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RS door Frans Grosfeld 

Door een stortvloed van titels en teksten, een aaneenschakeling van soms 
werkelijk geestig-gevonden ,,zetten9' en sen verbijsterende onverschillig- 
heid voor de kern van de zaak, hebben irl ons vorig nummer twee der in 
de oude redactie het meest naar voren tredende schrijvers - J. B. 
Roeland zag waarschijnlijk de tragische humor van het geval in - mijn 
artikel in Tolle Lege van Februari-Maart '49 trachten t e  torpederen. 
Bij een ontleding van hun commentaren springt als een kikker l%n op- 
merkelijk feit naar voren: geen van Miden heeft ook maar de minste 
moeite gedaan, de historische basis van de beeldroman aan te vallen. 
Ik bewees het in beginsel g&-zijn van de beeldroman, - geen nood! 
C;. Hooy en Noud v. d. Eerenbeemt zien dit voorbij en roepen uit: ,,Het 
14 niet zo! Wij geleven het niet!" en trachten de onweerlegbaarheid van 
ket gewraakte artikel te verdoezelen door één enkel punt in mijn betoog 
aan te vallen: op het ogenblik zijn er noch in de U.S.A., noch in Neder- 
land goede beeldromans. En triomfantelijk voegt Gmrge Hooy hier aan 
toe: ,,Boeddha op Borneo was er allerminst een". Dit als recapitulatie. 

Toen George Hooy nog Sjorsje was, zo'n kereltje van 
amper drie zomers, heeft hij ongetwijfeld wel eens met 
een blokendoos gespeeld. Hij zal zich herinneren, dat, 
wanneer hij een mooie toren had gebouwd en hij het 
onderste blok wegstootte, de hele toren instortte. Ook 
zal hij wel eens over de grond getuimeld zijn, als 
iemand het matje, waarop xj stond, wegtrok. In beide 
gevallen kreeg men hetzelfde effect: door de basis weg 
te nemen, valt alles wat zich daarboven bevindt. Let 
nu op, mijnheer Hooy. Ik ga hetzelfde toepassen op Uw 
critiek in het vorig nummer. Ik  heb n.l. nooit willen 
beweren, dat ,,Boeddha op Borneo" een uitgesproken 
goed beeldverhaal was. Op grond van deel I consta- 
teerde U, dat de moraal niet slecht was; ik voeg hier- 
aan toe, op grond van deel I1 en 111: de moraal was 
uitgesproken goed; de tekeningen waren dit helaas 
niet - omdat de destijds 16-jarige tekenaar de tech- 
niek 'nog niet voldoende beheerste. Ongetwijfeld zou 
hij het thans beter doen. En dan bestond er dus inder- 
daad een goed beeldverhaal! Toch was het toen de 
bedoeling van de tekenaar, een goede beeldroman op 
de markt te brengen: hij wilde er inderdaad een andere 
richting aan geven. Hiermee is de grond onder de voe- 
ten van Uw commentaar weggehaald - welk commen- 
taar dus slechts een greep in het luchtledige bleek. 
Jammer. Volgende keer beter. 
Maar we zijn nog nie* klaar. 
De heer v. d. Eerenbeemt wierp ook met een boeme- 
rang; hij miste en het ding komt nu naar hem terug. 
In het kort beweert Noud v. d. Eerenbeemt, dat er 
geen goed beeldverhaal bestaat - omdat het niet kan 
bestaan. Om het raadsel, hoe er dan wel een goede 
roman kan bestaan, bekommert hij zich niet. Gevolg: 
niet één zin uit zijn commentaar kan de toets der cri- 
tiek doorstaan - uitgezonderd natuurlijk illustratieve 
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en tekst-verluchtende zinnen als' b.v. ,,die holbew* 
ners!" 
E r  bestaan twee soorten beeldromans. De eerste is die 
methode, waarbij de schrijver (of tekenaar, zo U wilt) 
de woorden ,,in 'n bubbelgumachtig ding ( ? )  uit 't hoofd 
van de spreker laat komen". De tweede methode is 
de tekst onder de tekeningen te plaatsen. Laat men de 
tekeningen weg, dan blijft een nog wel te volgen, 
doch stotend verhaal. In beide klassen blijken voor alle 
leeftijdsgroepen zeer goede verhalen te bestaan, zowel 
in de U.S.A. (The Katzenjammer Kids, Tarzan, The 
White Lion, Superman, etc.) als in ons land (o.a. Prins 
Valliant, Eric de Noorman, Oliver Twist). Dat hier- 
tussen vele in beeld gebrachte meesterwerken van be- 
roemde schrijvers zijn, is een waarborg voor de' goed- 
heid. Bovendien bestaan er (ook in Nederland) z.g. 
beeld-periodieken (o.a. Okidoki, Robbedoes) die voor 
jeugdige personen zeer goed .te lezen zijn. Hiermee is 
Uw betoog weerlegd. Geen enkele zin draait er door. 
Mocht Noud v. d. Eerebeemt tbch nog opmerkingen 
hebben - vermoedelijk is dit niet het geval, -want :eiten 
zijn moeilijk te weerleggen, - dan probeert hij het nog 
inaar eens. Gewoon doen. Nergens iets van aantrek- 
ken. Aldoende leert men tenslotte. En ik wil eindigen 
met Noud hartelijk te bedanken voor de beeldroman- 
omslag, die hij mij ter inzage gaf. Hij was geweldig, 
niettegenstaande dat hij de zoetsappigste U.S.A.- 
R.W.K.P.A.A.O.B. genoemd werd, en niettegenstaande 
het dogma, dat één dood-enkele tekening - zelf s 
buiten de Wiskunde - geen bewijskracht heeft. Ik ben 
alleen geschrokken van het feit, dat N. v. d. E. hem 
vroeger boven zijn bed had hangen, - er zaten ten- 
minste punaise-gaatjes in. 
NASCHRIFT. - Het is het publiek allerminst kwalijk 
te nemen, dat het, hoewel 't zelf er aan meewerkt door 
haar te kopen, de beeldroman wel eens beschouwt als 
een minderwaardig iets. Dezelfde persorganen, die 
onlangs moord en _ brand schreeuwden over de z.g. 
,,vliegtuigrampen", en de realiteit niet wilden of kon- 
den inzien, dragen de schuld hiervan. Samen met de 
Jantje-zag-eens-pruimen-hangen-paedagoog, die op de 
puinhopen van zijn HandleidTng voor het Deugdzaam 
O~voeden van Kinderen ziin aanhang en invloed door 

I JOOP JANSEN J verrichten. 
Dat de beeldroman de fantasie zou uitschakelen, zal 
ik noch ontkennen, noch erkennen. N. v. d. E. spreekt 

ik er prijs op. de  lezers van ToIle Lege, be- 

kend te maken, dat de volgorde der be- 

handelde problemen louter willekeurig en totaal 

uit de lucht gegrepen is. D e  keuze der volg- 

orde in voornaamheid en actualiteit wordt aan 

de  lezer overgelaten. 

het veranderen der tijden-ziet slinken als sneeuw in 
de zon. Een beeldroman kan nu eenmaal op zich niet 
slecht zijn, omdat het een in beeld gebrachte roman is, 
zoals er ook in schrift gebrachte romans zijn, die even- 
min met modder gegooid worden. Maar even goed als 
er in de literatuur een Emile Zola bestaat, komen er 
in de beeldroman-richting excessen voor. Het is alleen 
hiertegen, dat opgetreden moet worden; een op IDIL- 
leest geschoeid lichaam zou hier nuttig werk kunnen 



zichzelf hier tegen. eeiooft U ook niet, dat de beeld- 
roman de fantasie en verbeelding prikkelt, als zij tot 
moord aanzet E n  hier komen we - zoals altijd - op 
het pijnlijke punt: heeft de beeldroman schuld aan het 
tragische voorval te Enkhuizen? Zoals onlangs bekend 
werd gemaakt, moet dit ontkend worden. Het is ge- 
bleken, dat evenzeer de alom gewaardeerde Paul Vlaan- 
deren onder verdenking staat. A propos - waarom 
smijt N. v. d. E. zijn hele beeldroman-rommel niet op 
de mesthoop, als hij er zo'n hekel aan heeft? In de 
aanhef van zijn artikel roept hij vol ergernis Uit: ,,Naar 
de vuilnisbelt met Dick Bos en de zijnen!", om daarna 
doodleuk te vertellen, dat hij thuis een aardig voor- 
raadje van die ,,giflectuur" heeft liggen.. .. . . De geest 
is wel gewillig maar het vlees is zwak! 
Om te eindigen: onlangs hoorde ik voor de radio een 
discussie over deze kwestie. Hieruit bleek, dat een 
meerderheid van de debaters het principiële goed-zijn 
van de beeldroman erkende.. . . . . zoals ook de- film -1- 
a.h.w. een ,,bewegende beeldroman", in beginsel goed is. 
Maar laat ik ophoudeni Misschien is dit al  weer zo'n 
zenuwtrilling voor George Hooy, als in T. L. no. 8, 
blz. 3, kolom 1, regel 12 van onder. E n  wat die beun- 
hazerij betreft. ..... 
Discussie gesloten. - Red. 

DIT IS EEN AFSCHEID 
Van de 18e Jaargang, waarvan jullie heden het laat- 

ste nummer ontvangen: de pot is op! 
Maar wij hopen terug te  komen met het nieuwe 
Jaarboek als no. 1 van de 19e Jaargang. 

Van de ,,diplomaten", als jullie begrijpen wat wij be- 
doelen: de Heren met het einddiploma H.B.S of 
Gym in hun zak. Onze gelukwensen achtervol- 
gen hen! 
Maar wij hopen dat zij nog eenmaal op hun 
schreden in het volle leven terugkeren naar Zijl- 
weg 199 om een abonnement op hun lijfblad 
Tolle Lege te bestellen. Het zal hun anders niet 
goed gaan, noch in dit, noch in het andere leven. 

Van twee wel zeer verdienstelijke medewerkers, die 
wij ,,voor de vele verdiensten aan ons Blad be- 
wezen" nog eenmaal elders in dit nummer onder 
de hoogtezon plaatsen. 
Maar wij hopen dat het dichters- en schrijvers- 
bloed hen nog meermalen zal nopen een duik in 
de T.L. copie-bus te nemen! 

Van onze onvervangbare administrateur en mede- 
redactielid Gerard Kroon, voor wie wij nog 
steeds geen plaatsvervanger hebben kunnen vin- 
den. Gerard heel veel dank voor je accuraat be- 
heer. 
Maar wij hopen dat je VERritrekkende, BEReken- 
de, NEonverlichtende boekhoudkennis onze kas 
voor dit jaar nog sluitend zal maken. 

Broeders, houdt vol tot het bittere einde, zolang vie- 
ren nog zessen kunnen worden is er  hoop! 
Jullie denken dat wij onze pennen nu rustig afdrogen? 
Bedenkt echter dat nog nimmer een engeltje uit de 
hemel ons copiei heeft gebracht. Weest ons 'voor Jaar; 
boek en de gehele nieuwe Jaargang een stut en steun 
ende toeverlaat en schrijft Uw dwaze en verstandige in- 
vallen op vó6r de tand des tijds en de vraatzucht der 
luiheid ze heeft fijngemalen. 
Wij danken Uw ouders voor het betaalde abonnements- 
geld en jullie voor de welwillende goedkeurende knikjes 
aan ons Blad geschonken; moge Uw medewerking 
steeds grotere allure aannemen. 

De Redactie. 

u 
Kunt 
er op wachten1 

Het klinkt een beetje stoer, maar tenslotte is het toch 
maar een feit dat wij in één maand tijd een Jeep kon- 
den leveren aan de Augustijnenmissie in Bolivia. 
Dinsdag 12 April werd de eerste serie Jeepboekjes af- 
gegeven en Dinsdag 17 Mei werd de koop gesloten, 
zodat de Apostolaatsgemeenschap op die dag eigenares- 
se werd van een uitstekende Jeep, die mals jullie 
weten in een feestelijke bijeenkomst aan de Hoogeer- 
waarde Pater Provinciaal werd overgedragen. 
Het Bestuur van de A. G. is vooral dankbaar voor het 
feit dat het zich bij deze actie omringd wist door vrij- 
wel de gehele Triniteitsgemeenschap, zodat de 3aam 
Apostolaatsgemeenschap inderdaad meer bewees te zijn 
dan slechts een naam. 
In deze enkele weken hebben jullie meer dan f 2100.- 
bijeengebracht, De opzet van deze actie was ongetwij- 
feld meer aangepast aan het jonge enthousiasme van 
de lagere klassen, wij begrepen heel goed dat een jon- 
gen van 16 jaar en ouder niet meer huis aan huis bon- 
netjes gaat verkopen of bij een kerk, schouwbu~g, café 
en brievenbus gaat staan. 
Des te meer hebben wij het gewaardeerd dat na de 
uiteenzetting van ons bestuurslid, de Heer Drs. van 
Noort, ook de hoogste klassen van het Gymnasium en 
bloc hebben meegedaan, doordat vrijwel al deze leer- 
lingen een boekje voor hun rekening namen. 
Helaas is het ons niet mogelijk gebleken wegens de 
proefwerkweek eenzelfde uiteenzetting aan de top- 
klassen van de H.B.S. te geven. Wellicht hadden we 
dan de ontbrekende f 300.- ook reeds in ons bezit 
gehad. 
Ofschoon het totale benodigde bedrag van f 2400.- 
dus nog niet bijeen is, hebben we toch gemeend dat 
jullie niet willen dat we voor deze ,,paar centen" de 
hulp van buitenschoolse instanties inroepen en wij heb- 
ben ons dus ook voor dit laatste bedrag garant gesteld. 
We zullen er samen wel iets op vinden. 
Heren, als gij straks met een eindexamen afzwaait, 
verlaat dan deze ,,heerlijkev school niet, zonder eerst 
een van de bestuursleden van de A.G. een ,,warme hand" 
te hebben gegeven. 
Trinitariërs, weer hebben jullfe het gebazel over de 
beroerde na-oorlogse jeugd geloochenstraft. Hartelijk 
dank voor jullie onvermoede en onvermoeide Ijver. 
Blijft met ons medewerken: de idealen van onze Ge- 
msenschap zijn het ten volle waard: voor Christus en 
Zijn Kerk! 
En voor de enkelen die aan de kant bleven staan moge 
het hopenlijk iets gezegd hebben toen ze de Jeep met 
de drie ringen zagen en wisten: daar zit nou geen 
schroefje van mij aan! 

Het Bestuur van de A. G. 
,,St. Petrus en Paulus". 

f Trinitariërs, geeft handenvol gebruikte post- \ 

l zegels aan de leerlingen van de l e  of 2e klas. 
Zij maken er een zoet winstje van voor de Missie. 

Bestuur A. G. J 
Dat A. P. Brandes walgt van elk spoor ener burger- 
lijke traditie, weten we allen. De geweldige keerde 
zich op 1 April heftig tegen de kudde-achtige viering 
van deze massa-voor-de-gek-houderij en stelde (geheel 
in stijl) voor, dit feest voortaan op 2 April te vieren. 
Bovendien, zo meende de enormeling, heeft dit nog het 
voordeel, dat iedereen er  dan inloopt. 



% o'n groot man als Jbr, kunnen we toch niet zo maar 

uit onze gemeenschap Iaten verdwijnen. Hij schreef 
3 ,  

weIeens ,,Schertsstukken" en ,,Schertsbrieven, maar 

toch hebben we altijd ontzettend genoten van zijn 

proza. E n  we waren niet de  enigen!!! Nu hij dan 

weggaat (dat hopen wij tenminste van harte), kan het 

geen kwaad hem alIe lof toe te zwaaien, die hij ver- 

dient. 

Dat gebeurt dan bij deze en 't is geen ,,schertslof" hoor T 

I j. B. ROELAND. RED. 1 

]DIE BAC][]L Klein verhaal voor 7an van Daal 
Er  was eens een bacil. Hij was een wees; een tante 
had zich over hem ontfermd en hem opgevoed. Toen 
hij tot de jaren des onderscheids gekomen was, kuste 
zijn tante hem en zei: ,,Ga nu maar de wijde wereld 
in". Zij grabbelde in haar boezelaar, gaf hem een paar 
cholera-kiemen en vervolgde: ,,Doe je best. Ik .  heb 'n 
paar goede kiemen voor je uitgezocht, maar ik ver- 
wacht nu ook dat je een behoorlijke epidémie ver- 
spreidt. En geen geklungel alsjeblieft". 
,,Ja tante. Neen tante", zei de bacil en hij trok de 
wijde wereld in, vol goede voornemens. 
Eindelijk - nadat hij dagen lang gereisd had op de 
ruggen van veel mensen, op dorre blaren die de wind 
- die dezelfde kant uitmoest - voortblies, en eens 
op een dicht beschreven stuk papier met een kort 
excerpt van de successiewet - eindelijk, kwam de bacil 
bij een grote stad: fabrieksschoorstenen, kerktorens, 
huizen en het gejaag van veel mensen. Bij de stadspoort 
stond een soldaat op wacht. 
,,Dag1', zei de bacil. 
,,Hallo", riep de soldaat. ,,Wie ben je? wat kom je 
doen ? " 
,,Ik ben een bacil. Ik kom de cholera brengen, die tante 
inij heeft meegegeven". 
,,Wat?", vroeg de soldaat ontzet en hij zette grote 
ogen op. ,,Een ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba?" 
,,Een bacil", zei de bacil, wat korzelig. ,,Mij dunkt, dat 
is toch een gewoon Hollands woord, dat iedereen met 
een beetje Algemene Ontwikkeling toch behoort te ken- 
nen. Bacil. Je spelt het B-A-C-I-L. Goed, er komt een 
c in voor, maar zo overdreven moeilijk is het daarom 
toch niet. Onzin. Je spreekt de c gewoon uit als s. 
Want voor o, u en a klinkt de c gelijk de letter k. 
Zo kun je het onthouden, en nu wil ik wel eens graag 
mijn cholera overdoen". 
,,Cho-cho-cho-cho-cha-cho-cho", stotterde de soldaat. 
,,Hè, wat een rare man", vond de bacil. Maar de sol- 
daat hoorde het al niet meer. Want hij lag daar dood 
voor de poort. De bacil haalde de schouders op. ,,Ver- 
velend dat hij nu dood is. Nu ben ik nog geen een 
van mijn ziektekiemen kwijt. Bah". 
Stuurs ging de bacil door de stadspoort naar binnen. 
Daar? zag hij spoedig de juffrouw uit het groenten- 
stalletje met de noppeltjesjurk. Hij sprak haar beleefd 

aan en zei dat hij een bacil was, diei de cholera kwam 
brengen. 
,,Wat", gilde de juffrouw uit het groentenstalletje 
hysterisch. ,,Een ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba? De cho-cho- 
cho-cho-cho-cho-cho?" Ze rilde en viel dood neer tus- 
sen haar tomaten en. verse kropsla. 
,,Wat een nare hensen", dacht de bacil. ,,Misselijk. Ze 
gaan steeds even te vroeg dood. Waarom kunnen ze 
niet even wachten? Onwil, gewoon onwil". En hij bleef 
even uitrusten in een vuilnisbak. 

Bij de stadspoort stond een soldaat op wacht. 



Maar de mensen in de stad liepen rond met doodsbleke 
gezichten, de angst in hun ogen. De kerken waren vol. 
,,Hij is er!" fluisterden zij tot elkander (natuurlijk niet 
in de kerk, O. L. Heer zou dat niet willen en de pas- 
toor zou het ook niet willen). ,,Hij is er! De ziekte. 
De cholera! De soldaat era de juffrouw van het groen- 
tenstalletje zijn al om zeep. We gaan allemaal om zeep! 
Dat zul je zien! De bacil grijpt om zich heen. We gaan 
d'r an!' En ze gingen d'r ook an, maar niet door de 
bacil, want die zat nog steeds in de vuilnisbak. 
Menig huisvader kwam 's avonds klappertandend thuis: 
,,Ik heb het. Het komt door de bacil en de tocht in 
de gang. Ja, ik heb het al zo dikwijls gezegd en ik 
kan het wel blijven zeggen: wanneer zullen jullie dat 
raampje nu eens laten maken?" En daarop vielen ze 
dood neer. Na drie dagen was de stad uitgestorven, en 
dat was juist het ogenblik waarop de bacil in de 
vuilnisbak zich uitrekte, gaapte en hardop dacht: 
,,Kom, nu moet ik toch eens de cholera gaan versprei- 
den. Wie zal het eerste slachtoffer zijn?" 
Toen zag hij dat alle mensen al gestorven waren. ,,H&? 
wat raar? Dat was daarnet nog niet! Hoe moet ik nu 
mijn cholera kwijt?" 
Hij barstte in tranen uit, - maar wie kwam daar door 
de stadspoort gestapt? De tante van de bacil. Ze liep 
snel op hem af en kuste hem dat het klapte. (,,Bahn, 
dacht de bacil. ,,Ik schaam me dood als iemand het 
gezien heeft. Midden op straat"). 
,,Jongenv, zei de tante van de bacil. ,,Jongen. Je oude 
tante is trots op je. Keurig gewerkt. Kranig. Opge- 
ruimd staat netjes". 

,,Ja, hij is voor de bakker",' zei de bacil, niet zonder 
enige trots. 
,,Maarv, ging tante voort, ,,wat stop je daar zo stiekurn 
weg?" 
,,NietsF', stamelde de bacil met een hoogrode kleur. 
,,Hoegenaamd niets. Zo maar wat". 
,,Ik wil het weten! Laat zien, omdat ik het wil!" 
Bedremmeld en onwillig toonde de bacil de cholera- 
kiemen. 
,,Wat?!" gilde de tante van de bacil. ,,Dus je hebt mij 
voorgelogen! Dat vind ik min. Dat je nu nog misschien 
niet in staat bent geweest om een stad te doden, nu 
ja. Maar dat je dan nog niets zegt, dat je denkt ,,mis- 
schien zwijn ik er wel tussendoor!" dat vind ik min.' 
Lk wil je niet meer zien!" En weg was ze. 
Huilend van spijt en ellende liep de bacil door de uit- 
gestorven stad, waar alles zo luguber was. Knokelige 
geraamten en ratten en een walgelijke lucht, maar 
daar gaf de bacil niet om. ,,Een kruidige lucht", vond-ie. 
En de regen kwam, en de wisseling der seizoenen, de 
herfst, de winter, de kou. Toen is de bacil stiekem 
doodgegaan en was er in het geheel niets meer dat 
leefde in de vergane, verweerde stad, uitgestorven 
van angst. 
Niemand? Ja, in een klein morsig slopje woonde nog 
een sprookjesverteller in een onbewoonbaar verklaarde 
woning (maar voor hem nog wel goed genoeg). Men 
had het niet de moeite waard gevonden hem te ver- 
tellen van de e~idemie. en daarom was hii in leven 
gebleven. Hij heeft dezé kleine geschiedenis"gauw op- 
getekend. Nu weten wij hem ook. J. B. Roeland, VI. 

flatura 'Docet 
Op Zaterdag 5 Febniari trok Natura Docet er op uit 
om op voorstel van mijnheer Melsen een duinexcursie 
te houden. E r  waren I 26 leden aanwezig, en even 
over twee werd de tocht ondernomen. Nadat gallen van 
het kardinaalsmutsje en enige andere natuurvoonver- 
pen waren bekeken, trokken wij dwars door de duinen 
langs het visserspaadje. Vanaf een hoge duintop zagen 
we twee buizerden in de lucht cirkelen, waarschijnlijk 
om een prooi te bemachtigen. We gingen verder, en 
vonden tussen de spoorrails, waarlangs wij nu liepen, 
verschillende gesteenten, waaronder leisteen, vuursteen, 
lydiet, zandsteen, graniet en kiezelschalies met af- 
drukken van fossiele schelpdieren. Na een fikse wan- 
deling, waarbij sommigen onzer leden nogal bloeddor- 
stige neigingen vertoonden, kwamen wij in Zandvoort 
aan. In de verte hoorden wij reeds een zwaar geronk, 
wat bij nadere beschouwing van de motorracebaan 
bleek te  komen, waar motorrijders in een kringetje om 
een duin suisden. Dat die kerels daar niet duizelig van 
worden?! Enige minuten later kwamen wij aan het 
strand, waar nog verschillende zeedieren werden op- 
geraapt, o.a. goudkammetjes, schelpkokenvormen, 
slangensterren, platte slukgaper enz. Dan werd het 
onderhand weer tijd om naar huis te gaan, en eenmaal 
in de trein, werd de excursie besproken en plannen be- 
raamd voor nabije en verre toekomst. 

Gerard Ferron, 2 A '(Sch.) 

Vfijdag 15 Februari. Vergadering. Bij aanwezigheid van 
24 leden hield Frits Lips een voordracht over het 
onderwerp ,,Bomen en bossen", waarbij het bos ook als 
plantengemeenschap besproken werd. In het huishou- 
delijk deel van de vergadering kwamen o.a. aan de 
orde: de leesportefeuille en plannen om in het najaar 
weer een biologische tentoonstelling te houden. 
Op Zondag 20 Maart peddelden 23 N. D.-ers in de 
richting van Noordwijkerhout voor een duin- en strand- 
excursie. In de duinen werd een aanzienlijk getal vogels 
aangetroffen: wulp, kievit, scholekster, reiger, zang- 
lijster, geelgors, enz. Een strandwandeling tussen 
strandpaal 73 en 76 leverde veel resultaat op. Grote 

troepen strandlopertjes waren hier neergestreken, die 
zich dicht lieten benaderen. Opmerkelijk was het enorm 
aantal slangsterren, die hier bij duizenden op en door 
elkaar lagen. Ook lagen er veel olieslachtoffers op het 
strand: zeekoet, alk, parelduiker, roodkeelduiker, papa- 
gaaiduiker, Jan van Gent, stormmeeuw, zwarte zee- 
eend. Deze vogels strijken midden op zee neer in de 
afgewerkte stookolie, die buitenboords gepompt, als 
grote olievlekken op de zee blijft drijven. Vogels die 
daarin terecht komen, kunnen niet meer opstijgen. De 
veren plakken door de vettige substantie aan elkaar, 
zodat het vliegen onmogelijk wordt. Dood of uitgeput 
spoelen zij aan op het strand. 

Zondag 3 April. Bezoek aan het Rembrandttheater, 
waar natuurfilms gedraaid werden over vogels (roer: 
domp, nandoe, ooievaar, pinguin) . De heer Portielje 
hield daarbij een interessante inleiding. 

Zaterdag 21 Mei. Excursie naar een mooi stuk binnen- 
duinterrein, gelegen achter het Provinciaal Ziekenhuis, 
waarlijk een prachtig plekje in de natuur, weinig be- 
zocht en ongerept. Onder de vele plantensoorten mo- 
gen genoemd worden: kleine pimpernel, daslook, rozen- 
kransje, pijpbloem, vogelmelk en grote scharen van het 
kruipende zenegroen, dat zich hier en daar tot over 
de 100 Meter had uitgebreid. 

M. 

J 1  is de Kraaiennest-matroos op wachtgeld, het huweljk 
van Mynheer lansen en de zoon van Mynheer Jacobs ont- 
lokten hem een vreugdekreet. N u  dommelt hy weer in tot het 
Jaarboek, waarin h y  al het waargenomene in dit jaar u za l  
bekend maken. Oud-leerlingen vreest gy dat h y  met z y n  
slaperig hoofd uw dochter, uw huwelyksfeest, uw examen niet 
gezien heeft (en die vrees is gegrond), zendt ons dan in alle 
nederigheid hierover even bericht. 



Wij moeten deze keer kort zijn. Na het ons, met het 
oog op de beperkte ruimte, achtereenvolgens bevolen, 
gelast en voorgeschreven te hebben, heeft men ons 
tenslotte gesmeekt; en wij zijn gezwicht, overwegend, 
dat wij slechts regeren bij de wil van het volk en de 
gratie van p. H. 

Op 27 Maart was het Zondag; voor de doorsnee Ly- 
ceïst vrij, voor ons echter een dag van plichtbetrach- 
ting. In het kielzog van een zekere Gerrit zijn wij 
langs een barbaarse portier de Stadsschouwburg in ge- 
smokkeld; wij hebben ons best geamuseerd met Sancta 
Maria's planken-wrochtsel en zijn na afloop direct in 
de rij gaan staan om een toegangskaart te krijgen voor 
het volgende schoolfeest. Twee dagen daarna was er 
iemand jarig; niemand heeft er echter aanstoot aan 
genomen en het is de moeite niet waard om te ver- 
melden. Tenslotte hebben we nog meer te doen. Alle 
donders. Een inspecteur van onderwijs, die op 31 Maart 
onze sinistere samenleving bezocht, dacht er  blijkbaar 
ook zo over. Zo was hij er, zo was hij weer foetsie. 
Wij zagen alleen maar iets blauws voorbijschieten. 
Feitelijk kan het net zo goed een reiziger in tandpasta 
of smeerolie geweest zijn. 
5 April: Molière's geest waarde rond door de klassen, 
waar de heer Babeliowsky de scepter zwaaide; soms 
leek het wel Holland-Frankrijk! Diezelfde dag werd 
het door de Zijlwegvereniging, ,,Zijlweg helpt Schoter- 
straat" genadig afgestane Alliancekastje volgepropt 
met allerlei wonderschone dingen, waaronder een taart: 
,,Doe mee aan de Jeep-actie!" Wat is een Jeepactie? 
We hadden het voor het raden! Geen nood! Een koerier 
snelde Zijlwegwaarts, en reeds de volgende dag beklom 
p. Vogels met een lichte huivering een stellage op de 
cour-in-zakformaat om een en ander toe te lichten. 
Bovendien kondigde de pater in alle bescheidenheid 
aan, dat hij ons uit een vreselijk gevaar ging redden 
door het stichten van een tennisclub op christelijke 
en democratische grondslag. Daarna ging men aan de 
Jeep-slag; sommigen mompelden, dat de aan de hoofd- 
prijs verbonden extra-verrassing de Jeep zelf zou zijn. 
Dit lijkt ons onwaarschijnlijk, want, tenzij wij een grove 
fout hebben gemaakt in onze berekening, zou men dan 
geheel voor niets gewerkt hebben. Kort daarop ?<wam 
de Proefwerkweek, de tijd, waarin men met grote 
meerderheid van stemmen besloot, het systeem der 
coöperatie door te voeren, ondanks het verzet van de 
fanatïeke Middenstandersgroep o.l.v. Frans Hamers. 
En toen werd het vacantie; het moest eigenlijk altijd 
vacantie zijn, maar dit is nu eenmaal niet het geval en 
daarom verruilden we op 2 Mei onze kamerjas bij Ome 
Jan voor onze fiets en begonen weer opnieuw; en 
tot nu toe gaat dat zo maar door en dat houdt maar 
niet op en dat toont geen medelijden ...... en daarom 
eindigen wij maar. Met de aanbeveling, toch vooral 
niet te vergeten bij uw boekhandelaar het boekje ,,Hoe 

de wereld te veroveren in 80 dagen", door A. P. Bran- 
des, te bestellen. 
Tot September vrienden. Het zit er voor ons weer op. 

Frans Grosfeld 4 A 1. (Sch.). 

P.S. - Het is feitelijk te gek, maar wij hebben nog 
iets zeer belangrijks vergeten. Wij voelden het steeds 
al: er was iets mis. Tenslotte bleek, dat wij vergeten 
waren de Cassiciacum-avond op 13 Mei te vermelden. 
Spreker was p. Albers, die ons op duidelijke wijze te 
verstaan gaf, wat men nu eigenlijk onder cultuur moet 
verstaan. Helaas was George Hooy niet aanwezig; en 
dat was dan de laatste gebeurtenis ...... op Venlo na! 

Deze ~Goniek zal vast wel uitblinken door zijn be- 
knoptheid. De oorzaken er van zijn vele. 
1. Men heeft gedreigd uw cronicus te zullen ontslaan 
wanneer de Journaals niet korter werden. Welnu, wat 
zou hij moeten beginnen als hij op de keien stond. Wat 
zou hij moeten doen om in het leven te blijven? 
2. De drukker weigert in het vervolg een zo lange 
Kroniek te zetten en het hele Godshuis zal gaan staken. 
3. Elders in dit nummer staat een ontzettend lang 
verslag over Venlo dat enorm veel ruimte inneemt. 
4. E r  is bovendien niet veel gebeurd, en 
5. Ik ben de gegevens over de dingen die gebeurd zijn 
kwijtgeraakt. 
Het zal dus louter geheugenwerk moeten worden. Een 
soort kim-spel. 
Ik zal maar beginnen met een begin en een einde, d.w.z. 
het begin van de o-zo-goed-geslaagde Jeepactie en het 
einde van de Proefwerkweek, hetgeen ook weer het 
begin was van de vacantie. 
Over de vacantie valt natuurlijk niet veel te vertellen. 
Over die van mij echter wel, maar dat kan je als cro- 
nicus toch niet doen, wel? In de vacantie is er een leraar 
van ons in het huwelijksbootje gestapt. Het was de 
heer Jansen, de broer van ,,Loetje" (dit voor de inge- 
wijden), en hij trouwde met mej. Broerse, de zus van 
,,Aatje" (dit óók voor ingewijden). 
Brr ...... rapporten! Woensdag 20 April. 
Zand er over. 
Dan meen ik nog dat de school schoon gemaakt is, 
maar daar kan je nu niets meer van zien. 
Pater Albers is uit zijn slof geschoten en heeft zomaar 
550 nieuwe boeken aangekocht voor de bibliotheek, 
(vandaar die f 1.- op de rekening. De schalk!). 
Maandag 2 Mei begon de school weer en meneer 
Dahmen vond dat een goed begin het halve werk is en 
nam daarom maar een heleboel jongens mee naar 
Heinekens in Amsterdam om er een glaasje te gaan 
drinken op de gezondheid van ons schoolleven. 
Woendag 4 Mei namen de 5e klassers van de H.B.S. 
afscheid van alles wat school is, om er pas terug te 
komen voor de Grote Offerande (eindexamen). 
Donderdag 5 Mei vrij! 



Zaterdag 14 Mei. Twee bussen vol uitverkorenen be- 
geven zich op weg naar het Olympia der Augustijner 
(zorgen)kinderen Venlo! Elders in dit nummer uitge- 
breid, zéér lang, maar belangwekkend verslag. 
Verder niets meer, behalve dan het kopen van de jeep 
voor de Missie. Enfin daar hoort u wel meer van. 
Inkt op ......, fantasie op ...... : uit! 

Harrie v. d. Eerenbeemt, 4 A 2. 

P.S. - O ja, het hok dat men onder het fietsenrek aan 
het timmeren is, dient om de grasmachine in op te 
bergen. Dit ter geruststelling. 

Ieder jaar opnieuw proberen de beste patrouilles van 
iedere troep het wisselschild in handen te krijgen, dat 
aan de beste patrouille van het district wordt uitge- 
reikt. 
Om uit te maken, Welke patrouille dat is, dienen de 
district-wedstrijden. De verschillende patrouilles wor- 
den, naar de gemiddelde leeftijd, bij de junioren of 
senioren ingedeeld. Alleen de senioren kunnen echter 
het wisselschild behalen. Dit jaar werd de wedstrijd ge- 
houden op het buitencentrum ,,VelserduinW te IJmui- 
den, op Zaterdag 14  en Zondag 15 Mei. 
Toen de patrouilles Zaterdag om 4 uur aankwamen, 
goot het nog, maar om 6 uur kwam de zon weer door 

, en weldra kringelde overal de rook omhoog. Om acht 
uur zaten de meeste patrouilles ,,aan tafel", waarna 
er om 8.30 uur een Mariahulde was. 
Hierna werd de eerste dag beëindigd met een kamp- 
vuur, waaronder heel wat yell's op de zure en zoute 
haring afgestoken. 
De andere morgen was er om 6 uur reveille. Om 7.15 
uur verenigden zich alle Verkenners in 't H. Misoffer, 
waclrvan de stemming nog verhoogd werd door de 
bosrijke omgeving, waarop de eerste stralen van de op- 
komende zon speelden. 
Na het ontbijt en de inspectie maakte iedere patrouille 
een tocht door het duin naar de pieren, vandaar naar 
de vissershaven, waaronder verschillende ,,stunts" ver- 
richt moesten worden. 
Om 3 uur waren allen weer op hun eigen kampterrein 
aanwezig. De kampen werden nu afgebroken. Om 4 
uur werd er gesloten. Nu werd ook de uitslag bekend 
gemaakt. 
De winnaar van de Senioren was de Zwaluwenpatrouille 
van de St. Jozeftroep van ons lyceum, met 28% punt 
voorsprong op nummer 2! 

Uit ande re .  schoolbladen 
Dat artistieke medewerkers soms tot rare dingen in 
staat zijn, bleek weer eens duidelijk uit de omslag 
van het Paasnummer van ,,Der Raeekse Tolck". De 
bewering van de redactie, dat deze omslag geheel in 
de Paasstijl was, vinden we nogal optimistisch. Toch 
zijn dergelijke uitspattingen van een tekenaar, voor wie 
Pasen inderdaad wellicht niets meer zegt dan voor- 
jaar, ei, kuiken, nu niet meteen fataal voor het gehele 
numnier, want als we het blad doorlezen, dan komen 
we tot de conclusie, dat er zeer goede en veelzijdige 
beschouwingen in staan, die zeer het lezen waard zijn, 
al zoeken we dan weer vergeefs het echte Paasartikel. 
Het verslag van een Jazzlezing geeft een zeer duidelijk 
beeld over het ontstaan, de ontwikkeling en het spelen 
van de jazz-muziek. Verder vinden wij nog een verslag 
van een ,,klassieke avond". We zien dus, dat aan aller- 
lei onderwerpen een ruime plaats is ingeruimd in de 

schoolgemeenschap van de Gem. H.B.S. A hier ter 
stede. 
Om nu nog maar even bij muziek te blijven. Ons zus- 
terblad ,,Primitiae" is begonnen met een reeks be- 
schouwingen te geven over de grote componisten. Het 
begin is goed. Zeer goed zelfs. Men,is gestart met de 
levensbeschrijving van Paganini. We hopen, dat het zo 
in deze stijl blijven zal, dan kunnen deze beschouwingen 
veel bijdragen! tot beter begrip van de grootste compo- 
nisten. Het pleidooi, dat gegeven wordt voor de Jeugd- 
beweging, bewijst dat hier een kenner aan het woord 
is. Het geheel maakt een uitstekende indruk. 
Bij gelegenheid van de Interscholaire in Venlo had de 
redactie van onze naamgenoot aldaar, een apart num- 
mer uitgegeven. Aan al de gasten werd een exemplaar 
bij aankomst uitgedeeld. Hierin vonden we het pro- 
gramma van de Interscholaire en verder nog mderc 
artikeltjes meer of minder met betrekking tot de In- 
terscholaire. Ook onze Redactie had voor een kleine 
bijdrage gezorgd. De persoonlijke band die daarmede 
gelegd is tussen de redacties van de beide ,,Tolletjes" 
zal zeker bijdragen tot verruiming van de blikken en 
een wederzijds stimuleren. 

Th. Luypen, 4 B 2 (Sch.). 

Geachte Redactie 
Ongeveer een maand geleden deed ik u vier sonnetten 
toekomen (Poëzie, De Dichter, Roddelaars en Pinguins), 
waarvan er geen in het laatste nummer is verschenen. 
Ik stuur u hierbij nog vier gedichten. Nu ben ik zo 
vermetel u te vragen deze sonnetten in het volgende 
T.L.-nummer te willen plaatsen. 

Wim Helsloot, VI. 

Aan dit dringende verzoek van deze zo vruchtbare 
medewerker van T.L. hebben wij zoveel mogelijk vol- 
daan. Wegens plaatsgebrek hebben wij van de eerste 
vier gedichten ,,Roddelaars" gekozen. We willen niet 
halaten hem nogmaals te danken voor zijn veel en goed 
werk. Hier volgen dan nog vijf gedichten van Wim 
Helsloot. 

Redactie. 

JWEEUWEN AAN ZEE 
E e n  steile golf ,  waarop de krul len  kwamen  
me t  wi t te  bloesem als een kraag v a n  kant ,  
t r ek t  kop  e n  voet g e l i k  een r u p s  tezamen 
e n  schuif t  z i n  schuimkleed ruischend op 

he t  zand. 

E e n  meeuwenschaar - waakzame jonge dieren, 
Wier huid  gedoopt s c h i n t  in melkwit te  dauw, 
heel even rustend v a n  hun rust'loos zwieren - 
wiekt  alsieen handvol zilver naar het  bihuw. 

E n  onder h e n  komt  één reusacht'ge meeuw 
- de brede wieken als geknakt  gebogen - 
g e l ~ j k t  een vliegtuig grauw, e n  zonder schreeuw 
voorwerelds ka lm  de  diepzee langs gevlogen. 
Z o  wreed e n  zo geheel zonder misbaar 
l i k t  h i  gevaarl$k als een adelaar. 



(van onze redactiestaf) 

DE REIS. 
Uw verslaggever is o ~ k  meegeweest naar Venlo. 
Nogal logisch, zult U: zeggen, anders kon hij geen 
verslaggever zijn. Misschien is dit m. In ieder ge- 
val ziet hij geen mogelijkheid om dit te begrijpen 
met zijn leeg-geschreeuwde hersens. Hij begrijpt 
nog meer niet. Hoe is het mogelijk, dat men hem 
de bus niet heeft uitgeslingerd, om hem als een 
zandvlo te  laten platrijden door het voortjagend 
verkeer? Heeft men hem slechts geduld om ge- 
voelsredenen, zoals een sentimentele oude juf- 
frouw een pierwurm in haar bed dult, als het bui- 
ten vriest? Misschien ook durfde men hem niet 
uit de bus te smijten, aangezien men zijn kracht 
vreesde. Me n niet, dat het hoogmoedig of uit- 
dagend is, % ergelijke stoute woorden neer te 
schrijven. Nooit immers zal iemand weten, wie 
dit gedeelte van het Venlo-verslag verzorgde. Uw 
verslaggever is wel zo verstandig er zijn naam 
niet onder te zetten. 
De expeditie vertrok van de Zijlweg om 2 7 uur. 
Aanvankelijk had de voorste van de twee bussen 
enorm naar achter overgeheld, doordat een aan- 
tal lieden met alle geweld op de achterbank wilde 
zitten; de bus-piloot verzocht dan ook dhr. Ter- 
stegen zich naast hem voorin te  willen nestelen, 
hetgeen de; bestand aanmerkelijk verbeterde. Tot 
grote ontzetting van enige bekrompen (geesten 
bevestigde een overigens onbenullig persoon een 
bordje met Press op het raam; press! een bordje 
met press! Waarom juist met press? Een bordje 
met appelmoes ware nog beter geweest. Tot zijn 
verdediging kan echter aangevoerd worden, dat 
hij dit ding kreeg van een collega met een op zijn 
buik bungelend fototoestel. Aangezien Uw verr 
slaggever zich grotendeels in een toestand van 
geestelijke verrukking bevond, kan hij niet k- 
schrijven, wat e r  tot Venlo gebeurd is; flauw 
herinnert hij gch, dat een zekere heer Wouden- 
berg bij het passenen van het plaatsje Wouden- 
berg op dropjes tracteerde; enkelen beweerden, 
dat bedoelde plaats helemaal aiiet Woudenberg 
heette; zij accepteerden evenwel gaarne het drop- 
je, want al is een dropje maar een dropje, het is 
toch altijd nog een dropje. In Arnhem werd halt 
gehouden om de chauffeur op adem te laten ko- 
men. De rest van het gezelschap maakte van de 
gelegenheid gebruik om zich te  voeden en te  
laven en trachtte daarna zonder betaling weg te 
komen ...... , j  1 1 %  

Tenslotte arriveerde de karavaan in Venlo; Uw 
verslaggever begon toen juist punten voor zijn 
verslag te verzamelen, doch was daarmee te laat, 
aangezien zijn gedeelte al achter de rug was en 
tjonge! dat was een schok, die hij slechts met 
moeite corner kon werken.. . . . . 

* * *  
IN VENLO. 
En dan de organisatie, oh boy! 
Na heel opschepperig met witte handdoeken om 

knokte 

W a a r  Noord en uid vi 

twee eerste [rijze 

j Drie Augustijnencolleges itrnoetten 

deed 

onze nekken uitgestapt te zijn onder het gejuich 
van onze gastheren werden we allereerst met een 
feestnummer van het Venlose Tolk Lege verrast. 
We hadden een half uur de tijd om kennis met 
elkaar te maken en wat rond te neuzen. Tever- 
geefs zochten wij op deze speurtocht naar onzen 
oud-redor : opgenomen in het ziekenhuis moesten I 

wij vernemen. Voor welke partij zou hij anders 
gesupporterd hebben ? Pater Vlaar volgend jaar 1 
langs het lijntje achter Zijlweg 199 en........ hun 
Ve.. . . . . Haarlem ! ! ! Dan werd de Triniteitsbevol- 
king ingedeeld in twee groepen waarvarl de eerste 
al meteen naar de eetzaal geloodst werd. 
Het eten smaakte ons uitstekend. D w r  om twee 
uur de Interscholaire officieel geopend werd, had- 
den we tijd genoeg om alles te bekijken. Overal 
zag men Trinitariërs ronddwalen door de gebou- 
wen, omzwermd door een heleboel Venlonaars. 
Ja, wat ons het meeste trof was dat die twee ras- 

: 
sen elkaar zo goed verdroegen. Wat zeg ik? Ver- 
droegen? Ze kunnen reusachtig met elkaar op- 
schieten! Stijf Haarlem en achterlijk Venlo? Be- 
lachelij k ! 
Onze Haarlemmers kan ik, toen ze zo in die reus- 
achtige ,,leerfabriek'! ronddwaalden, het best ver- 
gelijken met een stelletje Russen uit de Oerkrai- 
ne dat in New York is terecht gekomen. Opge- 
wonden kinderen. 
Toen brak het ogenblik aan waarop de tweede 

l 
*i= 

Interscholaire plechtig geopend zou worden door 
de Rector van het oollege te  Venlo. 
Klokke twee precies beklom pater Rector het po- 
dium waarop de microfoon stond opgesteld en 
even later schalde zijn stem over het sportveld 
en de hoofden van dd honderden aanwezigen. 
Hij heette ons van harte welkom en wenste ons 

t 
veel succes toe inde wedstrijden, maar ook in onze 
pogingen om zo op sportief gebied meer met el- [ 
kaar in contact te  komen en de vriendschapsban- 
den strakker aan te halen. t 

Na deze speech werden aan de schier ontelbare 



d en Zuid verbroederden 

;te prijzen naar Haarlem 
A 

d e g e s  ontmoetten elkaar in Venlo. J 
* 

Thomas-college op grondvesten schudden 

vlaggenm~sten schier ontelbare daggen gehesen 
onder het spelen van het Wilhelmus. 
De gymnastiek-demonstratie die er  op volgde 
droeg er het zijne toe bij het geheel nog meer 
luister bij t e  zetten en meneer Meesters hart 
moet wel open zijn gegaan toen hij dat alles zag. 
Het was werkelijk een magnifiek gezicht al die 
gelijk bewegende lichamen op het gloednieuwe 
bil j artlakenachtige sportveld. 
Tja en dan werd oni 2.30 uur de eerste wedstrijd 
gespeeld. Venlo voetbalde Eindhoven onderstebo- 
ven met 4-2. * * * 
3.30 uur eerste optreden van onze mensen en wel 
in de hockey-wedstrijd Venlo-H'lem. 

Het hockey-elftal wat wij in het veld brachten 
was niet dat, omdat 3 goede spelers vanwege het 
eindexamen niet mee konden. 
Dit merkten we direct toen we tegen het sterke 

ONZE HOCKEY-PLOEG 

Venlo in het eerste kwartier niets hadden in te 
brengen. 
Dank zij de achterhoede en het slechte schieten 
van de Venlonaren werden e r  echter geen doel- 
punten gescoord. 
In de 25e minuut forceerde Venlo 'n strafcorner 
die heel mooi genomen werd en ...... 1-0. 
We kregen nog meer pech toen George Herber- 
mann als gevolg van een blessure hinkend naar 
de kleedkamer kon gaan. 
Na de rust ging het veel beter, het elftal rammel- 
de niet meer zo erg. 
Toch was het Venlo dat weer de toon aan gaf. 5 
minuten was de tweede helft oud of Venlo prikte 
no 2 in het doel. Toen kwamen de supporters in 
actie. Deze 30 man brachten meer geluid voort 
dan de honderden Venlonaren tezamen . 
En ...... Haarlem kwam in actie. We forceerden 
enkele goede aanvallen. Toen, ja toen.. . . . . straf- 
bully ... Knötschke ... scheidsrechter hielp mee.... 
2-1.' 
5 ininuten later! ,,Tinuss.. Knokke" ... Knötschke 
heeft de bal; schot.. . goal! 2-2. 
Dit was niet te geloven. Inplaats van 6-0 (of 
7-0) was het 2-Z! 
Veiilo werd fanatiek enthousiast - wild. 
E r  kwamen strafcorners ; lange corners, flitsende 
aanvallen ; maar de achterhoede die nu uit 9 man 
bestond, vocht met de rug tegen de muur. 
Nog één minuut te spelen en nog steeds 2-2. 
Weer een -aanval, Eekkers houdt de rechtsbuiten 
in bedwang en de Venlonaar duet de bal over de 
doellijn rollen.. . . . . 
. . . . . .scheidsrechter geeft onbegrijpelijk genoeg 
een corner ... nog 30 seconden. Voorzet ... slag ... 
goal ! 3-2 ! 
Doodmoe gingen we het veld af.. . Jammer ! 

Onze gloeiend hete supporterskelen werden af- 
wkoeld met liters limonade!, die meteen sissend 
verdampten in onze strottenhoof den. 

4.30 UUR. 'VOETBAL TEGEN EINDHOVEN. 

Onze eerste overwinning ! 
Eindhoven dat al een wedstrijd gespeeld had 
kwam nu tegen ons uit. Het spel stond evenals 
de vorige wedstrijd op hoog peil. Beide partijen 
wogen tegen elkaar op zodat in het begin beide 
elf tallen goede kansen schiepen, maar.. . . . . geen 
goalen. Toch nam Haarlem na 25 minuten de lei- 
ding. Ooderie speelde zich meesterlijk vrij .......... 
een schot ...... 1-0. Haarlem kwam nu wat meer 
in de aanval. Maar ja, al is Goderie een fantasti- 
sche speler, hij kan toch niet alles. Het was frap- 
pant om te zien hoe iedere keer, terwijl ver- 



manier met weinig muziek. Zijn uitspraak was 
een beetje dialectisch, vooral de à. 

VENLO EN HAARLEM VOOR DE WEDSTRIJD 

schillende voorspelers vrij stonden, toch altijd 
eerst naar Gderie werd gespeeld die dikwijls 
zwaar gedekt stond. Hierdoor werd Goderie moe, 
en ...... ons spel zakte af. 
Zo kwam de rust. Na rust profiteerde Eindhoven 
van dit systeem en maakte in 8 minuten 2 doel- 
punten. Toen werden we wakker. De 0.E.S.A.- 
yell was niet van de lucht.. .... Haarlem kreeg 
{enorme kansen, maar het bleef 2-1. Weer was 
het Goderie.. .... hij pingelde 2 achterspelers 
voorbij.. .... en een schot hoog in de hoek bracht 
de stand op 2-2 ! Luider werden de aanmoedigin- 
gen.. .... aanval op aanval volgde. Plotseling.. .... 
Groen staat vrij.. .... schot.. .... goal ! 3-2. Nog 
fanatieker werden onze spelers.. .... weer Groen.. . 
even pingelen ...... goal ...... 4-2! Niet te gelo- 
ven ! Hierna gaf Eindhoven, het op, het spel zakte 
af en ........ de scheidsrechter floot ..... Einde ! 

Toen het half zes geworden was kregen de Trini- 
tariërs van groep A gelegenheid de innerlijke 
Trinitariërs te gaan versterken. De tweede ploeg 
kwam om half zeven aan de beurt. 

De feestavond nam om 7.15 uur een aanvang. 
Hieronder wordt er iets meer over geschreven. 
Denderend ! * * *  
DEBATINGCLUB. 

' Om 7.15 uur precies, zoals alles stipt op tijd was, 
werd de vergadering geopend. De voorzitter 
heette alle aanwezigen hartelijk welkom en stelde 
de jury voor, die gevormd werd door de heren 
Drs Hanssen, Drs Peters en P. Fransen. Verder 
wees hij er  op dat in de eerste plaats contact 
moest bestaan tussen de scholen op het gebied 
van de debatingclubs. 
Daarna nodigde hij als eerste Fr. Emke van 
Venlo uit om het voorgeschreven gedicht ,,Ver- 
geten Helden" van A. den Doolaard voor te dra- 
gen. Deze declameerde op een rustige, iets vlakke 

Hierna volgde de eerste causerie van Rob Stuyt 
over het onderwerp ,,Die waarde van de schoon- 
heid in 't leven". Een actueel gegeven, waar hij 
een heel eigen visie op gaf, die af en toe naar het 
caricaturale overhelde. Zijn voordracht was min- 
der goed. Hij sprak nogal vlug en verbeten. 

De volgende declamator was J. v. Bracht uit 
Eindhoven. In één woord: voortreffelijk. Met zijn 
gevoelige stem en expressief gelaat wist hij 
steeds de juiste toon te treffen. Zijn rustige, sim- 
pele gebaren zetten zijn woorden op natuurlijke 
wijze kracht bij. 
,,Voorspel en verloop van de Franse tragedie in 
de jaren 1939-'49" was het onderwerp van de 
Venlose causeur P. Coehorst. Hij sprak met de 
air van een redenaar over een stof, die hij  vol^ 
komen beheerste. Het deed ons iets te documen- 
tair aan. Maar het was een volmaakt geheel 
met een goed slot. 
Daarna kwam onze Gerard Michon op het podi- 
um gestapt. Hij declameerde te krampachtig met 
een stem die nogal hees was, waarschijnlijk door 
het vurig supporteren. Toch heel goed volgens 
onze bescheiden mening. - 
Als laatste gaf v. Belten uit Eindhoven zijn cau- 
serie ,,Cultuur en Techniek" ten beste. 
Het was erg geleerd en had iets weg van de be- 
kende vicieuse cirkel. De voordracht was een 
weinig bedeesd. 
Na een slotwoordje van de voorzitter was er  pau- 
ze, waarin de jury beraadslaagde. Na de pauze 
werd de uitslag medegedeeld, die luidde als volgt 

MAAN BOVEN -ZEE 
Zachi licht de  zee; diepgroen in haar 

gewelven 
verebt de  nacht  naar 't eind7Zoos droomgebied. 
De  u r e n  dwalen heen  als w i t t e  elven 
wier zang geluwd i s  t o t  geademd lied. 

D e  nman  bloeit als een bloemkelk in het  donker 
.en vouwt  haar bladen leliewit vaneen. 
B e  sierren in hun biind'lings los geflonker 
dansen als vl inders o m  haar kelkntond heen. 

Haast  roerloos, waar de  schelpen vochtig 
glanzen, 

gaan golven in de  nachtwind overstag. 
E e n  trage nevel veert  la,ngs zi lv7ren transen 
g e l i k  een t u i en  bruidssleep, d u n  als rag. 
I k  sta verward e n  diep staat in de  nacht 
dc koele maan  in haar ivoren pracht. 



Causerie : 
le  prijs R. Stuyt met 73 punten (Haarlem) 
2e prijs P. Coehorst met 72 punten 

Declamatie : 
le  prijs J. v. Bracht met 84 punten 
2e prijs F. Emke met 73 punten. 

Haarlem opende het humoillstiische deel kan de 
avond met een cahret-dn-zakformaat. De afge- 
zanten van onze school tracteerden ons op een 
radiortieleivisie uitzending. Een langbenig uitziend 
heer - maar dat kwam waarschijnlijk doordat 
wij hem t e  veel in perspectief zagen - spurtte 
het toneel op en neer onder het uitbraken van de 
meest gevarieerde moppen, waarvan de oudste 
nog het beste onthaal vonden; daarna verdween 
hij en werd opgevolgd door een stijlvol geklede 
juffrouw, die mezzo-alt van beroep was en onder 
een doodse stilte een lied ten gehore bracht. Uw 
verslaggever schoten de tranen uit neus en oren 
en hij ergerde zich eraan, dat vele lieden zaten t e  
lachen. Zouden die werkelijk gedacht hebben, dat 
dit geen ernst was? Het kookpraatje van mevr. 
't Moet Op in de rubriek ,,Voor de vrouw" was 
zeer leerzaam, en de enorme collectie handen, die 
bven het radio-bestel op-en-neer bewoog, was 
treffend. Dat men een ei op de grond kapot liet 
vallen, alleen om de menigte te vermaken, was 
stuitend. Echter ergerlijk was het feit, dat ieder- 
een van zijn stoel opstond om t e  kijken, of het 
wel echt kapot was. Wat dachten ze wel? Via een 
Oosters nummer arriveerden we bij Haarlem's 
slotnummer: het liedje ,,Naar Venlo", dat gewel- 
dig insloeg. 
Daarna kwam Venlo in actie en bracht de klucht: 
,,Db~e Driftkoppen" op de planken. Zij hadden 
veel succes en de pater, die als invaller de hoofd- 
rol vertolkte, daar de eigenlijke speler gebles- 
seerd was bij een wedstrijd, verdient alle lof. En 
toen begon Eindhoven. Het was enorm. Formida- 
bel. Het ging hier om een stuk in pantomine- 
vorm, dat getiteld was : ,,Overpeinzingen van een 
vader bij de wieg van zijn zoon". Brilliante vond- 
sten en uitstekende vertolkingen aan de ene 
kant, soms hinderlijke langdradigheid aan de 
andere. Over het algemeen: een zeer goed idee! 
Enige peuters in de zaal vonden het nogal stil en 
wilden de spelers verzoeken, wat harder t e  spre- 
ken ! Nadat de ,vader verschillende levensrichtin- 
gen voor zijn zoon de revue had laten passeren, 
vermoordde hij het wicht, toen hij het als Augu- 
stijn zag. Dit vonden wij vrij hatelijk. Tenslotte 
zaten er vele Augustijnen in de zaal. Als bijzon- 
der geslaagdei scènes moeten wij vermelden die 
van de Spieker en die van de poëtische en zwij- 
merige suikeren-harten-emmaneschijn-idealist, 
die later in een kousenwinkel stond.. . . . . Sommi- 
gen verzekerden ons, dat dit op ons sloeg, maar 

Gelijk een schip, gestuwd door felle winden, 
onstuimig xeilf en  zacht kreunt in z i jn  vaart, 
zo joeg zZj voort 'en kon geen rust  meer vinden, 
sinds Liefde storm blies in haar doden haard. 

E n  die den roetzoalm zag van  Troje's puinen 
e n  onz der goden wil i s  heengezeild 
tot  h i ~  'een rustplaats vond i n  Dido's tuinen, 
heeft v a n  haar kart  de diepten niet gepeild. 

Doch bood nifiuw voedsel aan haar zoete pennen 
door scheep t e  gaan naar waar het  Lot  hem 

bracht. ., . . 
E n  eenzaam in der viammen helle schelzen 
stond, ongenaakbaar in haar laatste pracht, 
de vrouw w~ier liefde, weig7rend weg t e  

kwinen ,  
den dood zich [kiest en  daardoor w&t 

aan kracht. 

dat lijkt ons al te kras en wij kunnen het niet 
aannemen ! 

Na afloop werd er  een slavenmarkt gehouden. 
Aan iedere gastheer werd een gast toegewezen, 
om thuis te  vertroetelen. 
Ik geloof dat het hier wel de juiste plaats is om 
de gastvrije ouders van onze Venlonaars  nog^ 
maals hartelijk te  bedanken voor alle moeite die 
zij gedaan hebben om het ons zo prettig t e  ma- 
ken ! 
Ja over de nacht valt natuurlijk niet veel te  ver- 
tellen want toen sliep Uw ,verslaggever. Wolken- 
loos en zo, denk ik. 
Zondagmorgen was iedereen weer om 8.30 uur 
present in de kapel van de school. De Hoogmis 
werd door de drie rectoren opgedragen. Het koor 
was prima. 
Het ontbijt werd genuttigd bij onze gastheren en 
dan toog iedereen naar het zwembad waar onze 
zwemmers gelegenheid kregen hun prestaties te 
tonen. Resultaat : de beker ! 

ZWEMMEN. 
Ons Lyceum was koning in het zwembad. Op één 
nummer na (100 meter borstcrawl) werden wij 
altijd no. 1. Het zwembad was goed gevuld en 
deze gesloten ruimte was een ideaal oord om de 
0.e.s.a.-yell in los te  laten. Volgens een Venlose 
krant ontsnapte de yell pas een half uur na af- 
loop door een ventilator. Het programma werd 
vlot afgewerkt. Zie hier dan enkele uitslagen. 



I 100 meter borstcrawl. 
( l e  serie) 1. F. v. Dam 1.19, Haarl,em, 2. P. 

Moonen 1.30, Venlo, 3. Eindhoven. 
(2e serie) 1. Ch. Wildevuur 1.4.3, Venlo, 2. C. v. 

Doorenmaalen 1.5.8, Haarlem, 3. Eind- 
hoven. 

TH 100 meter rugcrawl. 
( l e  serie) 1. F. v. Doorenmaalen 1.35.3, Haar- 

lem, 2 .Joosten 1.45.3, Eindhoven. 
(2e serie) 1. C. v. Doorenmaalen 1.24.4, Haar- 

lem, 2. Wildevuur 1.31, Venlo. 
IHH 100 meter schoolslag. 
( le  serie) 1. F. Bleeker 1.28.7, Haarlem, 2. 

Straatman 1.38.2, Venlo, 3. J. v. Beek 
1.50, Eindhoven. 

(2e serie) 1. Lablans 1.28.2, Haarlem, 2. Boer- 
mans 1.32.3, Venlo, 3. Juerissen 1.51.1 
Eindhoven. 

IV 5 X 50 vrije slag. 
1. Haarlem 2.44.7, 2. Venlo 2.55.6, 3. 
Eindhoven. 

Na deze wedstrijd kwam de 
POLO-WEDSTRIJD HAARLEM-VENLO. 
Het was voor de eerste maal dat Venlo een Polo- 
elftal te water liet. Een beetje te zeker van de 
overwinning gingen onze spelers het water in. 
Venlo begon heel goed en overspeelde ons 7-tal 
totaal. Na 5 minuten was het reeds 1-0 voor 
Venlo. C. v. Doorenmaalen en A. Stoop gingen nu 
backen, en het spelbeeld veranderde als bij to- 
verslag. De uitstekende keeper van Venlo zorgde 
ervoor dat tal van zeker schijnende goaltje's uit 
bleven. Zo werd het mist. 
Na de rust was het weer Haarlem. Eindelijk dan: 

J 

i 
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AFSCHEID I 
W t j  waren jaren, onbewust, ééndrachtig 
en hoedden samen ons voor schal en schtjn, 
de één wui meer dan d'ander levenskrachtig 
in 't volgen .van dezelfde rechte liijn. 

E n  was er iemand sonztGds wat halfslachtig, 1 
dan hielpen anderen hem weer uit die p i n ,  
want voelt niet ieder zich t e  vaak onmachtig 
te  z i n  wie h&j altGd had willen ziijn? 

I I 
Sonzs was er vriendschap als een klein gewin, 
want -dat wat mooi is, i s  dat o m  't begin. 
Maar niet vervulling van  't verlangen maakt 
ons leven rijk. Het  hart klopt dan  pas snel, 
wanneer de kracht der hunkering het raakt. 
Leef het verlangen steeds bezield. Vaarwel. 

a/ 

een voorzet van A. Stoop, F. v. Dam pikte de bal 
mee, naar C. Herens ... 1-1. In de volgende ogen- 
blikken miste Venlo enkele opgelegde kansen. 
Eén minuut vbór het einde zag sport cronicus 
voor het Venlo-doel een spartelende menigte en 
een waterhoos,. . . . . . even later juichden onze sup- 
mrters en vertelden dat het 2-1 was. Nader- 
hand vernam ik dat o.a. Lablans de oorzaak was 
van de waterhoos en, wat beter was, ook van het 
doelpunt. Eindstand 2-1 voor Haarlem. Dit be- 
tekende de.. .... beker. 

12.30 Maaltijd voor groep B. 
1.45 Maaltijd voor groep A. Daarna kon iedereen 
tot 3 uur de stad in. Om 3 uur werd namelijk de 
voor ons zo belangrijke voetbalwedstrijd tegen 
Venlo gespeeld. Hieronder volgt het verslag: 

VOETBALWEDSTRIJD HAARLEM-VENLO. 
Deze wedstrijd was prachtig. Een sterk, én tech- 
nisch én tactisch zeer goed Venlo-elftal was nu 
onze tegenstander. 
Maar ook wij waren prima. In ,het begin was 
Venlo de meerdere. Het was enorm hoe de ach- 
terhoede, met keeper Bol, Janus (de glijer) en 
,,Peul" als uitblinkers, de aanvallen onderbraken. 
In het midden was het Goderie die, doodmoe om- 
dat iedereen op hem speelde, hoewel zwaar ge- 
dekt, de voorhoede aan het werk zette. Dan ...... 
Venlo brak door, Janus trapte de bal voor de 
voeten van de midvoor weg en deze viel daardoor. 
Scheidsrechter gaf een penalty. Volgens uw ver- 
slaggever was deze straf veel t e  zwaar, maar, 
ja ...... 1-O! 
Na de rust was het weer Venlo dat de toon aan 
gaf. 
Weer hetzelfde liedje! ! Als Bol niet zo uitstekend 
in vorm was geweest en Janus niet zo gegleden 
had, dan had het e r  slecht voor ons uit gezien. 
Door een uittrap yan Bol kreeg Groen de bal, 
speelde hem door naar Degenhart die e r  alleen 
van door ging ... . . . een schot afvuurde en.. . 1-1. 
Emen juweeltje! 
Hierna golfde het spel op en neer. Venlo miste 
enkele opgelegde balletjes ! 
Uit een van de volgende Venlose aanvallen kwam 
het 2de doelpunt. (Volgens verslaggever buiten- 
spel). Haarlem probeerde nog, kreeg heel goede 
kansen maar het bleef 2-1. In deze toonsoort 
floot de scheidsrechter de slotmelodie. Ik heb van 
deze wedstrijd genoten en hard meegebruld toen 
Janus, Goderie en Bol op de schouders van de 
supporters het veld werden afgedragen. Venlo 
had verdiend gewonnen en dus.. . . . . de beker! 

4 uur. De hockey-wedstrijd tegen Eindhoven. 
Weer een succes voor onze mensen. Onze suppor- 
ters gilden de longen uit hun lijven en daarom 



wonnen we natuurlijk, niet waar? Oesa! 
Of het kwam door de Hatsji~eBatsjiepoeder of 
door de geest van Tihus dite over het veld dwaal- 
de is niet na te gaan. Maar een feit was dat het 
hele elftal prima was. De reeds hees en schor ge- 
brulde supporterskelen deden de rest. Vanaf het 
begin namen wij de leiding. v.d. Brandt, Mooy, 
Knötschke en Bekkers goochelden met de bal.Pas 
na 25 min. slaagde Knötschke erin te  doelpun- 
ten. En hoe! Uitstekend! We bleven aanvallen, 
maar neen ....., geen doelpunten. 
Na de rust kwamen we weer opzetten. 10 minu- 
ten later was het 2-0. Nu scheen Eindhoven er 
genoeg van te hebben. Ons doel kwam herhaalde 
malen in gevaar. Een van de nu volgende straf- 
corners werd nog juist door een back met de 
hand gestopt. Eindhoven bleef aanvallen. Door 
slecht schieten en veel pingelen echter kwam er 
geen goal. Toen namen wij weer het heft in han- 
den. Knötschke schoot over..... Brandt schoot ra- 
kelings er naast ... . . . Mooy schiet tegen de paal ... 
Zo komt het einde nader. Eén minuut vóór tijd 
echter kreeg R. Spierings de bal, liep langs het 
lijntje, passeerde de back en schoot meesterlijk 
in: 3-0 ! * * *  
5 uur: De prijsuitreiking en sluiting geschiedde 
weer door de Zeereerw. Pater Nieuwhof, de  rec- 
tor van het College. 
5.30 uur : Degenen die honger hadden konden nog 
een broodje eten en nog één, en nog één en er  
nog één bij zich steken om het tot Haarlem toe 
vol te houden en daarna ging iedereen afscheid 
nemen van zijn nieuwe vrienden. 

WE GAAN NAAR HUIS. 
Om + 6 uur kon men zich in Venlo niet meer 
beheersen: men richtte zich met een duidelijke 
wenk tot Uw verslaggever, dat hij nu wel kon 
opkrassen. Zijn verdiensten werden zeer gewaar- 
deerd, maar hij mioiest van ophouden weten. Een 
bruin-getint persoon, gekleed in lorgnet en stro- 
hoed, verzekerde ons, dat hij ons niet weg wilde 
hebben, en dat wij best nog wat konden blijven; 
edoch, zo vervolgde hij, zijn mening was niet re- 
presentatief voor die van alle Thomaten. Zo zijn 
ze nu in Venlo. Altijd galant, altijd correct. Tot 
beloning werd hij met lorgnet en al op de schou- 
ders gehesen; dat was ons laatste Venlo-gesprek, 
want even later zaten wij in de bus, een kreun, 
een knal, een gil ....... den Weg zuruck! 
Wat zal uw verslaggever U over de reis vertel- 
len? Het was ,geweldig. Iedere beschrijving zou 
de waarheid geweld aandoen door onvolledigheid. 
p. Vandalon, die 'n aanval kreeg van Hatsjie-Bat- 
sjiepoeder; dhr. v.d. Heyden, die tot sultan ge- 
kroond werd en tot grote ontzetting van allen 
verklaarde, dat hij er wel bij voer; Janus de Glij- 
er, die somber dacht aan hetgeen hem iwrgeii 
wachtte; de chauffeur van de achterste bus, die 

RODDELAARS 

Zij  slikken thee uit  niet gevulde koppen, 
en zitten op een r i j ,  i n  overiclaad, 
waarachter z'hun leeghoofdigheid verstoppen 
als wassen poppen zonder ruggegraat. 

H u n  hoofden neigen listig tot een kring 
i n  spits gefluister met vernauwde ogen. 
E?: dekt hun hand 7zet dal der fluistering, 
dan wordt een evenmens met gif bespogen. 

E n  met een tong, tot op den draad versleten, 
die hijgend zieltoogt i n  hun wankel lGf, 
zijn z0 als vals gebroed vergaan, vergeten, 
vóór men de plaats vergeet van hun verblGf, 
H u n  rattenzielen kruipen giftig voort, 
en wùùr z i n  gaan wordt het geluk vermoord. 

L 

het op zijn fatsoen trok, dat hij de voorste niet 
bij kon houden en toen maar net deed, of het 
aan de motor lag; dhr. Bischop, die van de gele- 
genheid gebruik maakte, om tweehonderd meter 
ver het oerwoud in te rennen ; de arme Limburg- 
se meisjes, die wel gedacht moeten hebben, dat 
twee voo~bij-ratelende Shermantanks hun kanon- 
nen op hen leegbliezen ; en een lol ! 

Tenslotte stopten we ,een kwartier in Soest; de 
rector gaf én leerlingen én leraren, én paters 
verlof, zich te vermaken in speeltuin en café. 
Dhr. v.d. Weyden en dhr. Terstegen klommen op 
de wip, temvijl goklustigen weddenschappen af- 
sloten over de vraag, welke kant het eerst zou 
afbreken; een zekere Joop Viehoff won zegge en 
schrijve één gulden omdat geen van beide einden 
bezweek en hij juist - zij het dan omdat hij er  
inet zijn gedachten niet bij was - hierop gewed 
had. Daarna keek de heer Terstegen argeloos in 
een spiegel. Laat het nu een lachspiegel zijn! 

Blijkbaar gebruikt deze leraar thuis uitsluitend 
lachspiegels, want hij leverde slechts dit com- 
mentaar : ,,Zo ben ik toch ? !" Eindelijk arriveerde 
de expeditie weer op de Zijlweg; een ontzettend 
gebrul, gezang en gejuich verbruikte onze laatste 
stemresten en deed slapende mussen en slapende 
paters verschrikt opvliegen. En dit is het dan; 
misschien gelooft U het niet, wellicht komt een 
en ander U onwaarschijnlijk voor; informeert U 
er  dan eens naar en blijkt dit verslag op dat punt 
onwaar, welnu, dan ontslaan wij U van de ver- 
plichting het als juist zijnde aan te nemen. Het 
einde is gekomen; mocht enig Venlonees git le- 
zen, dan zij hem dit gezegd: ,,Bravo, Thomaten! 

Het was enorm ! Volgend jaar.. . jullie bij ons!" 



PAAS-VOETBAL-TOURNOOI. 
Onze schooi leverde 4/elftallen op die alle 4 probeerden 
het beste er van te maken. 

Ons eerste elftal. 
l e  Ronde Triniteits I-Velser H.B.S. I. Het was wel 
erg jammer dat ze na één enkele wedstrijd gespeeld 
te hebben er a l  uit lagen. Maar deze l e  wedstrijd heb- 
ben ze dan ook dubbel en dwars verdiend te verliezen. 
Hopeloos! Een elftal wat die dag van a tot z rammelde, 
en waarin spelers zaten die er niet in thuis hoorden. 
Na de wedstmden dfe ze voor de Paasvacantie gespeeld 
hadden, viel dit wel heel erg tegen. Eindstand was 
4-2 voor de ,,Velser H.B.S.". Volgend jaar beter. 

Ons tweede elftal. 
Bravo! Dit pittige elftal heeft onze schob1 weer hoog 
gehouden door de 2e prijs in de wacht te slepen. In 
de eerste ronde moest de Jeroenschool met 1-0 het 
onderspit delven. In de tweede ronde was het de Hen- 
dricusschool die onze meerderheid moest erkennen, 
2-0. In de derde ronde speelden ze maar net met 2-2 
gelijk. Door penalty-schieten werd U.L.O. A uitgescha- 
keld. Door deze reeks overwinningen plaatste ons tweede 
zich in de finale tegen het eerste van het Kennemer 
(leeftijden ? ! ?). 

De finale. Er  stond een strakke wind over het veld en 
wij hadden er  de eerste helft tamelijk veel last van. 
Onze achterhoede was in het begin niet erg safe, 
waarvan het Kennemer gebruik maakte en een fout 
van een back afstrafte 1-0. Tien minuten later scoorde 
Viehoff de gelijkmaker 1-1. Zo kwam de rust. Na rust 
hadden wij het voordeel van de wind, maar toch nam 
Kennemer weer de leiding. Dezelfde back miste weer, 
2-1. Tien minuten voor het einde hielp de back van 
het Kennemer ons een handje en kopte in eigen doel, 
2-2. De eindstand was 2-2. Na tien minuten verlen- 
ging moesten wij het onderspit delven. Kennemer 
scoorde toen nog 2 maal. Eindstand 4-2. We namen , 
echter als 2e prijs een plaquette mee als tropheé. 

Ons derde elftalj 
Dit kon het niet ver brengen, en werd in de 3e 
ronde' uitgeschakeld. Triniteits 111-Henricus School I11 
3-1; Triniteits 111-St. Jeroenschool 3-2; Triniteits 
11-St. Henricusschool 1-3. 

Ons vierde elftal. 
Ook dit elftal nam de 2e prijs in beslag. Voor deze 
jongens een extra woordje van lof. Ondanks hun jonge 
leeftijd speelden zij zeer goed. Bravo! Volgend jaar 
de l e  prijs? Hier volgen de uitslagen, 

Ie  ronde: ~riniteitslyceum 4-Henrictisschool 4 6-3. 

2e ronde: vrijgeloot. 

3e ronde: Triniteitslyceum 4-2e Centrale school 7-0. 

4e ronde (halve finale) : Triniteitslyceum 4-Mulo 
(Oude Gracht) 3 - 4 .  

5e ronde (finale) : Triniteitslyceum 4-Lorentz Lyceum 6 
1-2. 

Alle hulde aan p, Vogels die voor geen tijd, moeite en 
weer (of geen weer) uit de weg ging om wat onze elf- 
tallen betreft de zaak op kogellagers te laten lopen. 

DEN HAAG 
INTERLYCEAAL HOCKEY-TOURNOOI. 

In dit tournooi, waaraan ongeveer 45 scholen uit heel 
Nederland deelnamen, heeft ons hockey-elftal een uit- 
zonderlijke prestatie geleverd, door n.l. met 10 man de 
3e prijs (een medaille) in de wacht te slepen. Waar- 
schijnlijk kwam dit doordat de slechts uit 4 man be- 
staande voorhoede meer bewegingsvrijheid had en het 
daardoor niet, zoals gewoonlijk, te kort speelde. Enfin, 
hoe dan ook, alles liep gesmeerd. Wij werden poule- 
winnaar. Hier zijn de uitslagen. 

........................... le. Triniteits-Haags lyceum 2-0 

......... 2e. Triniteits-Aloysius college (A'dam) 3-0 

3e. Triniteits-St. Jorislyceum (Den Bosch) ...... 2-0 

4e. Triniteits-Alkmaars Lyceum ..................... 2-2 

...... 5e. Triniteits-Hervormd Lyceum (A'dam) 2-0 

Zo werden we dan poule-winnaar met een totaal van 
9 punten. In de demi-finale kwamen we uit tegen het 
,,Nieuw Hilversums Lyceum". Een vrijwel gelijk op- 
gaande wedstrijd. De ,,slagcirkels1' waren echter ,,zand- 
bakken". Men kon een aanval afslaan door een stof- en 
zandgordijn op te werpen en het doel aan het gezicht 
onttrekken. Eindstand 0 - 0 .  Na 2 x 7%. min verlenging 
bleef de stand weer 0-0. Nu.. .... penalties. Ons hele 
elftal schoot er  naast (Beerman tegen de paal) op G.  
Herbermann na, die met hulp van de keeper ons enig- 
ste doelpunt maakte. Toen de tegenpartij. Onze keeper 
Beukers, was enorm. Ook wij kregen er van de 10 :maar 
1 in. De elfde schoot te hard, maar door een oneffen- 
heid in het terrein ging de bal inplaats van laag in 
de hoek, waar Beukers zich reeds had opgesteld, hoog 
in het net. Niets aan te doen! We waren uitgeschakeld. 
Maar ...... een 3e prijs in dat milieu was toch ook al 
heel goed! 

Jos. v. Noort, 4 B 3. 

S t a m  Renoit - Iabre 
Woensdag 13 April 

naar Nijmegen, waar we, om +r 22 uur de .Ïnish, 
d.w.z. het klooster van de Paters Augustijnen op de 
Graafscheweg bereikten! 
Doel van de tocht: Het intenser meeleven van de Goede 
Week in de sfeer van het buitenleven! Frater Paulinus 
van Iersel, onze contactman, zorgde voor enige goede 
cessies, gehouden op ons kampterrein, door Pater Uiten- 
daal O.E.S.A., o.a. over ,,Idealismeo, en ,,het meeleven 
met de liturgie", welke twee we onmiddellijk in de 
practijk opgediend kregen ('n flinke portie!) in dit 
uitstekend geslaagde kamp, waar de stijl groeide van 
,,alles voor 'n ander en niets voor je zelf", waardoor 
de goede geest enorm versterkt werd! 

de Stam. 



Al is Uw Tolletje nog zo klein, 

i 1 Het resultaat, dat mag er zijn! I 
I 

l I Voor prima waar - belt U 12432 maar! I 
1 

Levensmiddelenbedrijf E. HOMOET 
PIETER KIESSTRAAT 38 

i 

P. VAN NIEL I 
GR. HOUTSTRAAT 90 

Paryurns - C/3youz 

Haarlem - Telefoon 12160 

u r n  U1CWRhbdrn 
WONINGINRICHTING staat ' 

Ged. Oude Gracht 108-110 steeds 
Telefoon 17165 tot UW dienst 

I Uw kolenhandelaar 

FRANS PERQUIN 
Groote Houtstraat 162 

- 

I * P R I M A  A N T H R A C I E T  

/ E1ecfr.- Techn.- G Radio B- 

P+ A+ TAMMER 
KLEVERLAAN 176-178 - HAARLEM - TEL. 14753 

I Voor reparaties op elk gebied Verhuur geluidsinstallaties 
\ I 

Er is maar één roep 
over BALM'S VISCH 

,VERRUKKELIJK' 

Vers teege 's manufacturenhandel 

Tricotages - Kousen - Sokken 

. k Zijlweg 117 - Telefoon 10240 

! Voor al U w  drukwerk 

I Drukkerij 
I St. Jacobs-Godshuis 
l ANTONIESTRAAT 7 - TEL. 10740 

SMAAKVOLLE UITVOERING 

De nieuwste lettersoorten staan ter Uwer  
beschikking Ruime papierkeuze 

Voor Bloemen BEUN's 
B L O E M E N M A G A Z I J N  
* 

GIERSTRAAT 75 - TEL. 14858 - HAARLEM 

TAXI ? 

Bel op 3000 
* DAG EN N A C H T  I 

Ramplaan 72 
Overveen 
TeIef. 15001 



I Ge bruikikt HAFAM'S prodocten j b 4RDES VOOR BLOEMEN IS:[ 
MeIkinrichting ,, I l Bloemenmagazijn H. W. Brakel 

voorheen : Annie Wigman 
PIETER KIESSTRAAT 79, - HAARLEM Grote ttoutstraat 185 - Tel. 11290 

F a .  v. VASTENHOVEN 
Sinds 1898 - Haarlem 

MANUFACTUREN - LINGERIEEN 
DAMES- EN HERENMODES 

OSTADESTKAAT 4-6 - TELEFOON 104 13 
Wij verzorgen ook uw volledige baby-uitzet 

1 Bovenlichten - Suitedeuren - enz. I 
I KUNSTZINNIG EN DEGELIJK I 

FRANS BALENDONG 
Leidschevaart 142, Haarlem, Tel. 17661 

Bouwwerken H E N N E M A N  G MOK Be tonwerken 

Aannemers Maatschappij , , N o o r d  Holland'' n.v. 

I HAARLEM, Tainwgklaan 33, Tel. 21602 - HEEMSTEDE Postlaan 13, Tel. 29105 1 

N.V. "/- Martin O Co. 
AMSTERDAM - ACHTER OOSTEINDE 2-6 

i Wand- en Vloertegels I 
Glazen bouwstenen 
Marmertegels 

GOEMANS 
De Puddingspecialisten 
SINDS 1907 

I voor waardevoI I 

GEN. CRONJ~STRAAT 61 - HAARLEM - TEL. I s875 

N.V. Heringa t% Wnthrich 
HAARLEM 

I 
I Centrale verwarming 

Johnson olie branders 

E lectriciteit 

Moderne bliksemafleiders 

Voor GAS, WATER, en ELECTKICITEIT 

TECHNISCH BUREAU 

THEO BON.ARIUS 


