gevierd, we hebben de gevallenen 
p.p. herdacht. we hebben inboorlingen 
van het zonnige zuiden gezien. wr hcbben 
zoveel gezien. Maar Iaat ik punctueel zijn 
en de feiten afzonderlijk epibreren. 

DONDERDAG 10 APRIL: 

Groot feest. H.M. Koningin Juliana viert 
haar geboortedag. Stromende regen, 
sihelle krririisni~iziik. oi-aiij? vlaggetjes, 
oranje strikjes. oraiije broekjes, oranje 
p~t jes .  druipende muziekkorpsen, huilen- 
de kinderen. 
Wc zijn mrt een horcksken in ren 
hoecksken gekropen en hebben braaf naar 
het nationaal programma geluisterd. 

VRIJDAG 1 MEI: 

Dag van dc arheid. Rrdr voor de gym- 
nasiasten van de hoogst bereikbare klasse 
om heen te gaan. Nu doen ze het thuis. 
de welbekende leuze , .Wie slaapt in de 
zaaitijd. vindt geen ixiaaitijd" voor ogen 
houdend. 

ZATERDAG 2 MEI, Z O N D A G  3 MEI: 

0.E.S.A.-Iritersckloldire. Reeds om elf 
uiir ' s  morgens klonken ons de welbe- 
kende strijdliederen tegen. die gekenmerkt 
worden door lange uithalen en zachte 
gé's. De Thomaten (Venlo),  Augustijnen 
(Eindhoven). Mendeliers en Trinitariërs 
(en niet Triniteitsen, zoals ik een rakker 
uit de onderbouw onze nationale ploeg 
lioorde brtitelen) hadden er weer zin in. 
Eén ding is zekrr. de voethalbckcr ( 'n 
silfere) staat sindsdien hij ons in de kast. 
Mendel moest met twee laatste en een 
tweede plaats genoegen nemen. Maar ziet. 
een pater van die school (hij verzocht 
ine. zijn naani niet te noemen) zei, dat 
hct Mendel-College toch .,ergensv, want 
dat hoort er tegenwoordig nu eenmaal bij. 
degene was, die er  voor gezorgd had, dat 
wij als de beste scliool eindigden. Hoc dat  

kxvarn. weet ik niet meer, madr hij zei dat 
het zo was. dus zal het wel zo w-ezen, 
want, als het niet zo was. zoii hij wel niet 
zeggen, dat  liet zo was. Het aantal 
supporters en hct aantal opjutters achter 
de goal, viel mee, maar we hadden 
minstens bij elke corner-vlag een lpraar 
hopen aan te treffen. Voor uitslagen, ver- 
slagen en beschouwingen ncuze men in 
dit nummer. 

DINSDAG 5 MEI: 

Vrij. Bravo! Houen zo,  

DONDERDAG 7 MEI: 

Hemelvaartsdag. Deze dag was inet zon 
overgoten. Het strandleven bloeide op. 
Keukenhof daverde van klikkende foto- 
toestellen. ,.Very-Nice-klik" was het de- 
vies. De bollen, bloei~ienmrisjes, klompen, 
kransen en d? NeFrlandsc zuivelproduc- 
ten met rijkskruring, mochten er weer 
wezen. Voortdurend werden aiito- 
raampjes opengedraaid en vroegen rood- 
verbrande hoofden ,.Haak", waarmede ze 
te kennen trachtten te geven, dat ze niet 
op de hoogte waren mrt de voor het ver- 
keer openstaande verbindingswegen tus- 
sen Haarlem en Den Haag, en dat ze. in 
geval de toegesprol<ene met dezdfden op  
de hoogte a a s .  gaarne enige suggestie's 
in deze richting zouden ontvangen. Het 
antwoord luidde ~iirestal: ,.Immer geradc- 
aus". 

4 MEI, 5 MEI enz. tot o p  heden. 

Steeds maar weer liepen bestuursleden 
van de A.G. de hendeleden op  te jutten 
om prijzen op  te halen. Er  kwam z ~ l f s  
een lichtzinnige hordtekening aan  te pas. 
Het lipeft, geloof ik, wt l  geholpen. 

VRIJDAG 8 MEI: 

de HBS-ers. die volgend jaar tot de cata- 
gorie oud-leerlingen zouden u.illen gaan 
behoren. kozen op  deze dag het ruime 
sop der zelfstuciie. 
Moeder van altijddurende bijstand, bid 
voor hen! 

W O E N S D A G  13 MEI: 
De hcer van der Hart  kreeg een zoon. 
terwijl hij zichzelf in het zweet werkte te 

--*.*---.-d--e--**.----.-*.--.- 

t 1 PRIESTERWIJDING i , Op zaterdag 23 mei werd in de i 
Kathedrale Basiliek Sint Bavo te ! t Haarlem de oud-leerling HENK ' 

i SPRUYT (1947-1952) door Mgr. 1 
! Huibers tot priester gewijd. O p  t : Triniteitszondag droeg hij in zijn i 
1 parochiekerk zijn eerste plechtige i 
t H. Mis op. t 

i i _ *  * -,--. * -,--.- * .--- 
Sofia. Alliance moet op  zijn hoede zijn. 
Geld rnag geen rol tnerr spelen. Er  werd 
ons r ~ e d  ges~ind.  dat  het horelingske 
ware spillebeentjes heeft. 

ZATERDAG 16 MEI: 

Bedevaart naar Heiloo. Uw kronikeur zat 
reeds om zeven uur met de pen in de 
hand in Hriloo bij tante Daatje. Om tien 
over half acht kwamen de noestste lopers. 
Vijf minuten hierna kwamen enkele 
strompelaars. Toen volgde de rest, die 
zeer meeviel. Alles is naar wens ver- 
lopen. 

DINSDAG 19 MEI: 

O p  deze dag wcrd prof. van Rooy. oud- 
leerling van oiizc school, beëdigd als nii- 
nister. Prof. ven Kooy behaalde op  onze 
school het eindexamen H.B.S. A. Daarna 
studeerde hij Indisch rprllt. vervolgens 
Nederlands recht. waarin hij tenslotte 
promoveerd~. Hij is hurgemeestrr g e u ~ e s t  
van Venlo en Eindhoven en is tliaiis de 
huidige ininister van  Sociale Zaken. 

Zo ,  dat was  dat. Als ik nog een raad 
mag geven: .,Houdt de zonzij, vrienden!", 
w-ant het kan nog. Onze koperen ploert 
verschijnt nog steeds r~gelrnatig. maar ais 
het tegen juni loopt begint het tegenwoor- 
dig al weer ren beetje t r  winteren. Zover 
is het echter nog niet. Misschien krijgen 
we wel een hele echte zomer. Zo'n lange 
uit liet aardrijkskundeboek. Enfin, laten 
we daar dan maar op  hopen. Groeten 
van uw, door de zoii bruiiiende, 

ERIC. 



T O L L E  L E G E  

FOTO wedstrgd 
Om de belangstelling voor fotografische   re staties op  onze 
school wat meer leven in te blazen, en wat meer ruchtbaar- 
beid te geven aan bijzondere prestaties op  dit gebied, nodigt 
de redactie van Tolle Lcge ALLE leerlingen van het Trini- 
teitslyceum uit tot declname aan de fotowedstrijd, die ze voor 
haar lezers uitschrijft gedurende de komende vacaotiemaanden. 
Een volledig reglement vindt u hieronder afgedrukt. 

1. Deelnemen mogen aan de Tolle Lpgr-Fotowedstrijd 1959: 
alle leerlingen van het Trinit~itslyceum. 

2. Het aantal inzendingen en d? oiidcrwcrpen zijn geheel 
vrij. Echter nio~ten de foto's eigen werk zijn. 

3 .  De inaezonden foto's moeten voldoen aan de volgendr 
~ i s en :  "a. De afdruk: zwart-wit. glanzend. 

b. Het formaat: minimaal briefkaart. 
maximaal 18 x 24 cni. 

4. Reprodurti~s van schilderijen, gravures e.d. worden niet 
aanvaard. 

5. Inlijstitigen of foto's onder glas worden geweigerd. 
6. Hct ingezonden werk is en blijft cigendom van de deel- 

nemer. 
7. Eenzelfde prijswinniliir heeft s l~r l i t s  recht op  één prijs. 

met inaihtrierriing vaii het feit. dat de beste rangschik- 
king telt. De andere winnende inzendingen blijven Iiiin 
rangschikking behouden. doch komen nirt in aanmerking 
voor toekenning van een prijs. 

8. De foto's kiiiinen al of niet vergezeld gaan van cen titel. 
9. Oriniiddellijk na de aanvang van het volgende schooljaar 

zal de inzendingstermijn nader bekpnd morden gemaakt. 
10. Eeri jury, bestaande uit competente foto-liefhebbers. met 

nniiic p. Kuipers. dr. van Greivenhrnrk en de heer Diik- 
man zal de inzendiriqeii bioordelen en rangschikken. 

Voor de beste inzerillingen m-nrden enkele prijzen ter beschik- 
king gesteld. te weten: 

l e  prijs: Een jaarabonnement op  ,,Focus" 
Dit tijdschrift stelt zich ten doel. d i  nhoiiné's voor te lichten 
en op te leiden tot rnakrrs van mooi. kunstziririig fotowerk. 

Ze prijs: ,,Amateurs just like you" 
ingeleid door Pcrcy \V. Harris. President v a n  Thc Royal 
Photoqrapliic Society. Zes  voordaristaande Eiigrlsr fotografen 
beschrijven hiin werk. Het gaat over kleiirenfotografie, goede 
fairiili~foto's, I and~cha~s fo tog ra f i~ ,  stiidic van het figuur en 
liet Icren zien. Een boek voor fijnproevers! 

3e prijs: ,,Al1 in  onc camera book" 
door W. D. Ernanuel. Fris, algemeen leerboek der fotografie, 
m ~ t  zccr veel goede reproducties. 

Desgewenst kan dr  prijswinnaar inplaats udn bovenvermel~ir 
prijzen foto-artikrlen kopen ter waarde \,ai> resp. f 18.-, 
f 10.- en f 6.-. 

V Jazz at the Philharmonic" I 
Zaterdag 11 april j.1 hen ik voor Een uitverkocht Kurhaus 
getuiye geweest van d? Eiiropesr première van Norman 
Granz ,,Jazz a t  tlie Philhnrmonic". dat naar ons land werd 
gebracht door Lou van Kees' International Banderchanye Of- 
fice, en waarvan het Oscar Peterson Tr io  en Ella Fritzgerald 
dc grootste trekpleisters waren. 

Het concert opende met hct optreden van het trio van  de 
vitale Canadese neger Oscar Peterson. Ook nu weer konden 
wij horen welk een sterke muzikale persoonlijkheid eii groot 
gevoel voor swing en kla~ikschoonhcid deze neger hccft. Sa- 
iiien met Roy Brourn. has, en de jonge talentvolle drummer 
Ed Higpen werd er enorm geïmproviseerd; een prachtig voor- 

PROMOTIE 

I 1 pater Augustinus Kuipers ~ E . s . A .  

i n  d e  Aula v a n  d e  R.1Z. Un ive r s i t e i t  t e  

N i j m e g c n  zijn procfsrhrif t  i 
I M O D E L  E N  I N Z I C I 1 T  I 

E e r i  confronta t ie  v a n  d e  wetenschapsleer 
v a n  A r i s t o ~ e l e s  11it.1 cle le i t r l i jke  verklarir igs 

p r o c e d u r e  i n  klassiel<e e n  m o d e r n e  ph>sica  

verdediger i  t e r  verkrijgirig 

van  dr eraorl v a n  

D o c t o r  i n  d e  W i s -  e n  Na tuu r l i t i nde  

I D e  plechtiohrir l  heg in t  t e  l 6  iiiir 

L'roinotor is P ro f .  Dr A. G. M. v a n  >le lse i i .  

beeld hiervan aras het nummer , ,The golden striker" van 
Louis. Verder werden nog enige nonirners uit ,,M? fair Lady" 
gcsprrld waarin de iinprovisatics van thema's van Rnch diiide- 
lijk herkenbaar waren. Het was een alleszins bevredigend 
optreden van dit trio en het traditionele ,,gekreun". dat door 
sommige mensen als show beschouwd wordt, maar zuivere 
concentratie is, blijkt Oscar nog síerds niet verleerd te zijri. 
Na Peterson betrad het Lou Levy trio liet podi~ini. waaraan 
de blanke Lester You11g r~olgeling. Stan Getz. was toegevoegd. 
de enige die irlite cool jazz maakt en ervan leeft. 
Voor de echte muzickkenncrs was Stsn Getz ren tegenvaller. 
maar voor de toeschouwers was  hij dit zeer zeker niet en 
vooral in zijn langzame nummers kwam de lyrische tenor- 
melodie prachtig tot uiting. Hij werd begeleid door Lou Levy. 
de blanke bepopvolgeling van Patrirn; deze pianist gaf door 
ziln strakke spel te weinig fnridairient voor Getz. Het trio 
werd ilecomplrleerd door Wilfrid Middlebrooks (bas)  en 
Gus Johnson (driims) die V O O I . ~ ~  o p v i ~ l  door zijn stuwend sprl. 
IIelaas nioeit giiitnrist Ili-1.t Ellis vlak voor het opkomen vcr- 
stck laten gaan wegens ziekte. 
Na de pauze trad het Lou Levy trio op met de Queen of 
Jazz, Ella Fitzgerald. Zij gebruikte ook nu weer haar stem 
als instrument en kunnen geen kritiek op  linar Irvcreri. oilidat 
juist zij de zangerCs is die als iiinntstnf grnomen dient te wor- 
den. Zij zong o.in. Clieek to Chcfk. My fuiiny Valentiiir en 
I can 't give you anything hut love. Zij werd daarbij begeleid 
door Roy Eldridge inct gestopte trompet. 
Drze l fd~  trompettist blies later in een bescheiden eigen op- 
treden enige soli zonder demper en stelde hij ons iets teleur 
door zijn soms onzuivere toon waaruit torli wel rnag blijken 
dat Roy Eldridge zijti beste tijd gehad hccft. 
Het concert werd besloten niet een fantastische finale. I let  
Oscar Peterson trio speelde toen met Stan Gctz i n  Roy El- 
dridge als instt.iim~ntnle en Ella als vocalc hcgelriding het 
onvergetelijke ,,Stomping at the Savoy". 
Uit dit conccrt blijkt ook nu weer welk een suprematie de 
neger op  het gebied van de jazz heeft, want alleen Stan Getz 
en Lou Levy waren de blanken in dit gezelxhap. 

Wanneer U dit leest zal J.A.T.P. deel 11 ook a1 cen hczock 
aan oeis Inn<gehracht hchhen met o.a. Gerry Mulligan, Jimmy 
Ginffre en Gene Krupa. 

W. BEELEN (4A) 



PATER VAN MAANEN 

vanuit BoIivia: 

BESTE VRIENDEN TRINITARIERS; 

Dank zij jullie schoolblad ,.Tolle Lege", ben ik in staat me even ,,te 
laten zien", en ook een praatje met jullie te maken. 't Is alweer meer 
dan een jaar geleden, dat ik bij jullie te gast was, en enkele lessen heb 
mogen geven, en voor mij is er in dit afgelopen jaar veel veranderd. 
Afscheid nemen van Holland, de reis terug naar Bolivia als enigste 
passagier op een duits vrachtschip, en de gebeurtenissen en werkzaam- 
heden hier in Bolivia, die zo geheel verschillen van nederland. Maar 
gelukkig maak ik het goed, geniet van een goede gezondheid, en heb 
zowel over werk. als werklust niet te klagen. 
Zoals velen van jullie zich zullen herinneren, is het mijn taak om te 
beginnen met een school plus internaat voor indianen-jongens, in het 
binnenland van .,Yungas". een bergachtig gebied ongeveer 150 km. 
van La Paz. dat aan onze zorgen is toevrrtrnuwd. Misschien denk je 
dat. nu er al een jaar verlopen is, dit missie-project wel klaar zal zijn, 
maar zo vlot gaat dat hier niet. W e  hebben het afgelopen jaar een berg 
moeilijkheden moeten verwerken. en al heel wat teleurstellingen moeten 
slikken; vooral de toestemming van de regering, en daar kunnen we 
niet buiten, heeft heel wat hoofdbrekens gekost: er is intussen al weer 
een revolutie geweest. maar dat bracht geen verandering van regering 
mee. en al is het dan nog niet helemaal rustig. wat het misschien nooit 
zal worden, toch ziju we nu zover met ons Yunga-plan. dat we kunnen 
beginnen. 
De spullen, voornamelijk inventaris voor de school en het internaat, 
waarmede jullie A.G. me zo uitstekend heeft geholpen. ziju hier goed 
aangekomen, en het is nu zaak om met de gehouwen aan te vangen. 
Er zal een eetzaal. een slaaozaal. een keuken. en een kaoei moeten ~~ ~ . . 
komen, en verder klaslokalen en woonruimte voor de Nu wordt 
dat allemaal heel eenvoudia, en aangepast aan de bouwmethoden 
van het binnenland, maar het moet e F  toch netjes uitzien en bovenal 
goed schoon zijn. want als er bij deze warmte vervuiling en ongedierte 
gaat verschijnen, is het leed niet te overzien. 
Als je zo'n bouwplan maakt. waar ik momenteel mee bezig ben, dan 
zijn er toch nog heel wat spulletjes nodig. zoals golfplaten voor de dak- 
bedekking, kranen, deursloten. waterleidingpijp. scharnieren. verf, glas, 
etc. etc. En dan natuurlijk het bouwen zelf, dat zal moeten geschieden 
met inlandse krachten, met al de moeilijkheden van dien. Nu weet ik 
zeker, dat als ik jullie vroeg te helpen bouwen, er direct tientallen, ja 
misschien wel de hele school, zich bereid zou verklaren de handen uit 
de mouwen te steken en te helpen met steigers maken. kalk mengen, 
stenen kappen, timmeren en metselen. en we zouden in korte tijd een 
piekfijne school met internaat klaar hebben, waar de indianenjongens, 
die bijna nooit gelegenheid hebben gehad om iets te leren. werkelijk 
trots op zouden zijn. W e  zouden samen een prachtig missieproject ver- 
wezenlijkt hebben. Maar ja, zo gaat het nu jammergenoeg niet, en ik 
kan alleen maar blij zijn met jullie goede wil. Toch kunnen jullie me 
helpen, ja zelfs zo, dat je een groot deel van de houwzorgen op te neemt. 
E n  dat is niet eens zo heel moeilijk en je hebt er ook niet veel tijd voor 
nodig. Luister! 
Ik was van plan om al die losse bouwmaterialen, zoals golfplaat. kra- 
nen etc., alles dat ik hier hoven heb opgenoemd, in Holland te bestellen, 
en dan in één partij naar Bolivia te laten komen; we hebben uitgerekend 
dat dit de meest goedkope manier is. W e  zijn daarmede dan in één keer 
klaar en hebben degelijk materiaal. E u  daarom de vraag aan jullie: 

,,Zouden jullie, samen met het Mendcollege, dit 
allemaal voor me willen kopen?' 
Jullie bezwaar zal natuurlijk zijn: we willen het 
graag doen. maar we hebben geen geld. Ook daar 
weet ik iets op. Ik heb in Nederland nog 4000 
mooie verjaardag-kalenders van onze missie liggen. 
Daar is al een gedeelte van verkocht en alle on- 
kosten zijn eruit. Als nu iedere jongen 5 van die 
verjaardag-kalenders a f 1.- verkoopt, dan raken 
jullie samen met het Mendel die 4000 gemakkelijk 
kwijt en je hebt f 4000.-. Daar zou dan alles, wat 
er nodig is, gemakkelijk mee kunnen worden be- 
taald. Nu weet ik wel. verjaardag*kalenders ver- 
kopen is geen prettig werk, maar als je nu, terwijl 
je dit leest even nadenkt, zou je dan geen vijf 
mensen weten die zeker voor dit missieproject een 
gulden over hebhen. en daarbij een mooie verjaar- 
dag-kalender als aandenken ontvangen? Je zou in 
een uurtje klaar zijn. en daarmedi de school voor 
de indianenjongens mogelijk maken. 

Ik stuur jullie een lijst van het benodigde materiaal 
en jullie kopen het voor me, en zo bouwen w e  toch 
samen een school met internaat. Mag ik op jullie 
hulp rekenen? Ik zal jullie op de hoogte houden met 
de vorderingen van het werk, en op foto's laten 
zien wat het wordt. Ik begin vast met de fnnda- 
meuten, en vertrouw op God's en jullie hulp. Bij 
voorbaat mijn hartelijkste dank, en tot heel spoedig. 
Met hartelijke groeten, 

Pater J. V A N  MAANEN, 

missionaris paters Augustijnen. 



De drie-en-twintigste man 
De scheidsrechter. 

Overwie wordt er meer geroddeld en uvie wordt er meer he- 
schimpt dan deze nioedige figuur niet de fluit. 
E n  toch is het 'n eerzaam haantje! 
Vooral de i~iternationalr scheidsrechter is 'n achtenswaardig 
en zeer belangrijk iemand. 
Hoe ulordt men eigenlijk internationaal scheidsrechter! Is het 
zomaar 'n lot uit de loterij. dat ienioiid komt aangewaaid. of 
is het het eindprodiict van 'n op  techniek en tactiek gefun- 
deerde ontwikk~liiig? 
Inderdaad is liet laatste het geval. Ipdcreen kan het leren. 
Als de leringsinethode maar gocd is. Daarom zal ik hier de 
enig jiiistr en altijd succes opleverende methode het levens- 
licht laten zien. De Psychologische en Tactische Ontwikke- 
ling tot Intrrnationaal Scheidsrechter door de nieuwe Natuur 
Methode Langs Geleide Wegen Zonder Katalysator. Voor 
'n ontwikkeling tot hockey-scheidsrechtt-r heeft men vooreerst 
'n diplorna C nodig (itilichtingen hij pater S. van Beurden 
O.E.S.A.). V o ~ t b a l l ~ r s  inoeten als volgt handelen: 

Alleen in aanmerking komen de z.g. ,,Veelbelovende Talenten". 
Z o  iemand, waarin de heren vaii de Technische Commissie 
wel wat zien. Iemand, die van alle kanten in de gaten wordt 
gehouden. Van wie nien allerlei statistieken gaat aanleggen 
over zijn dagelijkse doen. zijn lirfhehberijen. het soort voedsel 
dat hij tot zich rie~nit, d r  ziektegevallen van de laatste drie 
jaren i n  d? fainilir enz. enz. Dat zulke statistieken iiitcrst be- 
langrijk zijn, moge blijken uit het gival  Frits Knoopzeiler tr 
Blaasballigersoog (Z.-H.) .  Ook van hem werden allerhande 
statistieken aangelegd. doch dit alles hield op, toen de heien 
van de Statistieken Cornciiissic er achter kwamen dat liet 'ns 
voor wds gekonien, dat Frits gezegd had, dat z'n leraar w-is- 
ku~ide ' n  soni verkccrd had uitgerekend. Deze v~rr rgannde  
brutditpit is hem duur komen te staan. In ~ I a a t s  van 'n rijke 
riiri-i+rc als voetbalgenie heeft hij sindsdien z'n Icven moeten 
slijten als ballenjongen vaii liet 6e elftal van ,.Eerst De Man 
En Dan Nog Eens". '11 bekendc plaatselijke vereniging. 
Maar enfin. Frits is in hrt ,.leven" als nijver ambtenaartje bij 
de Pustzrij~ii nog goed terecht gekomen en wij zullen verder 
gaan met het iiiteenzetten van onze Methode. 
Juist op  het ogenblik. dat de heren van de Kei i z~  Comiiiissie 
na w-ijs beraad besloten hebben ..het talent eens in 'n hoger 
rlftnl t s  proberen", wordt de eerste belangrijke mijlpaal in 
onze methode bereikt. Het talent krijgt ' n  z.g. ..Voetbal- 
knietje". waardoor de knaap voor z'n leven is uitgeschakeld 
van het zich rond kiirinen hrwegcn over de voetbalweiden. 
'n Talent kan nii twcc dingen doen: 

a )  of zich gaan wijden aan de damsport, en dan blijkt hij ook 
hiervoor 'n mrer dan gewone aanleg te hebben, 

b) of voortgaan niet het volgen onzer natuurmethode. door 
zich op  te geven als jeugdleider van '11 juniorenelftal zijner 
vereniging. 

Na verschillende wedstrijden van welpen- en aspiranten-elf- 
tallen te hebben gefloten. wil de methodist hoger op! Hij gaat 
'n weekend-cursusje volgen op  het C.1.O.S. en slaagt met lof ~,~~ : vaii ur lui y.  
Nu komt I i i j  op  de Lijst Van Reserve Scheidsrechters bij ' t i  

onderbond van de K.N.V.B. Als er veel afschrijvingen zijn 
(door ziekte's of slecht weer) krijgt de reserve 'n kans en 
wordt gewoon scheidsrechter. 
Zijn eerste wedstrijden zijn niet bepaald gelukkig en er blijkt 
nog geenszins uit welk 'n beroemdheid de aaiikoi~iendp fluitist 
nog zal worden. 
Na '11 moeilijke periode. waarin langzaam op dc ladder van 
scheidsrechtrrsklansen wordt geklommen. komt het Talent 
(want het blijft '11 Talent)  hij de srmiprofs. Dit geschiedt 
door 'n ongelukkig feit. dat d r  hele vorthalu.ercld schokt. 'n 
Volkswageiihiisje inct collegae-scheidsrechters, die 'n scheids- 
rechterscongrcs in Beesterzwaag hebben bijgewoond, veronge- 
lukt op  de terugweg en alle fluitisten vinden de dood, waardoor 
de K.N.V.B. zonder komt te zitten. 'n Ietwat minder triester 

daanteverandering. De plaats van de voetbalfotos, die hij 
nioeizaain gespaard heeft rnet zijn vijf-cents kauwyoni. aaat  
worden ingenomen door v e n  voetbnlu~fdstrijden. 
waarin zijn naam (natuurlijk altijd met die rot drukfout) 
vermeld staat. 
Om van de tweede divisie over te kunnen gaan naar de ere- 
divisie. moet het Talent zorgen in het nieuws te blijven. door 
enige opvallende daden te verrichten. 
Hij kan h.v. zrlf d? penalt i~s iienien. of rrrds 'n half urir 
voor de aanvang zich zittend op  de bal in de middencircel 
bevindem ~ ~ . 
Hij kan ook eens als clown verkleed kornen of z'n hond 
!nfPllenleIl. 
Ook kan hij grot? indruk maken door t r  komen opdagen met 
ren arin enlof (elwccr 'n vrijr keuze) heen in het gips en 
nog 'n groot verband om zijn hoofd. 
Enfin, wij laten het aan de lezer over zelf iets origineels te 
verzinnen. 
Alles komt uiteindelijk neer op  Iiet brroenid worden bij Iiet 
publiek. zodat dit zondags naar het stadion komt mct de ge- 
dachte: . ,Wat  zou-ic nou weer doen." E n  'n bij het publiek 
geliefde scheidsrechter komt vanzelf in de Eredivisie. Het 
publiek is almachtig! 
W i l  men op iets bescheidener wijze tot promotie komen. dan 
zorge men ervoor steeds bij eredivisie-wedstrijdel, aanwezig 
te zijn. als men zelf niet flriitrn rnoet. O p  'n zekere dag zal 
het dan gebeuren, dat de sch~idsi-echter niet opkomt (dit kan 
desnoods vaii te voren ..g~i-egeld" worden).  De luidspreker- 
juffrouw zal vragen of er toevallig 'n scheidsrechter onder 
het publiek is en dan is het w-el zaak. zich dicht bij d? kleed- 
kamer te bevinden om zich het eerst te koiineri nielden. 
Natuurlijk fluit rrien die zondag d i  urpdstrijd van zijn leven 
en wordt het Talent door een zich op  de tribune incognito 
beviridend lid vali liet Hoofd Bestuur van de K.N.V.B. 
ontdekt. 
Deze laatste manier lijkt me meer voor geduld-i~iensen en in 
het algemeen minder doeltreffend dan de eerste. 
Z o  en dan noii het laatste Iioofdstuk van onze Natuur Me- 
thode: 
,.Hor wordt tiieii van Nationaal Internationaal schridsrecliter7" 
Ook dit is. voor de serieuze Methodisten althans. slechts 'n 
kwestie van tijd. Er  is ook hiervoor niets ontiatiiurlijks nodig. 
Alles gaat zo ongedwongen en vanzelf als men maar denken 
kan. Men handele aldus: 

a )  Men wordt 'n persoonlijke zakenkennis van de voorzitter 
van de Bond van Internationale Voetbal Scheidsrechters. 
Vergeet nooit zijn verjaar- ?n trouwdag. Ook de verjaar- 
ddgen van zijn vrouw, vader. moeder (indien nog in le- 
ven). acht dochters, drie zonen, tweeëntwintig kleirikin- 
deren en andere familierelaties mogen niet overgeslagen 
worden. Men moet zich in het persoonlijke- Cn het zaken- 
leven van de praeses werken. 

b )  Men mag nooit interland-u~dstrijden overslaan en men 
moet bij iedere wedstrijd, di? men ziet, de fouten van de 
scheidsrechter noteren. Na  'n jaar of vijf geeft men 'n 
boekmerk in zes delen uit over deze [outen. 

c) Vcrder schrijft men open brieven aan alle niogilijke kran- 
ten en orotestriota's naar iiiterriationale scheidsrechters- 
bonden. De inhoud konit ei. weinig op  aan, als de vraag 
,,Zeg nou zelf: is die man, die jullie als internationaal 
scheidsrechter erkeiinen 'n prul. of niet?" er maar  in voor- 
konit. Bij de ondrrtekening wel zo .,objectief" mogelijk 
~ i g e n  kwaliteiten beschrijven. Het is beter er enkele bij tc 
verzinnen. dan er ooit maar t'én te vergeten (dit laatste 
kan n.l. funest zijn en de iriethode wnardcloos maken). 
Het gaat er om. dat iiien in heel de wereld slechts praat 
over één niaii: Ons  Talent. 

E n  heus. ieder wijs redenerend mens kati op  z'n klompen aan- 
voelen, dat dan  I t n s  de dag zal komen, dat er bij het spelen 
van volksliederen 'n bescheiden gliinlachende figuur staat, 
de glanzende, prachtig nieuwe hal in de handen geklemd. De 
man die weldra de touwtjes in handen krijgt en zal houden. 
De internatioiiale scheidsrechter. Ons Talent. 

wijze is eveneens mogelijk. Het Talent kan ook vachten, tot 
alle semi-prof-sclieidsrecht~rs vijf en zestig zijn, waardoor 

PETER V A N  BUEREN. 

ze van Lotsy gaan trekken en de weg voor hem openstaat. Geen enkele passage uit deze Methode inag worden verveel- 
OIIZP h net ho de laat vooral de vrije keuze van handeling over voudigd enlof openbaar geninakt door middel van druk. foto- 
aan de methodist. copie, rnicrofil~n of op  welke andere wijze ook, zonder voor- 
Bij de overgang van de amateursectie naar die, der betaalde afgaande schriftelijke toestemming van de redactie vaii Tolle 
voetballers ondergaat de slaapkamer van het Talent 'n ge- Lege. 



Y )  Dansende Richtlijnen" 
Het volgende srizoen zullen hccl wat Zr,  of misschien wel 
Ie klassertjes. (in ..onze tijd" werd de gunst pas in de 4e of 
daaromtrent gegeven) weer wankele pasjes gaan zetten. 
Zou  het niet nuttig zijn deze. in het begin, onwetend, on- 
nozel, hulpeloos, hand- en voetloos zijnde lieden, een ..hand- 
ji" te liclpen. J? zult j? iri het bigin niet trrmen als: ,,Hrt doet 
mij niets" en , ,Wa t  kunnen inij die mcisjcs schclen" trachten 
te scheiden van de massa die men gewoonlijk in de volksmond 
,,meidengekken" noemt. Doe dit echter niet, want je zult als 
een eenzame in de woestijn belanden, waar het ..voordeelM 
van de deze keer ontbrekende leeuw zeker niet zal opwegen 
tegen het .,riadeel" vaii de in de v ~ r t e  opdoeinendr oasr. 
Ben uu r  voor j? de grote stap zult wagen, zul je een voor de 
naderende gelegenheid passend pak gaan aandoen, (je zult 
merken &t je er te weinig bpzit), waarhij zich w-sarschijnlijk 
een wee gevoel in jr iniing zal openbaren. Blijft dit gevoel 
Iiiing~ii hij hct w-assen, spoel die ..nervesm dan tegelijk door 
de wasbak. anders vergaloppeer je je striiks bij een galop in 
,,quick' tot een draf in ,,slow"). Het konit voor dat dezc ge- 
voelens niet bedwongen worden. In  dit grval zal je bij aan- 
komst in het e1dor;tdo. je onmiddellijk moeten bezighouden met 
je vriendjes. waarna je zeer zcker. zonder dat  je het merkt, 
zult trrrclitkamen op cen dcr banken, die langs de intiren 
geparadeerd staan. 
Zéér belangrijk is het komen te dansen met een lief meisje. 
Hier moet men onverwijld vertrouwen op z'n gelukkig ge- 
aterrite. hetwelk zeer z e k ~ r  te beïnvloeden is door op  die avond 
niet , . i i i ~ t  z'n hoed in z'n hand" te lopen. ..Door het ganse 
land" zijn nict overal lieve meisjes! 
Bij de cleusnlc ..Heren vraagt een Dame", die voor zich zelf 
spreekt. zal men tot de conclusie komen dat er meer komt 
kijken dan vragen. Coalitie's zijn niet van de lucht. Onge- 
lukkig degenen. die even later Inel een ..lieve". als kleine 
walgelijkc gansen niet fen v~r0vc1.d stuk brood. rondzrulen 
door d r  ruiintr. Zij zullen zich hrlnagd voelen door de enkele 
statige zwanen. het is toch maar weinigen gegund de edele 
kunst qoed te leren, welke hen omringen. 
..Zeg kerrlljr. NIKS vindt sc je". O h  laat haar dan nict los. 
want je zult direct het ruisend groen over zien gaan in zijn 
arlrieii en ééri erikel groen draadje op  je colbert zal dan het 
heniis ziin vaii fen verreoaande doriilieid. . , 
Nii nog dom. och kon,?! 

PIETER MASCINI. 

De Afrikaanse meris 
I n  hel kader \,a11 de  h.lissie-Nouerie van Pinksteren, hield 
p. H e n s ~ n  CPII voordracht over ,.de Afrikaanse mens". 
E i i i g ~  jaren geledeii heeft hij een l.eis gemankt door Afrika 
om materiaal te verzamelen en ofschoon hij lang niet alle ge- 
bieden van Afrika heeft bezocht, meende hij een algemeen 
beeld van de Afrikaanse rnens ( e  rnoqen schetsen. 
Een opvallend aspect vati de iiegcr is zijn eiiornie oiiwetend- 
heid. 
Men denkc aan de afkeer vaii fototoestellen, waarhij de negrr 
veronderstelt, dut op  de foto een gedeelte van zijn lichaam 
is overgebracht. Maar toch moet men toegeven. dat de negers 
(noodgedw-ongen) zeer vindingrijk hlijken. Tevens hlijkt uit 
b.v. het feit. dat zij kleine huisjes bouwen voor de geesten 
van hun familieleden, dat zij met hun menselijke verstand tot 
d? ov~r.tuiging zijn gekomen, dat de ziel oiist~rfelijk is. 
Ook moet men iiirt denken. dat d? negpr onfatsoenlijk is. 
Bij de ontvangst, het eten en d<- houding van het kind tegen- 
over zijn vader. blijken dikwijls zeer goede manieren, terwijl 
hij een grote hartelijkheid toont. 
Verder speelt de anyst een belangrijke rol in het leven van 
de Afrikaanse mensen. 
In al hun daden toont zich een voortdurende vrcrs voor dc 
boze gcesten. 
Zij h e h h ~ n  geen enkel uitzicht op  geluk en hun levenshouding 
is dan ook negaticf en defensief. Bovendien kennen zij de 
menselijke waardigheid niet. 
Als men aan een neger zijn naam vraagt, zal hij de naam van 
zijn stam dntwoorden. De neyer kent geen onderscheid tussen 

1 Wat zijn Wij? 
Q 

Drie kruisen silhouetteren op donkere Iieti- 
vels tegen jagende iuolkenflarden. ++ 
Kruisen, de  syrnbolen van leed. armoede 

3 en ellende. ! * 
Kruisen.. . . . . . . . 
Z e  hebben rne het <?erhaal eruan i~erfrl<f.  

3 
Dat nziddelsfe kruis is het iioornaarnsfe, 
omdat IIij daarmee de wereld c~erlost hecft. 

3 Die twee andere kruisen zijn maar bijzaak: 
twee misdadigers, vanwie er één nog op liet 
nipperLje gered werd. Nee,  niet van de 

3 dood aan liet kruis, maar van de dood 
daarna. Eigenlijk wel een tekenend beeld: 

f 
3 een God fussen twee misdadigers. W a n t  8 
x Hij was G o d  en zonaren  misdadigers. Die 8 
3 ene bleef misdadiger. die ander was hef bij 8 

zijn steruen niet meer en Hij is nog steeds 
God. Maar die anderen dan met wie ik 

8 
naar huis meeliep, reiji~oldaan en blij IIern 
te hebben horen roepen orn Zijn Vader. 

3 wat zijn zij? 

3 
H 
8 T .  A .  F. jr. + 

x * 
2 

3kM=kmzM--*mM**M=km**w*x 

de leden van een stam en een plaats voor persoonlijk initiatief 
is er niet. 
Gezag kennen zij derhalve eigenlijk ook niet, alleen erkennen 
zij hrt opperhoofd, iiiasr dezc hecft dikw-ijls een zeer grote 
macht. Ook wces p. Hensen erop, dat de Afrikaan een heel 
andere vizie op  de natuur heeft dan de Europeaan. 
Terwiil niii van de natuur kunnen aenieten, ziet de neoer . . 
haar alleen maar als een dienstbare slavin, omdat zij zo af- 
hankelijk zijn van deze tiatiiiir. 
Aan het genieten ervan zijn ze nog niet toe. 
Aan het einde van de avond spoorde p. Hensen ons aan de 
Afrikaanse mensen te leren begrijpen, nadat hij ons deze nietis 
op  een bijzonder boeiende en huiiiaristischc wijze had gc- 
schetst. larriiner is het doai-oin. dat slechts zo'n aerina aantal " 
A.G.-ledén aaiiu~rzig -.as. 
Wij w-illen niet voorbarig concluderen, dat deze 33 ( ! )  jongeris 
de eniae Trinitariërs ziin. die enioe belariiistelliiic~ voor de 
missie kunnen opbrengen. 
Maar wanneer men het aantal jongens. dat gervoonlijk de 
A.C.-mis en de missie-lezingen bezoekt, in ogenschoiiw- nccmt. 
krijgt men een wat  triest beeld van de Missie-belaligstellilig. 
Wii  hopen gaarne, dat dlle A.G.-leden in de toekomst een 
groter enthousiasine zullen tonen. 

W. d.  N .  (TV) 

FEESTDAG VAN HET H. HART 
O p  vrijdag 5 juni, Ecrste vrijdag en tevens Feest van 
het H. Hart, is er om 7.45 een Hoogmis in de kapel. die 
verplicht is voor alle leerlingen uit Haarleni en Overveen. 
De lessen beginnen die dag om 9.15. 



MONDELING EINDEXAMEN GYMNASIUM 
Het niondcling gedeelte var1 liet eindexamen gymnasium 
alplia wordt gehouden o p  dinsdag 9 en uioensdag 10 juni. 
De uitslag kan woensdag 10 juni omstreeks 17 uur wor- 
den tegemoet gezien. 
Voor het gymnasium beta worden de mondelinge eind- 
examens gehouden op  woensdag 10. donderdag 1 1  en 
vrijdag 12 juni. De iiitslsg kan vrijdag 12 julli eveneens 
omstreeks 17 iiur verwacht worden. 

PROMOTIE PATER KUIPERS 
Omtrent de promotie van Pater Kuipers tot Doctor in de 
wis- en na t~ iu rkund~  zie men de berichten elders in dit 
blad. De regeling inzake huldiging en vrije middag wor- 
den later bekend grmaakt. 

TOELATINGSEXAMEN 
O p  dinsdag 16 en woe~isdag 17 juni zullen 145 candida- 
ten deelnemen aan liet toelatingsexamen voor het Trini- 
teitslyceum. 

MONDELING EiNDEXAMEN HBS A 
Het mondcli~ig gedeelte van het eindexamen der HBS A 
afdeling wordt gehouden op dinsdag 23 en woensdag 24 
juni. De uitslag kan op  woensdag 24 juni omstreeks 16 
uur verwacht worden. 

MONDELING EINDEXAMEN HBS B 
Het inondeling gedeelte van het eindexamen der HBS R 
afdeling wordt gehouden van maandag 29 juni tot en met 

innandag 6 juli. De uitslag kan in dc late middag van 
maandag 6 juli worden tcgcinoet gezien. Het juiste uur 
wordt nader b ~ k e n d  gemaakt. 

UITSLAG EINDEXAMENS 
Ik zou het op  prijs stellen wanneer hij de uitslag der 
verschillende eindexamens (zie hoven) de schoolbevol- 
king meer belangstelling toonde dan tot nu toe het geval 
was. Ik hoop dat velen de geslaagden even willen komen 
gelukwensen. 

PROEFWERKWEEK 
D e  Proefwerkweck begint op  dinsdag 30 juni en duurt 
tot en met zaterdag 4 juli. Regelingen als gewoonlijk via 
de klassebeken. In verband hiermede vallen de lessen 
in de middaguren van maandag 29 jiiiii (verjaardag van 
Prins Bernhardj uit. 

SPORTDAG 
Op maandag 6 juli wordt tot besluit van de sportieve 
activiteiten van  dit jaar een SPORTDAG gehouden. die 
voor alle leerlingen verplicht is. Men dient zich zonder 
meer en volledig te  houden aan de aanwijzingen van de 
gyinnastiekleraren. 

PROCLAMATIE 
D e  Proclamatie van de uitslag der overgangsexaniens en 
de sluiting van liet schooljaar vinden pldals op dotidrrdag 
9 juli te 10 uur. Hct bijwonen hiervan is voor alle ge- 
slaagden verplicht. RECTOR. 

Uw kolenhandelaar FRANS PERIUI% 
Groote Houtstraat 162 

ir 
Prima anthraciet 

Kampeerders, 
Met CIC Vakanties kamperen! Maar dan met een prima 
uitrusting. Komt U eens naar onze Showroom, Twijnders- 
laan 9. Daar zult LI zeker slagen voor tenten. slaap- 
zakken in alle prijzen en kleuren, lucht- en veldbedden. 
stoelen, tafels, branders enz. enz. Vakkundige bediening 
is voor zo'n uitrusting zerr belangrijk. Kdnipkleding, o.a. 
Am. spijkerbroeken met ritssluiting, shorts, overhemden, 
trainingspakken. basketbalschoenen etc. 

Sportmagazijn GRETHA DE BRUYN 
aifne vis voor maalf ifd of koffietafel 

DE FIJNSTE SOORTEN 
R EEN BIJZONDERE GELEGENHEID 

BALM 
BLOEMENDAAL 
B l ~ s m e n d . i l i ~ r e g  60 

Fil.: Amsterdam-Z.. Ccrn. Sshurtstraat 38 

Giebels IJzerhandel N. V. 
Ged. Oude Grarht 5~7 .  HAARLEM - Tel. 11304-21359 

RAYOKVEKTECEN~\~OORDI( ;EI~S 
Lips' Slotenfabriek - G r i i s s o  pneumatisch grrreilscliop - 
Philite Boiiwhealng - Hock's Zuurstoffnlirickrii - Uclzer 
pereedrchnppen - Sl~cll-. Buta- en Propagas Mij. Oxy- 
genium. ~chici~aii i .  

N.V. ANTON BOSSE, B a r t e l j o r i s s t r a a t  12 
Een goede SCHOOLVULPENHOUDER 
f l  1.95. 2.50. 3.40, 5.75 
Met gouden pen vanaf . . . . . . f l  3.95 

Ons succes: ,.MEDIO DE 1,UXE" 
sterk en rlooraiclitig. schroefpomp viillin~, 
1 4  kar. goliden pen. slechts fl 7.- 

Firnia A. J. VAN DER PIGGE 
Het Lekende adris voor 

Chemicaliën en Drogerijen 

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

C.  REES m Schildersbedrijf 
KORTE ZI.ILSTR. io  en JACOBSTR. 7 

(rerkplaata) 

Voor beter werk 
HAARLEM -- TELEFOON 12073 

Voor Gas 
Waler 

$r Electriciteit 

Technisch ' B ~ i r e n o  THEO BONARIUS 
Soendnplein 3 4  - Haarlem Nnnrd - Telefoon 13783 

& ? e t  is beslist niet nodig 
al Uw schooll>oekeci 

NIEUW AAN TE SCHAFFEN 
L! krint 25-40'10 besparen door zoveel mingi:lijk gebruikte 
schoulLueken ie Lopen. 
W i j  leveren Jie in  goede staat en onder garantie. 

VAN DIJK'S BOEKHUIS 
OUDESTRAAT 26 KAMPEN - 


