


aaljournaaljournaaljournaaljour 
Dit is het eerste kroniekje van ons feest- 
jaar rnaar we  niakcn er geen feestkro- 
nick uan. Er zijn troepen mensen die 
steeds maar in een blad van een school 
die 40 jaar bestaat een toeterend joirr- 
naaltje milieri plaatsen, maar zo ben ik 
niet. Ik houd niet van die herrie. Ik houd 
wel van herrie, maar niet van D I E  her- 
rie. E n  helemaal niet van die herrie- 
schoppers, die een [eestjournaal willen 
hebben. Dan zeg ik: lieuer géén feest- 
joiirnaal dan een rot feestjournaal. o zo! 
W a t  zullen we nou hebben. Ik ga niet 
zomaar even een feestelijk memoriaalfje 
neerschrijven! Ik zal Y !r&s niet van op- 
gewektheid ontbloten, maar om nii een 
hoonpa, hoempa schrijfsel neer te  kwak- 
ken, neen! neen! néén! 
Maar intrissen loopt d e  school al lekker 
tr  leren. Nieuwe gezichten van leraren 
en leerlingen "allen op door hun fris 
uiterlijk en sluw ingedeelde roosfers en 
trimesters nopen ons fot  stevig aanpak- 
ken. W i e  uan plan was ,,het even aan te 
zien'' moet zijn plan ijlings opgeven, an- 
ders is het te  laat  Pietje! Vóór  er drie 

V R I T D A G  7 S E P T E M B E R :  
Het crirsus-jaar 1962-1963 ving om 9.15 
uur aan. De leer-sfeer was er zoeer! 
Héle. héle kleine jonyetjes vielen op door 
hun onopiiallendheid al uielen er tailoren 
op Iiiln knie. Dan liielp je ze overeind. 
wreef ze over hun kleine bolletje. uroeg 
ze om de groeten uan jou aan hiin leraar 
wiskunde te doen en stapte de sleur weer 
birzneri. Soms liep zo'n drolletje tegen je 
aan. Dan haalde je je rechterbeen uit. 
maar, denkend aan z'n ouders, gooide je 
er zand over. 

Z A T E R D A G  8 S E P T E M B E R  
Onze  eerste vrije middag van !iet jaar. 
Een psychologiscli zetje uit de  rektors- 
kamer, z o  vroeg al! 

D I N S D A G  I 1  S E P T E M B E R  
N a  een yloedrijke actie en ueel voorbe- 
reidend wcrk van pater conrector werden 
excizrsietochten naar ' t  Frans Halsmu- 
seum begonnen. Velen zullen er veel van 
opgestoken hebben. 

M A A N D A G  24 S E P T E M B E R  
..Lange dagrn kennen lange uren", zei 
eens een sluisuiachter tegen mij. Nog  
een spreukje: .,in de berierking toont zich 
pas d e  tvare meester". En zie hier: ..var!- 
deag geen gebakken hariiig.'" N o g  een 
aardige: .,bij een misstap heeft men altijd 
zeuenmijlslaarren aan". Maar. ach, hef 
heeft allemaal weinig niet maandag te  
maken. 

W O E N S D A G  26 S E P T E M B E R  
Vantlaaq gebetirde er niets. Dag. 

D I N S D A G  2 O K T O B E R  
Aariraarikelijk bescheen ren koi-sterend 
zonrietje de heic drommelse boel op rec- 
torsdag. Alles liep aardiy. me uionnen 
veel, u>e oerloren ook uiel tier! maar pret 
hadden we. Vader Pliiuius werd eciifer 
kwistig, smeet plenshizien precii-s o p  ons 
sp"tfvc1d cn hockeyers en voetballers 
dreven naar het eind wan d e  tiertoninu. 
Onze  stick-dragers ziuornnien beter d ~ n  
de rnendeliers maar de  uoetballers rat 't 

maanden voorbij zijn. zitfen we in een heel niet mee. Enfin,  ..men rekene 
proefwerkweek en o f  ;c wil of niet. werkc W O E N S D A G  19 S E P T E M B E R  . ~ 

inot jc. De toestandbij de eindexaminan- 
di is er ook niet klaarder op geworden. 
Eik proefiuerkje wordt zorgvuldig weg- 
yeborgen in de  grote kast van de  conrec- 
tor. Wegens  de  nieuwe eindexamenre- 
grling, zeggen ze; zo, zo. 
Maar, kup up, w e  gaan memoreren. 

O p  D O N D E R D A G  6 S E P T E M B E R  
was de  plechtige mis om de school t i  
openen. Alles ging naar wens en daarna 
naar t lyceiim waal. pater rector het 
oprningswoord nam. De nieuwe school- 
jaarindeling, een n>elkom aan nieuwe le- 
raren, waartussen iiók een yrieks doce- 
rende docente inas geslopen, het ergens 

. ~- 
W e  zijn eens naar de  boiiw uan de  nieu- 
we  schonluleugel gaan kijken en hebbefi 
cen informeel gesprekje gevoerd met een 
van de  aldaar aanwezige betonsforters. 
Hij tilas getrouwd. had zes kiriderrn en 
poetste zijn tanden altijd niet cement. 
,,'f Is goed "oor ' t  gebit  meneer, 't staalt 
je spicre, doet je fit uoele. houdt je warm, 
je blijjf in ' t  v a k ,  Y laat je werke. je 
koni t . .  ." ,.Ja, ja," zeidrn wij, ,.schiet 
rioii maar op, die vleugel mot a f .  loop!.' 

V R I I D A G  Z1 S E P T E M B E R  
Zeven  eerste klassers, vol met heimwee, 
vluchtten d e  sfraaf op. Ze tiiaren ergcirs 

Zo. E n  nou gaan uie feesten. Een héle 
weck. N o g  nooit verfoond. Groots opge- 
ze:. Een echte .,soirii.e". .,mrisicai" en 
huldiging var, ons Iyrelirrihart, mijnheer 
Andriesscn. lonueris. lafen w c  ' t  fiin hou- , " . . 
den; niet u a ~ i  dat , maar meer ; 

misschien. ja. M I S S C H I E N  noodt ' t  dan 
tot een />erlialing. W e e t  j i j  ver/. 

Tenslotte iiieriscn we ' t  Triniteitslyceiim 
nog minstens zoucel jaar ei1 geluk met 
zijn veertig jarig jubileum. Tevens zal 
dit ruaarschijnlijk 't laatste journaal zijn 
en de beste iriensen wan U w  

voor u>aarschiiwrn vati de  leerlingen en bang uoor maar dat is alleniaal geregeld. 
+-en christelijkc groet vielen te notifiëren. Et-n rare dag. kronikiia 

g i e r b a r e  lezers 

Geen feestnummer, zoals U misschien had verwacht. D i t  
komt zo spoedig mogelijk nà de komende festiviteiten, waar- 
van een programma op de binnenpagina is afgedrukt. Wij 
hadden dit eerste nummer eerder willen laten verschijnen, 
maar gebrek aan kopij noopte ons de datum van uitgave 
meer dan drie weken te verschuiven. Daardoor ziin wij ge- 
noodzaakt geweest om aan hvee nummers tegelijk te weikin, 
hetgeen misschien dit exemplaar niet erg ten goede is geko- 
men, U ziet zelf maar. Graag ontvangen wij reacties, want 
met de kopij is het bitter gesteld Van H.B.S. zijde is, het 
moet helaas geconstateerd worden, de belangstelling prak- 
tisch nihil, terwijl die van de gymnasiasten ook alles te 
w e m  over laat. Wij hopen echter dat de volgende redak- 
tie een warmer onthaal wacht, zodat zij ook eens kunnen se, 
lecteren, Dit hebben wij n.l. bijna nooit hoeven en kunnen 
doen. 

Wij  memoreren, hoewel dit reeds in een artikel hierin ge- 
beurt, het overlijden van pater Doensen, in leve leraar Latijn 
aan onze school. 

Dan nog even een woordje tot de eerste klassen: Dit is waar- 
schijnlijk de eers+e uitgave van Tolle Lege (neem en lees) 
die jullie in je vingers krijgen. Je hebt zeker wel gemerkt, of 
anders zul je dat nog wel merken, dat hierin ontzaggelijk gc- 
leuterd en gebazeld wordt in quasie grote-mensen-stijl. Daar 
hoef je je niets van aan te trekken. Maar omdat we apart 
voor jullie. tegemoetkomend aan jullie eisen en verlangens, 
ook iets wilden doen, is er een bepaalde rubriek ingesteld: 
Het Beste &en, die altijd op de voorlaatste pagina verschijnt. 
Die pagina is voor jullie, helemaal voor jullie. Daar mag, 
als jullie een verhaaltje of iets dergelijks in sturen, niets an- 
ders komen te staan. Maar jullie moeten het nu zelf vol 
schrijven, dat doen wij niet. Daarom moet je, als je b.v. een 
goed opstel gemaakt hebt, of zomaar iets geschreven hebt, 
dit naar de redaktie brengen. Waarschijnlijk ken je ons niet 
en kun je het misschien beter aan je nederlandse leraar of de 
conrector geven. Die weten er wel raad mee. Liefst hebben 

Het eerder ter sprake gebrachte feestnummer gaat behalve we het papier maar aan één kant beschreven, want dat is 
de nodige artikelen passend bij dergdijke jubiiea, die wij prettiger voor de drukker. Graag horen of zien WE binnenkort 
echter zo origineel mogelijk proberen te houden, ook nog van jullie iets. Andere jaren is het ook goed gegaan, dus 
de verslagen van de festiviteiten bevatten. Wij vonden dit waarom met jullie niet. Denk niet ,,Ik kan het toch niet", want 
veel aardiger, dan twee aparte nummers, niet waar: Boter dat is natuurlijk maiienpraat. 
bij de vis, of niet? Redactie 



IN MEMORIAM Pater J. C. Doensen 0.e.s.a. 
O p  vrijdag 21 september overleed in de  
Mariastichting te Haarlem Pater Joachim 
Caspar Doensen. 
Zijn heengaan kwam niet geheel onverwacht. 
Reeds torn hij in april in het ziekenhiiis 
moest worden opgenomen, bood zijn toe- 
stand weinig vooruitzichten op beterschap. 
Hij was meer dan 32 jaar priester. waarvan 
hij de laatste jaren als leraar Latijn op ons 
Triniteitslyceum doorbracht. W e  hebben les 
van hem gehad. Het is moeilijk om in een 
memoriamstukje als dit tot een goede formu- 
lering te komen van waarom wij hem waar- 
deerden. 
Zijn belangstelling ging altijd naar zijn leer- 
lingen en hij was altijd bereid tot helpen 

zowel tijdens als na de  schooltijd. Tijdens 
zijn vakantie in Rome stuurde hij de hele klas 
een vriendelijke fotokaart. Daarmee is hij. 
naar ik meen, beter getypeerd dan met de 
gebruikelijke cliché-zinnen. 
Hij was  een leraar met een warm hart, dat 
niet alleen klopte voor zijn lievelingsvak 
Latijn, maar ook voor degenen. die hij het 
bij moest brengen. 
W i e  daarbij niet altijd volgzaam waren heb- 
ben nu des te  meer reden om nog eens aan 
Iiem te denken. 
Moge hij, die ons aller sympathie had, rusten 
in vrede. 

J. Bartelsman. 

,.VER KEERSLEIDING 
IN IIl:'T STRAALTI/DPERK" 
,.Schiphol tower. KLM 867 request take-off clearence". 
I:? een ruime DC-8 cockpit wachten 5 bemanningsleden op 
de toestemming van de verkeersleider om met R5 passagiers 
te starten voor een vlucht via de Noordpool naar Tokio en 
Biak. Dan klinkt in de koptelefoons de monotone microfoon* 
stem uit de verkeerstoren: .,KL MR67 is cleared for take-ofí". 
De gezagvwrder trekt de vier gashandles naar zich toe tot 
vol startvermogen. De lucht achter het vliegtuig trilt. Het 
vliegtuig rolt over de baan, de passagiers grijpen naar hun 
kauwgum. ze zien de nog zwaaiende familieleden op  de ter- 
rassen niet meer, want steeds dieper worden ze in hun ,,eco- 
nomy-stoelen" gedrukt. De gezagvoerder trekt voorzichtig 
aan de stuurknuppel en machtig klimt het toestel in z'n ele- 
ment. .,KLM 867 airborne 06, left turn out", zegt de  toren nu. 
Na een grote linkse bocht verdwijnt het vliegtuig in de cumu- 
lonimbus die het klimaat van de Haarlemmermeer zo dikwijls 
bepaalt. onzichtbaar geworden voor de bezoekers op  de ter- 
rassen. 
Maar de piloot weet dat hij nu niet onzichtbaar is geworden 
voor de radarmao die in een verduisterde ruimte van de 
verkeerstoren naar een vlekkerige beeldbuis zit te turen. O p  
het scherm ziet hij tussen de vele andere echo's een stipje 
dat zich met regelmatige snelheid van het middelpunt (Schip- 
hol) a f  beweegt. Hij neemt contact op  met de DC-8 en geeft 
hem de te vliegen koers op, zodat het vliegtuig precies door 
de luchtweaen naar de arens van het Nederlandse verkeers- 
gebied kan- vliegen. Daar neemt het aangrenzende gebied. 
in dit geval Noorwegen en og later Canada de controle over. 
Uit tegengestelde richting komt een Amerikaanse Boeing die 
niet op Schiphol zal landen maar op  doorreis is naar Frank- 
rijk. Zo'n overvlieger mag door het Nederlandse luchtruim, 
mits op een hrpaalde hoogte gevlogen wordt. zodat inkomend 
en uitgaand verkeer niet wordt gehinderd. De KLM DC-8 
klimt naar 10.000 ft en schakelt over op de controle van N w r -  
wegen. Hier wordt niet geland maar de vlucht gaat nu over 
de Noordpool naar Anchordge. 
Daar hij de radiogesprekken tussen vlieger en verkeerslei- 
ding van zeer korte golven met beperkte reikwijdte gebruik 
gemaakt wordt en omdat het vliegtuig is overgeschakeld op de 
frequenties van Noorwegen.. kan Amsterdam de ,.kist" niet 
meer bereiken. W e l  door middel van dure telefoongesprekken 
naar de buitenlandse verkeersleidinascentra dic de berichten 
dan doorgven. 
Men heeft nu het volqende systeem ontwikkeld voor het OP- 
roepen van vliegtuigei die ziih op  grote ahtand van de zen- 
der bevinden. 
In elk (KLM-)vliegtuig bevindt zich een instrument dat op  
het besturingspaneel is gemonteerd en dat reageert op  een 
code van 2 dubbeltonen op  welke het apparaat is ingesteld. 
Deze dubbeltonen, dus eigenlijk 4 tonen, geeft men aan met 

een lettercorle die voor elk vliegtuig vanzelfsprekend ver- 
schillend is. Deze code geeft de piloot door aan de ver- 
keersleider die de zender op de gewenste tonen instelt. De 
generatoren die de tonen opwekt kan ze door een druk op de 
knop doorgeven aan de zender die ze weer per draaggolf 
naar het vliegtuig stuurt. In de betreffende cockpit gloeit een 
lampje aan en hoort men een zoenier. Dit is voor de piloot 
het teken dat bij contact moet opnemen met de grond. 
De bemanning luistert namelijk het grootste deel van de 
(lange) vlucht niet uit als ze geen berichten verwacht. om- 
dat het zeer vermoeiend is urenlang naar gesprekken van 
anderen te luisteren. die toch niet van belang zijn voor hun 
vliiclit. De koptelefoons in de DC-8 die in de buurt van de 
Noordpool is aangekomen zijn afgelegd ei1 de ,,selcal" (van 
selective call) -ontvanger staat hij. Deze ontvanger luistert 
uit en is gekoppeld aan het lampje en de zoemer. D e  code 
van de onderweg zijnde vliegtuigen is op  de grond bekend. 
O p  deze wijze worden maatschappij- en andere berichten 
aan de vliegtuigen die soms aan de andere zijde van de aard- 
bol de ijle lucht doorklieven doorgegeven, want als in de 
cockpit het lampje gaat branden zet de vlieger z'n koptele- 
foon op en vraagt wie hem geroepen heeft. ,.Station calling 
KLM 867-7 klinkt het d m  uit de  luidsprekers op Schiphol. 
Dan kan een gesprek beginnen zoals het opgeven van posities 
en plotselinge weersveranderingen. Dit zijn nog maar enkele 
onderdelen van het werk der Rijksluchtvaartdienst. Toewij- 
ding en vakkennis van een groot aantal deskundigen .... dat is 
waardoor iedere bemanning die hoe hoog en hoe ver ook 
vliegt, zich nauw met de grond verbonden voelt. 

J. S. B. M. van Houten 5A 



De bron van ontspanning en kennis 
Bron van ontspanning en kcnnis. 
Het beyrip ,,bibliotheek" is oeroud. W a a r  de eerste biblio- 
theek zich bevond weet niemand. W e l  is bekend dat reeds 
in f 1500 voor Christus Babylonische vrouwen op blote 
voeten tegen betaling van enkele schelpen kookboeken in 
spijkerschrift kwamen lenen in d i  stadsbibliotheek van Ba- 
bylon. Nu. bijna 3500 jaar later. kennen wij nog steeds biblio- 
theken en ook onze school niag zich gelukkig prijzen in 't 
hezit van een bibliotheek. Helaas kampt deze bibliotheek 
met een groot ruimtegebrek. Het kwam de voorgaande jaren 
wel eens voor. dat er in de spitsuren een yroot gedrang 
ontstond en 't verbaasde niemand meer, als hij na de wors- 
teling bemerkte. dat hij de stropdas van een ander omhad. 
Ook verleden jaar zijn weer vele verloren voorwerpen ge- 
vonden. hTog niet afgehaald zijn: een potlood, een pet, twee 
wijsvingers en een eksteroog. (De bezitters ven deze voor- 
urcrpeii kunnen zich vervoegen bij één der bibliotheekassis- 
tenten). 
Toch werden er in 't schooljaar 1961-1962 500 hoeken meer 
gelezen dan in 1960-'61: 
De statistiek geeft meteen een goed beeld van de veelzijdig- 
heid van de bibliotheek. die twaalf rubrieken telt, waarvan 
de hoeken voor 't grootste gedeelte in de laatste jaren nieuw 
zijn aangeschaft. Vooral de pas aangeschafte detective 
serie had veel belangstelling. 
Dit jaar is ook 't systeem van onze hihliotheek veranderd. 
Het was vorig jaar zo. dat ineestal de jongens met de breed- 
ste borstkas 't eerst met hoeken uit de strijd kwamen en dat 
zij. die zich met mindere body-afmetingen tevreden moesten 
stellen 't laatst aan de beurt kwamen. De bibliotheekdirectie 
heeft gemeend allen een gelijke kans te geven. Men kan zich 
nu over de gehele ruimte van de bibliotheek verspreiden en 
zelf zijn boeken uit de kasten halen. Men is nu veel vlugger 
klaar en daardoor is de kans op gedrang en lichamelijk let- 
sel tot nul gereduceerd. De bibliotheek heeft een tiental 
mensen in dienat. Ze  zien er op 't eerste gezicht nogal fat- 
soenlijk uit en zijn tanielijk tam. Het voederen van deze lui 
is verboden. 

Vervolgens nog enige bepalingen tot goed begrip van de 
client: 

l. De boeken dienen alechts in figuurlijke zin verslonden te 
worden. Het knabbelen aan boeken is nergens voor 
nodig. Lekker zijn ze heus niet. 

2. De hihliotheek is elke dag geopend. uitgezonderd zondag. 
3. Iedereen kan op elke dag terecht. 
4. De kosten bedragen slechts f 1,-per jaar. 
i. Eerste rri twccde klassen mogen twee boeken per week 

inieenemen. Hogere klassen drie. 
6. Ile boeken mogen drie weken thuis gehouden wordt-n. 

Zij. die dc boeken langer thuis houden worden vervolgd. 
i. De rubrieken: Literatuur, Christendom en Cultuur. 

Ontspanning voor Bovenbouw. zijn niet voor eerste klas- 
scrs hesteind. De inhoud ervan zou hun yeest kunrie:~ 
schaden, de bibliotheek is er juist om de geest (op)  te 
voeden en iedereen moet toegeven dat dit streven 
schoon 1s. 

8. Luid praten is op de tiibliotliirk vpr.bodcn. Men mag 
er slechts fluistercri cri schrecuu~cn. dan krijgt men een 
fraai harinonieits pffect. 

9. Voor eerste klassers. die nog niet kunnen lezen is er 
zaterdagniiddag oen ..voorlecsk~~~i'artiertje". Zeven groot- 
moeders hebben we reeds bereid gevonden. om dit te 
verzorgen. 

10. Na 't lenen van de hoeken behoort de lener de boeken 
weer op de juiste plaats terug te zetten. 

11. Betracht op de juiste wijze liefde voor t boek. Uit voor- 
gaande jaren is gebleken dat zowel haat als te grote 
liefde voor 't boek. 't uiterlijk van 't boek geweld aan- 
deden. 

12. Eerbiedig de haardosverzameliny van de bibliotheek. 
Deze collectie is samenyesteld uit de scalpen van voor- 
aanstaande lieden van binnen ei1 buiten de schoolge- 
meenschap. D e  haardorsen worden niet uitgeleend. Men 
mag ze wel bekijken. maar tnict langer dan tien minuten. 

Als al deze hepalingen in acht w-orden genomen en als de 
passiviteit om zich op te yeven minder groot zal zijn dan 
andere jaren gaat de bibliotheek een zonnig jaar tegemoet. 
Het enige gebrek. dat onze bibliotheek in voorgaande jaren 
heeft gehad, is 't gebrek aan leden. Een ledenaantal van 200 
is op een 600-koppen tellende school bliksems weinig en wat 
kwaliteit en kwantiteit betreft is oiize schoolbibliotheek wel 
duizend leden waard. 

Namens de bihliotheekassistentie. 
Joep Bartelsman 

NACHTMERRIE 
..Zeventig, tachtig, negentig. honderd ... honderd, honderd, 
honderd vliegen op de muur. Honderd? Waarom honderd? 
Is één vlieg soms niet genoeg? Jawel natuurlijk, natuurlijk. 
zeker is één vlieg genoeg. Toch zijn er honderd, honderd ... 
precies honderd. Hoelang zou ik hier al liggen? Een kwartier? 
Een half iiilr? Een uur? Honderd minuten misschien? Honderd 
rninuteii? Waarom honderd? 
Ik voel 't bloed. dat plakt op mijn voorhoofd. Ik zie 't bloed, 
dat op de grond ligt. Ik ruik 't bloed en 't zweet. dat plakt en 
kleeft aan niijn hoofd. mijn armen, aan heel mijn lichaam. 
De kleuren van 't bloed variëren. Het reeds gestolde bloed 
heeft een donkerrode, het nog verse; jonge, stromende bloed 
een lichtrode kleur. W a t  is er gebeurd? Ik weet 't niet. W a a r  
ben ik? Ik weet ' t  niet, ik zie slechts de rnuur. waar ik tegen- 
aan lig en 't zwarte gordijn van een verstikkende duisternis. 
Hoe laat is 't? Ik weet ' t  niet. Mijn horloge zit als een knel- 
lende boei aan mijn arm. De wijzers zijn verbogen. Het 

scherpe glas heeft zich in mijn pols geboord. Ik wil schreeii- 
uren. 't lukt niet. W a t  zou 't geven? Niemand zie ik. niets zie 
ik. tenzij dan die rot muur, waar ik tegenaan lig. Overal voel 
ik bloed. En  door dat bloed waden kevers, pissebedden ,oor- 
wiinnen en wat al niet meer. Een oorwurm kruipt in mijn 
:leus. Een merkwaardige fout vaii moeder natuur. Ik wil 
niezen. Maar 't lukt niet. Een weinig beduidend gesnotter 
verstoort slechts de stilte van de nacht. Ik wil griezelen, ' t  
lukt niet. In mij hoor ik een stem: ,,jö. griezel dan, griezel dan 
waarom griezel je niet? En  ik griezel niet. Ik kan 't niet. Ik 
kan niet griezelen. Rillen wil ik. Ik u.illen beven, rillen. tril- 
len, bonzen. ik wil griezelen, maar 't lukt niet. W a a r  zou 
Annemieke zijn? In bed natuurlijk. Natuurlijk in bed. 
Ik wil griezelen 't gaat niet. Niets lukt meer. Ik beweeg inijn 
lippen. Geen klank komt er naar buiten uit mijn mond. Alles 
blijft in mijn luchtpijp steken. Ik probeer te roepen. tien keer, 
honderd keer. Honderd keer. Het lukt. Maar mijn gefluister 
wordt opgenomen door de nacht.. . 





Zoals altijd op een collegedag. naar ik veronderstel. heerste 
een bedrijvigheid in het hele Mendelgebouw. Ook 
de welbekende kreten als: ..Zo gaat Mendel daar naar toe" 
en nog vele andere waren niet van de lucht. Trinidit en 
Trinidat ontbraken niet, In de denksport bleken beide scholen 
even bedreven. De Trinitariërs wonnen met gering verschil 
het dammen en de Mendeliers 't schaken. De halsport, en dat 
was in dit geval het tafeltennis, werd ook door ons gewonnen. 
De zaalsporten als: volleybal. basketbal en ook (al was 't 
buiten) (het handbal gingen verloren. maar voor dit feit 
kunnen we nog altijd het argument aanvoeren van onze 
slechte zaalsportaccomodatie. 

Tennis 

Het tguiis is op onze school toch altijd nog, zoels ook nu 
weer gebleken is, van beter gehalte van op het MendelcoUege. 
Weliwaar ging onze kampioen roemloos ten ouder tegen de 
ineens opgekomen Pieter van de Brink, onze tweede enliel* 
sqeler en onze dubbelspelers vecpedden dit ~ U n x h a a t s  dwc 
gemakkelijk te winnen. 
Han Koenders kwam dus uit tegen de sterke Pieter v. d 
Brink (ik heb sterk de indruk dat d a e  knaap zeer eenz2am 

aan de top van het Mendeltennis staat). Hij heeg in deze 
partij geen enkele kans en speelde dan ook ver beneden zijn 
peil (mmisarm?). Met 6-3, 6-3 kon hit k t  ueid ruimsa. 
Wim Passtoon deed het uitstekend (had deze partij eerder 
af kunnen maken, ware het niet dat hij ietwat rnekeloos om- 
sprong met smashes!) en won dan ook met 6-3. 6-2. Ook de 
dubhel leek een zacht eitje te worden. Peter Thole en Co 
Balm waren goed op dreef en wonnen de eerste set met 6-3. 
ALks binq van deze dubbel af ai 't was dus niet umondec- 
lijk dat menig ras-Trinitariër zijn hart vasthield toen Mendel 
in de tweede set m t  5-5 Langszij kwam. Co en Peter va-  
loochenenden hun capaciteiten niet en wisten de set tot een 
goed einde te brengen. Een t w e e e n  overwinniag voor het 
Triniteitslycewn dus. 

Hocky Triniteits l - Mendel 1 

Voor de wedstrijd bemerkten wij tot ons poot genoegem dat 
de Mendelieren in prachtige nieuwe broeken gestoken waren 
en hun ,,voetbalhroekies" van vroeger aan de kapstok hadden 
gehangen. Drie cheers voor dit initiatief! 
Het zag er in het begin d meteen naar uit dat, net als hij de 
interscholaire, de Mendelvoorhoede het onze achterspelm 
& w heel lastig w&n maken, maar dat de Mendel- 
achterhoede moeilijk w u  zijn te ontwrichten. In de eerste 
heltt werd dit vamoeden dan ook volkomen bewaarheid. 
Steeds liep onze aanval vast op de hechte defensie van de 
Mendeüers terwijl de aanval van laatstgenoemden weinig of 
niets in had te bre- bij ons Zo werd de  eerste helft &ge* 
sloten. 
in de tweede helft leek het spelbeeld toch te veranderen. 
Guido, Wim en Co braken herhaaldelijk gevaarlijk &m. 
Met krinst en vliegwerk ( en een grote dosis &uk) wist de 
Mendeikeeper zijn doel schoon te houden terwijl ook voor 
ons doel gevaarlijke situaties ontstonden. Na twintig minuten 
dan kwam het langverwachte doelpunt. Van Triniteits uiter- 
aard  Co Balm kreeg drie meter voor de cirkel de bal, om- 
speeìde met groot ge& twee man en xhoot onmiddellijk 
hard in: de keeper was kansloos. Door deze stimulans werd de 
druk op het Mendeldoel steeds groter en werden hun achter- 
spelm steeds meer vermoeid Moet men het hieraan of aan 
de slerbte conditie van het veld wijten dat zelfs v. Meerwijk 
en Storm een harde voorzet van rechts misten? Hoe dan ook, 
Co maakte er weer uitstekend gebruik van; grote vreugde in 
ons kamp. W e  konden met gerust hart de voetbalwedstrijd 
tegemoebien. Maar toen kwam de grote spelbreker, de 
REGEN! 



Voetbal Triniteits l - Mendel l 
De voetbalwedstrijd tuzen Ktmdel cn TDniteits ir in bet 
water gevalien. Voordat de aftrap genomen werd was er al 
klink wat regen gevallen, maar er was goede hoop toen 't 
w ~ e t j e  (even) doorbrak, het veld droogde en aan alles een 
vrolijker uiterlijk gaf, zelfs aan het bruine moniter. 
Een aanvallend Triniteits kon niet tot scoren kamen boewel 
de voorhoedespelers. en met name de rechtervleugel, indivi- 
-1 toch wel wat in hun mars hadden. Als een slag bij 
heldere hemel kwam dan ook het Mendeldoelpunt na  een 
lange bal en een goed schot, al ging van Bueren niet helemaal 
vrijuit. 
Het Mende1 nam nu, mored gesterkt door deze treffer, het 
initiatief over en probeerde de Triniteitsddensie z'n wil op 
te l e < ~ ~ " i .  Er kwamen echter in het geheel geen doelpunten 
meer voor de rust ondanks het dappere pogen van beide 
kanten. 
Na de rust plensde het io erg, ja, zelfs stortregende het za 
erg, dat het meer een modderbad, waterballet of hoe je 't *k 
maar noemen wilt. was en waarbii ik oriweerstaanbaar aan 

een wedstrijd moest denken tussen HPC en de d-internatio- 
nals (onlangs op de T.V.) B e  kostelijk am- was voor 't 
publiek en &s voor de spelers. Van n& voetbal was 
dus geen sprake een g m n e  combinatie was decmepeiijk 
gedaemd in de modder gesmoord te worded Desondanks stel- 
den & Trinitariërs ijverige pogingen in 't werk een dreigende 
nederlaag tegen een ploeg die zeker niet isterker was, af te 
wenden. Maar zoals dat meestal -t, viel het doelpwit aan 
de andere zijde. De spekgladde bal kon doon geen Trinitariër 
worden geretourneerd. voordat hij in het net lag: 0-2. 
Voortdurend was echter Triniteits ia de meerderheid en het 
gelukte Ren van Dijk met teen  hot hoog in de touwen de 
uitstekende keeper Verdoak kansloos te maken en de achter- 
stand tot 2-1 te verkleinen. Hierna upgende het ook vrije 
schoppen in het doelgebied en op het heiligdom van Verdonk, 
maar met de moed der wanhoop versperde heel de Mendel- 
ploeg de Triniteitsspelers de weg naar het doel. Het was en 
bleef 2-1, ook dank rij hei feit, dat hefl de Mendelaanhang 
in zijn (of haar?) handen mocht knijpen toen Reigeraberg 4 
back, notabene - die meegekomen was, zijn harde schot door 
de paal gekeerd zag. Ik mag dan ook zonder chauvinisme 
zeggen dat het weer niet de gelegenheid gal aan de wedstrijd 

' 
om de juiste krachtsverhouding weer te geven. Een nederlaag 
van een waterpolo-ploeg kan men niet gelijkstellea aan een 
nederlaag van een voetbalelftal. 



Pietate Concordes 
Hier cen arfikel van loos Kat, daf utij uer ied~n jaar wegens erstige redenen geweest: van een soort doin conservatisme 
riiimteyebrek niet konden plsafsen. Hierr>oor rioy onze e.ucli- te spreken is m.i. verwaand en ondeskundiy. Het Katho- 
ses. Wij hopen daf het niet als een soort mosterd na de liekc volk over heel de wereld is sinds eruwen gehecht 
rnaiiltijd kcinit. dit nok in verband met het Concilie. Moclif [ I  aan melodieën en teksten: generaties vuór en ná Iiebl>en 
de draad von het befoog kwijt zijn. iiirl snufjeli [ I  dar! eens in int-t devotie ..Adoro Te", .,Tant,iiri ergo", ..Te D~iini", 
de nummers 5 en  6 iian lief Tullr uan r7crleden jaar. ,,Salve Regina" enz. gezongen niet hcnijdinswnardig gc- 
die LI nafiiorlijk rnef zorg bewaard hebf. loof in hegrip! 

Red. 2. W a t  ik op dit punt ven het a.s. concilie verwacht. is het 

In het eerst had ik niet veel zin oiri te antwoorden op de hele 
bladzijde Tolle Lege hiertegen gericht, dat ik de durf had het 
niet eens te zijn rnft meningen die in een cassiciecumvergade- 
"ng werden verkocht over onze Katholieke liturgie en het 
liturgische latijn. Maar in de Paasvakantie kon ik er toch 
wel EEII middag voor nemen om op de zaak terug te kornen. 
Ik deed dit vooral hierom, omdat ik over een zaak die in  
T.L. niet hoeft beslist te worden, ria wat nazoeken de menin- 
gen kan doorgeven van ineer bevoegde zijde. 
In een tijdschrift Zingende Kerk (februari 1962) werd in 
een artikel ,,Misverstand over dc Misviering" gewezen op 
het gevaar van een democratisch geregelde wetgeving in 
Kerkelijke aangelegenheden als de kwestie Moedertaal-Latijn. 
In dit verband werd ook de Hervorming van de 16e eeuw ge- 
noemd en werd gewezen op het feit, dat alleen gebrek aan 
liefde voor de Kerk en haar met zorg en wijsheid 
traditie een afkeer voor liaar gebruiken kan doen ontstaan. 
Ik ben het daar lieleniaal niee eens; een jongen die aanmerking 
heeft op de spraak van zijn moeder, op haar haren, haar 
kleren, haar loop en manieren, die houdt niet van zijn moeder. 
Een traditie van misschien 15 eeuwen kan je niet zo maar op- 
zij zetten. Ik ben er na wat vragen en nazoeken achter ye- 
komcn, dat afschaffing van het Latijns als is samengegaan met 
e t ter i j  of schisma: denk maar aan de Hervorming van Luther 
eI. Calvijn, aan het Engelse schisma onder Hendrik V11 ei1 
aai. het lansenisme. 
Het volyend~ vind ik voornamer: 
D p  8 decenibt-r 1961. dus nog maar kort geleden (zij het 
v0órdat Cassiciacum en Tollc Lege zich met de Kerk gingen 
hemoeieni schreef onze Paus loannes XXIII aan de Rector 
van de Pauselijke Muziekschool het volyende over het Latijn: 
..Deze eerbiedwaardige en verheven taal, moedertaal van de 
zonen van de Kerk van nature voor de toonzetting zo ge- 
schikt, zo eriistiy en welliiiderid, in zijn onvergankelijke 
woorden bevattende schatten van waarheid en van vroom- 
heid, in de lidige litiirgir door het gezag aanvaard, behoort 
om n iee~  dan één titel de ereplaats te blijven houden. Indien 
ren steeds gcschikterc liturgische onderrichting plaats vindt 
cii  de opkomende gewoonte zich doorzet, dut de gelovigen 
dc heilige riten met begrip en smaak uit hun kerkboeken 
volgen. dan kunnen de openbare gebeden ook voor de een- 
voudige mensen hun bet~kenis openspreiden. En  zo wint de 
liturgische beweging de oprechte syiiipathic langs dc ge- 
schikte weg." 
Ik zoii liet nogal verwaand vinden hier nog iets aan toe te 
voegen of het te verklaren of toe te passen. Misschien kan 
Maarten V. zijn vragenlijst naar Rome sturen; dan is hij aan 
wel meer een andcre weg durven gaan dan een (andere) 
een meer deskundig adres toe dan bij iiiij. Rome heeft wfl 
meer een andere u2eg durven gaan dan een (andere) Maarten. 
Misschien mag ik, om de smaad te ontgaan. erikel niaar ,.he- 
houdzuchtig. conservatief" te heten, even precies zeggen wat 
ik van die kwestie Latijn-Moedertaal vind. 
1. Zij. die tot nii toe met trouw en vurigheid de kerkelijke 

liturgie beleefden. meezongen, mee-dienden en minstens 
mee-hnden, zullen niet de grootste haters zijn van het 
latijn. De meesten die zo erg tegen dit en tegen dat in de 
Kerk zijn. zijn vaak maar matig op de hoogte van de be- 
streden dingen. Hun argumenten zijn door en door over- 
wogen door verantwoordelijke bevoegden. Het maakt dan 
ook meestal een beetje naïeve indruk. araniieer ze denken 
met een doorslaggevende zienswijze te komeii. Zouden 
nu werkelijk de gezaghehbcnde figuren die te oordelen en 
te heslissen hebben (hadden). nog nooit het bezwaar heb- 
hen overwogen, dat maar betrekkelijk weinig mensen Latijn 
goed kennen .En wanneer niettegenstaande dat liet Latijn 
toch al zoveel eeuwen yrhandliaafd bleef, zijn daarvoor 

volgende: -(ik k& er gerust voor uit, dat ik in de guiistige 
omstandigheden verkeerde. dat ik wel eens iets kon op- 
vangen uit enigszins ingelichte zijde: maar niemand weet 
iets met enige zekerheid): 
Een groot gedeelte van de Mis-liíurgie, zeker de Canon, 
blijft in het Latijn. Evangelie en Epistel worden bij gr- 
zongen Missen of bij bezette volksniiiseii op zondagen in 
plaats var, in ht-t Latijn in de volkstaal gelezen (zoals al 
.,->b "c.ha,."+, 
"Y"" 

Bij sommiye sacramenten. b.v. Doopsel, Vormsel. H. Olie- 
sel, mag de moedertaal gebruikt worden: ook bij Huwe- 
lijksinzegening en bij Begrafenisplechtigheden. 
D e  Bisschoppen zullen dit naar de oiristaiidigliederi in hun 
eigm Bisdornnien kurineri regelen. Maar de Paus hoiidt 
zijn priniaatschap. dus het oppertoezicht. Dit hrhheii UT 

allemaal kunnen horcti in de Isatstc Passredc van de 
Paus. 

En nu tot slot . . .  moeten we nu iri T.L. maar onder elkaar 
blijven kibbelen en zeuren over een zaak waarvoor wij op 
geen stukken na verantwoordelijk zijn, 
In de Paastijd las ik herhaaldelijk in mijn tiiissaal een gehed 
waarin de volgende regel voorkoiiit: 

..tiia 110s facias pietate concordcs". vcrtnnld: 
(.,Heer). maak ons door Uur goedheid eendrachtig'. 

Zo'n gehedje lijkt mc nog niet zo n gek slot voor wat goed 
bedoeld gekibbel. 

T n n c  Krit 
J---  

(Hopelijk) Slotwoord. 
Hoewel dit geschreven wordt vóór de aanvang van het 
Concilie. wil ik misschien v~~oruitlopend op een beslissing 
van deze vergadering aangaande bovenvermelde kwestie, een 
paar m.i. belangrijke feiten ter tafel brengen om ze ter over- 
peinzing mee te geven. 
Tij,dens ai deze betogen (doch ook in vele andere!) heeft 
men typisch westers gedacht; d.w.z. aan westerse historie 
gebonden logkch. volgens de wetten van het verleden( waar- 
mee men heden en toekomst gaat bepakn). Hierdoor wordt 
elk standpunt, waarop men zich stelt, een eiland in een woe- 
lige zee; men wordt niet nat en toch denkt men in deze zee te  
staan, d.w.2, zo gauw men praat, spreekt men voor zichzelf, 
men spreekt niet meer tot de zee, omdat men er nirt wezenlijk 
mee verbonden is, maar over d e  zee heen, omdat men hoog 
en droog staat, het oneindige in, dat terugkeert naar de  plaats 
van oorsprong, w d a t  de  cirkel van  het eigen ik vol is. Dit is 
zonder meer asociaal. 
Men wil met logische argumenten een sociaal gevoelspatroon 
omverpraten. Daarom is het beslist niet verkeerd, wanneer 
men in deze zaken, waarin aryumenten yebaseerd op gevoe- 
lens en  ervaringen, (hoewel men deze als zwak aanvaardt) 
foonaangevend zijn, democratisch en sociaal voelend teu.erk 
gaat. Immers Kan men iets nirt meer als reëel en werkelijk 
aanvaarden (d.i. beleven) omdat het cultuurpatroon veran- 
derd is dan is dit een feit. Men heeft zich dan te richten naar 
dit feit en niet het feit als omatuurliik, zondig of zwak te be- 
schouwen. Of vecht men niet tegen zijn eigen onnatuur, dit 
is wereldvreemdheid, impotentie tot vriendschap en liefde, 
wanneer men dit niet wil zien? Is het misehien omdat zij, 
wanneer hun verstarde wereld opengebroken wordt, de 
schuld, die zij nu nog bij de ander willen wanen, voor zichzelf 
zullen zien opdoemen. Schuld van het niet begrijpen van God, 
Waarom komcn we hiervoor niet uit; het is een feit, dat we 
met geen enkele liturgie, laat staan een onverstaanbare, kun- 
een verdoezelen. Misschien begrijpt U nu, waarom ik latijn in 
de liturgie een onwerkelijk zwaarwegend vacuum, dus onno- 
dige ballast vind. Weinig anderen misschien Net, maar ik 
begrijp hen Net; dat is misschien evenzeer een gebrek, maar 
ik hen geen heilige. Moge dit alles zijn. 

Joost Breuker V1 beta 



* j  Sancta Maria" verhuisd 
Dreef maakt plaats voor Limburg Stirumstraat 
Met de herfst in zicht is ook Sancta Maria een stukje naar 
't zonnige Zuiden getrokken. 
Het sombere en bekrompen Dreefcomplex heeft plaats mw. 
ten maken voor een nieuw, ruim en modem schoolgebouw. 
d i t  in alle opzichten vo'doet aan de eisen, die men in deze 
en wellicht ook in komende tijden aan een schoolgebouw mag 
stellen. Degene, die van de Dreef naar dit moderne complex 
verhuist. moet zich vwlen als iemand, die uit een onbewwn- 
haar verklaarde woning verdreven wordt en zijn intrek 
neemt in 't Hiltonhotel. Zo typerend is de tegenstelling van 
nieuwe m oude school. Tientallen jaren geleden al zetten 
de Zusters Franciscanessen, de stichters en toenmalige leid- 
sters van de school, de congregationele tanden op elkaar om 
voor een nieuw schoolgebouw te vechten. Niemand weet pre- 
cies hoeveel plannen. tekeningen, ontwerpen en begvotingen er 
gemaakt en in de vuilnisbak gegooid zijn. Pas npi, in 't kader 
van de ministeriële plawen voor woningbouw en krotop 
ruiming, heeft de wens van de zusters c ivolgers ge- 
stalte gekregen. 
Op een rustig plaatsje tussen Wagenwe! g en Leidse 
vaart staat nu 't nieuwe Sancta Maria kl,.. 
En dit nieuwe schoolgebouw, dat rector Merkx ons zo trots 
heeft getoond, is de moeite van 't vechten waard gebleken 
Het is een fraaie harmonie van steen. hout en alas. 

:n haar op 

Uere toto tuorit 't coitrale piint: de lial. Dz ga"!, hot.en duel 
als balkon diensl. In  de-:c 11.21 kunnen stoelen yt-,>laast uiorden. 
zodat men hem ook AIS uergilder- of toneelreai kan gebruiken. 
Liiiks op de ~worgrond een fraaie vle~rgel (zonder ouders!). 

" 
Het licht valt er aan alle kanten naar binen. 

samen komen. Deze hal oeeft Sancta Maria een eenheid. die 
.t zo miste aan de ~reef ,"waar de Sancta Marianen ove; een 
grote hoeveelheid herenhuizen en noodgebouwen verdeeld 
zaten. 
Elke ochtend komen de leerlingen hier samen via 't souter- 
rain. waar de fietsen neergezet worden. Vanaf deze plaats 
verspreiden ze zich dan over de gehele school. 
Deze hal kan ook gebruikt worden als toneel- of vergader- 
zaal. In deze hal zal nql een beeld komen te staan van de 
aartsengel ..Rafaël". dat door de Heemsteedse kunstenaar Jos 
van Vlijmen werd vervaardigd. Naast de hal ligt, voor een 
gedeelte onder en voor een gedeelte boven de vlwr, de kan. 
tine met een grote non-figuratieve wandschildering van 
Frank Nix. een zoon van één der architecten. Eveneens naast 
de hal liggen de kamers van de rector. de administratie en 
de conciërge. Daar zetelt ook de cenhale van Sancta Ma- 
ria's radio-omroep. Alle klassen hebben een versterker. Al 
deze versterkers kunnen vanuit de administratiekamer bediend 
worden. 

Gaat u mee naar pagina 11 

DEZC foto geeft  een becirl i ~ r i  dc andere kant iiiin <Ir hal. Dit 
gedeelte kan als toneel gebriiikt rvoiden. In  dat guual ziillen 
de kl~slokalen daar als kieedkaniers dienst doen. 

Het lyceum, dat door aannemersbedrijf Segberts gebouwd en 
door de architecten Toen en Nix uit Rotterdam omtwomen is. 
heeit twee vleugels, een Oost- en een Westvleugel. Los-van 't 
hoofdgebouw staat een gebouw met twee gymnastiekzalen, 
die op 't ogenblik nog niet in gebruik kunnen worden genomen. 
De houwbezigbeden zij nog niet ten einde, maar men hoopt, 
dat met de officiële inzegening op 8 december, de school hele- 
maal gereed zal zijn. 
De Gemeente zal ten Westen van 't lyceumcomplex drie 
sportvelden laten aanleggen. Eén daarvan is zeker voor Sanc- 
ta Maria. 
Aan de Zuidkant van de school komt een park te liggen. 
De tennisbanen, die ten Oosten van 't gebouw liggen zullen 
verdwijnen. Geen verkeersweg loopt er langs of in de nabij- 
heid van 't Ivceum. W e  kunnen Sancta Maria beniiden om 
haar rust. w e  kunnen Sancta Maria bewonderen 'voor 't D:( i d- oostzijde i~nn ' r  yeboiiuz. anri dc karit irarr de fcrtrris- 

eerst niet alleen om haar schare bewoonsters, maar nu ook banen rsan Eiridentwut. Het plein op de r~oorgrond zal. ais de 
om haar schone, ruime woning zelf. tennisbanen geriiimd zijn, nog i>ergroot uzorden iodaf de 
Het nieuwe .,Sancta Maria" is een z.g.n. ,.halschwl", een ingang minder fors uit de hoek zal komen. ( 
school, waarvan 't centrale deel gevormd wordt door een onder op de lofo. zal op een hoge sokkel 
hal waar alle gangen op uitkomen en waar alle leerlingen equilibrist komen. 

)p de plaa 
een bfeld 

fs. links- 
wan een 



Onder leiding van pater Leopold Verhagen hebben tien 
,,kloekew Trinitariërs met een eveneens ,,kloeke" Theo v. 
Goor (oesa7) een tweetal weekjes in Parijs doorgebracht om 
(onder andere) het Augustijnenklooster aldaar op te knappen. 
Het werd een onvergetelijk festijn. Dit ,,opknappen" ia voor- 
waar geen stug-door-zwoegen geweest. Neen! Hoewel er 
flink aangepakt werd is toch ook de ontspanning niet ver, 
geten. Zeker niet. 
Eerstens zij vermeld welk een hartelijke ontvangst en onthaal 
we bij de paters hadden. W e  waren ook direct al ,,thuis7' in 
het klooster. .. 
...Au travail. Haastige Theo's met grote werkschema's in 
&handen rennen her- en derwaarts. (Later bleek er slechts 
Cën Thco te bestaan, doch de traagheid van het oog deed 
vermoeden dat er één Theo in meerdere personen was). 
Luiken (18 stuks) werden van hun laag vuil ontdaan. Ver- 
volgens werd de oude verf afgeschuurd. en, beide kozijnen, 
afgekrabd. Ramen (per ongeluk) gebroken. Overal werd nu 
getimmerd, geklopt, geschaafd. geschuurd, gekrabd en ge- 
boend. 
Elf uur! Koffie,. schalt Theo van Goor. Snel een ,,sjekkie" ge- 
rold van een medezwoeger en dan maar weer verder schra- 
pen, schrobben, bomen ... ~ o v o o r t .  
Ma ar... ! Dan gebeurt er iets wonderliij!! Als een orkaan, 
als klaroengeschal, als een klaterende waterval barsten er uit 
schorre kelen de meest onmogelijke en uiteenlopende liedjes 
en liederen los. Aria's worden afgewisseld met ,,autobus- 
liedjes". Met een daverend crescendo wordt elk lied be- 
sloten. Parijzenaars blijven stomverbaasd staan, worden in 
hart, ziel en nieren gegrepen en lopen met een blijde glim- 
lach om hun lippen verder, de Hollanders voor stapelknots 
verklaremi. 
Om zeven uur wordt er gednuched en gedineerd. Oh, dat 
eten! Zo Frans en zo lekker1 De avond wordt flanerend 
door Parijs. de Viile Lnmière, doorgebracht. 
Het werk had al na veertien dagen voltooid kunnen zijn. Maar 
een kleine pech bij het vervoer van de verf was er de  oor- 
zaak van dat deze anderhalve week te laet kwam en dus ble- 
ven er &e enorme bof-erwten een weekb langer om het 
werk af te maken. 

Ach, lieve lezers, denk nu niet dat we Parijs miet gezien heb- 
ben! Maar waarom zou ik nog uitweiden over de bekende 
Arc de Triomphe, over het schilderspleintje ,,la Place du Ter, 
tre", over de Madeleine, over de clochards, over de Eiffclto- 
ren, over de vijver van Parc Saint Cloud, die op één onzer, ik 
wil geen namen noemen een mysterieiize aantrekkingskracht 
uitoefenden (de stakker was er languit in getuimeld), over de 
Saint Chapelle, die Vicky Baum ,,een blauw donrschijnend 
kristal waar het licht als fijngesponnen draden doorheen ' 
speelt" noemt. 
Tenslotte zij nog het grandioze bezoek aan Versailles ver- 
meld en ook de grootse show in het Châtelet als sluitstuk 
van onze reis naar Parijs. 
Als een bewijs van erkentelijkheid aan onze voortreffelijke 
Lok, ons aller frère Lucien, beduit ik dit (zeer onvolledige) 
verslag met ons danklied: 

Chantons pour notre Lucien, 
Ie cuisinier si bon. 

' 
Son coeur est comme sa nourriture 

I'objet demon chanson, 
si chaud, si doux, si généreux 

comme un grand vin si bon. 
nous te sommes tres reconnaissants 

tu es mon frère pour long(temps). 
B. Wiggers V1 béta 
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Vervolg ,,Sancta Maria', 
Met .t inachruiknemen van de nieuwe schooi is Sancta Maria HET B E S T E  B E E N  . -- ~ . ~-~ 

~ ~~ ~ 

tot 't vaklokalensysteem overgegaan. Docenten zullen zich niel 
zoveel meer bewegen, de leerlingen moeten na elk lesuur Maar een land aan zee heeft de zee tot land en d? z ~ e  wil 
een wandeling maken. Bovrndien is er voor de docenten en met schepen gepleogd zijn. 
voor leerlinrjrn, die moeilijk ter been zijn, een lift. Minder Is het niet machtig om met een flinke s t o m  met je vlet door 
bewegig 'lus voor de docenten. t zou zo goed voor hen zijn! alle golven heen te  gaan en kletsnat te worden, ie door de 
O p  de eerste verdieping treffen we allereerst de hibliotheek wind te laten meevoeren, O m  in het voorjaar je rot te trekken 
aan. Hier kunncii de leerlingen boeken lenen en eventiieel aan die lamlendige riemen. En  even later thuis bij de  kachel 
hun vrijc lesuren doorbrengeri. De lerarenkamer en een me- te zeggen ,,&t het een van de leukste dagen van het jaar is 
disch kahinet bevinden zich op dezelfde Ctage. geweest. E n  dan in d e  winter de boot, die de hele zomer en 
De kapel is gebouwd op de bovenste vcrdifping. In 't midden hefst met de  natuur gestreden heeft op  te  knappen en weer tot 
ervan staat een altaar, dat door de oildcrs werd geschonken. een ishuwboot te maken en het tuig op te lappen E N  maketten 
Het licht valt naar binnen door een glazen koepel in 't dak. te  maken voor de bruggen, boten of vlotten die je in het 
In de muren zullen bijbelteksteii gebeiteld worden. De teksten voorjaar gaat naken. Dit alles vindt jq bij de  junioren van 
zijn al klaar. de iniiren nog niet. Ook de kapel zal. naar men de St Jozeph-groep in Heemstede. 
hoopt. op 8 december gereed zijn. Alles onder de ervaren leiding van een ellenlange Staf, Samen 
Van  een goede en smaakvolle afwerking van de school ge- met je bak je weekend door te  brengen; aan  het hoofd van de 
tuigen de beelden en schilderijen. die nu al te zien zijti. bak een bootsman, met als helper een kwartiermeester. 
Er hangen schilderijen van Jaap Min uit Rergeii (,,Adam en Meesterlijk. Laatst in de Nieuwe Haarlemse Courant stond 
Eva". .,Madonnu". ,.De vier ruiters van de jongste dag"), te- e r  nog over onze troep geschreven, onder het hoofd ,,Zeca 
keningen van Henk Pander uit Haarlein. en  in de hal hangt verkenners maken gezonken Oostzeejacht weer drijvend. 
een schilderij van de Lek bij Schoonhovrn. evcneens van Dat  was  machtig werk. E r  was wel acht uur mee gemoeid en 
Henk Pander. het was wel aanpakken, maar het was  meesterlijk werk. 
Ook het madonnabeeldje, dat gciiiankt werd door een non Tweemaal moet je op d e  xheepsrand komen en dan na 
van de Liobastichting, die anoniem wenst te blijven, is de ongeveer een á anderhalve inaand wordt je geïnstalleerd. De 
moeite van 't noenien waard. hele troep staat opgesteld; de  groepsleiderm, de schippers, d e  

.6 

Z o  hebben de Sancta-Marianen dus een nieuw gebouw gekre- aalmoezenier, d e  stuurlieden, kortom de hele s t d ,  de junioren- 
gen, araar ze trots op kunnen zijn. Het is eigenlijk hiin cerste&,en de seniorentroep. Dan moet je hij d e  groepsleider komen, 
,.echte" schoolgehouw. E n  wij. die ons altijd iniiig niet deze de wet en d e  belofte opzeggen, de zegen vragen aan de aal- 
schoolgemeenschap verbonden voelen. kunnen als katholie- moerenier en zeggen, dat je verkenners wilt worden. Dan 
k r  Haarlemse middelbare scholieren dcleri in deze trots. worden alle insignes opgespeld, moet je de groep salueren en  

Joep Bartelsman tot slot moet je d e  St Jozefburcht nog veroveren. 
foto's: Hans Den N i i s  E n  dan het hwatepunt van  het iaar, het kamp. 

Krabbeltjes van buiten de school 
Een leraar klassieken van 't Jac. P. Thijsselyceum heeft 

aldaar zijn ontslag aangevraagd. Hij had een hoge baan aan- 
geboden gekregen bij de Melkbrigade in 's-Gravenhage en  
heeft zijn Griekse en Latijnse Vormleren de hoek ingemten .  
Hij draagt voortaan de titel ,,Hoofdmelkbrigadier" en is spe- 
ciaal belast met 't bevorderen van 't meikdrinken op de mid- 
delbare school. 
W e  huldigen zijn voorbeeld en hopen, dat vele docenten hem 
spoedig zullen volgen. Als de mammoehvet ten uitvoer 
wordt gebracht. zit er toch meer brood in de melk dan in 't - .  . 
Grieks. 

Nog meer melknieuwa Een Lyceïst uit Rotterdam heeft een 
wereldschokkende uitvinding gedaan. Hij was gaan nadenken 
over de Leus: ..Riidt veilia met melk" en heeft nu een motor .. , " 
uitgevonden, die wordt voortgedreven door melk. 
D e  uitvinding heeft veie kansen. De literprijs van m e k  ligt 
rond de veeaia cent en benzine is noa altiid een dubbeltie - .  
duurder. voor t s  zien we  economische vooruitgang van ons 
veehouderslandie, D e  vinder tobt echter nog met enkele moei- 
lijkheden: 
l ]  Bij een snelheid van 100 km per uur kookt de  melk 

over. 
Z] O p  hobbelige wegen wordt de melk karnemelk. 
31 Als d e  melk zuur wordt staat de auto stil. 
W i e  kan de uitvinder uit deze moeilijkheden helpen? Zijn 
adres is de  redactie bekend. Hij en wij blijven hopen. 

Samen met de -andere jongens anderhalve week ~ l e z i e r  be- 
leven, met elkaar samenwerken, observeren, kompasvaren. 
Kom, laat zien dat je een hollandse jongens bent en meid je 
aan, z o  gauw mogelijk, anders is het al v o l  zorg dat je erbij 
komt. 

Geerten Meijsing, IA. 

'i Is afgedaan met onze pret 
ver van tiet Tririttcif 

D e  leverisernst staart ons aan 
D e  korte broek gaat uit. 

de sprocfen zijn er al afgegaan. 
' ie leerstof is yekriiiil. 

Waiihopig wor.dei, u s i j  aansfoiids 
verwilderd onze blik 

Gij. biriterisfaandrr. bidt voor ons 
tof onze laatsfr snik 

Het zal niet lang meer duren, of Sinterklaas komt weer in 
Haarlem. D e  Sint zal, evenals voorgaande jaren, een rijtoer 
door de stad maken. O p  't Verwulft zal hem een ijsje aam 
geboden worden. To t  6 december zal hij zich uitsluitend 
bezighouden met 't opsporen van stoute kinderen. Daarna 
vaart hij via Spaarndam naar zijn vaderland terug. 

Krabklaar  

ernep 
M- 6% BUEZ % s m z o  

O.I,.V. GLORIA & M. TSCHERKOFF - J. I.. ZIELSTR.4 
WAGENWE(: 208 HAART.F.\[ - TE1,EFOON 19988  

BALLET - BEWEGINGSKUNST - FOXTROT - CHA-CHA - JIVE etc. 

SPEC1.4LE CLUBS VOOR K.K.  MIDDELBARE SCHUI.LEKEN 



BOEKHANDEL H. COEBERGH I 
Gedempte Oude Gracht 74 - Haarlem Telefoon 17517 

Gevestigd sinds 1892 
-- --- 

Algemene l Gespecialiseerd in 

en katholieke 

Wetenschappelijke 
! 

literatuur 

Boekhandel ' Antiquariaat 

Uw kolenhandelaar FRANS PERQUIN 
Groote Houtstraat 162 

Prima anthraciet 

a i f n e  vir voor maalti/d of kofflelafel 
DE FIJNSTE SOORTEN 

R EEN BIJZONDERE GELEGENHEID 

BALM 
BLOEMENDAAL 
Bloemend.ilseweg 6 0  

F!I.: Amrfsrdam.Z.. Com. Sshuyt,tr..l 38 

GiebeIs IJzerhandeI N. V. 
Ged.OadeGrach t  5 7. HAARLEM. Tel. 17438 (3 lijaien) 

R.4YON\fER'TEGEN\~~OOKDIGERS 
Lip' Slotenfabriek - Grusso pneumatisch cerccdscliap - 
P b i l i t e  13011w~h~sla~ - Hoek's Zuurstoffabrieken - Uelrer  
g e r e e d ~ c b a ~ p e n  - Sbcl l- .  BUIR- en Propagsn M i j .  Ony- 
geoium. Scliie<lain. 

zonder meer duidelijk moeten zijn maar toch is er niets za 
wispelturig als de toekomst - daarom gaat de meeiterspeurder niet 
dadelijk tot handelen over - hii trekt zich terug in zijn overdadig 
luxe woning - slaapt 3 dagen voor - de moordenaar heeft zich naar 
kaspstad begeven - daar woont ene mejuffrouw greensmouth - de 
onvermijdelijke femme fatale - de meesterspeurder denkt haar 
echter n hanoluiu - waarheen hij z c h  dan ook begeeft - twee 
dagen later in de kranten - vrouw [ewiirgd in kaapstad - wij zullen 
u detaiis besparen - de speurder eeft drie dagen nodig om over 
de blunder heen te komen - 

Firnia A. J .  VAN DER PIGGE 
t.let b e k e n d e  adres voor 

Chemicaliën en Drogerijen 

MONTY-COATS 
TRUIEN en VESTEN 
SPOKI'ARTIKEI,EN 

V ~ o r ~ e s c h r e o e n  s p o r t k l e d i n g  r r t s t  I O r e d u c t i e .  

l i i tgezonderd sclioenen 

Sportmagarijn GRETHA DE BRUYN 
Twijnderslaan 7, Haarlem, Tel. 15116 - 10070 service 

C,  REES m Schildersbedrijf 
WESTEKHOUI'STR. 34 en JACORSTR. i 

(werkplaats) 

Voor beter werk 
HAARLEM - TELEFOON i 2073 

Voor  Gas 
Water 

A Electriciteit 

T ~ C ~ ~ ~ . C / I  r~i<reuli THEO BONARIUS 
Soendoplrin 34 - I laar lern Noord - 'felel'ooii 13783 

c7eet is beslist niet nodig 
a1 Uw s c l t o o l L ~ > e k e n  

NIEUW AAN I 'E SCHAFFEN 
C kur i t  25-40 ' I o  hesparen door zoveel mogeli jk 
schoolhueker~ te kopen. 

Wij I rvere i i  d ie  i n  goede staat eii onder gnruiiiie. 

VAN DIJK'S BOEKHUIS 
OUDESTRAAT 26 KAMPEN 


