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Mijn beste klanten, ik heb de eer u nu 
de laatste aflevering te presenteren., 
.Fijn" zult u ongetwijfeld zeggen, of u 
zegt: .,Hiep hoi". Ik zeg: ,,Hiep hoi": 
U en ik, wij allemaal hebben vakantie 
nodig, hoewel het voor sommigen een 
onverdeeld genoegen zal worden. Ik zal 
deze gebeurtenissen nog even voor u 
memoreren en dan, ja dan: ,,Leve de va- 
kantie". 
7 mei was de zoveelste kerkelijke feest- 
dag die ons rooster verstoorde. 
10 mei Hebben de zondagsvissers uit 
Lutjebroek e.o. (de vereniging L.H.C.: 
L.V.O.Z.B.: Lutjebroekse Hengelaars 
Club: Lutjebroek Vist O p  Zondag Be- 
ter) hun visgronden moeten opgeven. 
Reden onbekend. 
12 mei Ook de Poeldijkse vereniging 
R.K.P.V.V.: P.V.O.Z.B. (Rooms Katho- 
lieke Poeldijkse Vissers Vereniging: 
Poeldijk Vist op Zaterdag Beter) heeft 
zich genoodzaakt gezien naar andere vis- 
water uit te zien. Reden zie 10 mei. 
16 mei Na lezing van een verslag 
kwam ik tot de conclusie dat weer en- 
kele knulletjes, alsook onze geliefde 
schoolvrouwe in de door een of andere 
A.G.-werkgroep op laaghartige wijze in- 
gestelde vallen geloppen zijn. 
Triest, intriest moeten ze verbieden. 
19 mei Het waren wel hoogtijdagen 
voor de A.G. Een of andere A.G.-werk- 
groep (niet die van 16 mei) organiseerde 
een fancy-fair voor de arreme kindertjes 
in Kualaka Puas (Indonesië). Enkele 
charitatief ingestelde proleten kwamen de 
boel wat opvrolijken. 
20 mei De R.K.P.V.V.: P.V.O.Z.B. en 

de L.H.C.: L.V.O.Z.B. hebben gezamen- 
lijk een motie ingediend bij de A.N.Z.H. 
H.B.: I.N.E.Z.H.V.M.O.V.B. (de Alge- 
meene Noord- en Zuidhollandsche Hen- 
gelaars Bond: In Noord. en Zuid-Hol- 
land Vist Men O p  Vrijdag Befer) over 
de voor hen zo teleurstellende gedwongen 
verandering van viswater en -gronden. 
23 mei Gelokt door vele aanmaningen 
om toch vooral te komen, heb ik mijn 
fiets bestegen en koersgezet naar de 
plaats der Interscholaire. Ik kwam helaas 
te laat om de opening bij te wonen en 
heb toen in arrenmoede een stel hard- 
lopende jongefjes (een moeder naast me 
fluisterde mij in hef oor: ,,'t Is geen doen, 
meneer, 't lijkt wel uit de tropen, ' t  benne 
toch geen negertjes) bekeken al of  niet 
met een stokske in de hand (zijn wij jon- 
gens van van Oldebarneveldt pardon 
Jan de W i t  o f  niet). Naar men vertelde 
heetten deze twee spelen: voetbal en hok- 
kie. He leukste vond ik de pogingen van 
beide partijen de kieper voor zijn hoofd 
te schieten, edoch dit bleek niet de clou 
van het spel te zijn. Bij hokkie moest men 
de bal, zoals de naam al zegt, in het 
hokkie zien te krijgen; en bij voetbal in 
de kool. 
Des avonds was ik verhinderd, heb ge- 
hoord dat een van de redactieleden stevig 
.op de hak is genomen in een cabaret. 
Zoiets moeten ze nou niet doen. die ion- 
gens doen toch al zo hun best. 
24 mei Tot de bevinding gekomen, dat 
je hokkie en voetbal moet begrijpen om 
het leuk te vinden, ben ik maar wegge- 
bleven. Ben gaan criketten. 
Mijn broertje, die al jaren probeert mij 

p i e r b a r e  lezers 
Deze keer heeft men mij het schrijven van de ongeveer drie- 
duizend letters, die meestal uitgetrokken worden voor deze 
populaire rubriek toebedacht. Dit laatse nummer krijgen j'ullie 
waarschijnlijk nog netbvoor het einde van dit schooljaar in 
handen. W i j  ontvingen van een of andere (één van de vele) 
commissie een mooie brief over goedkoop vakantie houden. 
W i j  hebben dat hele geval behoudens de aanhef en de groe- 
ten aan ons ,geheel geplaatst. Je zult hem wel ergens tegen- 
komen. Ook zullen jullie een verslag vinden van de Inter* 
scholaire, een van de festiviteiten die zich heden ten dage 
met dit fraaie predicaat sieren. In dit geval is het dan de 
Augustijner-lnterscholaire, nog steeds zonder Eindhoven en 
Venlo, die voor ons op zulk grootse wijze afgelopen is. 
De voetbalbeker é q d e  hockeybeker. Gewoon om te zoenen. 
Vermeldenswaard is nog dat onze fotograaf A d  van Ame- 
rongen de eerste prijs wegsleepte bij de fotowedstrijd die voor 
het eerst aan deze Interscholaire verbonden was, met een 
foto die bij de wedstrijd bij ons op school geen succes be- 
haalde, terwijl de bij ons winnende foto er bij de Interscho- 
laire niet aan te pas kwam. Een vreemde zaak. 
Ad, overigens proficiat! 

Onze speciale verslaggever heeft nog het verloop van de 
bedevaart naar Heiloo op papier gezet. De geruchten gaan 
overigens, dat, om de sleur enigszins te doorbreken, volgend 
jaar de tocht van Heiloo náár Haarlem gelopen zal worden. 

Dit wat de inhoud van dit nummer betreft. Nu iets ander, 
Er wordt ons vrij vaak gevraagd waarom er in T.L. zulk oud- 

hokkie uit te leggen, heeft meegedaan, 
aan de Interscholaire, hij kiept, hij was 
alleen bij de tegenpartij, dus hebben ze 
verloren. 
27 mei Ik heb een nieuwe manier ge- 
vonden om zo snel en economisch moge- 
lijk van ,,het paviljoen", waar ik de les- 
sen pleeg te volgen, naar de nieuwbouw 
te komen. Gewoon op de fiets, hef is ge- 
zond en kost bijna niets. Voor mensen, 
die eventueel hetzelfde willen doen: kijk 
wel uit bij de gymzaal, je rijdt binnen de 
kortste keren iemand overhoop. 
29 mei Verscheen er een nieuw donker- 
blauw gekleurd vehikel; ras: Simca, op 
de lerarenparkeerplaats (in de volks- 
mond: ,,Zijlweg"); hef bleek fe behoren 
aan onze C.B.0.-dekaan. 
30 mei De L. H.O., L.V.O.Z.B. en de 
R.K.P.V.V. P.V.O.Z.B. hebben toch nog 
bij de vervroegde opening van het vis- 
seizoen hun snoeren en netten uit kunnen 
leggen. De K.H.V. K.H.O.Z.E.Z.B. 
(Krabbelbuurtse Hengelaars Vereniging: 
Krabbelbuurt Hengelt Op Zaterdag En 
Zondag Beter) te Krabbelbuurt (N.H.) 
heeft geheel belangeloos haar viswater en 
gronden afgestaan. De A.N.Z.H.B.I.N. 
E.Z.H.V.M.O.V.B. beschouwt de zaak 
hiermee als afgedaan, met dankbetuiging 
aan de K.H.V. K.H.O.Z.E.Z.B. voor 
het belangeloos afsfaan van haar viswa- 
ter en -gronden. 

Zoals ge ziet beste klanten een vrij rustig 
maandje, het wachten is nu op de maan- 
den der maanden. 
Veel plezier, post (voor antwoord: post- 
zegel insluiten) dient men te zenden aan 

Vullesman. 

bakken nieuws staat. Mijn beste jongens, daar kunnen wij niets 
aan doen. Ik zal jullie in kort bestek vertellen, wat er allemaal 
moet gebeuren, voordat een T.L. jullie bereikt: 
a) copy \.wordt verzameld; 
b) redactievergadering over het al of niet opnemen van de 

de copy, dit gebeurt meestal 's zaterdags; 
c) de maandag of dinsdag daarop gaan de copy en de foto's 

waarvan cliché's gemaakt moeten worden, naar de druk- 
ker; 

d) na een week, meestal 's maandags of 's woensdag krij- 
gen wij de drukproeven. Die worden nagekeken en in  een 
plakboek geplakt, dat is het verdelen van copy, foto's 
tekeningen koppen over de bladzijden, de lay-out dus; 

e) binnen twee dagen gaat dat plakboek met de nagekeken 
drukproeven weer naar de drukker; 

f) na een anderhalve week krijgen wij dan weer drukproe- 
ven van het plakboek, die worden verbeterd; nadat de 
heer Klerkx de inhoud door gelezen heeft, gaat dat weer 
naar de drukker; 

g) en dan krijgen jullie een week later de echte Tolle Lege. 

In totaal is dat dus een maand, waarvan wij ongeveer vijf á 
zes dagen de copy enlof drukproeven in handen hebben ge- 
had. Voortaan dus geen gemier meer bij ons, maar bij de 
andere partij. Bij voorbaat hartelijk dank. 
Als ik jullie dan nog vertel, dat er op één bladzijde ongeveer 
6000 (lees zesduizend) letters gaan; dat T.L. grotendeels in 
nobelletter gedrukt wordt en dat ieder nummer f 1000, - kost, 
dan hoop ik dat jullie iets meer eerbied voor ons eerzame 
schoolkrantje krijgen. Veel plezier in je vakantie en tot vol- 
gend jaar. Jaap Geenen 



Meisjes en jongens, luister goed naar het kraken van mijn 
stem, want ik heb een belangrijke boodschap voor jullie. Het 
is een boodschap over schoolboeken, ook wel leerboeken ge- 
noemd - enfin het soort boeken waaruit je verondersteld wordt 
de kennis op te doen die je later in de maatschappij al of niet 
nuttig mag aanwenden. 
Deze boeken namelijk moet tijdig (ik zeg tijdig) besteld wor- 
den. Dit is mij op hoog gezag medegedeeld en ik haast me 
mijn wetenschap met jullie te  delen. Het moét niet, dit is 
potdorie een democratie, maar men zou het zou wel een stuk 
prettiger vinden. Dus niet volgende maand met trage hand 
dat lijstje in orde maken, om maar eens iets te noemen, maar 
deze week. rr- 
OE nú. Doe het zelf en doe het nu. Anders bestaat er een 
grote kans dat de vervaardigers van het schoolboek met hun 
handen in het haar komen te zitten; er zijn daar onder ver- 
scheidene kale heren, dus jullie begrijpt tot wat voor ver- 
warde tonelen zoiets aanleiding kan geven. 
Kijk, jullie kunnen natuurlijk ook wachten tot een week voor 
de zomervakantie of zelfs tot middenin in de zomervakantie.. . 
dat kun je natuurlijk doen. Maar dan ook klagen en zenuw- 
achtig worden als je het nieuwe schooljaar zonder nieuwe 
schoolboeken beginnen moet. En niet als de verdrukte on- 
schuld en met een stem vol heilige verontwaardiging tegen 
je leraar roepen: ,,Meneer, het was mij helaas onmogelijk mij 
aan de studie over te geven, want die gemene boekhandelaar 
wil me mijn boek niet leveren". Want  die boekhandelaar wil 
niets liever en de uitgever en de drukker willen ook niets 
liever (ze hebben zelf kinderen en ze zijn allemaal gek op 
jullie), maar als een paar honderdduizend leerlingen hun 
schoolboeken allemaal tegelijk te laat bestellen, dan loopt de 
boel in het honderd (duizend). 
Laat ik een en ander met een eenvoudig maar duidelijk voor- 
beeld toelichten. 
O p  1 augustus wil iedere Nederlander (man, vrouw, opa, 
baby) in het bezit zijn van minstens één ( l )  Beatlepruik. 

Zou het dan van gezond verstand getuigen als we ons op 
31 juli om half zes 's middags met z'n twaalf miljoenen naar 
de pruikendépots begaven? Nu, geef eens antwoord! Nee toch 
immers. Dat zou een mooie b 2 1  worden, een massale knok- 
partij, waarbij meer haren verloren zouden gaan dan er 
pruiken op hoofden belanden zouden. 
Het zou ons land jaren terugzetten. 
E n  zou dat dan de schuld van de pruikendépots zijn? Kom nu. 
Dat kan niemand mij wijsmaken. Als we allemaal tijdig onze 
bestelling hadden opgegeven (voor mij 1 rode met extra pon- 
nie), dan hadden we de pruik van ons hart netjes franco 
thuis bezorgd gekregen of we hadden een keurig berichtje 
ontvangen dat hij klaar lag en of we maar zo vriendelijk 
wilden zijn om hem even langs te komen halen. 
En zo is dat met die schoolboeken ook. Want  jij die dit op- 
wekkende stukje leest, bent niet de enige die het volgende 
leerjaar nieuwe boeken nodig heeft. Die eer deel je met meer 
scholieren dan ik zin zou hebben te tellen. 
Ik kan trouwens niet zo goed tellen. Ik was vroeger namelijk 
iemanld die zijn scho<rlboeken altijd te laat bestelde. Het is 
een droevig verhaal en ik wil er niet al te diep op ingaan, 
want dat zou maar oude wonden openscheuren bij me. 
Ik bestelde mijn boeken veel te laat en er waren zelfs boeken 
die ik helemaal niet bestelde. Mijn schooltijd is dan ook min- 
der glorieus geëindigd dan oorspronkelijk in de bedoeling 
lag. Met schande overladen heb ik op een dag mijn leertijd 
vaarwel moeten zeggen. Een bittere dag waar ik nog vaak 
gruwelijk van droom. 
En dat alles omdat een merkwaardig soort luiheid mij ervan 
weerhield tijdig mijn schoolboeken te bestellen! 
Om het een beetje goed te maken schrijf ik nu maar mijn eigen 
boek,en, maar dat blijft toch behelpen. 
Wees dus wijzer dan ik, meisjes, jongens, en zorg dat je er 
vroeg bij bent met die bestellingen, dan kunnen we elkaar 
straks allemaal frank en vrij in de ogen zien. E n  dan nog 
een prettige vakantie toegewenst van jullie 

Remco Campert 
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DE TEKEN WEDSTRIJD 

Niiet minder dan zestig werken waren bij de categorie tekenen 
ingezonden, hoewel van slechts achttien inzenders. Het was 
voor de jury, o.l.v. de heer Dijkman, geen eenvoudtge 
taak om te besluiten, wie tenslotte de prijzen zou behalen, 
temeer omdat verschillende werkstukken op gelijk niveau la- 
gen. Tenslotte is de volgende uitslag uit de bus gekomen 
voor de bovenbouw: allereerst een eervolle vermelding voor 
Paul Rieu, die het niet het grote aantal heeft gezocht maar 
als naturalistisch kunstenaar stuk voor stuk goede werken 
heeft geleverd. Dat hij geen prijs ontvangt ligt in het feit, 
dat zowel Hans van Dooren als Maarten Breuker met een 
meer gevarieërde inzending te voorschijn kwamen, hoewel 
zijn werk, als gezegd, vrijwel op gelijk niveau lag. Tussen 
twee laatstgenoemde is het een werkelijk boeiende strijd ge- 
weest. Na lang wikken en wegen is de eerste prijs toegekend 
aan Maarten Breuker, al is moscilijk te zeggen waarm.  
Wij verkozen zijn inzending als geheel, alles was goed ver- 
zorgd en vrij goed afgewerkt, in tegenstelling tot vrijwel alle 
andere inzendingen boven die van Hans van Doornen, die we 
echter mee moeten geven, dat zijn vormgeving wat persoon- 
lijker was. 
De beeldhouwwerken hadden toch wel te weinig kwaliteit 
om bekroond te worden. Het waren fijne pogingen. Ook ver- 
dienen Hans van Doornen en Maarten Breuker hier een com- 
pliment resp. met artistiek, maar enigszins geimmiteerd pa- 
~ierhouwwerk en originele insecten. W e  wilden nog noemen 
Koos Kooren, die ook te duidelijk voorbeelden had genomen, 
maar wiens ,,Struisvogels" bijzonder goed waren en Lodi 
Koop, wiens werk ook de aandacht trok, maar toch niet in 
aanmerking kwam voor een prijs. 
Onderbouw: tot onze spijt was hier veel te weinig keuzemate- 
riaal om prijzen uit te rijken. Enige eervolle vermeldingen 
kunnen er echter wel af. Allereerst moeten we Michael 
Buschman uit l e  complimenteren met zijn ,,Koperen Vaas" 
met gewaagde kleurencombinaties, waarvan de verdienste 
juist was dat ze het zeer goed deden en met zijn litho's, waar- 
onder ,,Avondmaal" een knap stuk werk was. Jammer was 
dat men niet van rivaliteit kon spreken. Het abstracte doek 
van Adelbert Hin had veel mooie kleurencombinaties. 
Tenslotte dan de beeldhouwwerken in deze categorie. 
Ook hier te weinig inzendingen. De beste vonden wij ,,&m- 
promis in C-groot" van Adelbert Hin, die er verstandig aan 
heeft gedaan niet te hoog te grijpen. ,,Zittende beeldhouwer" 
van Geerten Meysing was eveneens een aardig beeldhouw- 
werkje maar van een z10 jeugidige jongen is 't toch teveel 
gevraagd om dit tot een waarlijk kunstwerk te maken. W e  
d'anken tot slot allle inzendsers voor de moeite, die zij zich 
getroost hebben en niet te vergeten &'heer Dijkman, die zijn 
onmisbare medewerking aam de teken- en fotowedstrijd heeft 
verleend bij de jurering. Al het ingezonden werk is rqedls te 
bewonideren aeweest in de nieuwbouw. mdat we maar niet te " 
diep zijn ingegaan op de werken ,,an sich". 

H. v. W. en T. B. 

FOTOWEDSTRIJD 

W i j  zijn ervan overtuigd, dat het aantal inzenders van 12, dat 
heeft deelgenomen met in het totaal dertig foto's, veel groter 
hadden kunnen zijn, indien het een ieder bekend was geweest, 
dat deze fotowedstrijd is uitgeschreven enige tijd geleden. 
Nu was het ook wel weer zo, dat de kwaliteit van een groot 
aantal inzendingen veel te wensen overliet; eigenlijk waren 
er slechts tien prenten voor serieuze beoordeling vatbaar, 
dewelke dan ook naar de Interscholaire zijn gegaan. 
In schrille tegenstelling met het oordeel van de jury die op de 
culturele avond daarvan aanwezig was is niet A d  van Arne- 
rongen met zijn foto's als eerste bekroond, doch heeft hij met 
zijn knappe werk ,,Trappenhuisv, die in  één van de vorige 
T.L.'s heeft geprijkt, de derde prijs behaald. 

Technisch bijzonder knap, maar toch een weinig persoonlijke 
inbreng, zijn de kenmerken, die de jury o.l.v. de heer Dijk- 
man er toe gebracht hebben hem deze toch zeer eervolle 
plaats toe te wijzen. De jbnge d. van Huizen uit klas 2a heeft 
met zijn camera de buitengewoon originele en expressieve 
foto ,,Toren op kolom" genomen en daarmee een 2e plaats 
verdiend. De foto getuigt van een groot talent en we voor- 
spellen deze jongen een goede toekomst als fotograaf. Het 
beste werk heeft echter geleverd Paul Rieu uit 3c met ,,Paar- 
den", op welke foto vooral opvielen de sobere, doch daardoor 
zeer mooie licht- en schaduwwerking. Het is een waarlijk 
kunstwerk, dat u al hebt kunnen bewonderen in onze expo- 
sitieruimte en nu op de voorpagina. H. v. W. 

SCHULD 

Uit een ver verleden 
kwam die herinnering: 
marcheren. in gesloten gelederen, 
één schot, dat mij onderving 

Verre velden vanwaar 
dode ogen je aanschouwen: 
zij waren nog niet klaar 
om ons te laten rouwen 

Een kanon verrast de luchten 
groene grauwe uniformen; 
van stervenden de laatste zuchten 
die zwellen tot stormen. 

Ik overzag de groene velden 
van vuur, pijn en lijden 
die niemand anders kwelden 
Wat moest mij bevrijden? 

H. v. M 
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Misschien kennen jullie het boek ,Op Safari" van Armand 
Denis, waarin op zo'n boeiende en onderhoudende wijze wordt 
verhaald over het grote avontuur, dat de ontmoeting tussen 

lier en natuur kan zijn. Zonder teveel propaganda te 
naken voor dit goede boek, vragen wij jullie aandacht 
.n facet ervan en wel de Safari zelf. 
iar met de deur in jullie huis te vallen: wij zijn er 
jd over jullie uit te kunnen nodigen voor zo'n tocht 
~erwachtse en avontuurlijke belevenissen. 
ie zomervakantie al wordt deze jacht op 'groot en 
ild' geopend; een vreedzame jacht weliswaar, want de 
iild' moet je vertalen in avontuur met een kleine en 

c=AL .',te ,A'. Een Safari dwars door Nederland, waarvoor de 
enige benodigdheden zijn een stalen ros of brommer, een paar 
toffe vrienden en een waterdichte tent om mee te kamperen. 
Voor de rest liggen alle ingrediënten voor een machtige va- 
kan++- voor het opscheppen: 

Terrei 
Wij re 

1. 
111et-I UI 

dubbelt 

Facilitc 

nen 
serveerden (in samenwerking met Staasbosbeheer) 
3n vijftig kampeerterreinen, waarop je voor een vaar 
jes per nacht kunt kamperen. 

riten 
Wij zorgden voor een grote variatie aan faciliteiten en attrac- 
ties op de routes naar de terreinen. Z o  zullen tal van bekende 
instellingen hun poort gastvrij openen voor Safarigangers. 
Een kleine greep uit de vele mogelijkheden: - Assen: het gemeentebestuur van Assen organiseert een 
ontvangst voor Safarigangers ten gemeentehuize, gevolgd 
door een busrit in de stad met bezoek aan verschillende be- 
zienswaardigheden. 

Utrecht: een stempel in het Safariboekje (verkrijgbaar bij 
de V V V )  geeft recht op een goedkope maaltijd in twee 
Utrechtse eethuisjes; bovendien wordt reductie gegeven bij 
museum- en kastelenbezoek. - Almelo: V.V.V. Almelo nodigt alle deelnemers aan de 
Safari uit voor een grote feestweek, die van 18 juli tot 1 
augustus wordt gehouden. Een speciale Safari-reductiekaart 
(kost één gulden) geeft gratis toegang tot alle festiviteiten, 
o.a. de Berliner Eisreveu, toneelvoorstellinqen, skelterraces. 

Maar ook verschillende openluchtzwembaden, zoals het prach- 
tig gelegen kristalbad in Apeldoorn en dierentuinen (o.a. 
,Artis' en ,Blijdorp'). In snelle opeenvolging noemen wij ver- 
der ,Madurodam', het Zeiss Planetarium en de Pier in Den 
Haag; het Nederlands Spoorwegmuseum te Urtecht; skelter- 
banen in Leidschendam; klank- en lichtspelen in de Abdij van 
Middelburg; gereserveerde plaatsen (f 150) op de besloten en 
steeds uitverkochte generale repetitie van de T=ptoe Delft; 
rondleidingen op Schiphol en het Nationaal Luchtvaartmu- 
seum; de Linneaushof in Bennebroek; het Brandweermuseum 
in Hellevoetsluis; de manifestatie ,Jeugdland' in de Rotter- 
damse AHOY-hallen; de Efteling in Kaatsheuvel; het Oor- 
logsmuseum in Overloon; enz. enz. 
D2ze wat willeikeuri'ge opsomming is niet volledig; zij wil 
je alleen een beeld geven van de vele aantrekkelijke mogelijk- 
heden die er zijn. 

Wedstrijden 
a Onder het motto ,Kiek er eens uit' schrijft de ANVV een 
foto-reportagewedstrijd uit: hoofdprijs een vakantiereis door 
Nederland ter waarde van 500 gulden.. . 
b Het Verbond voor Veilig Verkeer organiseert een ver- 
keerspuzzel met als hoofdprijs een 9ndrecorder..  . 
c Geluidsjagers kunnen deelnemen aan een wedstrijd van 
de AVRO en dingen mee naar een platenwisselaar. . . 
d Voor het best geschreven Safari-reisverhaal stelt de 
ANVV nog een vakantiereis in Nederland in het vooruit- 
zicht, eveneens tot een bedrag van 500 gulden. . . 
e Drie maal twee iongens zullen een dag volledig de gast 
zijn van de Kon. Ned. Heidemaatschappij en Staatsbosbe- 
heer, hetgeen de bekroning is van een wedstrijd die in het 
teken staat van natuur en buitenspoor.. . 
f. Van Doorne's Automobiel Fabrieken tenslotte honoreren 
de meest geslaagd foto van een DAF in actie met een prijs 
ter waarde van 100 gulden.. . 
Voor de beste inzendingen van bovengenoemde wedstrijden 
zijn nog tal van andere prijzen beschikbaar, o.a. tenten en 
kampeermateriaal. fototoestellen en magnetofoonbanden, een 
draagbare bandrcorder, een elektrisch scheerapparaat en een 
grote verscheidenheid aan boeken (o.a. de uitgave ,Op Safari' 
van Armand Denis). 

shows van jachthoorn- en doedelzakkorpsen,-enz. - Schoonebeek: de Nederlandse Aardolie Maatschappij or- 
Wat kost deelname aan de Safari? 

ganiseert, speciaal voor Safarigangers, een aantal interessan- De inschrijfkosten (f 2,50 p.p.), een paar gulden voor het 
te excursies. verblijf op de kampeerterrein, enkele kwartjes voor de facili- - Rotterdam: de .Holland-Amerika Liin' is de aastheer voor teiten onderweg en een beetje zakgeld om ie maaq OV veil 

u . .  
een groep op de Statendam'. te houden. - Maastricht: de N.V. Kon. Sphinx-Ceramique houdt rond- 
leidingen door het bedrijf, waarbij de deelnemers alles wordt Wie organiseert de Safari? 
verteld over ,moeders porceleinkast'. - Nijkerk: een ochtend of middag op bezoek bij de Kon. 
Di-ukkerij C. C. Callenbach. - Hilversum: ronldleidingen door de studio's van de AVRO - Heerlen: V.V.V. bemiddelt en zorgt voor zoveel mogelijk 
(gratis) introducties tijdens leutige, echt Limburgse zomer- 
avonden. 

Reducties 
Belangrijke reducties (10 tot 5w0)  worden op vertoon van 
het Safariboekje verleend bij bezoek aan: - alle openluchtttheaters in Nederland (o.a. in Diever, waar 
op 16 en 18 juli ,De Storm' van Shakespeare wordt opge- 
voerd; korting op de toegangsprijs 20y0). - musea, kastelen, tentoonstellingen. 

- 

Het Comité ,Jeugd Safari 1964', waarin samenwerken: de 
ANVV, de Kon. Ned. Heidemaatschappij, het Verbond voor 
Veilig Verkeer, de AVRO, de Ned. Ver. van Huisvrouwen 
en de Vereniging ,De Nederlandse Padvinders'. 

Met welk oogmerk? 
Het Comité ,Jeugd Safari 1964' organiseert de Safari geheel 
belangeloos, met als enig doel te bemiddelen in een goedkope 
en attractieve vakantie van de gehele Nederlandse jeugd. 

Heb je geen tent? 
Geen nood, vijf tentverhuurbedrijven geven 1Wo korting voor 
Safarigangers. Een tweepersoons tent kan je rond f 1,25 per 
dag kosten. 



l e  PRIJS INTER-SCHOLAIRE ,,SCHEPEN IN DE MIST" VAN AD VAN AMERONGEN 

W i e  kan deelnemen? 
Elke Nederlandse jongen van 14 tot 18 jaar individueel, of 
in koppels van 2, 3, 4 of meer deelnemers (ten hoogste 8 man) 

Vrijheid, blijheid? 

- Ja, want je kunt starten vanuit je eigen woonplaats - Ja, want je kunt zélf je keuze maken uit de meer dan 50 
terreinen - Ja, want je kunt zélf je route uitstippelen - Ja, want je kunt zélf bepalen met wie je op Safari wilt 
gaan - Ja, want je kunt zélf een selectie maken uit de faciliteiten 
en reducties - Ja, want je bent vrij in de deelname aan één of meer 
wedstrijden - Ja, want je kunt starten op elke willekeurige datum tussen 
15 juli en 1 september 1964 - Ja, want je kunt minimum zes, maar ook 10, 14 dagen of 
zelfs drie weken op stap gaan! 

die belast is met inschrijving en inning van de gelden; op het 
girostrookje vermelden: 
a ,Voor Safari 1964' 
b naam en adres van de deelnemer(s) 
c periode waarin de Safari wordt gereden 

Wat krijg je voor die rijksdaalder? 

1 Een bevestiging dat je ingeschreven bent 
2 Vanaf medio juni: 
a Het Safariboekje, met alle benodigde gegevens, zoals Sa- 

fari-reglement, een lijst met alle faciliteiten en reducties, 
wedstrijden waaraan kan worden deelqenomen, kampeer- 
tips, etc. 

b Een volledige adressenlijst van de beschikbare kampeer- 
terreinen 

c Een Safari-fietsvlag 
d Een kaart van Nederland 
3 Na afloop van de Safari een Safari-speldje (mits aan de 

hand van het Safari-boekje kan worden gezien of vijf 
nachten werden gekampeerd op Safariterrein). 

Zijn er geen voorwaarden? Het zal niet nodig zijn jullie enthousiast te maken voor dit 
Ja, één! Je moet namelijk vijf nachten kamperen op de aange- nieuwe initiatief, dat de ,Jeugd Safari 1964' in wezen is. En 
wezen terrein, wil je tenminste mee kunnen doen aan de wed- natuurlijk is na een dure vakantie van een of twee weken 
strijden en in aanmerking komen voor het Safarispeldje, dat met je ouders je portemonnee zo s lat als een dubbeltje, daar 
na de tocht wordt uitgereikt. kunnen we inkomen. Maar bijna platzak betekent dat je nog 

net over voldoende pina-pinq beschikt om ie in een machtig . - -  
te storten . . . 
ie toegewenst! 



HOCKEY: 
O p  zaterdag 23 en zondag 24 mei kreeg het Triniteits-hockey- 
team eindelijk weer eens de gelegenheid zijn kunnen te tonen. 
Sinds Rectorsdag, toen Mende1 met een simpele 4-0 over- 
winning onder de grasmat werd geveegd, had deze rood- 
blauwe hockey-formatie niet meer voor het Triniteits-lyceum 
gespeeld (een steekje boven water voor de Sportraad). 
En juist nu de hockeyschoenen reeds in het vet wachten op 
het volgend seizoen, wordt er door het Mende1 even gauw 
een interscholaire in elkaar gezet, omdat zij al 10 jaar oud 
waren. Met behulp van onze pater van Beurden kwam het 
toch nog voor elkaar en zo kwam het, dat het hockeyteam 
eoch nog in schoolverband optrad op het veld van de voet- 
balvereniging ,,Bl~oemen~daal", waarvan het gras, anders zo 
groen, door de alles verzengende zon was weggeschroeid. 
Keurig te laat ste1,de de elf tot in de puntjes verzorgde jonge- 

Gezapig en langzaam aan bruin wordend, werd de tweede 
helft ingegaan. Wederom hetzelfde beeld: een voorhoede 
die voortdurensd trachtte de biggende Spieringhoekers te ver- 
schalken en een backstel dat bijna in slaap viel. Ondanks 
Schiedamse songs wist Maarten Breuker door goed inlopen 
nog de score te verhogen: 4-0 egThijs verdiende na voorbe- 
reidend werk van Cees van der Putte zijn tweede pilsje, 
daar hij door een royale supporter voor elke twee goaltjes 
met een pilsje werd beloond. 
Bij de staed van 5-0 shep de achterhoede en Floor Gras werd 
teruggestuurd om keeper Jaap Geenen te assisteren. Het was 
niet meer nodig, het eindasignaal mlaakte ihaar weer wakker. 
Nadat de spelers zich opgefrist hadden en h p  haar van pom- 
made voorzien hadden werden de prijzen verdeeld, te weten 
de gasten uit Schiedam. 
Wanhopige blikken als de buit dik tegenviel, goedkeurend 

lingen tich op tegenover het reeds hevig vermoeide S'pie- 
ringshoek, dat even te voren tegen het Mendsel gelijk ge- 
speeld had (1- l) ,  doch meer verdiend had. 
Reeds in het begin was het duidelijk dat deze tegenstanders 
zo weinig in de mars hadden, dat het voor ons weinig moei- 
lijkheden zou baren. De aanvallen liepen gesmeerd, beurte- 
lings over de wat tegenvallende Paul Verburg en de rappe 
Maarten Breuker en Thijs Beelen was met individuele acties 
vaak niet te volgen. Reeds bij de thee hadden wij door onze 
produktieve Thijs een voorsprong van 3-0 opgebouwd. 
De verdediging zat potdicht, zo dicht dat de backs Pieter 
Hoek en Claas Roozekrans het wel alleen konden klaren en 
spil Map Badoux en de beide kanthalfs Dick van der Putte 
en Frans Richters (ingevallen voor Frank Neyens) mee kon- 
den stuwen in de voorhoede. 

geknik bij een redelijk lot uit de loterij (over de jongens werd 
niet gedebatteerd). 
De volgende dag werd er in het Mende1 eerst de inwendige 
mens verzorgt met doperwten en een overheerlijke gehakt- 
bal voor alle spelers (en speelsters, want er werd ook 
gevolleybalid) en voor de volledige delegatie van het Water- 
landt-college, een nieuwe loot aan de dikke Augustijner- 
stam, uit Amsterdam-noord, die alleen de tweede dag van 
dlit festijn mizemaakte en zo geen gastheren had waar 
zij de milddagmaaltijd kon nuttigen. Met verzadigde 
buikjes werd daarna de partij tegen het Mendel-college ge- 
speeld. Ik spreek met opzet niet van strijd of gevecht, daar 
onze elf op een dergelijke ongeinteresseerde wijze het veld 
betraden, dat hiervan geen sprake kon zijn. Deze sloomheid 
werd enerzijds teweeg gebracht door een enigszins gebaseerde 



onderschatting van het Mendel, anderzijds door de tropische 
hitte en de slechte osmstandigheden van het veld. 
Het elftal had enige wijzigingen ondergaan en ook hierdoor 
was het verband zoek. Reeds kort na het begin wist Thijs na 
een magnifieke solo de score te openen 1-0; doch even later 
tenniste Claas Roozekrans een hoge bal uit de cirkel, hetgeen 
een strafcorner veroorzaakte. Mendelier Wilms sloeg 
hoog in ,waarbij invaller keeper Evert Gepkens niet geheel 
vrij uit ging. Zand erover. Na enige flaters, blunders, missers 
etc. in de voorhoede, wisten wij een strafpush te forceren 
tegen de jonge keeper Geenen (broer van die andere) en 
Paul Verburg miste niet: 2-1, maar Mendel kwam wederom 
terug en Fred Blank scoorde beheerst 2-2. De bijzonder knap 
spelende en stick-vaste spil Diek van der Putte en de halfs 
Pieter Hoek en Michiel Randag (met de haren erbu gesleept 
om de niet opgekomen Frank Neyens te vervangen), die 
verrassend fris spel ten toon spreidde voor een dergelijke 
hitte,   kt en allen mee op en uit deze druk wist wederom 
(zijn 3e pilsje) Thijs Beelen met een harde spetter te scoo- 
ren 3-2. Na de rust was de rust in het elftal, maar vooral in 
de achterhoede, die zich met grapjes van het Ned. elftal ver- 
maakte, teruggekeerd. De voorhoede was eveneens rustig, 
zeer rustig zelfs en scoorde niet meer. Wel  kreeg Paul Ver- 
3urg nog de kans de zege met een strafpush wat meer uit- 
drukking te geven, doch hij miste deze kans sportief, door 
naast te schieten, waardoor de spanning (!!) behouden bleef. 
Bij he!t eindmsignaal zmouden we elkaar allemaal af kunnen ZW- 

nen, daar we de beker (én van voetbal én van hockey) in ons 
bezit hadden, maar we zijn nette jongens en deden het dus 
niet. C.R. 

CU1,TURELE AVOND 

in  het kader van de interscholaire 

Geheel verschillend van de avondzittingen in andere jaren, 
maar daarom zeker niet geslaagder, is misschien een weinig 
opwindende typering van deze avond, maar toch wel juist. 
Allereerst waren er uitsluitend prijzen voor de causerie en 
niet voor muziek of anderszins. Dan kwam er bovendien nog 
bij, dat drie balletopvoeringen wel wat aan de talrijke kant 
is; zo erg was dit echter nog niet geweest, ware het niet, dat 
het ten tonele gevoerde van een dermate abominabele kwali- 
teit was, dat het de moeite van het aanzien beslist niet waard 
was. Begonnen werd met een causerie door Ton Zurcher van 
onze school. Zijn betoog ,,Leven zonder lezen een leven?" 
was bijzonder helder, rustig en weloverwogen, kortom hij had 
de eerste prijs behaald, indien het debat na één korte vraag 
niet uitgelopen was op een pijnlijk stilzwijgen, zodat de iury 
een groot deel van zijn capaciteiten als debateur niet heeft 
kunnen beoordelen. 
De lezing van het Waterlandt-college was eigenlijk alleen wat 
inhoud betreft nog enigszins te bewonderen, maar het lijkt 
ons niet verstandig knapen met een vorm van een spraakge- 
brek op het katheder te laten plaatsnemen. 
W e  slaan het ballet dus over en dan volgt onmiddellijk de 
causerie van Mendel, weliswaar vaak een beetje geforceerd 
leuk, maar toch ook dikwijls echt niet zonder een tikje spran- 
kelende humor. O m  Jaap Schlötjens een prijs toe te kennen 
was niet mogelijk daar het essentiële karakter van een cau- 
serie verloren was gegaan. Vervolgens improviseerde Lourens 
Stuifbergen op een eigen thema, maar we moeten echt zeg- 
gen, dat we meer van hem verwacht hadden en gewend zijn, 
hoewel zijn improvisatie weinig voorbereid was en toch ge- 
tuigde van grote muzikaliteit. 
Paul Witteman van het Mendel speelde daarna een mooie 
sonatine, ook een eigen werk. Dan slaan we weer twee bal- 
letopvoeringen over en komen aan de kabaretuitvoering van 
het Spieringshoeklyceum, hetwelk op een enorme wijze bij 
het publiek insloeg enerzijds door de vaak spitse tektsen en 
leuke enscenering anderzijds door de gewaagde grapjes. 
De jury maakte na dit alles bekend wie de prijs voor de beste 
causerie had verkregen en die winnaar hebben we met opzet 
in het verslag tot zover nog even weggelaten. W i j  waren het 
namelijk in het geheel niet met de jury eens, dat aan iemand 
de prijs werd toegekend, die de vragen van de opponenten 
op een wiize behandelde die zeker niet fair was. 
Hoewel deze jongeman wel in staat was een bijzonder groot 
aantal woorden te produceren, kon hij niet in enkele korte 

antwoorden uitdrukken, wat hij ais antwobrd wilde ge- 
ven. Desalniettemin is hem de prijs van harte gegund. 
Tot onze blijde verrassing werd bekend gemaakt, dat niet 
alleen Maarten Breuker een eervolle vermelding kreeg voor 
zijn ingezonden tekenwerk (hetgeen gelijk stond aan een 2e 
prijs, die niet werd uitgereikt), maar dat onze eigen fotograaf 
A d  van Amerongen met zijn foto ,,Schip in  de mist" de eerste 
prijs had weten te bemachtigen. 
Het informeel samenzijn en de gelegenheid tot dansen waren 
inderdaad een beetje te veel als informeel beschouwd, (niet 
in  overeenstemming met de vormen), in ieder geval niet 
meer dan het intiem samenzijn tot het hechter maken van de 
band, al was die al flink stevig. Nou gelachen hebben we wel, 
hoor, altijd maar lachen, hè. Nogmaals wij zijn vóór het 
koddig doen in schoolverband. H. v. W. 

VOETBAL 
Om half elf 's morgens werden we dan vriendelijk verzocht 
toch vooral niet de grootse evenementen van de Interscho- 
laire te missen. Versast keken we op, toch een Interscholaire? 
Hadden we dat maar geweten, dan waren er vast een hele- 
boel leuke dingen verzonnen. Maar ondanks problemen van 
dergelijke aard en wat betreft bijvoorbeeld het vinden van 
geschkte speelvelden, zijn de sportwedstrijden een fijn festijn 
geworden. Helaas kon het Waterlandt-voetbalelftal 's zater- 
dags nog niet aanwezig zijn, maar dat was geen bezwaar voor 
het laten spelen van de wedstrijden zoals bijvoorbeeld de 
eerste, weliswaar niet de beste, maar toch leuk: 

Triniteits - Spieringshoek 6-0 
Al vrij spoedig na het eerste fluitsignaal van de matig lei- 
dende scheidsrechter werd het duidelijk dat het ons verjongde 
voethaltcam niet moeilijk,zou vallen dit Schiedamse eitje te 
pellen. Al gauw vielen dan ook de doelpunten: eerst van Kees 
Heyligers, die daarmee zijn ploeg aan de leiding hielp. 
Vevolgens een aardig schot van Frans Netscher, die zich 
als goed voetballer ook op de middenvoor plaats uitstekend 
thuis voelde. Voor de rust maakte ook Paul Kemp nog een 
doelpunt .In de tweede helft van hetzelfde laken en pak: een 
voortdurend overwicht op de dappere jongens van Spierings- 
hoek, die echter nog een hele hoop moeten leren voor ze 
een serieuze kandidaat voor de beker willen worden. 
Het was te weinig opwindend om er uitgebreide verslagen 
van te geven. Kees Heyligers wist nog tweemaal het net 
te vinden en ook Netscher nam nog een doelpunt voor zijn 
rekening en daarmee kwam de eindstand op 6-0. 
Het was geen wedstrijd, waarin de zwakke plekken van ons 
team duidelijk naar voren kwamen. Bovendien namen onze 
voetballers het na enige tijd terecht wat lichter op, zodat 
bepaalde fouten niet te hevig hoeven worden aangerekend. 
In ieder geval was de eerste stap op weg naar de eindover- 
winning gezet. 

TRINITEITS - MENDEL 3 - 1 
Zoals u aan de uitslag zult zien is er na twee hele jaren dan 

- weer eens een overwinning door ons voetbalteam geboekt op 
de Mendeliers en ons inziens volkomen terecht. Hoewel het 
Mende1 vooral op het middenveld sterker was en ondanks 
een gebrek aan techniek aan onze zijde, zat er daarentegen 
veel meer verrassing in onze aanval, hetgeen leidde tot ver- 
schillende aardige doelpunten. Al vrij kort na het begin 
schoot Paul van Wissen van buiten het strafschopsgebied 
tweemaal achtereen tegen de lat. Evenals zijn verrassend 
goed en veelbelovend spel kan in deze wedstrijd het optre- 
den van de andere debutant John Willems bijzonder goed ge- 
noemd worden, laatstgegoemde hiselp Trini ais spoedig aan 
een voorsprong door een goede kopbal. Een juweel van een 
aanval kon Netscher even later bekronen met een simpele 
hoofdbeweging, hoewel keeper Verdonk van het Mende1 niet 
geheel vrijuit ging evenals trouwens bij het derde doelpunt, 
dat in de tweede helft werd gescoord door Paul Kemp, die 
het er echter wel lelijk bij liet zitten die laatste drie kwartier. 
Voor we het vergeten, willen we de twee zeer betrouwbare 
doelverdedigers nog wel even complimenteren voor de wijze, 
waarop ze hun doel hebben schoongehouden. Zowel Smolders 
als Wilson dienen in het oog gehouden te worden. Nadat het 
derde doelpunt was gescoord werd de strijd futloos en niet 
meer het aaaizien waard. Mend'd wist no'g een tegen-doelpunt 
te maken, maar dit was niet meer van belang. 



TRINITEITS - WATERLANDT 1 - 1 
Het was een grote stimulans voor onze ploeg, dat zij reeds van 
tevoren wisten, dat er met het team uit Amsterdam beslist 
niet te spotten viel, hetgeen geleid heeft tot een enthousiaste 
en vaak felle wedstrijid. Hosewiel Waterlandt a45 geheel mis- 
schi,en beter spel ten beste gaf ook al door de talrijke trai- 
ningen, woog onze ploeg er met vaak goed spel zeer aardig 
tegenop en de stand 1-1 geeft de verhouding dan ook redelijk 
weer. In de eerste helft kwam de stand op 0-1 door een 
goal in eigen doel, maar we kunnen dat de betreffende speler 
niet al te kwalijk nemen. Daarentegen was het wel te 
betreuren dat een schitterende vrije schop, genomen door 
Paul van Wissen, weliswaar in het doel belandde maar niet 
goedgekeurd kon worden door het nonchalante buitenspel 
van één der vootlhoede-splelers. 
Even later, tien minuten voor het einde was het toch raak 
middels een werkelijk volmaakt doelpunt van invaller Hans 
Verhagen, die daarmee de aandacht van de coach veilig stel- 
de. Netscher wist na een goede aanval nog de bal tegen één 
der doelpalen te doen afketsen en derhalve zouden we kun- 
nen zeggen, dat een kleine overwinning niet geheel onver- 
diend geweest zou zijn, temeer omdat onze ploeg in de 
tweede helft een sterkere indruk maakte. 

Nu was voor het behalen van de titel nodig dat Waterlandt 
op z'n minst één verliespunt zou krijgen e r t o t  ons aller ver- 
bazing bleek Spieringshoek zelfs de meerdere van dit ver- 
moeide elftal 1-0. 
Tegen het Mendel-College speelde Waterlandt gelijk en zo 
kwam definitief vast te staan dat onze school de voetbalbeker 
een jaar in zijn bezit mag houden en daar kunnen we niet 
anders dan blij over zijn. 
Proficiat, jongelui van het voetbalteam, jullie zijn tot grote 
dingen in staat. Tot slot willen we nog even aandacht schen- 
ken aan de verdediging en halflinie, die nog niet genoemd zijn. 
Dit komt echter, omdat zij niet opvielen vanwege hun be- 
trouwbaarheid. Hans van der Meyden hebben we wel beter 
gezien, maar hij bleef niet onder de maat, Dirk Vader was 
verrassend goed vooral door zijn forse doch niet onsportieve 
optreden. Spil Dick Barnhoorn wist zich telkenmale op de 
juiste plaats op te stellen en de kanthalfs aanvoeder Peter 
Samson en Wim Koop zijn nog steeds zeer betrouwbare stu- 
wers, al hadden we de indruk, dat laatstgenoemde dikwijls 
niet doortastend genoeg ingreep. 
Over het team, dat we thans bezitten kunnen en mogen we 
niet ontevreden zijn en het is een goed teken, dat steeds meer 
jonge goede krachten ontdekt worden. H. v. W. 

Omdat de eerste klasseavond een groot succes was, kwam 
bij ons het idee op een tweede te organiseren. Die tweede 
begon op 5 juni om 7.49, waarop dezelfde tijd duizenden 
teenagers in Hillegom hun langharige afgoden stonden op te 
wachten. De heer Coenen opende het programma en kondigde 
het eerste nummer aan: een sonate van Haydn gespeeld door 
Ted van Amerongen. Tijdens en na het pianospel van deze 
jongeheer werd er eigengemaakte koffie geschonken, die bij 
de leraren erg in de smaak viel. Daarna een pantomine waar 
enkele circusnummers werden vertoond, vooral de spreekstal- 
meester had veel succes met z'n grapjes. Wederom was er 
een toneelstuk: ,,een eerlijke vinder". Niet gek. Het vierde 
was een school-jaarverslag op rijm voorgedragen, een stuk 
dat zelf was verzonnen. Hierna pauze. 
Het tweede deel van de avond begon Paul Kooiman met een 

voordracht van Carmiggelt, waar we natuurlijk erg om moes- 
ten lachen. W e  zagen hem weer in zijn rol als koster, in het 
toneelstuk: ,,Sint Antonius kocht een koe", waarin Frans van 
de Tol zijn glansrol als varkeii speelde. 
Ook al was de stem van pater Meekenkamp niet zo best, 
volgens hem, toch zong hij net als de vorige keer en net als de 
vorige keer zongen we weer mee over cowboy Jim en z'n cir- 
cusknol. Daarna kregen we verrassing. Een spottend stukje 
en eigen maaksel op: hoe een lerarenvergadering zou kunnen 
gaan. Nadat we ons gezicht weer in de plooi hadden, want 
we lagen dubbel van het lachen, hield onze klasseleraar de 
heer van de Krogt een korte speech en bedankte het comité 
die deze klasseavond weer tot een succes maakte. 
Nog eventjes een driewerf hoera voor drs. Kamer omdat hij 
beide toneelstukken zo goed had geregiseerd, een hoeraa- 
tje voor meneer Kamer. F.A. 



DE VAART NAAL 
Dagen tevoren werden we er reeds op attent gemaakt. W e  
zouden weer naar Heiloo gaan. Grote plakaben in oud- en 
nieuwbouw verkondigden dat dit jaarlijks terugkerende litur- 
gische evenement door de werkgroep Liturgie van de A.G. in 
een geheel nieuw jasje was gestoken. In plaats van de gebrui- 
kelijke kruisweg zou een kerkspel worden opgevoerd onder 
regiie van de heer Hselwig. De klanigstelling was veel gro- 
ter dan vorig jaar, men werd waarschijnlijk aangetrokken 
door het spel, dat een gedramatiseerde opvoering van de 
Emmausgangers zou worden. Vooral de wandelaars waren 
in grote getale opgekomen. Aangezien ik de voettocht heb 
meegemaakt zal ik deze en de gebeurtenissen in en rond 
het bedevaartsoord verslaan. 
Reeds om vijf over half drie hadden zich een tiental jon- 
gens, voornamelijk eersteklassers, voor het klooster verza- 
meld. Zij spraken luid, zo niet keihard, zodat om kwart voor 
drie een slaperig hoofd uit een van de kloosterramen kwam, 
wiens bezitter beleefd doch dringend verzocht de nodige rust 
in acht te nemen. Om tien voor drie arriveerden ook de vele 
anderen en ging een delegatie van twee zesde-klassers kijken 
of juffrouw de Bruin, die ook mee zou wandelen, al wakker 
was. Pater Verner zou dit iaar niet meeaaan. hii zat in Culem- 
borg, maar pater Mekenkamp ging in zijn plaats mee naar 
Heiloo. 
Precies twee minuten over drie, na aankomst van juffrouw de 
Briuin, trokken we langs de nieuwe aul'a de Randweg op. 
Voorbij het viaduct reeds splitste de grote groep zich in een 
kleinere en een zeer kleine groep, respectievelijk onder lei- 
ding van pater Mekenkamp en juffrouw de Bruin. Onze wel 
zeer kleine groep bestond uit juffrouw de Bruin, twee reeds 
eerder genoemde zesde klassers, iemand uit 3-gym., vier of 
vijf kleine jongens, achter wier herkomst ik nog steeds niet 
gekomen ben, en ik. Op hoogte van de ijsbaan in Haarlem- 
noord viste juffrouw de Bruin haar eerste zakje met zuurtjes 
tevoo~schijn, dat zij liet uitdelen. Omdat haar tas zo !d- 
zwaar was (er zat een complete verbandtrommel in en nog 
veel meer bleek later) boden we haar aan om de beurt de tas 
te dragen, welk voorstel zij niet afsloeg. AI lopend werd het 
ene zotte verhaal na het andere verteld en drukte een van de 
beide zesde klassers ons nogmaals op het hart, dat deze bede- 
vaart tot hun meerdere eer, glorie en intentie gemaakt zou 
worden. Om 10 voor 5 zagen we de pont en tevens de grote 
groep onder leiding van pater Mekenkamp. Gezamenlijk be- 
traden we dit rijks-vaartuig, alwaar pater Mekenkamp suiker- 
klontjes en juffrouw de Bruin ch~ocola en crackers uitdeelde 
en waar de welvoorziene knapzakken duchtig werden aange- 
sproken. Direct na de ontscheping zette de grote groep er 
een iiseliik hoon tempo in. Minachtend keken we ze na, er 

< ,  

vast van overtuigd dat we ze over twee uur hijgend, nood en 
vol blaren in de berm zouden tegenkomen. (dit is helaas niet 
gabeuad. Rustig liepen we door Veisen Nomd en Beverwijk. 
In Heemskerk zetten we ons puffend neer op het terras van 
een nog gesloten café, ôlwaar we een kwartier hebben uit- 
gerust. Na dat kurartier stapten we weer qp en reeds na 
1500 meter begonnen de beide zesde klassers te kreunen toen 
ze op een A.N.W.B. bord zagen staan: Heiloo 11 km. 
Alleen de gedachte dat bij Castricum een station was hield 
hen de verdere weg nog op de been en tot overmaat van 
ramp konstateerde een van hen 'n blaar onder de kleine teen 
vari zijn rechtervoet. Hoe dichter we bij Castricum kwamen, 
des te harder ze begonnen te foeteren en des te meer gymna- 
siale onzin er uit hun uitgedroogde monden kwam. 
Toen kwam voor hen de grote desillusie, waarop wij hadden 
gehoopt, de trein was drie minuten geleden vertrokken. 
Deze slag kwamen de brave lieden niet meer te boven. 
Amechtig en steunend gingen zij zitten voor een uitspanning 
en besloten of te gaan liften of er de brui aan te geven. Om 
de hoek van de straat verdwijnend zagen we ze nog met zak- 
doeken zwaaien, trachten een automobilist zo gek te krijgen 
hun mee te nemen. Wij liepen door, stiekum hopend dat het 
hen niet zou lukken, maar deze hoop vervloog, toen wij ze 
voorbij zagen rijden, hoog gezeten in een grote vrachtwagen 
en zwaaiend met de tas van juffrouw de Bruin. Conclusie, geen 
zuurtjes meer en geen talkpoeder voor de gewonde voeten. 

Met het doel in zicht stelde de derde klasser (gym.) bij wijze 
van grap voor even hard te gaan lopen. Helaas, juffrouw de 
Bruin vatte dit ernstig op en begon als een kievit te rennen, 
alsof ze pas begonnen was, en wij moesten noodgedwongen 
wel volgen. 
Twee minuten hielden we het uit en toen bleek ons laatste 
restje reserve op te zijn, een ging midden op de rijweg liggen, 
anderen zakten neer in de berm, tot niets meer in staat en 
stompzinnig aamgestaasld door zoals i,emanmd het uitdsukte, 
enkelme ooier's. 
Alleen juffrouw de Bruin liep met onverminderd wandeltempo 
door. W e  hesen ons toen maar weer overeind en volgden 
juffrouw de Bruin op de 1,aatste 700 meter. Toen we de hoek 
om kwamen steeg er uit de kelen van degenen die reeds eer- 
der waren gearriveerd een waarlijk roerend gejuich op. 
W e  vielen neer in een stoel, niet meer bij machte iets te 
doen of te zeggen. Precies 5 uur en 7 minuten hadden we 
gelopen over de 32 km, dus bijna 6 km per uur. 
Om half 9 zwaaide meneer Hokkeling aan het hoofd van een 
groep wielrijders de hoek om. Waar  was pater van Beurden. 
Later bleek dat hij de pont had gemist en een kwartier moest 
wachten. 

Tegen negen uur riep het klokje van de grote houten kapel 
ons naar binnen, alwaar het kerkspel werd opgevoerd. 
Het geheel met als achtergrond het prachtige nieuwe kruis- 
beeld vormde een mooi décor. Helaas heb ik het spel niet 
gezien, aangezien ik enkele gewonde voeten moest verbinden. 
zodat ik hierover weini'g kan zeggen. Ik zei reeds, de belang- 
stelling was vrij giroot, vooral onder de heraren. 
E r  waren er ongeveer vijftien. 
Nadat de heilige Mis door pater Conrector was opgedragen 
aten we op de terrasjes van een van de vele hotelletjes ons 
brood op en een enkeling nam de'kans waar om het heil- 
zame water te drinken uit de put of om de prachtige kleine 
stenen kapel met het wonderbeeld van Maria ter Nood te 
bekij ken. 
In de houten kapel werd tenslotte een community-singing 
gehouden, waar Simon van Geldorp he t  lied Maria uit de 
West-Side-Story zong met begeleiding van Lourens Stuifber- 
gen op het orgel. Vele andere moderne liederen op godsdien- 
tig thema werden nog gezongen. 
Na afloop stond een bus gereed om althans de lopers naar 
Haarlem terug te brengen. Mij rest nog slechts de werkgroep 
Liturgie te complimenteren met deze uitstekend geslaagde be- 
devaart naar Heiloo. 
Laten we hopen dat volgend jaar de belangstelling nog groter 
zal zijn. , R.M. 



Interacademiale, 26 mei 1964 
De ditmaal op Hageveld gehouden interacademiale is in zijn 
geheel zeker een succes geworden, ondanks de redelijke, maar 
toch nog altijd niet overdonderende belangstelling en de pie- 
pende klapstoeltjes van de toneelzaal daar ter plaatse. 
Ook mijn persoontje had een van deze produkten in beslag 
genomen en ik zal proberen de geachte lezers een indruk te 
geven van deze avond. 

De voorzitter smaakte het genoegen de jury voor te stellen, 
bestaande uit prominente lieden uit de artistieke en culturele 
,,kasteu, nl.: Mevrouw Forceville, 
de heer A. van Ryen (Rogier van Aerde); 
de heer B. G. F. Brinkel (Michel van der Plas). 
Nadat Doeschka Meysing (Sancta) zeer gedragen een, naar 
mijn smaak, niet al te gelukkig gekozen gedicht had voorge- 
dragen beklom ook de Mendel-voorzitter het toneel, om er zijn 
speciaal voor hem opengehouden plaats in te nemen. 
Rob de Vries hield een qua verteltrant aardig maar qua in- 
houd vrij zwakke causerie over: ,,'t Nozemdom als maat- 
schappelijk probleem". 

Gelukkig hoorden wij dat ook op het gebied van ernstige 
seksuele misstanden ons land nog enige tientallen jaren achter 
is. Roe1 van der Voort stelde een vraag over een aange- 
haald voorbeeld; die volgens de spreker niet terzake deed 
maar hij liet dit toch wel iets te ruw merken. 
Als derde onderdeel stond een declamatie van Hageveld op 
het programma. Een sobere voordracht door Bert van de 
Zalm met Hendrik Marsmans: ,,Les soldats de Dieu". 
Toen viel er een stilte in de arena. 
Plechtstatig besteeg onze improvisatie-matador Guus Twee- 
huysen de cathedra. 

Met een niet ,,mis te verstaan" volume kondigde hij aan het 
te willen hebben over: ,,Welk nut heeft het onze beschaving 
over te dragen aan de onderontwikkelde gebieden?" Het werd 
een simpele doch tevens bijna onaanvechtbare causerie. 
E n  degenen, die toch persé ,,geacht opponent" wilden zijn 
kregen de kous op hun kop: Hij werd onmiddellijk gevolgd 
door onze declamatie-afgevaardigde Han Hogeland, (wie an- 
ders?) die op een bijzonder aanvaardbare manier het ,,ge- 
vaarlijke" gedicht ,,De Trein" van Bert Voeten voordroeg. 
De volgende improvisator was een der gastheren Jan Duyn- 
hoven met een praatje over de vraag of het nu wel of niet 
mogelijk is de eigentijdse kunst te beoordelen. Het debat was 
blijkbaar niet zijn sterkste kant, althans hij ontweek de vragen 
en aanvallen meer dan dat hij ze beantwoordde. Maar het 
was toch beslist niet onverdienstelijk. 

Het voorlaatste nummer werd gebracht door de mendelier- 
redakteur-deklamatie-crack Pieter Hoenderdos. En hier bleek: 
,,Marsman is In!!" Want  ook hij had zijn toevlucht gezocht 
tot deze grote dichter. Hij kwam nogwel met drie gedichten 
aan. Dit was echter geen bezwaar. Z e  waren alle drie even 
goed. Tot slot hield Corrie van Syl (Sancta Mariaantje) 
een ongetwijfeld interessante doch helaas, zeker achterin, on- 
verstaanbare causerie over, naar later gewonnen inlichtingen, 
,,de verantwoorlijkheid der atoomgeleerden". En indien er 
dit jaar wel een prijs voor de beste opponent was uitgeloofd, 
dan had Ton Zurcher deze verdiend, al was het maar van- 
wege zijn knappe mimiek! 

Na een gezellige pauze (alcoholisten waren iets minder in hun 
sas) druppelde men de zaal weer binnen om de uitslag van 
de deskundige jury te vernemen. De tweede prijs bij de im- 
provisatie ging naar Hageveld en de le  prijs bij de declamatie 
naar Pieter Hoenderdos van het Mendel-college. En de l e  
prijs bij de improvisatie én de 2e prijs bij de declamatie gin- 
gen naar zoals u wel reeds vernomen zult hebben het Trini- 
teits-lyceum. Guus en Han gefeliciteerd en . .  . bedankt, want 
hierdoor kwam ook de ,,beker" een jaar in ons bezit. 
Na een geestelijk en niet minder geestig sluitingswoord van 
de rector van Hageveld, werd deze voor ons wel zeer succes- 
volle debattingsavond gesloten. H. Th. 

FANCY-FAIR 1964 
19 Mei jl. hebben wij het genoegen gesmaakt voor de 15e 
maal ons te mogen uitleven tijdens onze Fancy-Fair. Vele 
inspanningen heeft onze dierbare A.G. zich getroost om deze 
Fancy-Fair tot een succes te brengen. Reeds meer dan een 
maand tevoren begonnen de voorbereidingen: vergunningen 
werden aangevraagd; lagere klassers werden opgejut om win- 
kels leeg te plunderen; drukwerk werd gedrukt, stencilwerk 
gestenceld. Evenals ieder jaar zou de Fancy-Fair niet door- 
gaan tenzij eenieder zijn laatste krachten gaf om meer prijzen 
aan te slepen. Uiteindelijk is alles in orde gekomen, hoewel 
de prijzen inderdaad minder overvloeding aanwezig waren dan 
andere jaren. 
Over de opbouw zal ik niet verder uitweiden, [dan dat ik 
vermeld dat de gewone taferelen te aanschouwen waren: hard 
zwoegende jongetjes, een radeloos A.G. bestuur; een vol- 
maakte wanorde. 
O m  half vijf begon de hele zaak, veel vroeger dan gewoonlijk 
dus, mede veroorzaakt door de overplaatsing van de Fancy- 
Fair van Sacramentsdag naar 3e Pinksterdag. O m  een uur 
of acht kwamen de bezoekers echter pas in grote getale toe- 
stromen, vergezeld van een druilerig motregentje, dat tot onze 
grote opluchting niet effectief genoeg bleek om het hele fes- 
tijn op grondige wijze in het water te doen vallen. 
De grote bronnen van inkomsten waren als alle jaren weer 
het restaurant, het rad van avontuur, onder de deskundige 
leiding van de heer Holk en de danstent. Eén opruiig 
element in de laatste gelegenheid moest tegen het canvas ge- 
slagen worden, waarna het sujet d.m.v. een listige houdgreep 
via de cour op de Zijlweg gedeponeerd werd. Ook verdere 
pogingen tot ordeverstoringen werden in het bloed gesmoord, 
zodat de avond wat dat betreft eenrrustig verloop heeft gehad. 
Het ligt in de bedoeling om met de opbrengst een Z. Ame- 
rikaanse priesterstudent in Nederland te laten studeren. 
De netto-opbrengst is bij het ter perse gaan van dit blad nog 
niet bekend, doordat nog niet alle rekeningen binnen geko- 
men zijn. Van de bruto-opbrengst kan echter medegedeeld 
worden dat deze weer iets hoger ligt dan vorig jaar. 
Gezien de grote zuinigheid waarmee het bestuur de voorbe- 
reidingen heeft getroffen, mag men toch wel reeds zeggen 
dat deze Fancy-Fair een groot succes is geworden. 
Rest mij nog te vermelden dat een selecte groep opruimers, 
om een uur of vijf, na een brandschone cour achtergelaten 
te hebben, het moede hoofd te ruste hebben kunnen Itggen. 

P. H. 



INTERSCHOLAIRE ZWEMWEDSTRIJDEN 

Op 15 mei werden in het Sportfondsenbad weer de jaarlijkse 
interscholaire Haarlemse zwemwedstrijden georganiseerd, 
ditmaal in een drukkende stinkende hitte van 330 C. 
In tegenstelling tot vorige jaren werden junioren en senioren 
nu gescheiden, wat te weeg bracht dat het een langdradig 
bedoening werd. De resultaten van onze school zelf waren 
over het algemeen genomen niet slecht, rekening houdende 
met het feit dat onze school maar enkele clubzwemmers kent 
waarbij ik de jonge Tensen, Jacobs en Groen even wil 
noemen. Bij mensen als Bnnkmann, Bremmers en Geenen, 
die in hun jonge jaren ook lid van de H.P.C. zijn geweest, 
was (het wel te merken dat ze al een hele tijd niet meer 
in training zijn, waarbij Brinkmann helemaal niet best mee 
kon draaien, daar hij de gevolgen van een verkeersongeluk 
nog niet helemaal te boven was. De junioren sleepten een 3e 
prijs weg en de senioren die niet achter konden blijven even- 
eens. Ik zal u nu een gedetailleerde uitslag voorleggen, waar- 
uit u zelf uw conclusies kunt trekken, daar ik te weinig be- 
kend ben met de tijden der zwemwereld om mijn oordeel te 
baseren: 

t/m 14 jaar 33 'j3 m. 

nummer pl. serie tijd 
Breed rugslag 4 0.30.0 
Braun I 1 rugslag niet opgekomen 
Groen rugslag 1 0.26.2 

Kaptein schoolslag 4 0.31.6 
Buschman schoolslag 3 0.30.5 
Blom schoolslag 3 0.30.2 

Braak vrije slag 2 0.23.3 
van Aubel vrije slag 2 0.21 .O 
Tensen vrije slag % 0.195 

Estafette vrije slag 6 x 33 'l3 m. 
(Groen, Kaptein, Braak, Blom, van Aubel, Tensen) 2.21.2 

15 tjm 20 jaar 3311, m. 

nummer pl. serie tijd 
D. van de Putte rugslag 2 0.24.9 
Randag rugslag 6 0.27+4 
Brinkmann rugslag 4 0.24,5 

van de Tooren schoolslag 2 0.26.5 
Smolders schoolslag 3 0.27.3 
C. van de Putte schoolslag 5 0+26.9 

Estafette vrije slag 6 x 33'13 m, 

(D. van de Putte, Smolders, Jacobs, Brinkmann, Bremmers 
en Geenen) 2.10.7 

Opvallend was voor mij, dat de snelste tijd gemaakt werd 
door één van de junioren nl. Tensen, die 33lI3 meter in 
19.5 sec. afraasde. Jong geleerd, oud gedaan, zullen we maar 
hopen. Deze veelbelovende zwemtroef was ook de enige, die 
in de persoonlijke prijzen viel. Hier viel mijn pen in het 
water.. . C.R. 

Bremmers vrije slag 4 0.21.5 
Jacobs vrije slag 3 0.20.6 
Geenen vrije slag 3 039.9 



INTER SCHOL AIRE ATLETIEK-BNTMOETING 

O p  zaterdag 6 juni jl. vond dan de zoveelste ontmoeting 
plaats, die de naam ,,Interscholaire" meekreeg. 
Ditmaal was het de beurt aan de edele aloude atletiek, in 
welk verband nu getracht werd de banden tussen de scholen 
strakker aan te trekken. Dit grootse festijn vond plaats op het 
het fraaie Pim-Muliersportpark, waar deze dag 'n milde zon 
scheen en een lichte bries de vlaggen wapperen liet. 
Dit complex was met de beste materialen uitgerust en slechts 
over de kleedgelegenheid kon men ontevreden zijn. 
Z o  zagen wij een ruime sintelbaan van 400 meter, die, naar 
ik me liet vertellen van Slavische makelij was, en een ver- 
hoogde hoogsprinkbak, een waarlijk gaaf bouwwerk, dat uit- 
nodiat tot aoede prestaties. Z o  dacht ook Hans van der Meij- 

Ook John Willems reikte tot hoog niveau: een 4e plaats o p  
het nummer kogelstoten met 10.19 meter en een sprong van 
4,75 meter bij het verspringen. 
Ook deze estafetteploeg wist tot een 2e plaats in de 4 x 80 
meter te komen (Willems, Barnhoorn, Ka1 en Ides) in de tijd 
van 41,6 sec. Bij de jongens-C waren alleen 60-meter lopers 
ingeschreven en alleen Barnhoorn wist beneden de 9 sec. te 
blijven: 8,9 sec. O p  de 4 x 60 meter estafette behaalden 
Steenbrink, Spier, Janssen en Barnhoorn in 35,6 sec. nog een 
4e plaats, doch verder dan een 7e plaats kon deze ploeg in 
de eindrangschikking niet komen. Tegen zessen dropen de 
jonge atleten naar hun kleedkamertjes en behoorde deze Inter- 
scholaire tot het verleden. C.R. 

den,-want -hij wist het nummer hoogspringen jongens A te 
winnen met een veerkrachtige sprong van 1.65 meter. VOOR D E  KOMENDE SPORTDAG VOLGT HIER D E  
Dit was niet zijn enige op hoog niveau want de 
600 gram zware speer wist hij nog 41,618 meter ver te wer- 
pen. Goed voor een derde plaats. 
Deze puike prestaties legden de grondslag voor de tweede 
plaats in het ploegenklassement jongens A, daar het niet 
alleen ging om de individuele verdiensten, maar de elf deel- 
nemende scholen ook strijden konden om de eer in het alge- 
meen scholenklassement. Ook een goede puntenbron was voor 
het Triniteitslyceum de 600 meter. 
De lapers René Ruys, Loet Brinkmann, Claas Roozekrans en 
Pieter Hoek wisten zich zonder vele moeite in de finale te 
werken en in deze eindstrijd wisten zij zich naar een resp. 2e, 
3e, 4e en 7e plaats te lopen in de tijden van 1,33-; 1.38-; 1,38,5 
en 1,405, voorwaar, een uitbundig succes. 
In de serie wist snelheidsduivel Carl van der Heijden de 80 
meter in 9.8 sec. af te raffelen, waarmee hij zich ruim in de 
finale plaatste, doch in deze laatste ronde faalde hij jam- 
merlijk en kwam met 10,3 sec. met verder dan een 5e plaats. 
Ook een 5e plaats behaalde Scholz met een stoot van 9,36 
meter bij het nummer kogelstoten. Met een fraaie tweede 
plaats op de 4 x 80 meter estafeite (Schrader, Ruys, Scholz, 
van der Heijden) behaalde ons jongens A-team dus een 2e 
plaats in de einduitslag. Ook de jongens B-groep liet zich niet 
onbetuigd en kwam in de totaal uitslag op de 3e plaats. 
Deze plaats werd bereikt door het snelle draven van de jonge 
Barnhoorn, die de 80 meter in 10,4 (serie) afstiefelde en in de 
finale de 2e plaats bereikte in de tijd van 10,7 sec. 

RECORDLIJST ATLETIEK 
1. 60 m. 8+4 sec. Frans Netscher, Haarlem. 

(Schoolsportdag) 
2. 80 m, 9.6 sec, Ton van de Voort, Haarlem. 

(Mgr. Huibers Bekerwedstrijden) 
3. 100 m. 11+5 sec. Wim Beelen, Haarlem. 

(Mgr. Huibers Bekerwedstrijden) 
4, 600 m, 1.30,1, Jan Kiewiet, Haarlem, 

(Haarlem. Scholieren Kampioenschappen) 
5. 800 m. 2.03.-, Fred Bongenaar, Haarlem 

(Schoolsportdag) 
6. 1000 m. 2+44.9, Pieter Mascini, Haarlem. 

(Mgr, Huibers Bekerwedstrijden) 
7, Verspringen 6,05 m., Pieter Mascini, Haarlem 

(Haarlem, Scholieren Kampioenschappen) 
8, Hoogspringen, 1.73 m., Pieter Mascini, Haarlem. 

(Haarlem. Scholieren Kampioenschappen) 
9. Speerwerpen 42,96 m., Evert Dellenbag, Haarlem. 

(Haarlem. Scholieren Kampioenschappen) 
10. Kastie balwerpen 83,17, Louis Kat. 

(Mgr. Huibers Bekerwedstrijden) 
11. Kogelstoten 5 kg 13,19 m. André Mascini. 

(Haarlem. Scholieren Kampioenschappen) 
12. Hinkstapsprong 12.40 m. Paul van Bueren t 

(Schoolsportdag) 
(Enige kleine wijzigingen voorbehouden - Red.) 



ianciële resultaten 
Ie A.G. Fancy-Fair 

,,, ,,t jaar is de door de A.G. georganiseerde fancy-fair 
een groot succes geworden. 

Hier volgt een lijst met opbrengsten per stand: 

Restaurant 
Rad van Avontuur 
Danszaal 
Schiettent I 
IJsstand 
Schiettent I1 
Oliebollen en worst 
Snoeptent 
Pingpongstand 
Ballengooistand 
Enveloppestand 
Flessenhengelstand 
Speertjesgooistand 
Koppengooistand 
Ringwerpstand 
Vishengelstand 
Schotelgooistand 
Koekhakstand 
Ballonnenstand 
Touwtrekstand 
Schucobaan 
Sjoelbakstand 
Sipijkerstang 
Electrische stand 
Discostand 
Dubbeltjesstand 

Bruto-opbrengst 

Ongelukkig 
Vele mensen 'kijfken somber. Als ze 's-morgens van huis weg- 
gaan, als ze 's avonds terugkeren naar datzelfde huis en als 
ze 's middags gaan wandelen in een stille omgeving of wan- 
neer ze boodschappen doen. 's Middags lopen door een wille- 
keurige staid op e8en w i l l e ~ b u ~ ~ g e  zaterdzg talloze mensen, 
een dkbbel aantal benen, die het lichaam dragen van 
personen, mensen. Honderden mensen in een straat, verba- 
zingwekkend veel mensen. Je schrikt er van, maar je bent 
er gauw aan gewend. Het zou ook onbegonnen werk zijn 
bij elk individu stiil te staan en clan verrast te zeggen: ,,Dat 
is ook een mens, kijk die groeven in zijn gezicht! Hij is veel 
ouder dan ik en heeft veel meer 'moeten lijden in zijn be- 
staan. Hij heeft bezorgde ogen, wc1 intelligent eigenlijk:, Hij 
moet zwaar wenk doen en heeft ongeveer drie kinderen . 
W a t  een vreemd mens. Het is duidelijk dat dit soort vereen- 
zelviging met de omringende mens niet mogelijk, doch ook 
niet nodig is. 
Om vervreemding of afsluiting van de mens te voorkomen, 
verdient het wel aanbeveling tenminste de gemeenschappelijke 
kenmerken van die mens te bespeuren. Het wordt dan al gauw 
duidelijk, dat vrijwel alle mensen, die je aan je ziet voorbij 
gaan, een sombere vaak diepe trieste blik in hun ogen ver- 
bergen. Nu is het geenszins de bedoeling om allen over een 
kam te scheren, dit verschijnsel is evenwel frappant. De 
volgende stap is vanzelfsprekend de oorzaak proberen te 
achterhalen van deze droefheid. Deze oorzaak kan van aller- 
lei aard zijn: men vindt bijvoorbeeld, dat men voor zijn in- 
spaningen te weinig beloond wordt of men heeft in het gezin 
de nodige moeilijkheden met bijvoorbeeld studeren van kinde- 
ren of te kleine behuizing. Dikwijls echter gaat het probleem 
dieper. Dan wordt het ernstiger; men is in zijn bestaan te- 
leurgesteld en is in de ware zin des woords ongelukki'g, het 
geluk was onbereikbaar voor de betreffende personen. 
Onmiddellijk komen verschillende reacties als ,,Wij zijn toch 
niet geschapen om gelukkig te worden hier op aarde, doch 
pas in het hiernamaals ligt het geluk voor ons klaar". Om 
hiertegen te ageren heeft betrekkelijk weinig zin. Hoe ongeluk- 
kiger de mens evenwel is, des te meer meent hij op te merken, 
dat andere mensen wel tevreden zijn over alles en dit is een 
volkomen begrijpelijke gedachtengang. Helaas echter sluit 
deze mens zich daardoor ook impliciet af voor zijn eigen 
geluk. 
Ook is het boeiend op het oog vrolijke, blijde mensen te 
vragen of zij gelukkig zijn. Aanvankelijk antwoordt men nog 
in blijheid volmondig ,,ja", doch na enige ogenblikken, waarin 
de persoon zichzelf deze vraag serieus stelt, moet hij met 
schroom bekennen, dat het niet het geval is, omdat.. . 
Om toch niet destructief te eindigen, wil ik zeggen, dat dit 
essaytje niet geschreven is om u er van te verwittigen, dat 
u geboren bent voor het ongeluk, maar om u te waarschuwen, 
hoewel de woordkeus van deze laatste zin beslist niet geluk- 
kig is. 
Tot slot een vriendelijke raad: Het zekerste middel om niet 
erg ongelukkig te worden is niet te verlangen erg gelukkig 
te zijn. 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 I 



I BOEKHANDEL H+ COEBERGf 

l Gedempte Oude Gracht 74 Haarlem - Telefoon 1751 
Gevestigd sinds 1892 

Algemene Gespecialiseerd in 

I en katholieke 

I Wetenschappelijke literatuur 

I Boekhandel Antiquariaat 

FRANS P E R Q U I N  
WARMTELEVERANCIER SINDS 1887 

KOLEN en OLIE 
TELEFOON 1021 2-1 3856-1 3857 

aí jne vis voor maaltijd of koffietafel 
DE FIJNSTE SOORTEN 

R EEN BIJZONDERE GELEGENHEID 

BALM 
BLOEMENDAAL 
Bloemendaalreweg 60 

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

Giebels Uzerhandel N. V. 
Ged.OodcGracht 5-7, HP-ARLEM. Tel. 17438 (5 lijnen) 

RAYONVER'I'EGENWOORDIGERS 
Lips' Slotenfabriek - Grrisso pneumatisch gereedschap - 
Philite Bouwbeslag - Hoek's Zuurstoffabrieken - Belzer 
gereedschappen - Shell-. Buta- en Propagas Mij. Oxy- 
eenium. Schiedam. 

Adverteer in Tolle Lege ! 
voor prijsopgave en andere gege- 
vens wende men zich tot drukkerij 
St. Jacobs-Godshuis Antoniestraat 7 

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

Chemicaliën en Drogerijen 

MONTY-COATS 
TRUIEN en VESTE 
SPORTARTIKELEN 

Voorgeschreven sportkleding met 10 reductv;a 
Uitgezonderd schoenen #B? 

Sportmagazijn GRETHA DE BRUY 
Twijnderslaan 7, Haarlem 16 - 100yo serv 

W HOUTS' 

Voor beter wer, 
HAARLEM - TELEFOO 

Voor 

Technisch Bureau 

Soendaplein 34 

Gas 
Water 
Electriciteit 

THEO B 0  
- Haarlem Noord - 

a1 Uw schooIboeken 

NIEUW AAN TE SCHAFFEN 
U kunt 25-40 O I O  besparen door zoveel mogelijk gebruikte 
schoolboeken te kopen. 

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

VAN DIJK'S BOEKHUIS 
OUDESTRAAT 26 KAMPEN 


