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Zoals, naar in het boek Exodus beschreven staat, eens, heel lang geleden, aan het uitverkoren Volk Gods, de Joden, de belofte 
werd gedaan, ,,Uit de ellende van Egypte voer ik U weg naar het land der Kanaännieten, naar een land, dat druipt van melk 
en honing", en zoals de Belgische schilder Eugène baron Laermans (1864-1940) hieruit inspiratie puurde voor het hierboven 
afgedrukte ,,La Terre promise", zo mogen voor ons, ruim 500 getekenden, de aan de Israëlieten gedane beloften een bron zijn 
waaruit wij, als helder water, de lang verbeide Grote Vakantie kunnen putten, de oase na een lange, zware tocht door een dorre 
woestijn, waarin ons nauwelijks een druppeltje geschonken werd, maar van welke reis we nu de rijpe, sappige vruchten mogm 
plukken - hoewel voor een enkeling een misoogst te wachten staat, omdat hij niet goed gezaaid heeft ofwel daar de akker te 
schraal was voor zijn zaad - in een tijd, waarin we niet meer door banden gebonden worden, maar daarentegen los van ban- 
den, wat niet wil zeggen losbandig, zijn en naar eigen verkiezen ons mogen uitleven in Gods vrije natuur of, wat sommigen 
schijnen te prefereren, a a m  de lopende band, om dan over een dag of zestig fris en vol nieuw leven en verse moed een vol- 
gende kruistocht te beginnen, die ons weer een stapje dichter zal brengen bij het einddoel van ons verblijf op deze heilige, reeds 
door beroemde voorvaderen betreden grond van het aloude Triniteits: een schamel stukje papier. 



Heil den lezer! 
* W a t  u nu aandachtig aan bet door- 
bladeren zijt, is de laatste Tolle Lege van 
dit jaar, D e  redactie dankt allen, die ons 
arhoolblad materieel of geestelijk ten dien- 
ste hebben gestaan. Men hccft ons meer- 
dere malen verweten, dat Tolle Lege werd 
vol geschreven door één of twee manne- 
tjes. Graag hadden wij meer kopij ontvan- 
gen van buiten de redactie, maar daar 
zulks niet geschiedde en ons orgaan 
moest blijven verschijnen, waren wij ge- 
noodzaakt de produkten van slechts enige 
vruchtbare pennen op te nemen. 
Zodoende. 

* 'ïussen de binnenpagina's hebben wij 'n 
extra bijlage verstopt, welke geheel gewijd 
is aan onze scheidende rector en dank zij 
de medewerking van o.a. pater N. de W i t  
O.E.S.A. benevens de heren Andriessen 
en Pens tot stand is gekomen. Dank ook 
aan de paters Ter Haar en Van Daal 
(beiden O.E.S.A.). resn. rector en secre- 
caris van het ~cbiifteliii< Studie Centrum, 
door wier gastvrijheid wij een bezoek 
konden brengen aan genoemd instituut. 

* Tollc Lege deed ditmaal weer mee aan 
de jaarlijkse landelijke xhoolbladenwed- 
strijd ,,Stuur ons dat blad", uitgeschreven 
door Schermer's Agenda. Bij een aantal 
van liefst 146 schoolkranten viel ons blad 
een vrij eervolle gedeelde 4e plaats ten 
deel. In de  nieuwe Schermer's Agenda 
(die we derhalve aanbevelen) kunt u 
meer lezen over deze wedstrijd. 

* Ergens in dit nummer vindt u een 
prentje van de grote nationale loterij 
,,Bijstand 3" ten gunste van het ,,Het 
Koningin Juliana Fonds" en ,,Het Prins 
Bernbard Fonds", waarvan de  opbrengst 
onder meer wordt aangewend ten beboe- 
ve van de Bejaardenzorg en Jeiigdzorg. 
Het lijkt ons bepaald niet dwaas, als vele 
Trinitariërs aan dit mooie doel een deel 
van hun zakgeld spenderen. 

* Men heeft ons gevraagd een enkele 
regel tot u te richten aangaande het Vor- 
mingsinstituut Vinea Domini te Witmar- 
sum, en dit willen wij gaarne doen. In de 
hal hangt reeds enige tijd een folder be- 
treffende vakantiereizen, die dit Centrum 
ook dit jaar weer organiseert voor leerfin- 
gen van het V.H.M.O. Zie dus deze fol- 
der. 

* Tenslotte wenst de redactie a l k  lezers 
een bijzonder prettige vakantie toe met 
met veel zon en geneugten. 

P. v. B. 

OFFICIËLE BEKENDMAKING 

De heer G. van Spanje ( V  b )  deelt 
ons mede, dat bij een exclusief 
koopje beeft voor de natuurliefbeb- 
bers onder onze lezers, en wel: 
twee complete tropische aquaria 
(ook afzonderlijk te bekomen) met 
de afmetingen 50 x 30 r 70 cm en 
55 x 40 x 40 cm. Bij de laatste vis- 
aenhak wordt bovendien een bijbe- 
horende, fraai bewerkte tafel ge- 
leverd. Red 

van tante ?os 
Alvorens te gaan grasduinen in enkele van de ons torgrzonden schoolbladen. 
willen w e  eerst even een misdruk uit ons vorige nummer rechtzetten. Onder dr  
Lekeiiiny die het interscholairr verslag afsloot. moest staan: ,.allegorie" i.p.v. 
,,analogie". Wellicht gaan er nu enige begrijpende monden glimlachend open. 

Welaan dan. In Primitiac troffen wc eensfccrvol stukje onder dc titel ..ln Fen 
Antiquariaat ' .  waarbij we ons afvroegen of schrijfstci. er  zich u.cl rekenschap 
van heeft gegeven dat een antiquariaat ccn handel in oud? hoeken is en de zaak 
van een antiquair een ,,antiquiteitenwinkel' heet. 

Het paasnummer van Mendel Vendel bracht ons een drie volle pagina's heslsandc 
kroiswoordpuzzel, wat het pril van het blad niet direct ten goede ku.om. E r  
waren slrchts 6 (zcsj goede oplossingen. Aardig was het antwoord van de win- 
iiaar op de vraag.  wat hij niet het geld ( f  2.50) ging doen: 

......... Ik  doe net of ik het niet heb cri leef geu.ooi2 uerder ......... 
Bravo! Dat is d r  jiiiste Iioiiding! 
Na  het Paasnummcr gal Mendcl Vendcl ncig een Paasnummer uit. zoals ten- 
minste in de kop stond. met het onderschrift ..versihijrit 8 rria'il per jaar' . 
De rector. pater Hutjens. schreef in zijn ..officiecl'' cen stiikjc dat a.ij u be~list  niet 
willen onthouden: 
. . . . . . . . .  Om dezelfde reden zal het weinig zin hebben hier i iog rens ie i~rijzeii op 
rle persoonlijke en sociale betekenis van de schoolmis. Hef is nn zo, daf er ren 
oasír kern is voor cie tierschillende dagen van de  aseek, u,nnrooor L L ' ~  hvzondcr 
dankbaar rijn. Maar  hef is ook zo. dat er  een laste ,,bevroren" niassn is nar, 
wie dit allcniairl voorbv gaaf. Wel is er prompt iedere morgen om 5.15 uur een 
i ~ a s f r  groep Ie klassrrs up de corir urn te . . .  tioetballen. Men krygt ook niet de 
iridrok dat iri de helrelfende gei~öllrn er van huis uit enirje leidng op dit gebied 
uitgaaf . . .  . . . . . 
Ook in Tolie Lege zuuden dergelijke woorden niet misstaan. In de A.G.-Mis b.v. 
korrien geriiiddeld 'ri 53 jongens. De riauwe verwantschdp tussen Mendel en 
onze school blijkt Iiier  wee^ duidelijk uit. 
De verslagen in Mendel Vendel van de interscholaire zijn slordig en ro~rinielig. 
Het debntingverslng kooi oiis iiog het nieest bekoren. al zou bet a l l ~ e n  zijn om dc 
volgende opmerking ovcr W i m  van Crzsscl: 

......... De heer IJ. Gessel. die als afgetiaardigde clan het Triniteifslyceirm als eerste 
aan hef uioord kinarn. har1 hef zwaar fe  irrrduren. Door zijn zaclrfr stem aan </r 
F I I P  kanf hef iir~sporfie,>e gedrag van de  Eiridhoucnareri. d r  slcrhfr opsfrllirig 
uari de zaal, het orithrekeri var, een versterker nali de andere kant. u,as zvri 
coaserie gedoenid te tnisliikkeii . . .  ... . . 

Brhalvc voor onze schoolgenoot iirrint de versleggever liet vooral op voor de 
Mendclicr Foekema (die I i i j  C;. Soekeina noenit). 
......... kort gezrqd, eer, prinia, afgerond gihei l  . . .  

Ariders. zo niet r ~ c h t  daar tegenover staat de kritiek in Tolle Lege van het 
T l i o t ~ i a s i o l l ~ g ~  uit Venlo I ~ F Z P  spreekt var, d i  Iircr Toekeiria) 
. . .  om eens poixl1aii. ie z ~ g g ~ r z ,  / t i  leek i~zel ïrri kanselredenaar. Zi jn  faal n>as 
onfzcffend g~zwollen ......... 
W a a r  ligt nii  de o b j ~ r t i v i t ~ i t ?  vragen w-ij ons af. 
Strelend zijn dc regelen in het Veiilosr hlnd over de hockcywedstrijd tiissen 
Antrlior (Eindhoven) en Trinitcits: 
......... Een volkomen correcte gual iian Trinilrifs i ~ ~ r t i  rifgrkerird. Trinitrifs 
kreeg te ioeinig, cen geiijk spel ion  jriisfer grii>rrsi zijn. Truitiiiriis, G.K.H. 
(d.i. Venlo) Arifrrior en Triiiiteifs iuaren pralrtisrli rvPn stcrk . . .  . . . . . . 
Zoiets zoii PT enige jaren !~rledeii n i e t  hebber. grstaan! 
Origineel is het idee van deze Tollc Lege oiii enkele hladzijden te w-ijden aan 
het Vluchtelingenprobleem. ter gelegciihcid van het Vluchtelingenjaar, w;i~rbij  
alles nog in het duits geschreven is, om het leesbaar te maken voor enkele duitse 
middelbare scholen die het blad ook gestuurd krijgen. 

Primula Vcris (Augustiiiiaiitini. Eindliovenj bracht. enige tijd ge lden dl, een z.g. 
..Agoon-nummer" uit. waarin opstellen. vertalingen en hoi-kbespr~kirigeri staan 
afgedrukt die in een jaarlijkse litteraire wedstrijd (..Agooii" is hrt griekse woord 
voor ,,wedstrijd ) door een deskundige jury bekroond ziin. 
Vermeld moet worden de prachtige Ion (Piatol-vertaling van Ben Bal. 
To t  slot twee ..Open Blikjes' (een anekdotenrubriek) uit het fraai gedrukte 
,,Blikopener" vali liet Sint Catbariria-lyceurn t i  Eiridhuveri. 
.........,, Gratie is als de koningin lief leven schenkf aan een misdadiger" ......... 
 eer^ p ~ s f o o r  n2~f oeel zel[kcririis biiiderde op dr prceksforl: ,.Ik zal van- 
dnag riief spreken, iriaiit ik Iieb jiiliie iets fe ~>erfellrn ". . . . . . . . . 
Hier yniiyfen Sir! Peter van Bueren. 



g e s p r e k  m e t  e e n  g u i t  

Hol weeraalmde de hel door het huis van de heer Covert 
Boullion. bekend humorist en voorzitter van de V.L.R. (ver- 
eniging van letterkundiqe rakkers). Na enkele minuten gr- . . 
spannen wachten ging er een klein luikje in d r  deur open. 
waardoor de nicrster zijn hoofd iiaar buiten stak. Onder de 
mpt zorg vcrwardc haren keken zijn ogen mij vanachter de 
dikke hrilleglnzen onderzoekend aan: ..Wat wilt U ? '  
..Zou ik misschien namens de lezers en lezertjrs van mijn 
blad .,Tolie Ride" een interviewtje van LI mogen afneiiien?" 
..Als het maar niet te lang duurt". bromde de heer Boiillioii. 
Even later zaten we in zijn huiskamer. Deze was eenvoudig 
doch smaakvol gemeubileerd. maar werd ontsierd door een 
dikke hallversleten mat. die ongweer een kwart van liet 
v l o ~ r o ~ ~ t - r v l i i k  i i i  brslag naiii. 

De eerst? vati iuiijn thuis zorgvuldig opgestelde vragen was: 
,.Heeft het altijd in uw bedoeling gelegen om een guit te 
\*.orden?" 
.,In zckrr. toen ik pas twee jaar was. placht nien i r i i j  al 
..kleirii rakker" te Inoemen en toen ik op vierjarige leeftijd 
eens logeren ging hij mijn ome Koos en tante Micp in Win-  
schoten. moet tante Miep. in familiekringen hekend als het 
orakel van Winschoten. mij enige tijd diep i i i  de ogen ij?- 

zien hebben. waarna ze de historische woorden sprak: ..Go- 
vertje. ji j  wordt later een guit." 
,,Hoe denkt U over uw invloed op de Nederlandse litte- 
ratuur)'' 
,,Mijn invloed is helaas zeer gering, want ik word nog steeds 
niet higrrpen. Van navolging is dan ook geen sprake. Een 
hertje gekl~inijrl in schoolbladen, inaar dat mag geen naam 
hehhen." 
.,Hoc denkt U na iiw dood te blijven voortleven?" 
.,Enige inaaiiden n a  rnijn dood zal de minister van 0. K. 
en W. waarschijnlijk een opdracht aan de secreiaris van de 
V.L.R. grven orii een uz~rkstitk te schrijven. getiteld: ..Boullion, 
hoe ik hem zag". Enige ti~ntallen jaren later zal een iveten- 
schappelijk snuffelaar misschien nog eens een hoek sthrij- 
ven: ..O Boullion. hoe heh ik U uit iiu. werken geroken" en 
dan zal er weer een groot man vergeten zijn" 
Terwijl de heer Boullion mijn vragen heantwoordde week 
dezelfde sombere blik. die ik al hij het binnenkomen hij hem 
bemerkt hati maar niet uit zijn ogen en ik besloot hem wat 
op t? vrolijken. Te dien einde gaf ik hem een speels kneepje 
in de wang. zoals ik hem dat z ~ l f  zo vaak had zien doen. 
Dit sclicen echter allerrriinst in goede aarde te vallen. De 
heer Boiillioii verstarde en sprak op qiërgerde toon: , .Wilt  
U mij niet in de wang knijpen. U zult wel verbaasd ziin over 
het feit, dat ik nooit Inch. Maar daar kan ik niet aan he- 
ginnen. Vroeger lachte ik wel om mijn eigen grapjes. liiaar 
op die manier blijf je lachen en er blijft geen tijd meer over 
om te schrijven. Tegenwoordig lach ik alleen nog maar op 
geregelde tijden: een half uurtje na het opstaan, drie kwartier 
voor het naar b ~ d  gaan en een kwartiertje na d? riiaaltijd 
op zon- ?n feestdagen. Maar af  en tor neem ik het er uzier 
eeris oudcruzcts van. Dan lach ik de hele dag door. 's Mor- 
g ~ n s  na het opstaan eerst even een glaasje water en dan 
brgin ik: in één ruk door tot kwart voor vier. Dan even de 
tanden gepoetst en vervolgens weer lachen tot 11 uur 
's avonds. waarna ik me met het gevoel een welbestede das  
achter de rug te hebben ter ruste begeef. 
Ik begrijp overigens niet, waarom de mensen over het alge- 
meen niet meer lachen. Het scherpt het verstand en staalt 
de spieren. Lach een uurtje per dag en de wereld gaal voor 
U open. Het is het beste orn met vijf minuten te beginnen 
en dat langzaam op te voeren. 
Tijdens de laatste woorden van de heer Boullion k a a m  er 
een iets vrolijker blik in zijn ogen en daardoor kreeg ik dc 
n i o ~ d  otii eiii vraag te i t e l l~n ,  die inc reeds enige tijd in- 
trigccrde: ,,Waarom ligt die oude mat daar in een hoek van 
de kamer?" 
..Die mat? O ,  daar ga ik altijd een uurtje op kopje duikelen 
vóór het schrijven. Het bouwrijp maken ven de gcrst iioemen 

wii, letterkundige rakkers, dat. O p  die inanier zie je de wereld 
eens vaii alle kanten en bovendien maakt het de hersenen 
SOP~PI .  Vandaar dan ook de namen ,.Duikelingenv en .,Nieu- 
we diiikclingen" van mijn laatste werkjes. 
Ik zal het U eens voordoen." 
De heer Boullion plaatste behoedziiar~~ zijn hoofd op de mat, 
hruroog zijn zitvlak tot verticaal boven zijn hoofd en l<u~am 
vervolgens met een smak op de grond terecht. Het scheen 
hem niet zo goed bevallen te zijn, want hij greep met bride 
handen naar zijn hoofd en sprak na enige tijd in deze hou- 
ding op de grond gezeten te hebben met een gebroken stern: 
..Neen. ik geloof dat ..De nieuwste duikelingen' toch nog 
even zullen moeten wachten." 
Daar de heer Boullion niet meer in de sterniriiiig sclieen oni 
verder te praten, oordeelde- ik liet raadzaam afscheid te 
rierrien. 
Toen ik het tuinhekj~ acliter rrie had diclitgealagen, kerk ik 
nog rens orn. Bo:illion stond acliter het gordijn en het kwam 
nie voor. dat ei. cven een lichte glimlach over zijn gezicht 
glecd. Misschier, vcrgis ik me. maar ik voelde me toch een 
hectje hel .... . .... 

M. W. 

. . 
i j  lul1 
H e t  Tr~niteitslyceum 
neemt afscheid van pater 
Dr Modestus van Straaten 
!IOC uur: Plechtige H. Mis in de Dekenale 1 

Kerk (Jansstraat). t 
10.30 uur: ,,ACADEMISCHE ZITTING" in \ 

het Concertgebouw. ! 
PRAKTISCHE WENKEN: 

* Vanal 10.00 uur kan men in het Concert- 
gebouw terecht, alwaar enige versnaperingen 
zullen worden aangeboden, 

* Gedetailleerde worden hier 
cveneens uitgereikt. * FIETSEN wordt men verzocht op de BIN- 
NENPLAATS van het Concertgebouw te 
deponeren (op slot!). 

* D e  bijeenkomst zal om 1 12.00 uur afgeslo- 
ten worden. 

N.B. VANZELFSPREKEND ZIJN A r. L E 
TRINITARIËRS AANWEZIG!! 

L ,,,,-, 



Het kan nog niet lang geleden zijn, dat 
de hoofdredacteur van dit blad, wat U 
thans vluchtig doorbladert. met omfloer- 
ste ogen en verwarde haren o p  ons af- 
kwam en fluisterde: ,,Krijg ik het nu?" 
,.Hoe bedoel je" vroegen wij. onschuldig 
over de koer kijkend. ,,Die kroniek  zei 
hij met een niidige vanzelfsprekendheid, 
die geen enkel? mogelijkheid tot dwaal- 
wegen onzerzijds openhield. ,,Je krijgt 
hem maandag". knikten wij hem toe. 

E n  dat, lieve lezer. was een onverant- 
woorde belofte. W a n t  wie beschrijft 
onze verbazing, toen we plotseling bij 
een ruk aan de ,.Enkhuize= Scheurkalen- 
der" bemerkten, dat het zondag was? 
E n  dat zou nog weinig uitmaken als het 
niet net vandaag zulk prachtig lente- 
weer was. W a n t  denkt U eens in. De 
zon werpt met beide armen handenvol 
stralen over de straatklinkers. De mus- 
sen vallen van het dak vanwege de  
warmte. Een taaie sering, die sinds jaar 
en dag voor ons venster op en neer 
wuift. perst zich uit louter groeidrift 
door het half geopende venster naar hin- 
nen. De nog levende mussen vliegen af 
en aan. E r  is geen houden meer aan. En 
toch moet onder deze omstandigheden 
de kroniek tot stand komen. Wij zullen 
het proheren. maar aangezien wij voort- 
durend gevogelte en ander overstekend 
wild, dat zich via eerder genoemde ra- 
men een toegang tot onze wonin9 ver- 
schaft heeft, van het papier moeten 
gen, zal er  vaart in moeten komen 
bladeren dos in ons agenda-boek e 
daar allereerst: 

> ~ 

drin- 
t. Wii 
n zien 

DONDERDAG 26 MEI. Hemelvaarts- 
dag. Ons aantekenboek vermeldt: W.W. 
(warm weer) L.D. (lange dag).  Een met 
rode ballpoint getekende V (vrij). E n  ten 
slotte rechts onderaan een kleine f 
(feestdag). 

ZATERDAG 4 IUNI. Bedevaart naar 
Heiloo. Opkomst vrij goed. Lof nog aan 
de abiturienten, die het traject op han- 
den en voeten aflegden. Hierna volgde 
de Pinkstervacantie die met een hoera- 
tje begroet werd. Het bijzondere van 
deze pinkster-pauze was. dat  hij een dag 

langer dan andere jaren was. Dit in ver- 
hand met de jaarlijkse A. G. Fancy 
Fair, die dit jaar gehouden werd op: 

WOENSDAG 8 JUNI. Het was  weer 
zo ver. W a t  we al wekenlang o p  onze 
vingers afgeteld hadden. geschiedde. 
Drie weken geleden stond hij opeens 
voor de deur. Zonder te kloppen kwam 
hij binnenvallen. F. F. Iets groter dan 
verleden jaar, misschien iets ruimer in 
de borstkast, maar verder nog geheel 
de oude. Zoals hij dat vroeger al  kon. 
kwam hij de boel weer lekker in de war 
schoppen. 

De cantine, zoëven nog bezet vol pein- 
zende theedrinkers, werd opeens een wild 
restaurant waar kwistig met de drank ge- 
plengd werd en Amerikaanse verkopers 
onder uitdagend geschreeuw oude brom- 
fietsen voor een zwarte prijs o p  de 
markt slingerden. 

voor z 
kringen 
terwijl 
geschot 

Hadden we  in de  gymnastiekzaal de 
week daarvoor nog sereen onze ronden 
gelopen. thans strekte zich hier een half- 
duistere dansvloer uit met aan de ene 
kant een podium. bedekt met over hun 
instrumenten kruipende handleden. aan de 
andere kant een wankele bar waarvoor 
inelkaargezakte door-dansers met luttele 
glazen prik- en dropwater weer op tem- 
peratuur kwamen. Ook de rector deelde 
in de feestvreugde. Met een daverend 
lange-afstand-schot eiste hij een roos 

ich op en dat. naar in bredere 
algemeen wordt aangenomen. 

hij sinds negentien jaar niet meer 
:en had. 

Om 12 uur was het opeens liit. De op- 
ruimers vochten voor hun vrije dag en 
gelijk met het ochtendgloren werd aan 
dit werk de laatste hand gelegd, door, 
zoals inmiddels traditie is geworden. de 
fietsenr~kken in verkeerde volgorde o p  
hun plaats te zetten. 

Welk  een vreugde, toen we hoorden, dat  
de opbrengst. zoals ook gebmikelijk is 
geworden, de verwachtingen ver over- 
trof. Niet minder dan f 1977.82 werd 
voor d? negers in de wacht gesleept. De 
prij-. voor de origineelste stand kende de 
A. G. aan de z.g. had-stand toe. waar- 
van we ons de spelregels niet meer her- 
inneren 

Dit WE - - -  

. . . Het Rad van Avontuur brak alle 
records: opbrengst: f 211,35.. . 

is hetgeen wij wilden opmerken. 
w a t  we U toewensen zijn uitsluitend 
mooie, fijne, goede. gelukkige, waarde- 
volle dingen in de komende examen- en 
proefwerkdruktes, die reeds dreigend 
boven uw hoofd hangen. Sla nu snel uw 
beslissende slag, want de eerste is een 
daalder waard. Snel dus en de groeten 
van: 

Eric. 



inter-academiale 1960 
Dit jaar werd de jaarlijkse samenkomst van de academies van 
Sancta Maria, Triniteits en Mendel gemganiseerd door Sancta, . 
en op een voortreffelijke manier! Alleen gaf het begrip ,,voor- 
zitster" in het begin van de avond bij het debat enige venvar- 
ring. Na de opening begon L. Hoogeveen van het Mendel 
met het gedicht ,,De Moeder" van K. Jonkheere. Het begin 
van. zijn declamatie was prachtig; hij sprak op een bijna nuch- 
tere, zakelijke toon en toch gevoelig, zonder aanstellerij. Hij 
probeerde die toon het hele gedicht vol te houden. maar hij 
kon toch niet voorkomen, dat zijn voordracht naar het einde 
toe vervlakte. Hij kreeg, terecht, de le prijs voor declamatie. 
Vervolgens droeg Maarten Prins van onze school het gedicht 
,,Drank, de onberekenbare" van M. Vasalis voor. Zijn begin 
was niet zo geslaagd. Het had gezien het gedicht veel feller 
moeten zijn. Dat begin heeft hij opgeofferd aan bet einde Dit 
einde was dan ook grandioos; prachtig van toon, prachtig van 
rythme. 

De eerste improvisatie werd gehouden door T. Bayens van 
Sancta over ,,De Voettocht naar Den Bosch". Ze had de voet- 
tocht zelf meegemaakt en ze vertelde hoe het was. 
Weliswaar destilleerde ze geen ideeën uit het gegeven, maar 
zij heeft zich verdienstelijk gemaakt, doordat zij in ieder geval ,,Een oudt-voerman hoort gaerne 't clappen 
wist wat zij wilde vertellen en dat in correct Nederlands deed. 
In het debat was zij niet zo goed, maar er werden haar ook van de swiep" 
hijna geen behoorlijke vragen gesteld. Er was b.v. een jongen - Bestellingen van deze Interscholaire-herinnering bij Theo van 
van het Mendel, die er ook bij was geweest en z ij n mening Goor (5  b) of bij de hoofdredacteur van Tolle Lege. 
aan haar probeerde op te dringen. Het debat eindigde met ge- 
klets over de Brabantse folklore. De jury vond haar het beste 
en gaf haar deswege de eerste prijs. 

, Daarna droeg K. Nieuwenhuizen van het Mendel ,,Snee<iw- 
liedje" van A. Roland Holst voor, welk gedicht o.i. jammer 
genoeg niet tut z'n recht kwam. 

En toen hield Jan Hoek, die nog net bij ons hoort, zijn impro- 
visatie over ,,Liturgie en moderne kunst". Hij heeft het daar 
echter niet zo over gehad. Overigens was zijn behandeling 
schematisch en zat er een goede lijn in. Hij had soms wel enige 
aanloopjes nodig bij het formuleren van een zin, viel ons op, 
hoewel hij er steeds nog verrassend uit kon komen. Hem 
werd tenslotte de derde prijs toegekend, maar wij vroegen 
ons wel af, waarom hij in het jury-rapport niet genoemd werd. 
Na de pauze droeg Heleen Weerdenburg van Sancta een 
stukje voor - ,,Maar het zijn helaas geen vrouwen" -, 
waarvan iedereen dacht, dat ze het zelf geschreven had. Er 
werd dan ook maar matig gelachen. Achteraî hoorden we, 
dat het een stukje van Annie M. G. Schmidt was en toen 
hebben we heel hard gelachen, omdat, als men geweten had, 
dat het van deze laatste was, er veel harder gelachen zou 7 u .  
Hierna begon Gerard Mooyekind van onze school op plechtige 
toon een geval van Jacques Gans - ,,Weest welkom vreem- 
deling" - te vertellen. 
Het ware misschien beter geweest, als hij het verhaal heel 
nuchter, terloops had verteld Hem werd helaas geen prijs 
toegekend. 
Van de laatste improvisatie, door B. Snijders van het Mendel, 
willen wij alleen zeggen, dat zij niet voor had mogen komen. 
De juiy vond hem in het debat slagvaardig en gaf hem de 
tweede prijs. 
Anneke Hurkmans droeg tenslotte ,,De Trap" van Ed. Hoor- 
nik voor. De stijging, die dit gedicht vertoont, kwam in haar 
voordracht prachtig tot uiting. Het was echt geslaagd. De 
jury, die bestond uit de heer K. Pens (voorzitter), mej. H. 
Haanappel en de heer H. Prenen, kende haar de tweede prijs 
toe, 
Rest ons nog het Sancta te bedank en voor de goede organisa- 
tie en leiding van de avond. 

P. HUYGEN. 

Een haas probeerde te Ameide 
Een hazevrouwtje te verleiden. 
Maar zij sprak bars en zeer verbolgen: 
..Wie staat er in voor de gevolgen? 
Want  na dat haasje-overspel 
Ben ik het haasje, weet dat wel!" 

Een rattenvanger in Den Hout 
W a s  vijfentwintig jaar getrouwd. 
't Menu vermeldde: rattebout, 
Een rattestaartje a la Pou, 
Van rattenschenkels een ragoût 
en. last not least, een ratje-toe. 

Een melkgeit die te Wolvegierde 
Haar honderdste verjaardag vierde 
Gaf aan de pers slechts kort bescheid: 
Wannéér en wiàr  haar in die tijd 
Geluk ten deel gevallen was? 
,,Om kort te gaan: te hooi. te gras." 

Een strandpluvier te Callantsoog 
Had wekenlang een eksteroog 
Dat onder aan zijn voetzool zat. 
Daar hij er vrij veel last van had 
Vloog hij eens naar arts te Tholen,; 
,,Ni1 novi", zei die hem, ,.sub zole. 

JOJO. 



SLAGVELD 

Iri de wind golfden banieren strak en wolken verdweii~ti oost- 
waarts. Lansen en helmen :~hitlrrderi 
Tegen de muur van de buriiit werden de trompitstotin terug- 
gekaatst en deinden zo Innar mij. aan dc rand van het woud, 
iils teken oni op t r  staan voor de lansknecht die dood naast 
iii i j  Ing. Zijn gezicht was geblutst als zijn lielrn en daarover Ing 
dc ariins van de dronkeri of dode soldaat. ziiti hart was noq " .  
warm van dr  ziel. 
Wij zijn verslagen, de mrcsten zijn gevlucht, De vesting heeft 
slechts enkele giiten. als muggebeten op een olifa111. Overal zie 
ik niijn strijdiiinkkers liggen in ongezochte liouding. hct hoofd 
grknakt. de haren vrij met op de grond gekanteld hun helmen. 
Uit lafheid ben ik achter. gebleve1~. W a n t  de overwinnaars 
zetten de overw-oiinenen achterna en zullen hen inhalen. 
Daar r i i i i i  dc nnderc kant zie ik mensen de lijken plunderen. 
Af en toe schittert iets: w'it geld. een klein? soldij, of de rinii 
van een officier. 
De schaduw v.in een tak siddert op het gelaat van de dudr 
na;ist iriii en geeft de schijn van leven: zijn lach wordt stillet.. 
iniiider siirdoiiisch De ogen worden zailiier, o~ i i  dan weer fel 
op te lichten, ogen van een roofdier in l i d  donker. 
Hor zijn de soldaten gesneuveld? Een paar uur geleden vlucht- 
ten mijn laritste i~icdestrijders. daarvoor was er nog nZapengc- 
kletter. gebonik van slingerstenen op de muren. Krften. in dc 
aclrlii iifgchroken. of vloeken v d ~ i  sncuv~lrnden. Dc zengende 
srr;ilen van de run \,erliitteti d? Iirlnien tot koelwit glimmende 
spiegels. 
Ik zay hoe jorigc ridders. belust op slagveldroem. verbleek1 
terugdeinsden en hun prachtig opgetuigde pii;irden wendden. 
Ik Ihoiil. nog her lawaai en het Rerinkel van huli  rusting 

Een oude kapitein ir ie~  roestig harnas. een gezicht vol kerven, 
cen zwaard vol bl.atiirii, komt moeizaam van onder zijn ge- 
vallen paard vandaan. heft zijn zwadrd en valt neer: ik had 
cle straal van een pijl door zijn vizier zien glippen. Andere 
strrvendcn \,ervloeken tevergeefs hiin lot. roepen God of 
familie aan. 
Ook heb ik mijn zwaard Een schcdcl zien klieven. en een 
verschrikt gezicht doven. Een tegenstander die zijn zwaard 
ophief uiri iii i j  tr doden juichte t e i~e r~ee f s .  
Het w-zrd aan onze kant dunner dool. sterven cn vluchten. Ik 
zocl< cen heenkoriien en wcrp me neer aan de rand van het 
bos in h,trd gras naast ccn pas gevallen lanskneclit. 
Zij die d? 1,urcht hadden verdedigd sprongen te paard zonder 
van hrt strijden hij te koirien en verdwenen met een stofwolk, 
de  luchtel el in yen aihtrrna. 
Burgers kivaiiien op dc tr~insen om het slagveld te overzien 
en trokken zich in feestrumoer terug. 
Eiiige honden snufelden door het gras an vogels cirkelden 
afwachtend boven dr  vlakte. Uit d? uertr naast paradijselijk 
gefluit van ren vogel hoor ik zwak de doodskreten van een 
solda;tt. De landlopers plunderen en vullen hun jute zakken. 
Uit het gras steken knirëri omhoog en rompen van paarden. 
Slaap werd mijn scliililplaats.. . . .  
Toen ontwaakte ik. 
Dc ~iaclit was volledig. alleen nog rnaanliiht. Grijze iievel- 
slierten slingerden zich om het zwarte blok van de burcht. het 

TARWE-HANDEN 

Zie Heer, 
mijn armen zwaaien vraagtekens. 
Zullen zij eens 
Uw Antwoord leggen in de monden 
of de korrel pletten 
voor 't dagelijks brood . . . . 

Een voldoende voor de tieners 

Gehrild in grillige omslag - met proof respicf uoor Ab  
Grafrima die de inktklodders of lilaf het ook iriogen zijn, 
speciaal ontii~oryien heefl - is oiilar~gs op de boekenmarkt 
uersrhpiieri cri! door Nijgh i; vo,i Ditnlnr uitgegeven 
biiridrl: ,,Eet, 10 voor de IO-ers". 
Hocuel het hceld unn de schrijvende schooljrugd, daf deze 
verznniclirlg oproept niet i>ollediy is. is het toch typerend 
ger'oeg om OI?ZE belangstelling te hebben. 
Annvar~kelijk Luns ik bang dat deze pagina's slechfs de wan- 
kele irsanden tiiaren van een kelder iiul jongelui, die niets 
lieiier i~:ilden dan niets dorn. t-sp~rirrientercti, God otifkenneti 
of <louclgaan onidst zij iiicf om hef leven gcuraagd hadden. 
Bij nadere kenriisrianie won de  inhoud blijken de meeste au- 
teiiis dit stndiiirn unn levenskunst echter óf nog niet bereikt 
te hebben rif reeds or~fgroeid te zijn. Geen somlwre gedachten 
c71 rnodcrnc leiicnstheorieën dus. 'Waar cvel iieel vertrouwd 
geluid en bruikbare ideeën. Veel waarin je jezelf herkent: 
nog onvalomssen, zoekend en struikelend en diku>ijls niet eer, 
zacht gloeiend optimisme geioaprnrl; ren enkele keer alleen 
maar Ierik en dan irirer eens lilijkgevend var) aangewilaide 
wijsheid. 
Z o  krrn je in deze biiridel ook opmerkingen en uitlatingen 
teilenkonit-ii uiaer je een jaar geleden je naam onder had 
dixrueri zetten en waar je nu voor terugschrikf. i~cranderd als 
je intilssen uan gedachten bent. Echt het werk i>an IO-ers 
dus: in ontrvikkeling, nog onvolmaakt maar altijd even 
boeiend. 
Deze bijdragen in proza en poezie rierdienen, niet op de 
iaatste plaats door hun i~errorgdr stijl, zeker een rriirne "01- 
doencie. ~ - -  ~~- 

I'andsirr: f o l i ~  lege! 
T. A. F. jr. 

gras was riat. Dan komt uit een nevelbank een stoet te voor- 
scliijii in langzame afgemeten pas. De vourste niaii. een Inngc 
soldaat. een gedeukte helm op en met een gapende slagwond, 
richt de doden up en zij sliiiten zich aan. houden stil. en zon- 
der op iiiij ncht te slaan richten zij de dode naast rriij op. 
En I i i j  pakt zijn zwaard om zich aan te sluiten rnet de stramme 
loop van een pas herstelde. Afgunst smeiilt zachtjes in mij. ik 
wil meegaan. miiar on~iiarlit drukt mij omlaag. 
Andere soldaten staan op en verdwijnen in de rij; een op-en- 
neer-hewegen van scheve helmen. gebroken lansen en ge- 
scheurde kolders. Zij omhullen zich met nevel en het gedempte 
lawaai van de wapenen wordt steeds zwakker. 
Platgedrukt ligt naast inij gras en geronnen bloed is te zien 
waar de dode soldaat heeft gelegen. 
Nu eerst valt de stilte, als hel blad van een booiii dat lang- 
zaam naar mij toe komt dwarrelen. 

Dicck. 



einde van alles 
,.Water. water. ik heb zo'n dorst". 
,,Hier, drink maar, koel mater", en de moeder reikte een 
glas aan haar kind, haar zieke kind. 
..Neen. niet weggaan. blijf. n i ~ t  weggaan. Komt pappie niet 
meer'.. 
,,Stil maar liefje. neen, pappie is weg. Hier pak mijn hand 
maar vast". 
Het kleintje pakte de hand van haar moeder, als kon deze 
haar beschermen. Stil lag ze te zweten. ,.Mammie, een slang. 
daar eeii slang daar bij uw vinger! Hij wil bijten. p i k  hem, 
pak hrni toch weg, bijteti, een slang, pak hein!" 
..Stil inaar. er is aeen slana". 
..Komt pappie echt niet?" " 
,,Pappie is ver weg". 
,.Daar de slang. daar bij uw vinger!" en ze pakte haar ring 
vast. 
Toen schoof ze de ring vim de vinger, aan de binnenkant 
P.V. 17-2-'41. 
, ,Tor mammie. vertel wat, z o n  inmi v~rhanltje", 
,,Er waren rens, zo begon ze, een prins en een prinses. De 
prins leefde op een kasteel. en de prinses op een ander kas- 
teel. Toen, op een dag, ontmoette de prins de prinses in het 
bos. Ze hielden echt veel van elkaar, miaar hun ouders wil- 
den niet dat ze zouden trouwen, want zij waren met elkaar 
in oorlog. Toch trouwden zij. Ze reden op hun paard door 
het bos naar het buitenland. Daar trouwden ze. E n  de prins 
zei ja, en de prinses zei ja. E n  ze leefden eventjes maar ge- 
lukkig. IIun geluk was hun liefde alleen. Toen werd er een 
klein prinsesje geboren, rnaar het was erg zwak". 
,.Och, water, geef nie nog wat water, matei. dorst, ik heb 
het zo wariii, haal die dekens weg, zo warni". 
Z e  naiii het biina Ieeoaedrotiken olas en zette het weer oo 

.,Toen op cen ongelukkige dag, ontnioette d? priris FEII an-  
dere prinses. E n  toen ging Zc  schrok, haar kind lag 
stil, onbeweeglijk stil ...... 
Even zat ze versuft, ze zag op het waterglas de v e r ~ a ~ ~ ~ r i c i e  
zweetnfdriikken van de vingers van haar kind. het kind, dat 
ze zolang gedragen had, met pijn voortgchracht had en met 
haar borsten gevoed had 

,.Och, iriijri liefste. kon ik je maar volgen waar je nu bent.. 
111 de rustig ruisende bossen. spiegelgladde zee@n, eri zacht 
wiegende korenvelden. Och kan ik maar  met je mep; Iind 
mij maar in jc armen genomen en mij meegrtrokken. Nu 
moet ik voort. alleen. Zinloos, doelloos. Kon ik manr tcrug- 
keren in de schoot van mijn moeder, en mij daar altijd in 
rust verborgen houden, totdat ik met haar zou gaan, waar 
jij nu bent. Waarom beeft de onschuld haar armen niet om 
inij heengeslagen, en mij beschermd, mijn ogen dichtgedrukt 
voor al het slechte, mij meegevoerd in de droom. Waarom 
inoct ik alleen verder; ik moet verder. altijd verder, zonder 
ook manr craens rust te vinden. 

( h d ,  o God, luister nu eindeliik eens naar mij. Laat mijn 
smeekbeden tocli niet altijd overstemd worden duur het Ilo- 
zannn gezang van Uw Engelen. Laat ze tocli opliooderi. Zeg 
nog cennlaal: ,.Stilu, en luister dan CCIIS ,iaar hct O I I O ~ ~ I O I I -  

delijk gebons. Hoor toch het lianieren in niijii li~rsenen. het 
bonzen in mijn hart. God, open een weg, een weg nanr. een 
doel. Laat me niet leven voor niets. Laat me niet leven al- 
leen. zonder hoop, zonder inzicht. Laat nie don leven bij honr. 
die was in het lichaam van mijn vlees en bloed. Of geef, 
God, dat ik %-eer iets kan liefhebben. geef. geef toch Gud 
en toon inij dan eeiiiriaal in mijn leven uw mildhpid". .... 

het tafeltje. G.  L. 

RI BIJSTAND 3" 

DELUSION 

I was otice walking in a little tornn. 
when I met a lady in n white gown. 
She was of a beauty. you find nowhere 
and wore a red rose in her black hair. 
I askrd her. where she war goirig. 
Slie seid: ,.I'in jiist a little hit uwlking. 
but the town srcms so dull. 
everything is like in a lull". 
She then Look me by the hand 
and led nie through the land. 
Through villages and over mountains ure merit. 
while she was singing arid laughiiig witlioiit pnd. 
Till wc came at n pnrndisr. 
delightful and enormous in size. 
I yreet yon from this joyful place. 
not interided fur the human race. 
For you wil1 riever get Iirre. 
tiot nfter walking a -.hole year. 
h e c a ~ ~ s e  it's only in niy miiid 
and of a vcry subtle kind. 

Radboud 



Helaas konden wij U in het vorige nurnnicr niet slechts n q e n  
kolomnien sport verblijden. terwijl liefst 16 kolomnieii aan al- 
lerlei onzin besteed uwden. Ook Frans van Eyndhoven zag 
Iict sclieve van deze verhouding in en onder het motto: .,Op 
naar  dc 20 koloiiinien" is hij fluks naar een kleiduifschiet- 
wedstrijd qetogen, waarvan I i i j  oris onderstaand verslay vrr- 
strekte. Hartelijk dank. Frans eri rnorlit je rio$, rens op een 
of ;itidci. arhtrrhaks gchoiideri sportcvciieni~ntje stiiitrri dar, 
houden w-ij ons gaarne voor een verslag aanbevolen. 
Vcrdcr waren Joost Hcsseling. Dioii den Nicuwenboer eri Leo 
Keygersherg zo goed om het zwemmen resp. de atletiek en 
de cricketwedstrijden van het Ze team voor hun rekening te 
nemen. waarvoor uiteraard ook onze hartelijke dank. 

Een leuke middag 
(Sportverslag) 

Het was pas geleden. op een middag dat het heel warm was 
en de goudvinken in hun kooitje in de kamer up en neer 
wipten dat iriiiii vader. die altijd op wariiie dagen heel goeie 
zin hpcft, tegen oris zei: ,.Jan en Wini gaan jullie vandaag 
rens niec iiitl" ..Waarhren'" ricpeii wc in koor want we 
Iiehben nooit gi-lrerd met tivee woorden te spreken en we 
vcrkiirilkeldeii ons al zo over de pret van zo'n uitgaansdagje, 
dat on:e oren rood werden. ..Nu' zei Pap met een knipoogje 
tegcn Ma die op de vloer lag en de kruimels die Keesie 
geknoeid had opzoug, .,ik h a l  zo gedacht dat we rnaar eens 
...... nou j a  jullie zullen h ~ t  wel niet Ieilk vinderi." ..H$, toe 
nou" dro~igrii we aan, trappelend van ongeduld, ,,zeg het 
nou." ,,Noii'' zei Pa. aan z'n das prutsend. ,.we konden van- 
tiiiddag w-cl eens naar de kleiduifschietzonetoernooien in 
Hoogl<arspel gaan. als jullie er geen bezwaar tegen heb- 
hen." Nou, je begrijpt dat we ons dat yeen twee keer lieten 
vragen. W e  vlogen als bosjes~narine~i door de kaiiier en 
sprongen een paar keer tegen de iriuiir op. zo niaar van de 
p:??. maar toen Wim (ik heet Jan) net met z n hak tegen 
het bl,iuwe scliuorsteenvaasje clat op ile schoorsteen stond en 
dat w~e vaii tante L i c  gehad Iiebberi bij het overlijden van 
ooin Koos (oom Koos spnnrdc schoorteerivaaijes. want dat 
was z'ii hobhy, zegt m'n pa, want dat moet je wel doen als 
je je verveelt. zegt m'n pa tenminste. Maar oom Koos is nu 
overreden en m'n tante was vreselijk blij dat ze van die 
vaasjes af was1 kwam. viel het in honderdduizend gruzels en 
dat wierp natuurlijk ren schaduw, zei m'n Pa. Maar toch 
gingen we dl weldra op weg terwijl rnoeder ons met haar 
geruite theedoek nawuof en we hadden allemaal een stapel- 
tje boterharnirie~i r i i ~ t  lever\vorst hij oiis. N a  een half uur 
gpfietst t?  Iirhberi kwam hrt Kleiduifr.rld in zicht en we heb- 
hen daar eigenlijk pas eens eindelijk voor de eerste keer echt 
wat je noemt kleiduifschieten gezien. Toen we al een uur 
of drie hadden zitten kijken, kwam er een venter met iislollie's 
en ik nam een dubbelloopje. want Pa betaalde. Maar nog 

was de pret niet uit. want toen het kleidiiifschieten afyeloperi 
was, vond Pa  het nog niet genoeg en tractcerde liij op tover- 
ballen waar we allemaal ziek van geworden zijn niiidat je er 
maar zes per uur van op kan. Maar toen zette Pa  er een punt 
achter eri wc trokken onze jassen aan. die nog achterop 
zaten. Toen gingen we riaar huis en onderweg werd het op- 
ren.; donker wat iiatuurlijk best leuk was want in het donker 
kun je lekker mrt je fiets gaan slingeren zonder dat de politie 
het merkt. Maar Win1 slingerdc zo erg dat hij tegen een 
boom aanreed en via een draadversperring in een ravijn 
stortte. wat natuurlijk een schaduw wierp, zei Pa. 
Toen we urn half acht thuis kw-aincn. hebben we voor de 
radio nog de uitslayen gehoord ( ja  hoor. liet klopte precies) 
en zijn we onder de uwl gekropen en ik nioclit vaii mijn 
moeder ook de dekens van W i m  erbij nemen en dat was 
heerlijk merni. Toen ben ik yaan slapen en met m'n ogen al 
half dicht dacht ik: ,.al met al toch een leuke middag." 

Atletiek 
O p  de jaarlijkse atletiekwedstrijden van de vereniging ..Hol- 
land '  kunden we niet die imponerende rol spelen, die andere 
jaren voor ons was weygrlegd. Al enkele malen heett onze 
vorige sportredacteur met vaderlijke bezorgdheid geschreven 
over de geringe atletiektalenten van onze lagere klassen en 
dr  wedstrijdeii vaii 29 niei Iirbben duidelijk getoond, dat hij 
gelijk heeft. 
Bij de 13-  en 14-jarigen leverden we geen belangrijke pi-esta- 
ties en ook de Trinitariërs van I5 en 16 jaar slaagden er niet 
in hoge ogen te gooien. Misschien moeten we hier nog even 
verinelden, dat v. Dijk de vierde plaats bij het kastiebalwer- 
peri (54,27 mj  en Passtoors de vijfde plnats bij het vtr-  
springen bezette. De estafette-ploeg, hestaande uit v. Dijk, 
R r ~ ~ i k e r .  v. d.  Voort en v.  iMeerwijk. hrhaalde op keurige 
wijze in haar serie de eerste plaats. 

Ofschoon de 17- en  IS-jarigen hct nioeateii stellen zonder de 
groep rdsatleten. die ieder jaar bij deze wcdatrijdeli vel? prij- 
ze11 voor zicli opeist, hebben zij toch de belongrijkstc suc- 
cessen gehoekt. Het hoogspringen werd gewonnen door Louis 
Kat inct de goede sprong van 1.58 rn, terwijl v. Kesteren 
hzer de vierde plaats kooi hereiken. Het verspringen leverde 
een derde plaats voor v. Kesteren eri een vijlde plaats voor 
Kat op. Bij de zeer spannende diiizend nieter koii Adri 
Schaper na een zeer felle sprint in de verdienstelijke tijd van 
3 min. 05,6 sec. dit nummer op zijn naam brengeii. op de 
derde plaats gevolgd door Veenings. Deze laatste hchaaldc 
ook de derde plaats op de 100 m.. waar den Nieuwenboer 
vijfde werd. De estafette-ploeg (v. Kesteren. Kat, Verninys. 
den Nieuw-eiihoer) startte bijzonder snzl, maar zag zich door 
slecht wisselen een belangrijk verlies toegchracht. zodat zij 
met de tweede plaats genoegen moest nemen. Hr t  niimmer 
kastiebalwerpen nerd  niet opgenomen in de berekening van 



het totaal-aantal punten, dat iedere school behaalde, en zo 
konden de eerste nlaats van Kat en de tweede nlaats van 
v. Kesteren geen invloed meer uitoefenen op de einduitslag. 
Het seminarie ,,Hageveld" wist het met enorm enthousiasme 
te brengen tot de eerste plaats, waarmee we hen van harte 
willen feliciteren. Onze school eindigde op de tweede plaats 
en kreeg een bekertje, dat we voortaan ons elgendom mo- 
gen noemen. 

... Louis Kat - beslist talent: 1.58 m. .  . 

NOOT: 

In het verslag van deze weds&ijden in de Nieuwe Haarlemsche 
Courant (30 mei) wordt gesproken van een ,,ongediscipli- 
neerde Triniteitsploeg", omdat onze top-atleten op een ander 
fmnt strijd leverden en derhalve niet aan de wedstrijden van 
.,Holland" konden deelnemen. 
,,Holland" wist echter, dat die wedstrijden allang vaststonden 
en zó belangrijk waren, dat het normaal was, dat onze atleten 
er de voorkeur aan gaven. 

O N Z E  SCHOOL HEEFT TROUWENS GEVRAAGD OP 
I>E DAI'UII VAN DE , ,HOLI.ANIY~WEL)S~HIDEN 
NIET VERSCHOVEN KON WORDEN.. . . . . 
D e  uitdrukking ,,ongedisciplineerd" is daarom volkomen mis- 
plaatst en bovendien kwetsend voor de naam van ons Lyceum. 

Nu zijn er twee mogelijkheden: 

a Het woord is uit argelwsheid en onnadenkendheid ge- 
bezigd, weswege onze enige conclusie mag zijn, dat het 
bestuur van ,.HoUand", dat uiteindelijk verantwoordeliik 
is voor genoemd verslag, dom en onnadenkend is geweest. 

b. Het woord is moedwillig gebruikt. In dit geval moeten 
wij spreken van een zeer onsportieve geste van ,,Holland", 
waardoor het zelf de verhouding met onze school, waar 
men niets heeft tegen ,,HoUand" en het werk van deze 
vereniging in principe waardeert, verslechtert en het te, 
genovergestelde van het doel van zijn gropagandawed- 
strijden bereikt: een zekere wrevel tegenover de R.K.A.V. 
,,Hollandw. 

De heren van ,,Hollandm kunnen zelí kiezen: dom of onsportief. 

Red. 

P.S. 

Vermelding verdient nog het feit, dat Pieter Mascini op 
Hemelvaartsdag deel uitmaakte van de Nederlandse jeugd- 
atletiekploeg, die in Schaersberg eervol van de Duitse verloor. 
Pieter werd 4e bij het hoogspringen Zijn sprong van 168  m 
was echter even hoog als die van de nrs. 2 en 3. 

Bij de Haarlemse Interscholaire Zwemwedstrijden in het 
Sportfondsenbad op vrijdag 3 juni hehben onze senioren de 
beker opgedoken. . 
De wedstrijden waren overigens niet zo hevig interscholair 
want voor de jongens junioren hadden maar 5 scholen in- 
geschreven en voor de jongens senioren maar 6. En ook bij 
ons op school was de animo pas groot, toen bekend werd 
dat de deelnemers vrijdag de laatste drie uur vrijaf kregen 
om de school te vertegenwoordigen. Toen waren de plaatsen 
al bezet. 
Onze junioren hebhen enthousiast en vaak goed gevochten, 
maar de eerste twee plaatsen konden ze toch niet bezetten. 

Resultaten junioren: 
Schoolslag: T. Smit 5 helaas gedisqualificeerd. 

D. Smit 2 in 22,2 sec. 
Borstslag: Terstegen 4 in 18,3 sec. 

H. de Ridder 4 in 21.- sec. 
Rugslag: Geenen 5 in 22.5 sec. 

Jonkergauw 2 in 21.- sec. 
Estafette: 3 in 1 min. 59,2 sec. 

Voor beiden, junioren en senioren, was de te zwemmen af- 
stand 28 m. met een keerpunt en de estafette 6 keer 28 meter. 
De senioren waren duidelijk superieur met 5 eerste plaatsen, 
1 tweede en een zesde plaats. 
Vooral Dellenbag crawlde een hijzonder mooie 28 meter in 
133 sec. 

Resultaten senioren: 
Schoolslag: H. Nooy 6 in 23.2 sec. 

Geukers 1 in 20,- sec. 
Rugslag: S. Albracht 1 in 18,2 sec. 

J. Hesseling 2 in 21.1 sec. 
Borstslag: F. Dellenbag 1 in 13.8 sec. 

J.  v. Heems 1 in 15.6 sec. 
Estafette: I in 1 min. 40.6 sec. 

Bij de prijsuitreiking mochten onze Mendelbroeders de beker 
even koesteren. maar nadat wij de opheldering waarom we 
verzochten, gekregen hadden. kreeg de Mendel-aanvoerder 
de vererende opdracht onze aanvoerder de trofee te over- 
handigen. 
Wie het laatst juicht ......... 

Cricket 
Bij het jaarlijkse scholieren-crickettoernwi heeft het eerste 
elftal het dit jaar, in tegenstelling tot andere jaren, niet ver 
kunnen brengen. Het eindigde als 3de in zijn poule. 
De eerste wedstrijd tegen het Kennemer Lyceum ging met 
88-38 verloren (gegevens onbekend), maar geliikkig werd 
de tweede wedstrijd gewonnen door niet opkomen van de 
tegenstander, de Bronsteeschool. 
In de laatste wedstrijd. tegen het Jac. P. Thijsse, begonnen 
wij met batten. Hierbij bleek wel zeer duidelijk dat de onzen 
in het nadeel waren. doordat zij slechts één clubspeler (Chris 
Vogelsang) in de gelederen hadden. Toen alle mensen uit 
waren. was het aantal runs dan ook niet hoger gekomen 
dan 28. 
Bij het fielden werden liefst 5 bowlers ingezet. t.w. Han 
Koenders, Chris Vogelsang, Wim Passtoors, Ko Balm en Jan 
van Geest. Van hen bleek alleen Han Koenders (3612) het 
moeilijke howlersvak voldoende onder de knie ie hehben. 
Chr. Vogelsang (4412) begon veelbelovend met een gemid- 
delde van twee wickets in z'n eerste 4 worpen, maar ging 
daarna slordiger bowlen en slaagde er niet meer in om nog 
een keer de wickets te raken. Van de overige bowlers liet 
alleen Passtoors (5i1) zien, dat hij weet wat bowlen is. Ge- 
lukkig toonde Rudy Völker zich een uitstekende wicket- 
keeper, zodat het vaak slordige bowlen geen al te desatreuse 
gevolgen had. wat niet weg nam dat het Jac. P. Thijsse op 
66 runs kwam. zodat deze wedstrijd met de cijfers 28-66 
verloren ging. 

Hpel wat beter deed het junioren-team het. Slechts één wed- 
strijd ging verloren en in het eindklassement bezette het de 
2e plaats in hun poule. 



De eerste wedstrijd vond dinsdag 7 juni plaats tegen het 
Coornhert Lyceum. De tegenstander won de toss en ging 
eerst fielden. Voor het Triniteits openden J. Smit en L. 
Reijgersberg. V a n  deze tart-e kwam Reijgersberg in de dub- 
bele cijfers, n.l. 10. Hij werd na drie kwartier van het totaal 
te spelen uiir gebat te hrhben retired. D. Smit kwam met 
10 runs ook in dc duhhele cijfers. O p  45i7 werd geslolen. 
omdat het tijd was. Ondanks goed bowlen van C. van 
Bucliein (2112) en G. Rooymans kon het Cooriiliert Lyceuni 
net over de 45 runs komen ( 4 7 i 3 ) .  

De twccdr wedstrijd tegen het Jac. P. Thiisse Lyceuiii werd 
op hetzelfde terrein. t.w. het Rood en Wit-terrein aan de 
Spnnjaardslaan. gespeeld. Van Biirliein eii Rooymans waren 
nog steeds in vorm met bowlen (cijfers 2-1 om 2-4) en 
de fielders deden de rest. G o ~ d  batten van D. Smit en L. 
Keijgersherg bezorgde ons de overwinning. In de dubbele 
cijfers kwamen: C. v. B~icheni: 16, D.  Smit: 13 en L. Reijgers- 
berg: 20 n. o. 

In de derde wedstrijd, tegen het Kennemer Lyceum. was het 
hoogtepunt een nieesterlijke 6 van G. Rooymans, die de bal 
in de sloot deed belanden. Tengevolge hiervan iiioest de 
wedstrijd gestaakt worden. Tevoren waren er  echter een he- 
hoorlijk aantal runs gescoord: G .  Rooymans 20 n. o ,  C.  V. 

Biiclicni 20. J. van Liemt 20 n. o. I~li~rtrgenover had de 
tegenpartij door alareer goed bowl~rsa~et'k van de onzen maar 
30 runs kunnen stellen, zodat ook deze wedstrijd gewonnen 
werd. M. WEIJERS. 

Programma Sportdag 11 juli 1960 
voor ALLE /eer/inkieii iiirii tiet Trinifeits 1 ,yc~urn  

Iridelirig: klassen: 
Groep I: Ic klassen 
Grocp 11: Ze klassen 
<;roe0 111: 3e klassen 
Groei  IV: +e klassen en V 

8.30-12.00 uur: Wedstrijden voor Groep 1-11. 
13.00-17.00 uur: Wedstrijden voor Groep III-IV. 

Wedstrijdnurnn~ers: 
Groep I 

60 m. 
Verspringen 
Kastiehalwerpen 
Handbalwerpen 
Hindernisbaan 
Touwtrekken 
5 x 80 m. 

( 2  ploegen) 

Groep 111 
100 m. 
Verspringen 
Speerwerpen 
Kogelstoten 
Hindernisbaan 
Toiiwtrikken 
4 x 100 m. 

( 2  ploegen) 
800 m. Inschrijving vrij 

Groep I1 Groep I V  
80 m. 100 m. 
Verspringen Verspringen 
Knstichnlu,erpen Speerwerpen 
Speerwerpen Kogelstoten 
Hindernisbaan Hindernisbaan 
Touwtrekken Tuu wtrekken 
5 x 80 m. 4 x 100 m. 

( 2  ploegen) ( 2  ploegen) 
800 in. Inschrijving vrij 

Puntentelliny: 
1. De klas met de beste gemiddelde prestatie op enig niiiliiiicr 

ontvangt evenveel punten als er  d~~ lnen iende  klasen in 
haar groep zijn. In volgorde van hun prestatie ontvangen 
de andere klassin steeds 1 punt minder. 

2. De klas niet het hoogste totaal aantal punten over alle 
numniers, wordt winnaar van haar groep. 
M a x .  te behalen punten is dus voor: 
Groep I :  35 p. Groep 111: 28 p. 
Groep 11: 35 p. <;roep IV: 42 p. 

3. Indien 2 klassen met een gelijk totaal aantal punten ein- 
digen. is de prestatie op liet niininier hardlopen beslissend. 

4. De leerling in iedere groep, de op enig niinioier d? b ~ s t e  
persoonlijke prestatie verricht, ontvangt tevens een prijs. 

5.  De prijsuitreiking vindt plaats onmiddellijk na het laatste 
nummer. 

N.B. De 800 m. telt niet mee voor de groepsaedstrijden. 
Nadere bijzonderheden worden in de lessen lich. oef. mede- 
gedeeld. 

V a n  Seinde.. . 
en nog iets verder 

PLASTISCH 
De boom van het verderf wortelt in stamcafé's. 

G O E D E  RAAD IS DEUK 
Een briefje op cen deur: Bij geen gehoor, ren gchoornpparaat 
aanschaffen! 

HET RIJMT 
Het is, zo sprak de man brdaard, 
beslist de kleine moeite waard 
te horen hoeveel splinters wel 
ik in Uw ogen tel. 
Zeer zeker, was miin aniwoord kort, 
iiiits U w  blik bij dat t~lleii  niet 
door een halk belemmerd wordt! 

GRAFSCHRIFT O P  E E N  TOERISTE 
Hier ligt Mien: 
zij heeft Napcls gt-zien. 

G E W A A G D  
Het 'nihil obstat' voor ren kus: imprimatur. 

INGEWIKKELD 
W a a r  de toekomst heden wordt. eindigt 't verleden. 

V O O R  FORENSEN 
E r  is een tijd van zitten en er is een tijd van staan. 

LOGICA 
Iedereen doct dat! 
Welnee: Ik ben niet iedereen. Ik doe dat. Dus niet iedereen 
doet dat! 

GEEN COMMENTAAR 
<> Schepper van hem en haar, 
is van 'geluk' 
't rijmwoord dan altijd 'stuk'? 

JOHANNES' LIED 

Johannes kwam zingende in het land: 
la? krimpend van 't lachen er zijn krant; 
kroop schokkend, juichend over de grond 
en deed 'm vol met hout, z'n mond. 

E n  juichte langer niet, maar zong tevree 
In 'I Latijn de woorden van de passie mee, 
en huilde jankend in de  nacht 
een bittere dode-mensen-klacht, 
die ieder aansprak die hem mocht; 
Johannes &tierf helaas van de tocht. 

PIM DE VROOMEN. 

uit het kraaiennest 

Geli~iwd: 25 juni: 

INGE L. H. L E E W E N S  
en LOUK E. G. M ,  BERGMANS 

Woensdag 6 juli verdedigt H. C. van der Plas in de 
Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, des voor- 
middag~ om l i uur, zijn proefschrift aan de Scheikun- 
dige Faculteit, getiteld: ,.Sulfonering van piridine en 
van piridi~iederivnten. waarin de stikstof door volumi- 
neiise alkylgroepen is nfgeschermd'. 



Met deze prent van Jan van Geest doet Tolle Lege mee aan een door ,,AiistonaW onder de  
schoolkranten uitgeschreven reclame-tekenwedstriid. 

~ - ~ - ~-~ pp---- 

toIIe lege-fotowedstrijd 1960 
Gezien het succes van de verleden jaar gehouden foto-wed- 
strijd. om fotografische talenten op onze school op te spo- 
ren en tevens de gelegenheid te geven hun prestaties in een 
wijdere kring te tonen, nodigt de redactie van Tollr Lege 
ALLE leerlingen van het T r in i t e i t~ l~c rum uit tot een nieuwe 
fotowedstrijd Ben reglenient hiervoor vindt U hierondpr af- 
g~drukt .  

l .  Deelnenien inogen aan de Tolle Leg?-Fotowedstrijd 1960. 
ALLE leerlingen van het Trinitcitslyceurii. 

2. Het aantal inzendingen ei, de onderwcrpi-ti zijn gelieil 
vrij. De foto's moeten echter eigen werk zijn. 

3. De ingezonden foto's moeten voldoen aan de volgende 
eisen: a. De afdruk: zwart-wit, glanzend. 

b. Het formaat: minimaal briefkaart, 
maximaal i8  x 24 cm. 

4. Reproducties van schilderijen, gravures e.d. morden niet 
danvaaid. 

5 .  Inlijstingen of foto's onder glas worden geweigercl. 
6. Het ingezonden wt-rk is en blijft eigeiidoiii van de deel- 

Ilcnlri.. 

i. Eenzelfde nriiswinnaar heeft slechts recht oo t t n  oriis. . , .~ ,~ 
niet iniiclitneniing van liet feit. dat de beste rangschik- 
king telt. r)c andere wiiinende inzendingen blijven hun 
rangschikking behouden. doch koilirri niet i n  aanni~rkiiig 
voor toekenning van een prijs. 

8. D2 foto's kunnen al of niet vergezeld gaan van een titel. 
9. Onmiddellijk na de aanvang van het volgende schooljaar 

zal de inzendingstermijn nader bekend worden gemaakt. 
10. Een jury. bestaande uit competente foto-liefhebbers. met 

name p. Verhagen, dr van Creevenbroek en de heer 
Dijkman. zal de inzendingen beoordelen en rangschikken. 

Voor de beste inzendingen worden enkele prijzen ter he- 
scliikkiiig qesield. te weten: 
Ic prijs: Een jaaraburinernent op ,,Focus" 
Dit tijdschrift stelt zicli tcri d o ~ l .  dr  abonné's voor te lichten 
en op Le leiden tot makers van mooi, kunstziiinig fotowcrk. 
Ze prijs: .,Amateurs just like you" 
ingeleid door Percy W. Harris. President van The Koyal 

Photographic Society. Zes  vooraanstaande Engelse fotogralen 
beschrijven hun werk. Het gaat over kleurenfotografie, goede 
familiefoto's. landschapfotografie. studie van het figuur en 
het leren zien. Een boek voor fijnproevers! 
j e  prijs: .,Al/ in one camera book" 
door W. D. Emanuel. Fris. algemeen leerboek der fotografie. 
met zeer veel goede reproducties. 
Desgew-enst kan de prijswinnaar inplaats van bovenvermelde 
prijzen loto-artikelen kopen ter w-aarde van resp. f la.-, 
f 10.- en f 6.-. 

Nieuwenhuis & Bos 
Accountants - Leden Niva 

vragen voor h u n  kantoor t e  Amsterdam 

assistenten 
Interessante werkkriny, yedegeri 
vakopleiding, studie-toelage 
Vacaritie voor 1960 wordt ge- 

regeld. 

Sollicitaties t e  richten aan het adres: 

Herengracht 11  8 te Amsterdam 



BOEKHANDEL H, COEBERGH 
Gedempte Oude Gracht 74 - Haarlem - Telefoon 17517 

Gevestigd sinds 1892 

Algemene l Gespecialiseerd in 

en 1 katholieke 

Wetenschappelijke literatuur 

Boekhandel , Antiquariaat 

UW kolenhandelaar MONTY-COATS 
TRUIEN en VESTEN 

Groote Houtstraat 162 SPORTARTIKELEN 
V ~ o r ~ e s c h r c u e r r  sportkleding met 10 reductie.  

Prima anthraciet L'ifgezor~derd sclioenen 

Sportmagazijn GRETHA DE BRUYN 

Tijwe vis voor maaltííd of koffietafel 
DE FIJNSTE SOORTEN 
V O O R  EEN BIJZONDERE GELEGENHEID C.  REES - Schildersbedrijf 

Voor beter werk 

Ged. OmdeGracht 3-7, HAARLEM - Te1 11304-21355 

KAYOSVEKTEGEN\\'UO1<1IIGERS 

T.c~, ,~.cI ,  ,B~L~..,, THEO RON ARIUS 
ord - Telefoon t3783 

succes n1 LW schoolhoeken 

N I E U W  ,4AN TE SCtiAFFEN 
U kunt 25-40u!0 besparen door zoveel mogelijk gehri i ikt~  
sclioolboeken t e  kopen. 

Wij leveren die in goede staat en o n d ~ r  garantie. 

Het Lekende adres voor VAN DIJK'S BOEKHUIS 
Chemicaliën en Drogerijen OUDESTRAAT 26 


