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Heb ik jullie daar toch in het vorige 
nummer een mooie palmpasenstok en zo 
gewenst! Had er helemaal niet aan ge- 
dacht dat jullie het weken, nee jaren, 
nou maak er eeuwen van, later zouden 
lezen. Een schromelijke vergissing nief- 
waar? Het zal me nooit meer gebeuren, 
neen driewerf neen, nooit meer! 
10 maart De heer Alders fluisterde ons 
met glinsterende oogjes en rode koontjes 
toe, dat hij vandaag zijn 100000e (lees: 
honderduizendste) kubus ging krijten. 
Het werd me toch een mooie, helemaal in 
kleuren. Het enige bezwaar was, dat de 
uitkomst niet bleek te kloppen. 
l 1  maart Moesten we onze spijsverte- 
rfng laten werken, in de trant van de Ar- 
beidsvitaminen, op hef stuwende ritme 
(sic!) van joelende Bietels, kermende juf- 
frouwen en stampende bandjes. Een goed 
verstaander kon desnoods nog naar het 
schoolbestuur luisteren. Weet  nu tenmin- 
ste dat ik kan leren bridgen. 
14 maart Voor de verandering heb ik 
mijn goudvis weer ter hand genomen. 
18 maart Hadden enkele griepbacillen 
mij als doorgangscentrum uitgekozen. 
Had er helemaal geen bezwaar tegen, in- 
tegendeel. 
20-25 maart Ben vijE da>en lang met 
allerlei pepmiddelen naar school gewerkf. 
Er is waarschijnlijk een hausse geweest 
in de verkoop van druivesuiker en aan- 
verwante artikelen. Hoe de leraren deze 
keer weer aan al die godsonmogelijke on- 
zin, die je dan nog moet beantwoorden 
ook, kwamen is mij overigens nog steeds 
een raadsel. , 
25 maart Vandaag bereikte mij de tra- 
gische tijding dat mijn grote voorganger 
Paul van Bueren een andere wereld is 
ingegaan. Dat hij ruste in vrede. 
26 maart - 12 april Hadden we paas- 
vakantie, en terecht. 
29 maart At die dag een ei, nog een ei, 
een chocolade ei, een gewoon ei, een 

fondant ei, een heleboel   aas brood en 
werd toen misselijk. Moeten ze verbie- 
den. 
31 maart Vormde op de rest van de 
school geen uitzondering en ontving mijn 
rapport oftewel verslag. Het was in één 
woord: geweldig. Hoe de ouwelui er over 
dachten laten we buiten beschouwing. 
8 april Moest helemaal in Zaandijk 
zijn. Goschkrammennikkels waf is dat een 
eind weg. Ik ben er gekomen, vraag niet 
hoe, maar het is zo. Het verloop van de 
terugreis is mij helaas helemaal ontvlofen. 
10 april Kwam vandaag een psycholoog 
tegen, let wel: op amateuristische leest 
geschoeid en de ontmoeting was op 
vriendschappelijke voet. Het was anders 
wel een bijzondere ervaring. Als je iets 
zei, sprong de figuur in kwestie huizen- 
hoog op, stootte zijn hoofd aan het pla- 
fond, kwam weer neer en riep dan en- 
thousiast. .,Dacht ik het niet, dat ligt he- 
lemaal in je aard of ,.Dat moest je wel 
zeggen, anders klopten mijn berekeningen 
niet". Uit alles bleek dat ik het ideale 
proefkonijn was. Het moet me alleen niet 
te vaak gebeuren. Je wordt er helemaal 
knetter van. 
13 april Moesten we weer naar school. 
Leuk joh! 
16 april Ene Geurink, ja die, gaat een 
verzoekgrammofoonplatenprogramma 
(wat een hopeloos woord) samenstellen. 
Volgens insiders is dat al een onderdeel 
van zijn verkiezingscampagne van vol- 
gend jaar. 
22 april De heer Helwig heeft mef 
domme kracht een deurklink in de nieuwe 
vleugel gebroken. Voorwaar, een presfa- 
tie. Blijkbaar is hij dan toch niet zo hard 
aan body-building. toe zoals sommigen tot 
voor korf meenden. 
26 april Hadden we vrij, hadden jullie 
nief gedacht hè. 
28 april W a s  het een van de grootste 
dagen in de annalen van ons dierb're 

Cass. De hele kantine zat vol met knurf- 
tjes die min of meer geinteresseert wa- 
ren in het wel en wee van de Neger, van 
alle kanten bekeken. Na de pauze, toen 
eenmaal de huiswerkvrijbriefjes waren in- 
vuld bleek 99% te zijn verdwenen. Een 
gezond standpunt, niet waar? 
l en 2 mei Vierden de meeste leerlin- 
gen de officiële opening van de nieuwe 
vleugel elders. Vindt het geeneens zo'n 
gek idee, kan er zelfs wel inkomen. lam- 
mer genoeg, werd er van mzj verwacht 
dat ik beroepshalve zou komen. Heb ze 
maar niet teleurgeskld. 
Al met al was het een kleine grote ge- 
beurtenis. Dit is een d,d, juist. . . een 
doordenkertje. 
5 mei Requiescat in pace. W e  praten 
er verder niet meer over. 
6 mei Heb vandaag maar eens mijn 
snipperdag opgenomen, die ik nog te- 
goed had. Zóóó'n lekker gevoel joh, zo- 
maar vrij.. .! 
Ik heb een lijflied. Peter Samson heeft 
het voor mij opgedoken. Het is zóóóóó'n 
leuk liedje. Je mag drie keer raden, ja, 
drie keer. Je raadt het toch nooit, ik zal 
het maar zeggen, het heet .,De olieman" 
van Louis Davids. Het is wel jammer, 
dat het niet .,De vullesman" heet, maar 
wat doe je er tegen? Het is zóóóó'n leuk 
liedje. . . Z o  gevoelig hè .  . . zo ingevoe- 
lig. . . ik leef helemaal met hem mee. . . 
ik voel helemaal met hem mee. . . die 
rot vrouw.. . óó het is zóó'n leuk lied- 
je.. . zóóó leuk.. . uuhh (hier hebben 
we de schrijver tragischerwijze een dreun 
op zijn hoofd moeten verkopen, daar hij 
op bijzonder ergerlijke wijze begon te 
wauwelen, Red.) 
Het spijt me, lui, maar ik raakte een 
beetje over mijn toeren. Gedachtig de 
woorden aan hef begin van deze afleve- 
ring geschreven, wens ik jullie nu reeds 
een Zalig Kerstfeest en een Goed 1965. 
En de babbels, jullie 

Vullesman. 

BESTE LEZERS 
Zoals jullie weten is er onlangs naast het grote aantal 
,,schoolklubs" eindelijk een echts ,,kunstklubW opgericht. Hij 
heet: ,,De klub Trinitas". Vreselijk leuk. W i j  zijn super- 
modern en proberen voortdurend op de hoogte te blijven 
met de nieuwste stromingen. W i j  gaan naar tentoonstellingen 
en lezingen van moderne kunstenaars en schaffen van ons 
contributie-geld toepassende lectuur aan. Sinds kort hebben 
een eigen ontmoetingscentrum: ,,In het Schuurtje". 
I-Eier komen de leden bijeen om er te schilderen en te beeld- 
houwen, te praten over de kunst en jazz te draaien. 
De klub wil een ontmoetingscentrum worden voor jonge 
mensen die behalve over de kunst ook over de meer alge- 
mene zaken en problemen van hun jong mensdom willen 
praten. Een plaats waar je fijn met anderen over je proble- 
men kunt bomen, vriendschaps ontmoetingen kunt hebben. 
Dit is het waar jullie zolang op hebben gewacht een echte 
,,school-kunstsoos"! 
Over op de orde van de dag: onze kunstrubriek en de 
agenda. Beste kunstgrijpertjes, daar gaan we. 
In het expositielokaal ,,Barazotsche" exposeert momenteel 
de schilder-beeldhouwer Deseie. Deseie, uit Brugge (België) 

afkomstig, is een artiest van de allerlaatste stromingen. Zijn 
werk vertoond invloeden van ,,Shokbread" en ,,Green-top- 
art". 
Gecombineerd geven ze aan het werk van Deseie bijzondere 
sferen. Zijn werk is irreële non-configuratie van neo-inter- 
kosmische extronen-stahetsets. Inderdaad het allernieuwste. 
Een van zijn meest typerende werken is wel: Elizabeth,,, een 
zg. ,,move paitingpicture". ,,ElizabethH, een non figuratief 
figuur, schildert door een ingewikkeld mechaniek om haar 
zelf heen. Vaalgroene vlakcirkels constrasteren met blauw- 
paarse façades terwijl de gebruikte broodkorsten het hier bij- 
zonder goed doen. Een gaaf stukje werk. Nog een hoogte- 
punt; de volslagen inductieve negatieve van N.K. (N.K. = 
Nolchodrowitsch Klartzarchdoff, de beroemde Rus vorig jaar 
gestorven). Bijzonder suggestief uitgedrukt in een pek-papier- 
beton constellatie. 
Twee tops uit de expositie van i 30 van zijn jongste wer- 
ken. Zeer zeker een bezoek waard dus (leden op vertoon 
van lidmaatschapkaart vrij entree). 
Onze eerstvolgende bijeenkomst is niet zoals gebruikelijk op 
donderdagavond maar op vrijdagavond 12 juni, To t  dan en 
zeg Bennie, neem je die reproductie wel weer mee? O.K. 

Frits 
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Hiermede is dan het zesde nummer van het mij, en hopelijk 
ook u zo dierbare schoolorgaan ,,Tolle Lege" wederom in 
uw handen en onder uw ogen gekomen. De heren redakteu- 
ren hebben nog meer dan gewoonlijk hun beste schrijftalenten 
moeten aanspreken hetgeen, zoals ge had kunnen verwachten 
gepaard ging met ondefinieerbaar gezucht, zweetdruppeltjes, 
driftbuien en andere, voor de buitenstaander niet te verklaren 
verschijnselen. Deze kring van buitenstaanders groeit helaas 
per nummer en dit is één van de punten waarover de redaktie 
zich diepe zorgen maakt. Wij weten wel dat het bijzonder 
moeilijk is om de drempel tot het domein van ,,Tolle Lege" 
in één keer te nemen en dat de huidige middelbare scholier 
het zó enorm druk heeft, maar och, als u zich eens een kwar- 
tiertje vrij kunt maken van alle dagelijkse beslommeringen 
grijp dan eens naar de schrijfstift en tracht uw geestespmdukt 
op papier te zetten. De redaktie acht de huidige bestand niet 
houdbaar en zag zich genoodzaakt te wachten tot na de feest- 
vreugde om de nieuwe vleugel, wilde zij genoeg artikelen 
hebben om het blad redelijkerwijze te vullen. 

Sinds het vorige nummer is er weer veel gaande geweest in 
schoolverband, zo heeft Triniteits gevoetbald, gevolleybald 
(meerdere malen), gebasketbald en gefeest. 

Van dit alles zult u, dierbare lezer, sprekende verslagen vin- 
den in dit nummer van uw trouwe redaktie, die steeds met pen 
en fototoestel klaar stonden om u van dienst te zijn. 
Hoe jammer dan ook dat zij het, volgens de voorzitter van de 
schoolraad, q m t s t e  feest van het jaar op zaterdagavond 
2 mei niet allen mochten meemaken. Slechts één redaktielid 
werd oogluikend op deze avond toegelaten, terwijl twéé (!!) 
redakteuren van Mendel-Vendel, de meisjes die tijdens de 
receptie met sigaretten hadden geleurd, de mensen van het 
geluid met hun assistenten en sub-assistenten, ene Godfried 
Bomans, kortom vele niet-abituriënten of leraren, zonder eni+ 
ge moeite werden toegelaten. Het spijt ons dan OOK zeer dat 
wij u van deze feestelijke gebeurtenis geen foto's kunnen 
aanbieden. Echter zand erover. 

Een a~nder punt dat mij verbaast is het feit dat het Triniteits- 
lyceum over twee schoolliederen blijkt te besahikken. 
Waarlijk een niet te versmaden weelde! Doch wat is het offi- 
cieel erkende ~rodukt? De heer Hokkeling heeft op aandrang 
van Tolle Lege en pater Rector in der tijd een lied ge- 
maakt, waarover hij zelf ook niet bijster enthousiast is, op 
een reeds bestaande melodie en enige tijd daarvoor was ter 
gelegenheid van de 0.e.s.a. interscholaire door enkele leer- 
lingen het ,,O Saeligh Triniteits" geschapen op de wijs van 
het Engelse volkslied, dat reeds in onze vorige uitgave gepu- 
bliceerd is. Wij vragen u uw mening in de ideënbus te depo- 
neren (dient deze tenminste ook ergens voor) zodat wij de 
Rector een enigszins concrete indruk kunnen geven van de 
mening omtrent dezes bij de leerlingen aan de school. 
Als specialiteiten van dit menu wil ik het artikel van Benedict 
Ka1 over de Grevelingendam aanbevelen, welk werk hij met 
enkele foto's van eigen camera illustreerde. Ook het corps 
van medewerkers van de redaktie is uitgebreid en wel met 
Leo Meyer die voortaan als free-lance illustrator aan ons 
blad verbonden zal zijn. Reeds in dit nummer kunt u van 
zijn artistieke talenten genieten. 
Wanneer dit nummer verschijnt zullen de eindexamenkandi- 
daten red& menig kaarsje opgestokRn en pillen ge- 
slikt hebben voor hun schriftelijke vuurproef en vanaf deze 
plaats wens ik ze allen veel sukses met hun mondeling. Ook 
de nog niet zover zijnde lezers wil ik sukses toewensen met 
hun-proefwerken en vrije dagen. 

Claas Roozekrans, hoofdredacteur. 



DE OFFICIELE OPENING VAN DE NIEUVC; 'E VLEUGEL VAN HET TRIWITEITSLYCEUM 

VRIJDAGMORGEN 

Vrijdag 1 mei, dag van de arbeid, van het jaar 1964 was de 
dag, waar ctp de nieuwe vleugel van het Triniteitslyceum 
officieel in gebruik werd genomen. De nieuwe gangen waren 
echter al sinds 13 april in gebruik. De feestelijkheden werden 
geopend met 'n heilige mis in de nieuwe aula opgedragen door 
de provinciaal der paters Augustijnen drs. Hoogveld, geassis- 
teerd do~or twee pasgewijde wd-leerlingen van het Triniteits- 
De gezangen werden door de leerlingen in de nederlandse 
taal gezongen o.l.v. de heer L. Nelissen en pater S. v. Beur- 
den 0.s.a. De opkomst van de leerlingen mag redelijk ge- 
noemd worden (het bureau voor statistieken ,,van Holk" 
schatte het aantal op ruim 400), doch het zou een dergelijk 
gebeuren een veel plechtiger aanzicht hebben gegeven, wan- 
neer iedereen gezeten was en nie~t als muurdecoratie had 
dienst gedaan. Na de heilige mis begaf de meute zich naar 
zijn flesje Fanta dat naast het ontbijt aangekondigd stond 
op het programma van de schoolvereniging. Hier kwam een 
kleine organisatorische fout aan het licht, daar velen commu- 
niegangers meenden dat ook het ontbijt door de schoot1 zou 
worden aangeboden, zij werden echter teleurgesteld en aten 
mee van het oudbakken brood van hun buurman. Het ontbijt 
nog in de keelholte hebbend, haastte een ieder zich naar het 
bouwterrein en stelde zich op orders van de ,,weerbaarheidn 
uit l a  sen l b  op voor de opening van de schoo~l. 
De schoolvereniging had deze zaak aardig opgezet en om 
plm. 12 uur naderden pater Rector, de beide conrectoren en 
de heer van der Weijden in zijn functie van adviseur van de 
schoolvereniging op twee tandems de hoofdingang begeleid 
door het leidend zevental op autopeds en voorafgegaan door 
de tweekleur van het Triniteits. Langzaam kwam de stoet 
vanaf het klooster omsingeld door enthousiaste amateurfoto- 
grafen. De processie werd besloten door een koppel toekom- 
stige militairen, de buksen van de fancy-fair over hun nog 
fragiele schoudertjes en daarachter twee kereltjes met in de 
hand een eenvoudig vliegertouwtje waar aan een groot aan- 
tal balonnen bevestigd waren, die een houten symbool van 
de ,opening meetorsten. Eenmaal op het bordes van de hoofd- 
ingang bleek eenlgeluidsinstal,latie te ontbreiken doch dit mocht 
de ,rector niet weerhouden met galmende stem de bedoelingen 
van deze onofficiele opening uit een te zetten. 
Het was de opzet geweest, dat het boeket balonnen hoog in 
de lucht zou komen te hangen, maar door de straffe wind 
mislukte dit grandioos en dus werd 'het touw aan de vlatgge 
mast bevestigd waarna alle omstanders zich uit de voeten 
maakten opdat de schooldirektie de ruimte zou krijgen. 
Dit drietal musketiers moest namelijk met de op scherp staan- 
de buksen de balonnen aan flarden schiet'en, waardoor de sym 
bolische houten sleutel op de grond zou komen. De scherp- 
schutter van Noort, de schutter pater Kuypers en de man met 

de kromme loop in zijn buks, waardoor hij zeer moeilijk het 
doelwit kon raken, pater Rijkers, hadden reeds na een paar 
salvo's de sleutel op de grond en op aandringen van een 
reporter, die een bijzonder eneverend verslag gaf door de 
inmiddels aangerukte microfoon, trok de rector vijf balonnen 
uit het overgebleven aantal, wiarop tussen de reclame een 
nummer stond; kwam dit nummer overeen met het nummer 
op het uitgereikte pamflet met de schoolliederen, dan was de 
eigenaar van dit waardevolle papier de overgelukkige win- 
naar van een boekenbon, waarvoor de schoolvereniging diep 
in de kleine buidel moet hebben getast. Na de ceremonie 
protocolaire van het uitreiken van deze schone prijzen, werd 
nog eenmaal 'het schoollied meerstemmig gebruld, m a m a  
een ieder afdroop in de richting van zijn ouderlijk huis. 

C. R. 

OCHTENDBIJEENKOMST 

De ochtendziitting is evenals de andere festiviteiten een suc- 
ces en wellicht nog een groter succes geworden, hetgeen niet 
alleen te danken is aan de kwaliteit van het vertoonde evene- 
ment, maar evenzeer aan het enthousiasme, dat de lagere 
klassers wisten op te brengen. Als eerste programmanummer 
kwam de door de heer Nelissen verzorgde bouwcantate voor 
h& voetlicht. Hoewel deze bij ons natuurlijk een beetje aan- 
deed als een geforceerde poging om het succesnummer van 
het veertig jarig bestaan te prolongeren, deed het weinig af- 
breuk aan de goede kwaliteit en vele geestige points van deze 
cantate, terwijl de meeste lagere klassers bovendien het 40- 
jarig bestaan van onze school niet heb,ben meegemaakt. 
Aan het ca~baret, dat daarop volgde, wordt in bijgaande 
artikelen al voldoende aandacht geschonken. En dan hét 
grote succesnummer van deze morgen: de Beatles, dan wk1 
niet in eigen persoon, maar misschien nog wel aardiger dan 
de ,,echteH. Ondanks het feit, dat onze conrector zich reeds 
tijdens de eerste tonen zich genoopt zag verbleekt door de 
achterdeur te verdwijnen, is het een kostelijk gebeuren gewor- 
dfen waardoor de zaal tot laaiende geestdrift opgezweept werd 
Voorts dan het optreden van de Trini-band, die zijn al dan 
niet bekende nummers toch wel goed bracht, maar die ons 
inziens toch te lang op het ruime podium plaatsnamen om de 
kijker en luisteraar tot het eind toe te boeien en daarbij 
kwam nog dat er een niet gering aantal valse tonen de zaal 
in kwamen, jongens het gaat al lekker, maar er dient langer 
geoefend te worden. Tot slot dan had Han Hogeland zijn idee 
om een Top of Flop uitzending op de planken te brengen 
na veel werk verwezenlijk en ofschoon het als klap op de 
vuurpijl bedoeld was, had deze voorstelling toch niet het 



gewenste resultaat. De jury, o.a. bestaande uit de heer Koe- 
nen voldeed beslist niet aan de eisen om nl. iets aardigs te 
zeggen over de platen, waarvan de meeste inderdaad nog niet 
verschenen waren. Het geëxaggereerde gedoe van twee jury- 
leden was slechts een konte wijle leuk te noemen. Misschien 
was de eersteklasser uit de zaal nog wel het meest aanvaard- 
bare type  ondanks zijn jeugdige leeftijd, waarmee we niet 
willen zeggen, dat de heer Kwnen zijn mond niet goed wist 
te roeren. Tenslotte wist de organisator door zijn leiding de 
zaak nog wat te redden. W a t  de hele ochtend over het ge- 
heel gezien heeft opgeleverd, is moeilijk te zeggen (praten 
over de bevordering van de eenheid valt niet mee), maar 
wel kunnen we sfellen, dat dit meer moet gebeuren, het sloeg 
vrijwel bij iedereen in: de anders schuchtere jongens gingen 
met de muziek meeklappen, kortom het was enig. Gezellig- 
heid kent geen tijd, weshalve het tegen één uur liep, eer we 
voldaan naar huis terug konden keren en met ons gingen de 
rappe, en'thousiaste tongen van de lagere klassers. 

MIDDAG 

Na de wat rommelige, onofficiele opening des morgens, zou 
vrijdagmiddag 1 mei om 2 uur de officiele opening van de 
nieuwe vleugel van hlee Trini~teitslyc~eum plaaitdb@bben,. 
Een flink gezelschap genodigden, die allen direkt of indirekt 
iets met de school te maken hadden, was dan ook in de 
nieuwe, feestelijk met- bloemstukken aangeklede aula verza- 
meld. Het aantal niet-genodigden, doch bijzonder welkome 
aanwezigen, de hoogste drie klassen plus alle klassevertegen- 
woordigers met assistenten, was echter bedroevend Mein, zo- 
dat de zaal achterin een leeg aanblik bood. 
Nadat alle genodigden door bijzonder ijverige leerlingen naar 
hun plaatsen waren geloo~dst ,besteeg pater Rector het nieuwe 
trapje naar het podium om de gasten in het algemeen welkom 
te eten. In 't bijzonder begroette hij dr H. A. Gribnau, de 
inspecteur bij het middelbaar onderwijs en als vertegenwoor- 
diger van de staatssecretaris van onderwijs naar de Zijlweg 
gekomen, verder pater dr M. van Straaten, oud-rector van 
onze school, mgr C. G. van Trigt, vicaris-generaal, de wet- 
houders vaa onderwijs D. J. A. Geluk uit Haarlem en mej. 
dr M. Nolte uit Bloemendaal, drs Th.  Zwartkruis, deken van 
Haarlem, rectoren en afgevaardigden van andere middelbare 
scholen en allen die h m  belangstelling toonden voor het 
Triniteitslyceum,. Hierna zette hij zijn bedoelingen met de 
nieuwbouw uiteen waarbij ihij erop wees, dat het niet de op- 
zet u.as om van het lyceum een monsterschool te maken, dit 
om $het perso8onlij.k (!) contact tussen schoolleiding en leerlin- 
glen niet verloren te laten gaan. Verder gaf hij een kort ver- 
slag van de geschiedenis van het Triniteits en merkte tenslotte 
op, *dat ook ,de oudbouw hoognodig gemoderniseerd moest 
worden, w,aarvaor reeds lang plannen gemaakt waren. Ver- 
volgens kreeg dr  Gribnau het woord en deze zeergeleerde heer 
(als enige in jacquet) kwam met een reeks, s o m  foutieve 
cijferlijsten en sbatistiehen aansdragen, die ik u nu zal besparen, 
maar waaruit wel bl'eek, dat het aantal leerlingen in het begin 
van vijftiger jaren een hoogtepunt bereikt had waardoor 'n de- 
pendance en later de stichting van het Mende1 College nood- 
zakelijik was geweest. Deze klap waren wij echter weer te 
boven gekomen en een nieuwbouw werd nodig geacht, waar- 

mede hij de Triniteits gemeenschap van harte geluk wenste. 
Verder sprak hij de wens uit dat de ,,voortreffelijke" resulta- 
ten bij het onderwijs van heden en verleden ook in de toe- 
komst gehandhaafd moc~hten blijven. 
Wethouder D. J. A. Geluk wees met nadmk op de zo belang- 
rijke culturele vorming van de middelbare jeugd en in ver- 
band hiermee sprak hij zijn vreugde uit over het grootse bezit 
van een aula met een dergelijke capaciteit als de onze, ook 

al wordt deze dan tevens benut voor gymnastiekruimte, en 
het, nog niet ingerichte handenarbeidlokaal, waarbij hopelijk 
iets meer inzendingen voor de Haarlemse Interscholaire uit 
zal voortkomen dan tot heden het geval was. Nadat hij de 
leiding van de school geluk gewenst had met een dergelijke 
aanwinst als de nieuwe vleugel, zette de heer L. Nelissen 
zich achter de andere nieuwe vleugel ter begeleiding van een 
aantal leerlingen, die als koor d'ieriden voor de fenominale 
Simon van Geldorp, die met sonore stem een bouwcantate 
naar voren bracht, mintder geestig ,en origineel dan die 
ter gelegenheid van 40 jarig bestaan doch zeker om aan te 
horen. Uit naam van de ouders bood daarop de heer W. 
Wiesman voorzitter van de ouderraad van het Triniteits 
lyceum, een cheque aan waarmee de inmiddels gekochte 
vleugel (Bechstein) betaald kan worden. In een korte speech 
ging de heer Wiesman vooral in op de grote waarde van het 
katholiek onderwijs voor de ruim 1 miljoen die katholiek 
onderwijs volgen. Direkt hierop nam de school bezit van de 
nieuwe vleugel door middel van Martien de Brouwer, die een 
gave vertolking gaf van een bekend werk van Chopin. 
Drs L. ~ o ' l o ~ v e l d  0.s.a.. provinciaal der Nederlandse Augus- 
tijnen, ging op het onderwerp van de heer Wiesman nog wat 
dieper in en dankte, als voorzitter van het schoolbestuur alle 
sprekers voor hun hartelijke gelukwensen, alsmede de archi- 
tekt en de aannemers Sebregts met hun personeel voor het 
door hen voor de schoolgemeenschap verrichte werk. 
Na deze woorden van dank werd de plechtige zitting beslo- 
ten met een community-singing, die helaas enigszins mislukte 
door gebrek aan volume drzgende stemmen en om deze 
reden brak de heer Nelissen waarschijnlijk reeds na drie weinig 
uit de verf komende songs de sluiting voortijdig af. 
Na deze zitting was er gelegenheid om rond geleid te worden 
door het nieuwe gedeelte van de school, alsmede om in de 
hal een glaasje op het heil van het Triniteitdyceum te drin- 
ken, waarbij meisjes van het Sancta-Maria welwillend met 
kaas en andeire naverwante hapjes rondgingen. C.R. 



KABARET, waarlijk groots spelttakel 

Het is triest, maar ergens begrijpelijk, dat  zeker 40% van  de 
mensen, die gweuhtigd wagen om dit k ~ b a r e t  t e  bekijken, de  
gelegenheid niet te baat heeft genomen om van dit schouw- 
spel te genieten. Voornaamste oorzaak is  toch wel geweest, 
dat  het dansfesüjn na  afloop, vrijdagavond tenminste, maar 
tot elf uur duurde, zodat de  meesten het geheel maar hebben 
laten schieten. Toch jammer, want deze knapen hebben wer- 
kelijk iets gemist. Dit kabaret namelijk, d a t  in drie weken uit 
de grond is gestampt (één week teksten, twee weken repe- 
teren) stond waarlijk op een hoog peil. Door een pijnlijk 
misverstand is uw verslaggever niet in staat geweest, zater- 
dagavond te kamen; ook is hij niet qp het Mendel en  Sancta 
geweest, zodat hij totaal geen materiaal tot vergelijking heeft, 
maar zover hij het heeft kunnen bekijken,, was dit kabaret be- 
slist geen misbaiksel; dat dit vooral te danken is geweest aan 
de bezielende (sic!) leiding van Ton  Zurcher leldt geen 
twijfel. 
Dit kabaret kan men met recht een leerlingenkabaret noemen, 
er heeft namelijk geen leraar een hand naar uitgestoken, be- 
halve de heer Wijtkamp die de  censuur had, maar zich kon 
beperken tot het schrappen van één couplet van ,,galstenen 
en nierklinkers". 
Het qeheel kwam voor het voetlicht onder de naam ,,. . . .Ons 
(galjsteentje bijdragen . . .", een enigszins misleidende titel 
want de  meeste sketches hadden geen zier met de nieuw- 
bouw te maken, Het meeste van de elf nummers troffen mij 
,,top of flop' 'met teksten van Hans v a n  Wissen; ,,wij zijn 
de moderne intellektuelen" (tekst Ton  Zurcher, Hans van 
Wissen en Antoine van Agtmael), een nummer dat in ieder 
groot kabaret een uitstekende indruk gemaakt zou hebben, 
hoewel ik mij afvraag, of het voor mensen, waarvan ver- 
onderstelt werd, dat zij het fysiek niet tot elf uur konden 
bolwerken, wel geschikt was: ,,alleen tussen al deze man- 
nen" (tekst Antoine van Agtmael) heette bij de repetities 
nog ,,de Perzen", zodat misschien daardoor de enscenering 
duidelijk wordt; en ,,galstenen en nierklinkers" waarin met 

de meest prominente leren de spot werd gedreven (teksten: 
Frans de  Beer, T o n  Zurcher, Antoine van Agtmael en  Ide 
van Heyningen). De conferences van  Frans Willem Andries- 
sen waren wel grappig, w e  zijn echter beter gewend. 
D e  begeleiding van Bert Blans, piano en Egbert Beyk, drums 
was werkelijk grandioos. J.O.B. 

triniteits lyceum programma kaharet: 
,,ONS (GAL)STEENTJE BIJDRAGEN.. . " 
1 vleugellied 
2 de fabel van de nieuwbouw 
3 wat allemaal een luchtkasteel bleef 
4 top of flop 

I 5 wij zijn de moderne intellektuelen 
6 de schoolvereniging aktief 

1 7 hebt u wel gehoord van die zeven man? 
8 alleen tussen al deze mannen 
9 weet je nog collega 

10 galstenen en nierklinkers 
11 wij zijn dol op ons triniteit 

regisseur: ton zurcher 
conférences: f. w. andriessen 

cabarettier(e)s: 1. hagemeijer, j .  heymans, m. nijman, e. 
ringma, p. v. agtmael, j .  v. eyndhoven, 
i. v. heyningen, a. höcker, 1. herher, p. 
jansma, p. mascini, p. rusman, r. schoop, 
a. smolders, j. v. staveren, h. v. wissen. 

muziek: b. blans, e. beijk. 
choreografie: b. tiunlop. 

teksten: a. v. agtmael, f. de beer. j. geenen, i. v. 
heyningen, j. vromans, h. v. wissen, t. 
zurcher. 

décors: m. nijman. h. thoolen, 1. meyer, h. geu- 
rink, h. hogeland. 



Naar aanleiding van het stukie over de Interscholaire in 
Tolle Lege no. 5, geloof ik toch, dat de schrijver hiervan een 
niet volledig blik geeft op de zaak. 
Waarom hebben het ,,Augustinianum" en het ,,Thomas-col- 
lege" de Interscholaire in de doofpot gedaan en als Histori- 
sche gebeurtenis beschouwd? 
Niet op de eerzae plaats het organiseren was de moeilijkheid. 
Het onderbrengen van de spelers was ook geen onpverko- 
melijk euvel. Men had allereerst een deel van het internaat 
,,kunnenv ontruimen, maar beter was geweest om een adver- 
tentie te zetten in het plaatselijk dagblad. 
Alhoewel dit tot de noodoplossingen behoort. 
Bovendien bestaat de school uit ongeveer 600 jongens. Dezen 
hadden toch ook wel voor een deel kunnen zorgen. Nu dit 
alles was het niet. Maar wat dan wel? De paters in Eind- 
hoven konden het niet plaatsen dat de deelnemers en niet- 
deelnemers des avonds op een meer of minder uitbundige 
wijze uitgingen. Niet wat betreft het lawaai, maar wat betreft 
het drankgebruik. Zij meenden dat de Interscholaire meer een 
,,zuipfeest" werd. Het ging naar hun mening, niet meer om 
het spel, maar om feit dat men zich die dagen een behoorlijk 
stuk in de kraag dronk. Zijn deze paters ouderwets? 
Natuurlijk kwam er ook bij dat er misschien een heel klein 
deel uit de dikke Augustijner kas moest. 
W a t  betreft velden had men niet bang hoeven wezen. 
In Eindhoven hadden ze 4 prachtige velden, maar er zou toch 
eens te veel op gespeeld worden. 
W a t  betreft de beker die ze daar achterhielden, toen men 
hoorde dat er in Haarlem toch een Interscholaire werd gehou- 
den, waren ze hevig verontwaardigd. Zonder hen kan het 
niet. Waarob niet. Z e  hadden zich toch bereidwillig terug- 
getrokken! Neen het enige was, ze waren jaloers dat het in 
het Noorden wel kan, maar in het Zuiden niet. 
Laten wij ze nu maar flink de ogen uitsteken, misschien komen 
ze dan wel op hun besluit terug. 

Een oud-Augustinianummer. 

Aan alle oma's, moeders, tantes en andere vrouwelijke fami- 
lieleden, die oud-leerlingen zijn van het r.k. Lyceum voor 
Meisjes ,,Fons Vitae", Amsterdam-Zuid (vroeger: r.k. H.B.S. 
voor Meisjes aan de Vondelstraat 35, Amsterdam). 

\ 

OPROEP ............ ......... ...... 
31 Oktober a.s. is een grote réunie ter gelegenheid van het 
gouden jubileum van uw oude school. Indien u er prijs op 
stelt, sturen wij graag nadere berichten over de feestelijk- 
heden. Wilt u ons dan, zo snel mogelijk, uw adres zenden 
(plus vermelding van laatste schooljaar en status?) 
Veel dank bij voorbaat, namens het Oudleerlingencomité 

Frans van Mierisstraat 10 hs 
L. Wouters-Bakker (secr.) 
Amsterdam O.Z. 

DE PAASMAALTIJD 

Woensdag 25 maant, de laatste dag van de proefwerkweek 
werd 's avonds in de kantine een paasmaaltijd gehouden, 
die georganiseerd was door de werkgroep Liturgie. 
De bedoeling was om het verband tussen deze Joodse Paas- 
maaltijd en onze heilige Mis te demonstreren en tevens om de 
sfeervolle maaltijd vóór de uittocht uit Egypte te hierdenken. 
De werkgroep had gelukkig maar vijftig jongens uitgenodigd, 
zodat hierdoor de sfeer ten volle bewaard bleef. 
De tafels waren gedekt volgens de oorspronkelijke Joodse 
rythe: op iedere tafid een zevenarmige kandelaar ,waarin 
kaarsen stonden, een schaal met matzes, het ongedesemde 
brood, afgedekt met een witte doek, aan beide kanten een fles 
wijn, een paar bakjes met zout water en op de borden lagen 
de bittere kruiden. 
Aan iedere tafel zal een tafelpraeses, die verantwoordelijk 
was voor de goede gang van zaken aan zijn tafel. 
Bovendien was er nog een leider, pater van Beurden, die de 
taak vervulde als de priester in de heilige Mis en een uit- 
legger, die op alle handelingen gedurende de maaltijd toe- 
lichting gaf en een lector, die een stuk van het verhaal over 
de uittocht uit Egypte voorlas. 
Bij het begin van de maaltijd stak de Moeder, mevrouw van 
Noort, de kaarsen aan. 
Onder het openingsgebed hieven we het eerste glas wijn, dat 
op ,,deskundige" wijze was volgeschonken, op en ledigden 
dit. 
Vervolgens doopten we het eerste groene kruid in het zoute 
water en aten dit op, waarna ook de rest van de bittere 
kruiden, zoals de mierikswortel, werden genuttigd. 
In de volgende gangen werden nog enkele gebeden en uit- 
leggingen uitgesproken en nog een glas wijn gedronken. 
Aan het eind van de derde gang werd het Paaslam op 
plechtige wijze naar de Leider gereden. Dit lam moest aan 
enige eisen voldoen. zoals: het moest een mannelijk onge- 
schonden dier zijn van nog géén jaar oud en gebraden op 
een gekruist spit. 
Nadat door de Leider over het lam een gebed was uitge- 
sproken werd het weer weggerold en achter in de kantine 
dom een van de concierges op vakkundige wijze ontleed. 
Ondertussen werden schalen met doperwten, rijst en jus rond- 
gedeeld en werd tevens nog een glas wijn ingeschonken. 
Daarna werd het Paaslam verdeeld en kon de eigenlijke 
maaltijd beginnen. Gedurende deze maaltijd werd er onder 
elkaar geanimwe~d, soms zéér geanimeerd (misschien door de 
wijn?) gesproken. 
Deze maaltijd werd besloten met de vijfde gang. 
Die bestond hierin, dat er bij een glas wijn een stuk matze, 
dat op plechtige wijze gebroken was door iedere tafelpraeses 
opgegeten. Dit hele gebeuren werd afgesloten met een af- 
scheids annex dankgiebed. Na nog wat nagetafeld te hebben 
gingen we naar huis .Dankzij de voortreffelijke organisatie 
van de werkgroep Liturgie is deze avond een groot succes 
geworden. 
Mede door dit succes heeft de werkgroep besloten deze maal- 
tijd volgend jaar te herhalen. G. J. en R. M. 



NEERLANDS ENIGE T ELEFERIQUE 
Het is wel mogelijk, dat ook ergens in z u i d - ~ i m b u r ~  bij 
wijze van toeristische attractie een kabelbaantje staat maar in 
ieder geval heeft Nederland er één van formaat en die staat 
in Zeeland. De Fransen hebben meer ervaring miet ,,téléféri- 
ques" dan wij en de 2 kabels en de rood gelakte gondels zijn 
dan ook uit Grenoble afkomstig, terwijl een Franse ingenieur 
er nog altijd op toeziet, hoe de installatie tussen Goeree- 
Overflakkee en Schouwen-Duivenland wordt opgesteld. 
Deze kabelbaan zal ier echter zeker niet voor dienen om dui- 
zenden mensen te helpen hun vakantie door te te komen; de 
gondels zijn trouwens niet geschikt voor personenvervoer, 
want het grootste deel van de ruimte wordt in beslag geno- 
men door een dieselmotor, zodat er met moeite misschien 
4 mensen in kunnen. Deze kabelbaan is dan ook niet het 
hoofdbestanddeel van het nieuwste Zeeuwse recreatiecentrum 
maar een experiment van de Deltadienst, die met behulp van 
deze installatie het sluitgat van de Grevelingendam wilt 
dichten. 
Deze dam wordt ook gebouwd om te voorkomen, dat men 
gedwongen is hoofdafsluitingen in het Brouwershavense Gat 
en de Oosterschelde precies tegelijk klaar te krijgen. Stel je 
voor, dat men het Brouwershavense Gat zou afsluiten zonder - 

ofwel tegelijkertijd htzelfde te doen met de Oosterschelde, 
ofwel een dam te bouwen'in de Grevelingen. Dan zouden 
miljoenen kubieke meters water via Oosfierschelde, Keeten, 
Mastgat, Zijpe 2 x per dag van en naar het waterbekken 
tussen Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland vloeien. 
Nu kan het smalle Zijpe, hoewel het meer dan 30 meter, diep 
is, zoveel water onmogelijk verwerken. De seerke stroom zou 
aan beide zijden de dijken aantasten, met als gevolg het on- 
derlopen van Schouwen-Duiveland en St Philipsland. 
Z o  zouden de problemen alleen maar groter worden, maar 
na de afsluiting van de Grevelingen zal dit gevaar geweken 
zijn. E r  zijn nog andere grote voordelen, al zijn die voor de 
Deltawerken zelfs slechts bijkomstig: de afstand Rotterdam- 
Schouwen Duiveland wordt 30 km korter, (tegelijk met de 
Grevelingendam komt ten westen van Numansdorp een brug 
over het Haringvliet Maar, die de Hoekse Waard met Goe- 
ree-Overflakkee zal verbinden) en de Plaat van Oude Ton- 
gen, waar de dam overheen loopt, zal na afsluiting voorgoed 
droogvallen en een prachtig strand vormen. 
Het is natuurlijk wel duidelijk, dat je niet kunt beginnen met 
domweg keien in het water te gooien: men wil eerst haarfijn 

weten hoe het gesteld is met de bodem, de stroming en de 
golfslag. Met gaat dan ook ijverig gaatjes boren in de bodem 
op zoek naar eventuele slapple grondlagen. Inderdaad was 
het nodig om een slappe zandlaag, die zich onder water 
bevond op de plaats waar nu het noordelijk gedeelte van de 
dam, dat op Goeree-Overflakkee aansluit, ligt, weg te zuigen 
en er goed zand voor in de plaats be brengen. Ook wordt het 
bodemprofiel vanzelfsprekend zeer nauwkeurig uitgetekend; 
De kracht van de stroming wordt gemeten met een torpedo- 
vormig apparaat, dat aan de voorkant een propellertje heeft. 
Als men het in het water houdt, doet de stroming bet propel- 
l ~ t j e  draaien. Na een bepaald aantal omwentelingen geeft het 
apparaat een duidelijk hoorbare tik en hoe meer tikken per 
minuut hoe sterker de stroom. 
Midden in het water van de Grevelingen staan ook een stuk 
of 3 golfmeietpalen. Deze tekenen automatisch gegevens aan 
over golf- en waterhoogte. Regelmatig vaart de Deltadienst 
uit om deze gegevens op te halen, die dan verder worden 
uitgewerkt op het kantoor te Zierikzee, van waaruit alle 
werkzaamheden gecoördineerd worden. Ook in de Ooster- 
scheldie en het Brouwerhavense Gat staan zulke golfmeet- 
palen, zelfs één een heel eind de Noordzee op. Die laatste 
is het modernst: de hoo'gte van een golf wordt uitgedrukt in 
een elektrisch stroompje, dat bij deze golfmetpaal met een 
F.M.-zendrtje wordt uitgezonden naar een ontvanger op de 
vuurtoren van Schouwen-Duiveland. Via een telefoonlijn 
gaat dit stroompje door direct naar een apparaat, dat zich in 
een kamertje van eerder genoemd kantoor bevindt. Dat appa- 
raat zet het stroompje om: in een op- en neergaande lijn op 
grafiekpapier, De horizontale as van de grafiek is de tijd, de 
verticale de hoogte van de golven. Ditzelfde gebeurt eigenlijk 
ook bij de ,,ouderwetse" golfmeetpalen, zij hebben alleen geen 
zendertje en bovendien kunnen hun gegeven alleen maar 
visueel worden uitgiewerkt. Bij het modernere systeem wordt 
de grafiek verwerkt tot een ponsband, die men maar in een 
compter hoeft te stoppen om even later op alle vragen een 
antwoord te hebben. 
Behalve zichtbaar (in die grafiek) kan men de seinen van het 
F.M.-zendertje ook hoorbaar maken. Je hmoort dan een voort- 
durend harder en zachter wordende fluittoon. Een paar keer 
is het gebeurd dat het zendertje uitviel, toen kreeg men Hil- 
versum I, Hilversum I1 of telefoongesprekken. 
Pas na een paar jaar van berekeningen wordt het tracé van 
zo'n dam definitief vastgesteld. Z o  heeft men nu voor de 
Oosterscheldedam noq de keus uit 4 mogelijkheden. 
Het tracé van de ~ r ~ v e l i n ~ e n d a m  loopt door een zogenaamd 
werkgebied, d.w.z. een gebied voor twee tegengestelde stro- 
mingen elkaar ontmoeten. Hier zijn het de getijdestromingen 
van het Brouwershavense Gat en het Zijpe. Z e  heffen elkaar 
gedeeltelijk op, zodat er weinig stroming is, wat natuurlijk 
goed uitkomt. 
Toen is de N.V. Dijkbouw dan begonnen met de uitvoering 
van dit grote karwei, te groot voor één aannemer. Daarom 
werken in deze N.V. een aantal aannemers, ieder met hun 
eigen specialiteiten en machines samen. De arbeiders komen 
wel voor het grootste deel uit Zeeland, maar er zijn er ook 
heel wat uit andere delen van Nederland, mensen, die alleen 
in het weekend thuis zijn. Dag en nacht wordt er nu door- 
gewerkt aan het gereed maken van de kabelbaan, met behulp 
waarvoor het 1200 m brede sluitgat zal worden volgestort. 
Tot die breedte is de eens 6-7 km brede Grevelingen terug- 
gebracht door de bouw van een sluis bij Bruinisse, de dijk 
op de plaat van Oude Tongen en de dichting van het Zui- 
delijke sluitgat met caissons. Vaak hoeft die sluis niet dienst 
te doen, er is hier maar weinig scheepvaart. Na de voltooiing 
van de dam zal hij het even wel druk krijgen: dan verhuist 
die Deltadienst met zijn hele hebben en houwen van het 
Zijpe naar de werkhaven voor het afsluiten van het Brou- 
wershavense Gat. Na de dijkaanleg op de Plaat voor Oude 
Tonge heeft men de zuidelijke geul afgesloten door er in één 
klap 3 caissons tegelijk in te varen. Haast niemand is er 
naar komen kijken, want na het Veerse Gat zijn we dit 
schouwspel wel gewend. 



Nu vraagt men zich natuurlijk af: waarom gaan we, als het 
met die caissons zo goed gaat, zo niet door? Eigenlijk vooral, 
omdat de staat tach niiet zo driest met onze belastingcentjes 
omgaat, als men wel denkt. De caissonmethode is namelijk 
wel goed, maar toch ook tamelijk duur: zo'n ding komt al 
gauw op 1% miljoen gulden te staan en bovendien moeten 
er nogal wat voorbereidingen worden getroffen, voor zo'n 
gigantisch blok beton op de voor hem bestemde plaats tot 
zinken kan worden gebracht. Hij moet immers op een vol- 
komen vlak grondvlatk terechtkomen, anders zou de zee door 
een onderwaterpoort toch nog in de achter de dijk gelegen 
Krammer kunnen doordringen. De kabelbaan is er natuurlijk 
ook niet voor een appel en ei gekomen, maar die kan als hij 
aan de verwachtingen voldoet, opnieuw gebruikt worden bij 
andere' afsluitingen en hij eist niet zoveel voorbereidingen 
als de caissonmethode. Het wordt ook als een voordeel be- 
schouwd dat de sluitgat nu niet langzamerhand nauwer zal 
woden, maar langzamerhand ondieper, zodat de stroming 
steeds minder krachtig wordt. Hij zal de kans niet krijgen 
om het materiaal, dat de gondels bij ladingen van 10 km uit 
hun stalen netten in het water zullen storten mee te sleuren, 
want dag en nacht zullen de gondels volgens een tevoren 
vastgesteld schema met korte tussenpozen hun vracht in de 
Grevelingen laten plonzen. Eerst gaan Belgisch natuursteen 
en mijnsteen in de ongeveer 18 m diepe geul, daarna wordt 
er een dijklichaam opgespoten van zand en grint. Men weet 
nog niet precies, hoe de kabel zal reageren, wanneer hij in- 
eens tien ton minder hoeft te dragen en men gaat ook onder- 
zoeken, hoe de bodem, waarop de 3 torens die de kabels 
dragen, gefundeerd zijn, reageert, wanneer de hele zaak in 
werking is. O p  het kunstmatige eiland, waarop de middelste 
van de 3 torens staat, steken vlak naast elkaar 2 roestige 
pijpen de grond uit: de boorgaten, waarin de  appartuur voor 
deze onderzoekingen zal worden neergelaten. En zo zullen 
er nog veel meer dingen zijn, die men uit dit experiment te 
weten wil komen. Vanaf Bruinisse leidt een weg over het 
reeds gekomen deel van de dam naar de verbreding aan het 
uiteinde, waar een paar houten keten, het eindstation vail de 
kabelbaan en grote bergen keien te vinden zijn. 
O p  de achtergrond de 3 torens, die op hiet moment, dat ik 
daar was, nog maar één slap hangende kabel droegen. 
Wanneer in juni de zaak gaat draaien lopen de gondels van, 
deze kabel (de linker op het schetsje) over de door stalen 
pijlers gedragen rails. Z e  passeren dan de geweldige contra- 
gewichten, die de kabels op spanning moeten houden en stop- 
pen boven een kuil in de grond, waarin het stalen net onder 
de gondel wordt neergelaten. Als dit gevuld is, wordt het 
weer opgetrokken en de gondels rollen verder tot het einde 

MIJN ANTWOORD 
Liefste, dank je 
voor jouw schrijven, 
'k heb ontvangen 
jouw gezang. 
Liefste, vroeg je, 
of ik 's avonds 
heel in de verte 
sterren zag? 
Liefste, lach je 
'k zie het fonk'len, 
als jouw ogen, 
zwart omzoomd. 
Liefste, droeg je, 
zoals Vennus, 
in jouw haren 
witte paar'len? 
Liefste, zag je, 
mij aan zee staan 
naar jou kijken, 
schone nacht? 
Liefste, weet je, 
dat ik wenste, 
dat je steeds in m'n 
armen lag? 
Liefste, kom je 
in mijn armen 
en blijf bij me 
voor altijd! 
Liefste, geef je 
mij jouw lippen, 
'k kus ze vurig 
liefdevol 
Liefste, voel je 
ik aanbid je, 
en bemin je, 
koningin71 
Liefste, vlei je 
op jouw zetel 
in mijn borst, m'n 
kloppend hart. 

F. Knuvelder, V B  

van de rails. Dat einde is draaibaar en kan de gondels zo 
overzetten op het rijspoor af op de rails, waarlangs zij 
rechtstreeks naar de rechter kabel rollen. Nadat ze dan op 
een tevoren vastgesteld plaats hun last hebben laten vallen, 
lopen ze door naar de overkant, komen daar opnieuw van 
de kabel op rails terecht en worden door nog zo'n draaibaar- 
stuk rails weer op de linkerkabel gebracht, waarna het hele 
verhaal van voren af aan begint. 
O p  het ogenblik is men nog slechts bezig met proefdraaien 
en controleren. Maar als ze eenmaal beginnen:dan is de 
zaak +cht voor je het weet, zegt men daar. 
Dat ,,voor je het weet" zal we3 overdreven zijn: ik ben er wel 
zelaer van, dat ook hier de burgemeesters van de gemeenten, 
die door de dam met elkaar verbonden worden, er nog wel 
op tijd lucht van zullen krijgen, dat het bijna zover is en dan 
als eersten over de nieuwe verbinding naar elkaar toe zullen 
lopen, net als bij de sluiting van het Veerse Gat. 
En daar zullen dan zeer veel anderen getuige van zijn. In elk 
geval komen we nog dit jaar dank zij de Franse ,,téléfériqueH 
een flinke stap dichter bij de voltooiing van de Deltawerken. 

B. Kal. 111 



GEDICHTEN 

DE VLINDER EN HET GRAF 

Onder hun voeten knerpt het grind; 
Er schuifelt een vrouw met haar kind. 
De vrouw weent stil, het kind lacht. 
Wat is het toch dat hen hier bracht? 
Het is een graf met een zerk van graniet - 
Dat is de reden van haar verdriet. 
Het kind lacht, het begrijpt moeder niet - 
De vlinders zijn het enige dat het ziet. 
De vlinders vliegen hun fladderende vlucht. 
De vrouw knielt neer en slaakt een zucht. 
Gelukkig zo'n kind, dat vlinders geniet, 
Niet ,,stillestaat" noch ,,ommezietn. 

E. t. B. 

WOLKEN 

Wolken, met randen van bladgoud, 
Wolken, zo wit als bergen zout, 
Wolken, die-ons regen geven, 
Wolken, die al wat groeit laat' leven, 
Wolken, soms als een wilde beer, 
Wolken, dan weer als lammeren zo teer, 
Wolken, als spreeuwen in snelle vlucht, 
Wolken, als Gods schepen in de lucht. 

E. t. B. 

SONNET 

Ik voel me als loop ik langs een ven 
waarin de stralen van de maan weerkaatsen 
één ronde lichte vlek alsof ik ben 
waar mijn gedachten aan jouw niet verplaatsen 

Ik voel me als loop ik in een cirkel 
ik kan er niet uit, want jij bent die ik ben 
en verder. . . er komt bloed uit mijn pen 
omdat . . . het is die prikkel. 

Want straks dan zie ik jou weer 
Daar kan niemand tussen komen 
Dan is er geen genante wereld meer. 
Dan geloven we weer tussen de bomen 
en zingen we de vogels uit het bos 
en dan pas komt die prikkel los. M .M 

CLOWN 

Clo"ncklein in zijn broek 
met stenende wangen 
harmonika mond 
laat treurend belachen 
mijn grappen 
is zot 

Cees v. d. Putte 



Plenaire zitting van Cassiacum over ,,De Neger" op 28 aprii 
Deze avond is tamelijk saai geworden, iets dat niet zo erg 
zou zijn geweest, indien er niet zo veel jongens gekomen 
waren. Maar het vooruitzicht op huiswerkvrij de komende 
dag heeft hen dat enigszins doen vergeten. Dat de avond 
zo saai was had tweeërlei oorzaken. D e  geschiedenis-groep 
is teveel in detailwerk vervallen en na afloop van de inlei- 
diagen bleek er geen tijd meer voor diskussie, doch op de 
volgen.de zitting van Cassiacium zal alles ruimschoots goed- 
gemaakt worden, omdat u dan uitsluitend over ,,de Neger" 
met al zijn problemen gediskussieerd zal worden. Om u gele- 
genheid te geven iets nader de zaken tie bezien volgt hier een 
klein verslag over wat op 28 april jl. besproken is: 
D e  geschiedenis-groep: Zuid-Afrika, historische ontwikkeling 
van de afstand tussen blank en zwart als gevolg van verschil- 
len van sociaal-ekonomische aard. 
ZO ook een historisch overzicht van slavenhandel, slavernij 
en de afschaffing ervan in de U.S.A. 
D e  literatuurgroep kwam met enige kenmerken naar voren in 
de huidige negerliteratuur en gaf twee voorbeelden van neger- 
literatuur. 
De sociaal-ekonomische groep ging hierna nader in op de 
huidige problemen op dat gebied. 
Een meer gedetailleerd verslag zal op de volgende zitting 
van Cassiacum, aan de diskussies over ,,de Neger" vooraf- 
gaand, voorgelezen worden. F. Teutscher. 

Als jouw zwarte lippen 
een gospelsong bidden 
luisteren mensen, stille zaal, 
hoort, jouw stem gaan achterhalen 
klanken, echo's, die verdwalen 
in jouw warrig zwart verhaal 

hoort, hoe wildse stromen 
terug gaan komen, 
fris bruisend vocht 
en kano's zwoegen 
stroo~opwaarts moeten 
jouw gezicht vertrok 

verweg kringen, springen dansen 
gilt vreugd, vloeien dranken, 
dronke tovenaars geesten, 
die het ritme opzwepen 
wilde van zweten 
jouw ogen feestten 

rijke plantages passeren mij 
bevloeid met bloed van slavernij 
stukgeslagen vrouwen, mannen 
met het oerwoud in hun kracht 
bukkend, kruipend tot de nacht 
jouw spieren spanden 

Zie ik, hoe nog trekken, nekken blanken 
aan jouw halsband, hun schanden. 
want jij bent hun hond, 
die jankt van de honger 
de trappen, de kornmer 
jouw harde mond 

Als jouw zwarte lippen 
een gospelsong bidden 
laat de mensen dan weten 
om nooit te vergeten, 
dat jij een neger bent. 

Cees van der Putt 

1 



1 

VOETBAL 
Het groots georganiseerde Paasvoetbaltournooi ligt al weer 
enige tijd achter onze mg toch kunnen we de lezer niet het 
verslag onthouden van deze gebeurtenis, al zult ge misschien 
van oordeel zijn in deze uitgave een teveel aan sport aan 
te treffen. Het lijkt het verstandigst om de elftallen van 
boveniaf te behandelen omwille van een odelijk geheel. 
TRINI I 
Onmiddellijk met dit elftal begint de ellende al, het werd a l  
in de eerste wedstrijd uitgeschakeld door het Mendel-college 
en wel met 4-2, welke uitsl'ag beslist geflatteerd is. 
De schuld van deze nederlaag ligt wonderlijk genoeg aan twee 
kanten: niet alleen bij de spelers en keeper, die ongetwijfeld 
verschillende fouten hebben gemaakt maar meer nog bij het 
publiek, nota bene van onze school. dat schreeuwend, 
fluitend en joelend langs de kant de ploeg stond uit te lachen. 
Bovendien hebben verschillende spelers meegedeeld, dat zij 
uite~st nerveus zijn geworden door een enthousiaste leraar: 
de twee keer, dat men in eigen doel schoot, had wel degelijk 
een oorzaak. W e  zullen er verder geen woorden over vuil 
maken, hoewel we de gang van zaken betreuren. 
TRINI I1 
Van te  voren was reeds beikend dat dit geen favoriet dftal 
was, maar toch waren Ier verschillende lichtpuntjes in deze 
ploeg, noem b.v. een Ton Willems en Barnhoorn, jongens 
die er wat van kunnen; hun eerste wedstrijd werd een 4-0 
overwinning, bijzonder knap, maar misschien was het beter 
geweest in de verliezersronde te zitten. Nu werd de tweede 
wedstrijd of eigenlijk de derde, want de tweede was vrijge- 
loot, verloren met de overdreven hoge cijfers 6-0, hoewel 
gezegd moet worden, dat de Jozefschool zeer goed raad wist 
met de behandeling van de bal. 
TRINI 111 
Dit was het team, waarop een ieder zijn hoop had gevestigd 
en het kampioenschap had er ook beslist in gezeten, ware het 
niet dat er in de kwartfinale op een schandalige maniier werd 
verloren. Na de overwinningen van 5-0, 5-0 en 3-1, waarin 
John Willems en Paul van Wissen een groot aandeel hadden 
rasp. als harde werker en als goalgetter, trad het 3e elftal 
aan tegen L.T.S. 11. Even voor de rust was de stand nog 2-0 
voor onze jongens, maar bet werd 2-1, na de rust 2-2 en even 
later 3-2, verloren! En dat door een ongerechtvaardigd supe- 
rioriteitsgevoel 'dat zich uitte in bijzonder nonchalant en 
slordig spel. Toch 2s dit een zeer goed elftal en belooft wat 
als eerste elftal in de toe mst. 
TRINI IV 

isp 
In een goed gespeelde eerste wedstrijd gingen onze jongens 
tegen het Lorentslyceum I11 al ten onder met 4-0, misschien 
wat te veel, maar toch niet onverdiend. Het was jammer dat 
dit entbotsiaste team al in de eerste ionde (en dat zonder 
verliezersronde) op een sterk team stuitte. 
TRINI V 
Deze ~ l o e g  heeft voor een goede prestatie gezorgd, nl. door 
door te dringen in de halve finalie, waar een nederlaag van 
3-1 te wachten stond. Als geheel was dit elftal verdienstelijk, 
er zijn daarom ook niet bepaalde uitblinkers te noemen; de 
ovemnningen waren sprekend; 6-0, 7-1, 5-3, 3-0, prima 
gedaan jongens, volgend jaar kampioen. 
TRINI V1 
Ook zij kwamen verrassend voor de dag met een plaats in 
de kwart finale middels moeizame overwinningen van 2-1 en 
3-2. In de kwartfinale dus werden ze uitgeschakeld met 3-0 

in een zeer aardige wedstrijd. De uitblinker in dit elftal was 
zonder twijfel van Trigt. 
TRINI V11 
Tot slot onze benjamins allen zeer kleine, jonge jongens, die 
ondanks hun enthousiasme tweemaal achter elkaar het onder- 
spit moesten delven met 12-0 en 3-0, maar dat was helemaal 
niet zo erg; er zitten leuke spelertjes in en aan een keeper 
als Janssen kunnen we nog veel plezier beleven. 
Dit jaar is dus helaas geen der zeven elftallen kampioen ge- 
wortden, maar een ander jaar zijn het er weer des te meer. 
Het heeft beslist niet meegezeten, maar we behoeven ook niet 
te treuren om het gebrek aan voetbaltalent op deze school. 

TRIANGELTOURNOOI 
Met goede moed trokken we ook dit jaar naar ons welbe- 
kende Mendel-College om hét basketbaltournooi bij te wonen: 
het Triangel toernooi, waar niet alleen scholen uit Haarlem 
aan deelnemen, o nee, uit het ganse land om maar wat te 
noemlen ,,Amsterdamw. En toen dit feest 's-middags osm vijf 
uur ten einde was konden we terugzien op een welbestede 
en amusante dag, want wat een sensaties hebben we beleefd. 
Allereerst dan die, dat we op een interscholair toernooi ook 
een echt goed b'asketbal.1 te zien kregen en dat werd ons dan 
geleverd door het Nicolaas lyceum, welke ploeg dan ook 
promt de winnaar werd en bestond uit jongens die allen in 
éénzelfde basketbalclub speelden, beslist geen gek idee. 

Ons team was ingedeeld in de poule met Canisius, dat niet 
kwam opdagen, Fioretti, van welke het Trini vrij gemakkelijk 
won met 36-8, maar we konden bij lange na nog niet tevreden 
zijn over het vertoonde spel, en verder moesten we in onze 
poule uitkomen tegen het Mendel-College. Dit duel was rond- 
uit teleurstellend te noemen al vochten onze jongens er hard 
voor: er zat totaal geen verband in de aanval noch in de 
verdediging, men begreep elkaar niet, kortom het liep niet. 
Daarom was de uitslag 19-17 voor het Mendel, dat ook niet 
best speelde, niet verwonderlijk. Maar de revanche zou niet 
lang op zich laten wachten, daarover verderop. 
Door het poule-systeem moesten we nu aantreden tegen de 
gevreesde scherpschutters van Nicolaas en plotseling hadden 
de jongens het te pakken. Onbeschaamd trokken onze rood- 
hemden van leer tegen hun begenstanders, goed tot zeer goed 
combinerend en met een nimmer aflatend doorzettingsvermo- 
gen. Een compliment is zeker op z'n plaats voor alle spelers, 



geen enkel uitgezonderd: Rob van Soest, Theo Bremmers 
(maakte enkele fraaie afstandsschoten) vingen goed af in de 
achterhoede, Michel Panday was overal. Marcel Taverne 
verrastte de verdediging keer op keer. E r  werd nogal veel 
gewisseld, w ook Hans van der Meyden, altijd een goede 
kracht, Rudolph Mooy had z'n lengte mee en was niet voor 
de poes, de jonge John Willems wurmde handig overal langs, 
maar nu de anticlimax, we wonnen niet, tot de rust ging het 
goed, maar we konden het niet bolwerken, hoewel de 13-25 
uitslag er mocht wezen. Voor deze wedstrijd hadden onze 
jongens nog een vrij slechte partij gespeeld tegen Pius X, 
maar toch aardig gewonnen met 30-18. Z o  kon het komen dat 
onze ploeg het wederom op moest nemen tegen het Mendel- 
College om de 3e en 4e plaats. En jawel hoor, heeft het reeds 
vermoed, we hebben gewonnen en wel 18-11. Het was een 
prima wedstrijd van onze kant, vooral na de rust, waarin we 
presteerden een 5-11 achterstand om te zetten in een 18-11 
overwinning, een kranige prestatie. Het liep allemaal een 
beetje beter dan bij Mende1 en wat ons zo lang niiet gelukt is, 
hebben we nu eindelijk bereikt. 
Jongens, een uitstekende prestatie en ga zo door, maar oefen 
veel want dat baart kunst in het spel en vooral vaart, snel- 
heid en elegance en.  . . probeer elkaar wat beter te leren 
begrijpen. Volgend jaar de eerste prijs. H. v. W. 

HET PAASVOILLEYBALTORNW 

Ook dit jaar was men niet vergeten een groot volleybal- 
toernooi te organiseren en dit vond plaats in het Krelagehuis, 
waar gedurende de hele woensdag 25 maart een aanzien.. 
lijke menigte verzameld was teneinde de teams van de (eigen 
scholen aan te moedigen of om verslag te schrijven over de 
wedstrijden. Z o  raakte ik ook verzeild in deze bekende sport- 
hal en sloeg ik de spektakels nauwkeurig gade. Om maar 
meteen met de deur in huis te vallen, zal ik dadelijk op de 
proppen komen met het voornaamste succes dat onze school 
daar behaald heeft en tot ieders verrassing is de ploeg, die 
zich met het beste resultaat heeft geweerd, het lerarenteam 
geweest. I Ongeslagen werden onze docenten met superieur 
volleybal de winnaar en daarmee de beste ploeg van alle 
scholen uit Haarlem en omgeving. Hoewel er slechts vier 
teams hadden ingeschreven, bleek daar toch uit, dat de ove- 
rige scholen zich te zwak hebben gevoeld om een ploeg af 
te vaardigen naar dit evenement. En wij zijn er ook beslist 
van overtuigd dat ons team het sterkste is en dat zelfs zonder 
chauvinisme .Hun eerste wedstrijd werd beschouwd als de 
moeilijkste, maar al gauw draaide het soepel in de ploeg en 
onder de stormachtige kreten van een niet geringe supporters- 
schare, wisten onze leraren (en lerares) telkens één puntje 
meer te veroveren, zodat de eindstand tenslotte kwam op 
18-14 in ons voor&el. Daarop moesten onze dapperen een 
poosje wachten, maar als men zag hoe energiek men het veld 
daarna betrad! Hartverkwikkend. meer dan dat, hartverove- 
rend! Door beheerst spel van onze zijde vooral van de zijde 
of Siever van wisten en vingertoppen van de heren v. Beers, 
de verrassende heer Koek en vooral ook onze beminde juf- 
frouw de Bruin, die met haar vrouwelijk schoon het man- 
nelijk geweld te glad af was op een manier die aller bewon- 
denng opwekte, wisten onze strijders hun tegenstanders de 
pan in te hakken met de overweldigende cijfers 35-8. 
Toch werd het de laatste wedstrijd nog even ,,knijpen7, (niet 
echt), maar regelmatig spelend wisten de docenten een kleine 
voorsprong op te bouwen, die tot het eindsignaal wisten te 
handhaven. Jammer dat p. Verner, die we ook nog als 
scheidsrechter opgemerkt hadden, telkens zijn verkeerde been- 
tje voorzette bij een smash en dat ondanks zijn goede vorm 
in de voorgaande partijen. Tot slot nog een complimentje 
voor de uitgekookte meneer van der Krocht en de allround 
slimmerd, de heer Bosman. En dan de senioren. Helaas is 
het met hen niet zo goed afgelopen. Hoewel onze ploeg één 
van de fiavorieten was, is het team gediskwalificeerd door 
een jammerlijke beslissing van de leiding op grond van het 
meespelen van een te oude jongeling (Simon van Geldorp). 
Maar daar er geen lieve moeder aan hielp zullen we volstaan 

met het verslaan van de drie gespeelde wedstrijden. De eer- 
ste wedstrijd was het al meteen zaak. Na twee maal tien mi- 
nuten was het 16-13 voor ons, een overwinning die we 
vooral te danken hadden aan subliem spel van Sjef Jutte, die 
over een geweldig reactievermogen bleek te beschikken, maar 
ook de anderen lieten zich niet onbetuigd. Vooral Dick van 
der Vlugt was het die in de volgende wedstrijd de toon aan- 
gaf, terwijl ook jongens als van Duinhoven, van Soest en 
van der Toorn een goede partij speelden. Met 21-12 moest de 
Detailhandelschool zijn meerder in ons erkennen. Han Hoog- 
land viel in deze wedstrijd het meest op door zijn services. 
De Christelijke Mulo uit Bloemendaal delfde het onderspit 
door totale onkunde met 31-7. Toen echter kwam het protest 
van de eerste tegenstander, de H.T.S. en we waren verdere 
deelneming uitgesloten, hoewel van Geldorp alleen tegen de 
H.T.S. had meegespeeld. In 't vervolg zullen we beter moe- 
ten letten op de toernooireglementen. 
Van de junioren is eigenlijk niemand en niets het vermelden 
waard. Alleen de derde wedstrijd werd een overwinning, niet 
door goed spel maar de zwakte van de tegenstander: 17-8. 
De overige twee tegen Karel van Mander en Christelijk Ly- 
ceum werden schandelijk verloren met resp. 22-11 en 20-8. 
O m  een goede kans te maken in de komende jaren zal er 
toch zeker steviger aangepakt moeten worden waarbij de 
training aatuurlijk de grootste rol heeft. H. v. W. 



H E T  SANCTA-MARIA TORNOOI 
Om&gd door de talloze schoonheden van de in de aanhef 
vermelde school hebben we zaterdag 25 april met genoegen 
het genoeglijke toernooitje aanschouwt, dat door onze meis- 
jesschool werd georganiseerd en wel op een schier onge- 
wenaarde manier. Om vergissingen te voorkomen wil ik u 
er hLj vaotbaat al van verw~ttiyn, dat kt x ~ k  een rrie1speJ- 
noch een gemengd toernooi was: alles, zowel jongens- en 
meisjesteams waren apart ingedeeld, terecht natuurlijk. 
Hoewel we het graag gedaan hadden, zullen we niet te lang 
stil blijven staan bij de meisjes, want dat geeft geen pas, 
behalve het feit dan dat we wel willen vertellen, wie er het 
hardst aan getrokken heeft en dat was dan Sancta zelf, vol- 
komen verdiend. En om dan maar meteen over te stappen 
naar de winnaar bij de jongens en tot onze grote vreugde 
kunnen we meedelen dat dat onze ,,eigenstew jongens zijn 
geworden, welk een pret. 
Jammer dat er maar drie verschillende' jongensteams deel- 
namen, anders was het effect was grootser geworden. 
De eerste wedstrijd werd gespeeld tegen de oude tegenstander 
uit Zaandijk, Pius X. Zonder overdrijving kan gezegd wor- 
den, dat dit beschouwd moch worden, als het hoogtepunt 
van het gahele toernooi, ondanks het feit, dat d e eerste set 'n 
bijzonder slecht spel be zien gaf, met een groot vertoon van 
onkundig vooral van onze zijde: de Pil wonnen met 15-17 
maar daarmee was de kous nog niet af. De tweede set 
bracht geweldige spanning en een telkens weer gelijk- 
opgaande strijd. De smashes en blocs wisselden elkaar snel af 
Dirk van der Vlugt en Wim groeiden naar een grootse vorm 
evenals de oudere jongens, Rob van Soest, prachtige set ups, 
Ton van Duinhoven, all-round, Tm Brouwer, uitstekend voor- 
al verdedigend werk en listig aangeven, Paul Kemp gevierd 
slimmerd, hoewel hij technisch nog enige tekortkomingen heeft 
dit alles, komt er wel op neer, dat deze set in ons voordeel 
beslist werd, maar op het nippertje met 15-13. De derde ging 
het van hetzelfde laken en pak, maar nog even beter, 15-9. 
De andere partij tegen Hilversum werd een snelle beheerste 
overwinning, met goed spel: 15-1 l,. 15-5, 10-15. Bij de laatste 
set stond reeds vast, dat we gewonnen hadden, dat verklaart 
veel. W e  willen tot slot nog even zeggen, dat pater Verner 
in het Sancta Maria lerarenbeam meespeelde had, maar te wei- 
nig talent naast zich had om de ploeg naar de zege te voe- 
ren. Ook vermebdingswaard is, dat de heer Paauw zijn han- 
delstermen aanwendde om, onze iploegen aan te moedigen, 
dank voor deze enthousiaste geste. Het aantal Trinitariërs dat 
aanwezig was viel ons ook mee. Een prachtig toernooi in de 
prachtige zalen van een prachtige school miet prachtige meis- 
jes ,nou ja zo erg is het ook niet. 

IK VERDRONK 
Toen kwam ik om in de golven 
met woedend schuimende monden 
die mij in gretig water bedolven 
en mij  dan dronken met wellust: 
het lam verslonden door wolven 

Ik wilde niet openbaren 
wat verscholen was gebleven 
al die uren, al die jaren 
dat regen en dauw op mij viel 
dat mijn storm niet kon bedaren 
O m  mij heen sloot zich het vocht, 
dat eenmaal wreed mijn leven brak 
waar ik altijd naar had gezocht: 
Dat was de uitweg voor mijn ik, 
daar 'k op aarde niet leven mocht 

Ik dank het zout, dan de algen . 
die doden in onvindbaarheid 
zij zullen niet van mij walgen: 
ik ben hun prooi, geen moordenaar: 
zij zijn nu mijn goede galgen. H. v. W. 

ZAANDIJK VOLLEYBAL 
Vanwege de niet geringe moeilijkheden, dat al dit sport- 
geschrijf vervelend wordt, zullen we dit verslagje kort hou- 
den, temeer omdat onze school geen successen van formaat 
heeft behaald. Dit is aan de ene kant te wijten aan het grote 
aantal invallers en aan de andere kant met het daarmee 
gepaad gaantie zwakke spel. Er mo-esken vier we&st&j&en in 
pouhe B gespeeld morden: slechts één verloren onze Trinita- 
riërs nl. van het sterke Nicolaas uit A'dam. Tegen de overige 
drie ploegen werd een gelijk spel behaald, geen schande, 
maar toch ook beslist geen opmerkelijke prestatie tegen drie 
vrij zwakke teams. In ieder geval Mende1 werd winnaar en 
verder was er niets zoveel belangrijks te doen, nu ja, het feest 
's-avonds was naar Zaandijkse norm erg ruig . . . 
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c\e P ~ P V Q L ~  IQ&- 

KLASSEVOETBAL 7 - C  z 

De competitie tussen de eerste Wassers is weer afgewerkt in 
een bijzonder leuke sfeer, het is toch maar leuk om al die 
kleine jongens enthouisiast achter zo'n levensgrote bal te 
zien lopen. In ieder geval werd l a  door goed spel verdiend 
kampioen, proficiat jongens. De uitslagen zijn als volgt: 

Eindstand: 
l a  - lb: 0-0 I l a  3-5 
IC - ld: 3-0 I1 IC 3-4 
l a  - IC: 3-0 111 l b  3-3 
l b  - IC: 0-1 IV l d  3-0 
l d  - la: 0-1 
l b  - ld: 3-1 

SPECIALE BERICHTEN 

Tot onze vreugde kunnen wie meedelen, dat Thijs Beelen uit 
Was 3a is uitverkoren om uit te komen in het Noordhollands 
Jeugdhockeyelftal, van harte proficiat en we wensen je veel 
succes en sterkte toe. Ook Rob van Soest is zo' goed bevon- 
den, wat zijn volleybalspelen betreft, dat hij thans de Haar- 
lemse jeugd tot en met zeventien jaar vertegenwoordigd in 
deze tak van sport. Tevens Sjef Jutte opgesteld in het dis- 
trictsteam volleybal van de Haarlemmermeer. Onze bewon- 
dering gaat naar jullie uit en we hopen, dat jullie het nog 
verder zult brengen dan deze reeds knappe prestatie. 
Tenslotte wil ik er nog even op wijzen, dat belangstellenden 
voor het schoolhonkbalteam zich nog steeds kunnen aanmel- 
den bij de sportraad. 



HET BESTE BEEN 
FABEL 
E r  was eens een klein meisjesvosje en dat heette Bettie. 
Het was een leuk meisjesvosje, en ze hield erg 
veel van lekker eten, vooral van eieren, gewone kippeneieren 
maar dat vonden de jongetjes vosjes helemaal niet erg. 
Want  zoals gezegd: het was een leuk meisjesvosje. Z e  woon- 
de in een groot bos, vlak bij een grote stad. Zodoendé 
kwam het, dat als er een dier vroeg: ,,Bettie het meisjesvosje, 
wie is dat?" er meestal geantwoord werd: ,,Gewoon, die van 
de stad" en dan wisten ze het wel. 
Bettie, het meisjesvosje, hield echter zoveel van eieren, dat 
ze op het laatst alléén nog maar van dit kippenprodukt wilde 
eten. Z e  plunderde alle hoenderhokken in de wijde omtrek, 
maar was nog nooit ontdekt. 
Martijn de Marter was in hetzelfde métier, echter ook erg 
bekwaam, maar was al vrij vaak ge- en ontsnapt. 
De boeren die in de mening verkeerden, dat hij alles alleen 
deed, begon het toch wel te vervelen en ze dachten iets uit, 
zo iets slims, want boeren zijn heel erg slim, dat Martijn de 
Marter er beslist in zou trappen. Z e  maakten een heel grote 
mand vol met eieren klaar, met daarop een mooi wit papier, 
waarop stond: ,,Aan B. de Vis in Hazerswoude" zodat het 
net leek of een voerman de mand had verloren, zo kon 
Martijn de Marter beslist geen argwaan krijgen en ze zetten 
die mand op een open plek in het bos en Jacob, één van de 
boeren, ging met een geweer in het struikgewas zitten, waar- 
door Martijn hem niet kon zien. 
Nadat enige tijd was verstreken, kwam Bettie, het meisjes- 
vosje langs de open plek in het bos, zag de mand en las op 
het papier: ,,B. de Vis in Hazerswoude", las het nog eens, en 
dacht toen". Dat is een vergissing, dat moet B. de Vos zijn, 
wat moet iemand die de Vis heet nou met eieren?" en ze 
maakte de mand open en begon de inhoud met smaak te 
verorberen. Jacob de boer, die wel een marter, maar juist 
niet Bettie het meisjesvosje verwachtte, schoot haar toen 
dood, want hij redeneerde aldus :,,Ik zit hier wel om een 
marter dood te schieten, maar dit beestje schijnt ook veel 
van eieren te houden, dus knal ik haar voor alle zekerheid 
maar neer". En dat was het einde van het leuke kleine meis- 
jesvosje Bettie en van deze schone fabel. 
Moraal: ,,Trek nooit op een dusdanige wijze conclusies, dat 

* alles op jou betrekking lijkt te hebben", of ,,Het is niet altijd: 
,,die de schoen past, trekke hem aan". 

Pieter van de Stadt 

W e  zitten op onze school met een aantal leerlingen van meer 
dan zeshonderd, dat slechts één representatief orgaan bezit 
en met het feit, dat er desondanks met de grootste moeite 
voor gezorgd kan worden, dat dit schoolblad van zestien of 
soms twintig pagina's geheel gevuld kan worden en dit werk 
komt dan vaak nog uitsluitend neer op de redakteuren. 

E n  toch kunnen we niet aannemen, dat er buiten de redak- 
teuren geen mensen te vinden zijn, die het een zekere eer 
zublen v&den een artikel in dit blad te plaatsen. 

Nog dwazer is te veronderstellen, dat men niet eens de pen 
ter hand zou durven nemen of dat men niet in staat is een 
redelijk opgebouwd stuk Nederlands proza te fabriceren. 

Is het dan laksheid, hetgeen verwerpelijk zou zijn of komt 
men eenvoudigweg niet op de gedachte om zelf, persoonlijk 
ook eens wat te produceren, hetgeen natuurlijk geheel logisch 
is, daar het blad van ons allen tesamen is en niet van een 
kleine groep uitverkorenen. Men moet goed beseffen, dat er 
voor een ieder de mogelijkheid bestaat om een bijdrage te 
leveren en mits het geschrevene opgesteld is in aanvaardbaar 
Nederlands, is de kans groot dat het ingezondene geplaatst 
wordt. Waarover te schrijven? Over alles en nog wat, is het 
simpele antwoord. Het is duidelijk, dat de meeste mensen 
zich interesseren in het doen en laten en vooral in de ge- 
dachten- en gevoelswereld van de ander. 

Dit hoeft niet noodzakelijkerwijze verband te houden met 
onze sechool. Ook al hebben de redakteuren allen een bepaald 
terrein gekregen, waarop ze zich kunnen uitleven, er is hele 
maal geen reden om aan te nemen, dat zij van die speciale 
onderwerpen meer weten dan een ander of dat zij beter in 
staat zouden zijn er over te schrijven. Indien men in zichzelf 
moet erkennen, dat men gespeend is van elk schrijftalent, be- 
staan er nog tal van andere moeilijkheden. Z o  het talent om 
te schrijven afwezig is, is er maesta1 wel een andere verscho- 
len kracht aanwezig. E r  zijn talrijke lieden, die een redelijke, 
jolige of sarcastische tekening kunnen maken (inleveren ge- 
blazen) of die als liefhebberij de fotografie hebben. 

De fotograaf van Tolle Lege zal met plezier beoordelen of 
deze foto's plaatsing verdienen en de beoordeling zal mild 
zijn, dat verzekenen we u. Ik hoop dat dit artikeltje veel 
gielezen zal worden, spoort el(kaar desnoods aan het te lezen, 
want zonder twijfel verdient het aanbeveling als er op gewe- 
zen wordt, dat Tolle Lege niet gebaseerd moet zijn op de 
ijver van een aantal redakteuren, maar op het schrijverstalent 
van de gehele school. 

Toch heeft u bemerkt dat er vrijwel voor allen talloze moge- 
lijkheden bestaan om eens wat in ons blad te doen. Wie  is 
niet een beetje trots op zichzelf als zijn eigen naam onder zijn 
eigen artikel prijkt. 

H. v. W. 
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O.L.V. GLORIA & M. TSCBERNOFF - J. L. ZIELSTRA 
WAGENWEG 208 HAARLEM - TELEFOON 19988 

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

SPECIALE CLUBS VOOR R.-K. MIDDELBARE SCHOLIEREN 



BOEKHANDEL H. COEBERGH 
Gedempte Oude Gracht 74 Haarlem Telefoon 17517 

Gevestigd sinds 1892 

en katholieke 

i 4 

Wetenschappelijke I literatuur 
Boekhandel I Antiquariaat 

Algemene Gespecialiseerd in 

F R A N S  PERQUIN 
WARMTELEVERANCIER SINDS 1887 

K 0 L E N e n 0 L E 
TELEFOON 102 12 -1 3856 -1 3857 

aijne vis voor maaltijd of koffiefafel 
NSTE SOORTEN 
EEN BIJZONDERE GELEGENHEID 

BALM 
BLOEMENDAAL 
Bloemendaalreweg 60 

Fil.: Amsterdam-Z., Corn. Schuytstraat 38 

Giebels IJze~handel N. V. 
Ged. OodeGracht  5.7. HPARLEM, T e l  17438 (S lijnen) 

RAYONVERr~EGENWOORDIGERS 
Lips' Slotenfabriek - Grrisso pneumatisch gereedschap - 
Philite Bouwbeslag - Hoek's Zuurstoffabrieken - Belzer 
gereedschappen - Shell-. Buta- e n  Propagas Mij. Oxy- 
genium. Schiedam. 

- 
WAAR BLIJFT DIE ADVERTENTIE? 

.. 

-.I 

Firma A. J. VAN DER PIGGE 
Het bekende adres voor 

Chemicaliën en Drogerijen 

MONTY-COATS 
TRUIEN en VESTE 
SPORTARTIKELEN 

Vooweschreven sportkbding met 10  OIO reducti 
Uitgezonderd schoenen 

Sportmagazijn GRETHA DE BRUY 
Twijnderslaan 7, Haarlem, Tel. 15116 - 100yo servi 

C.  REES - Schildersbedrijf 
WESTERHOUTSTR. 34 en JACOBSTR. 7 

(werkplaats) 

Voor beter werk l 

HAARLEM - TELEFOON 12073 

Voor Gas 
Water I 

$k Electriciteit l 

Technisch ~ u r e a u  THEO BONARIUS 
Soendaplein 34 - Haarlem Noord - Telefoon 13783 

&et is beslist niet nodig 
al Uw schoolboeken 

NIEUW AAN TE SCHAFFEN 
U kunt Z?-40 U/0 besparen door zoveel mogeliik gebruikte 
schoolboeken te kopen. 

W i j  leveren die in goede staat en onder garantie. 

VAN DIJK'S BOEKHUIS 
OUDESTRAAT 26 KAMPEN 


