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GELDT i'i.ri' VOOR REiiNISTEN

EXCUUSJES: JE HEBT het a.l gehoord van de rector door de in-
:ercon. Er is vÍeer eens \^7at mis gegaan met de lay-out. Op
pagina l8 rnoe'È j e beginnerr te Iezen bi j "broeder Pius. . .. . "
en a1s j e dan a,an het e.i-nd vaÍl de pagina bent gekomen, moet
je doorleeen op het bo,renste deel van bLz. 18, en dan naar
biz. I 9. Nogmaals, een welgemeend sorry. Denk maar zo t nie-
mand i s vo lmaakt .
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WAT VOORBIJGING

HET SCHOOLBEELD NA 1945 is danig veranderd. Ik zíe nog die
eerste klassertjes op een step naar school komen.Velen kwamen
in die dagen na de oorlog nog op klompen, hrant schoenen r^raren
moeilijk verkrijgbaar.Heel \íat jongens kwamen op fietsen zorL-
der banden.De meesten kwamen lopendrsoms wel three uren gaans.
En toch r oDstreeks het zilveren jubilé van de school was de
armoede verdwenen en keerde de oude deftigheid weerom. De 1e-
raren en de oudere leerlingen hadden weer de stijl passend bij
het deftigeLyceum. Vooral het gym. vras toen een kaste apart.
Chic flaneerden de ouderen op de cour, vaak met glacé hand-
schoenen. O wee, a1s de kleintjes in hun spel tegen die oude-
ren botsten (ook we1 expres).
De cour(de oude van nu)deelde nog niet in die deftigheid. A1-
leen de schoolkant \^7as van klinkers voorzien, de andere helft
\./as van zand en kolengruis.De boompjes die er gestaan hadden,
\^raren in de oorlog gesneuveld.
Voordat de dépendance aan de Schoterstraat in Haarlem-Noord
werd gesticht,die begon met de cursus 1947-1948rr^/aren er heel
lange schooldagen . Het Lyceum had zoveel leerlingen gekregen
dat het gebouw veel te klein vías geworden. Daarom werd er een
dubbel rooster ingevoerd. Men maakte een verdeling in een on-
derbouw van de drie laagsteren tn bovenbouw van de drie hoog-
ste klassen . De bovenbouw begon maandagmorgen om 8. l5 uur en
eindigde na zes lessen om 12.30 uur;om 13.00 uur begon de be-
nedenbouw, die eindigde om 17.30 uur. Na drie lessen qras er
voor beide groepen een paluze van een kwartier. Donderdag wis-
selden boven- en benedenbouw.Dan begon de benedenbouw ts mor-
gens en kreeg de bovenbouw 's middags tes. Zaterdagmorgen had
de bovenbouw de drie eerste lesuren;na de pauze kwam de bene-
denbouw vcor drie lessen.Er \^raren geen docenten die rwaalf u-
ren achter elkaar 1es hadden l A.r leen de school leiding r toen de
rectorrconrector en prefect, maakte vo1le dagen. Ik had dins-
dagniddag zes tweede klassen achter elkaar. Toch was het niet
saài, hiant elke kl.as is imners an<1 ers.
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'l'egen de tijd dat- de school begon zakten net als nu hele drom-
rÊrn de Zi.jIweg af ; brommers \,íaren er nog niet Hele groePen
kwamen tegel ij k , zoalrs de j ongens die met de "Leidenaar" kwa-
men.Dat !ías de tram van Leiden door de bollenstreek, de Glip,
Heemstede, met als eindpunt de Hout Er kwam ook een grote
qroep uit Noordwijkerhout. Die jongens reden in drie kwartier
pbr fiets naar school. Het was j arenlang een uitstekend team.
Deze jongens kwamen het verst , en winter noch zomer ooit te
laat, tenzíj er iets bíjzonders gebeurde. Ik herinner mij dat
in die j aren er heel \^/aE j ongens \^7aren die van verre kwamen
en geheel vrijwillig om half acht in'de schoolkapel aanwezig
r^/af en .
Het doel van de school r^7as:godsdienstige en zedeli jke vorming
van R. K. j ongens . Vanzel-f sprekend \^Iaren er daarom - het zaI
voor de leerlingen van nu we1 onvoorstelbaar zíjn - verplichte
schoolmissen . Zil vielen altij d onder het eerste lesuur. Elke
morgen kwam een klas . Het begon maandagmorgen met de eerste
klas, zo ging het door tot en met vrijdag. De vijfde en zesde
klassen sloten de rij Iedereen kreeg een vaste plaats in de
kapel, zodat precies gecontroleerd kon worden wie absent I^/as
Toen er nog geen dépendance \tas,moesten de klassen die ts mid-
dags les hadden om half zes ts avonds nog naar de kapel Zo
had toen de tweede klas dinsdagavond een lof met tn toespraak
door een der vele paters , die aan de school verbonden waren.
Was iemand zonder geldige reden afwezig dan moest hij bij een
a'.dere morgen om half acht extra een H. Mis bi jwonen. Laat ik
zeggen dat dit ook gebeurde.
Er is ook tn tijd geweest dat iedereenrwoonachtig in Haarlem,
Overveen en Bloemendaal zondags naar een verplichte schoolmi's
moest komen. Uitgezonderd waren alleen misdienaars en zangers
in de parochies.Die verplichte zondagmis bracht veel conflic-
ten met de ouders.Ik heb in zo'n conflict eens met verve ver-
dedigd 't recht van de katholiéke school om deze verplichting
op te leggen Duidelijk zaL z:-jn dat die kwesties erg onple-
zíeríg r^raren Ook de verplicht ing om op Eerste Vri j dag een
plechtige I,Iis bi j te \,íonen !ías een bron van narighe id , voor
die dagen \rras een aparte regeling.Dan moesten komen die leer-
lingen, die binnen een bepaalde slraal van de school woonden.
Die plechtige Mis, men zegL nu Eucharist ieviering,werd steeds
besloten met een "Uitstellingt' (van het H. Sacrament) en een
Akte van Eerherstel. De meeste j ongens ontvingen de C. Commu-
nie en toch bestond in die'dagen de verplichting van nuchter
communiceren.Zolang er geen kantine \^7as,moest men daarna maar
op de cour\ uit de vuist een boterham eten.
Nog t\,,/ee godsdienstige gebeurtenissen \^/aren voor de school be-
langrijk. De deelname aan de "Sti11e Omgang" in Amsterdam in
de maand maart is er een van. Vooral Ir. van der Heijden (na-
tuur- en wiskunde leraar) heeft daar voor geijverd . Een hele
extra tram werd besproken, men vertrok om elf uur van de Tem-
pelierstraat en kwam dan midden in Amsterdam op het Spui aan.
Vandaar maakte men de bedetocht.Tegen de tijd van v,ertrek \^/a-
ren de fietsers en lopers ook gearriveerd.Vooral de tocht door
nachtelijk Amsterdam vías een sensatie a?artlEens is het voor-
gekomen dat de hele school, de meeste jongens en leraren gin-
gen mee, voor de Rozenkranskerk stond, terwij I de koster zich
versliep.
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Pinksterzat-erdag werd de nog steed.s bestaande tocht naar Hei-
ioc, gehouden. De intentie was en is het slagen van de eindex-
amenkandidaten.Veelal gingen honderden mee,hetzij met de bus,
hetzij met de fiets (de meesten) of te voet.Die voettocht van
vij f uren, die ik vele malen
fijke rochr. Godfried Bomans,
geleden in de Volkskrant een
ver die tochr..

meemaakte , was altij d een heer-
oud leerling, heeft enige j aren
heel fijn artikel geschreven o-
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ledereen zaL nu wel begrijpen dat in tegenstelling met tegen-
woordig, de kapel in die dagen nog echt bij de school hoorde.
Omdat er zoveeL paters waren, die er " Lazenttzoals men dat
noemt,vr'aren er heel víat misdienaars. Het kon voorkomen dat er
drie missen tegelijk r,,/aren.Aan het hoofdaltaar dienden altijd
t\^/ee,aan de zijaltaren èè11 of twee misdienaars.Er !,/aren klei-
ne dienaartjes en acolythen uit de hoogste klassen.Ik ben ja-
renlang misdienaarpater ge\,^/eest Een van de laatste jongens,
die ik heb opgeleid, is Robert Bertels uit de tweede klas van
de HBS. Heel droevig is dat Robert bij het naar schoolgaan
vlak voor het viaduct op de ZíjLweg dodefijk verongelukte.
In de zomervakantie werd t t bekende misdienaarsreisj e gemaakt.
Wij gingen dan bij v. met de tram van de Tempelierstraat naar
Amsterdamr êfl vandaar met de t'Alkmaarderpakkett'naar Zaandam,
vJaaÍ k-ermis \,/as.
Toeri tk na enige jaren aan de dépendance te zijn verbonden ge-
wee;i:, als conrector in 1952 terugkeerde naar de ZíjIw€g,vi.el
dai niet mee.Die dépendance rnTas toen a1 een HBS op ztcin zelf ,
een kleine school met een paar honderd leerlingen en een heel
ergen aparte sfeer. Omdat ik die school zelf voor een groot
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mee had opgebou\"/d r \dês de terugkeer naar de moeder schoo I
zo leuk. De SchotersÈraat had een gemoedelijke en harte-

e sfeer. De school aan de ZíjLweg was nu eenmaal anders,
aL een lange traditie. De oude garde onder de leraren had
t gezag, daar raakten de jongere docenten niet aan. 0nder
e' .iingen trog men iets dergelijks. De ouderen, vooral de
er{ ,enklassen, betekenden \íatrze hadden ongeschreven pri-
ge-
m"l-:.: terugkeer had de school altijd een prefect gehad.

rdê;; ;-rp a1le patersscholen vanzelfsprekend, een pater die
o':l nad voor de discipline. Er was ook we1 een conrector,

.e belekende, althans voor de leerlingen, niet veel. Nu
i-et prefecËschap afgeschaft en kwam de discipline aan de

e3i-,or. Dat schijnt voor de leerlingen, die over het alge-
eïg conservatief zíjnrwanneer het veranderingen op school

ef t, iets revolutionairs ge\^reest te zí jn Jarenlang !r'as
r Distel pref er:L ge\^/ees f . Hi j was een man met gezag Hi j
een heel streng uiterlijk , zodat iedereen al een beetje
voor hem was.Maar hij had een heei goed hart en dat wis-

de leerlingen best. Daarom wordt door heel veel oud-1eer-
en nog steeds met grote \raardering over de pater gesproken.
kan het begrijpen, DU kwam daar een pater, in alles ver-
ILend van de heengaande prefect en de vertrekkende conrecr-
pater Hurjensrdie ook a1 een persoonlijkheid op ztch was.
viel dor:ir:l-ve dat eerste jaar niet mee.Er was een eindex-
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)irr. Bul hrj 'L afspreke'n van Proefwerken tegen jongen, die
ztt te kletsen: "Luister nou. Straks heb je r+ ueer niet
gehoord en d an i s he L weer j anken. "

Dhr. Ters tegcn over 't gebruik van
geen grabbe I ton. "

Dlrr. Blaas tegen een jongen, die voortdurend ztt tr.' praten:
"Hou je mond eens, straks krijg je nog tn kaakfraktuu:r.

Dhr. Rerrs: "Ik zaI .j e iets vertellen'\,{at
ven, e11 daarom vertel ik tt je niet."
dus t,,.pisch toch.)
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zo onde ronilvrkke 1d'
,?4

van dhr. Rens -óntdek.
t'Je moe t nie t denke,r ,

'stom mag zrjn," Vo*o
tfu

Dhr. W. van Wees: "Wil de dief even 't ant-ï-t!-ordenboekje i--''

rugbrengen," Leerling: "Moment:" e
-4r,

Dhr. van Wees (P ) tegen pater Kroon: "Ri j mr j n ^ffi.o even vGor
en zeL mtn tas er meteen in." Leerling: ttU-wordt ook r-iet
de dag 1uier. " Dhr. van Wees : "Nee, met hef, uur ltt -r.;-.

Dhr.Bun: "M'n vrou\t vindt het niet ergrdat .:,, z,:veel ,,^'io,,,"
Leerling: "Die denkL zeker ook: Hoe êêrd:. ^r er aan on:ï',?:,-
door, hoe beter.'l

Dhr. Rens tegen vervelende Ieerling: "LuisLêr, jo"lgenn ïrant
anders ga je straks r^/eer zeggen, wat net gea-?g.x i:;.ot

Tot slot nog frans mopje van Rob : "Soehez et savev, sechiez
be11e, pas chetraud, se nue patien';.tt
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amenklas , die openl ij k I iet b1 ij ken hoe ze over de nieuwe con-
rector dacht door ostentatief de rug naar hem te keren als hij
pas seerde. 'k Vind nog s teedsdat I t niet pleit voor die j ongens
dat ze ook niet openstonden voor tn openhartige discussie. In
dit opzicht is er veel veranderd.Misschien zaI het mensen uit
vroegere jaren wat onprettig aandoen,maar ik meen dat de jeugd
van tegenwoordig veel opener en volwassener is.Natuurlijk wil
ik niet ideal-iseren, doch er is beslist een prettiger, minder
autoritaire verhouding tussen leraar en leerling gekomen. Het
schijnt mij toe dat dit voor de verhouding met de schoollei-
ding ook geldt.Misschien zrjn er daardoor op school geen rel-
1en meer of andere grotere narigheden.
lnderdaad, elke maand \,ías er op de cour wel eens een vechtpar-
tij , die meestal uitliep op een schooloproertj e Ook heb ik
één keer een staking meegemaakt. Het \^/as na de overstromings-
ramp in februari 1953 - vraar het hele land om rouwde - dat er
op een zs.Lerdagmorgen na de kleine pavze ijsvrij werd gevraagd.
De schoolleiaing weigerde dit verzoek in te willigen, ook a1
omdat van hogerhand dringend werd verzochL, a1le mogelijke
festivireiten af te gelasten Uiteindelijk kwam men wel naar
binnen , maar zo'n gebeurtenis bedierf natuurlijk de sfeer op
school voor lange t ij d.
Enige jaren werd I april ook een roerige dag.Het begon in Am-
sterdam.De viering werd daar ingezer met wegblijven van school
en andere scholen over te halen er vandoor te gaan Achteraf
bezien is dit misschien een beginnend verzet geweest tegen'n
auLoritair schoolsysteem. Hoe het zíJ, zo verschenen dan op I

april, ik L/eet niet meer precies r^Tanneer voor het eerst, juist
voor de kleine pauze, luid bellend een groep Amsterdammers op
de cour.Niemand begreep er aanvankelijk !íat van.Omdat de 1es-
sen doorgingen verd\íenen, nog voor de pauze begon,de vreemde-
lingen Maar met de grote pauze ve!:schenen zí j \,Íeer, eD toen
wi s t iedereen natuurf i j k a,1. 'r:êt er te doen was . Helaas konden
'n twintigtal mensen uit d.e iire, gere klassen de verleiding niet
r^/eerstaan om mee te gaan."iilet is die arme kerels duur te staan
gekomen. Een volgend jaar \das de school niet on1/oorbereid. Er
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v/as een strategisch plan opgezet. De stoerste docenten zouden
a1le toegangen tot de school bewaken. Ik herinner me nog goed
dat dr. Van Greevenbroek de oude cour voor zíjn rekening nam.
ZelÍ ging ik de toegang tot de oude cour blokkeren door te
gaan staan in de doorgang van de fietsenstalling (bij het ou-
de gymlokaal) en de cour. En jawel, de heren verschenen in de
grote p avze. Maar toen ze een pater r in habij t, zagerL en er-
achter de Trinitariërs, durfden de " Protestanten " blijkbaar
zotrr eerwaarde niet onder de voet lopen De school bleef ge-
spaard voor een invas ie.
Toen zo'rt invasie en l-april graP oP een der haarlemse gemeen-
tescholen (aan de Raaks) tot een volslagen chaos had geleid,
besloten de gemeente en de haarlemse scholen een eind aan dit
niet meer leuke gebeuren te maken. Deelnemers zouden voortaan
van onderwij s aan a1le middelbare scholen in Haarlem worden
uitgesloten (ook van het Kennemer) Dit betekende het einde.
i,íat in dit korte verhaal staat geschreven geeft natuurlijk
maar weinig r^/eer van wat er zo a1 op school in de voorbi j e
j aren gebeurde naast het ge\^Ione schoolleven.
Vanmiddag nu ik dit schrijf is juist voorbij d" laatste ver-
gadering van het eindexamen HBS.-A. l'lorgenmiddag zaI dit zich
hgrhalen voor de HBS.-B.Daarmee v/ordt voorgoed afgesloten een
meer dan honderdjarige periode van onderwijs voor de "hogere
burgerstt.
Er is een tijd ge\^7eest dat na het eindexamen alle geslaagde
abituriënten op de cour hun cahiers verbrandden.Leuk voor hen
maar niet pLezierig voor de omgeving en de tuinmanrdie velen'
nu op school zijndernog !Íel kennen, or.ze trouwe Jan van Galen
die in februari 1972 overleed. Ook met hem ging een stuk ver-
leden heen.

(30.8.72) P. RETJKERS
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Laten we elkaar geen rad voor de ogen draaien. Er ligt een
onontkoombare doen van ttverleden ti j dtt over een reiinie.
En daarom
.en desondanks
en desalniettemin
hopen a11en van dit , Trini-van-NU, dat iederrvan het Trini
van-TOENT oDdanks dit hreten iets hervindt dat niet in woor-
den is uit Ëe drukken.
Dàt kleine beetje \^/armte,dàt kleine fragment van het èchte,
dat de reiinie ook inderdaad die glimp feestelijkheid kan ge-
ven die zo hard en hard nodig is voor ieder mens.
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\l{N ÍOLIE
tEGE

VIiIJDAG 2l JANUARI 1927 verscheen I t eerste nummer van ToI-
Le Lege (neem en lees) van 4 paginats onder redactie van W.

van Liemt, L. Henning en J. de Nei jn van Hoogwerf , gedrukt
Dij het Sint Jacobs Godshuis De eerste aflevering bevatte
o.m. tn artikel van Pater Rectorreen verklaring van de naacl
van het blad, t. inleiding op een in het volgende nummer te
openen muziekrubriekrenkele niettwtjes over oud-studenten en
een kroniek onder de naam "streven en Beleven" die alle be-
levenissen en gebeurtenissen van de maand nog 'ns belichtte.
Er ztln vele nummers geweest, \,Íaarvan de inhoud op een hoog
peil stond. De redactie r^7as vo1 ijver en enthousiasme, maar
aan medewerking van de kant van de leerlingen ontbrak het
nog wel eens. Velen deden niets anders dan kritiek leveren,
maar meehelpen aan tverbeteringt van de situatie, ho maar.
De redactieleden moes ten het zelf maar z:-en De redactie
moest vaak om copy bedelen.Zo heeft H. Prenen als aftreden'd
redactielid eens gezegdz "Het is tn droevig baantje.Een re-
dactielid dient ge s Lepener te ztjn dan eeri diplomaat, buig-
zaam a1s een riethalm, sterk als Simson , welsprekender daLr
Cicero, geduldiger dan een Rus, begrijpend als 'n biechtva-
der en onbeh/ogener dan een rots.tt
tr[aar, het moet gezegd worden, dat er soms een overvloed aa:r
copy \^ras. (vergeli jk met nu: idem. )
Tijdens de ongevrilde bescherming van Duitsland kon Tolle Le-
ge niet verschijnen.Na deze periode heefL ze'n grote bloei
gekend. Allerlei btaadjes overleefde ze.Het blad kreeg weer
voldoende copy en in l94l was het weer een bloeiend school-
blad. 4\
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50 JAAR
VENEiligi ilE5LEVEN.
EEN STERRENHEMEL BINNEN HANDBEREIK

IN DE JAREN I 938- I 953 heefË on ze school 'n planetarium gehad.
Het stond op de zolder van de huidige oudbouw en werd gebouwd
door wij len oud-leerling G. Pieterse. Na een aanbod van pate-
rektor om de schooLzolder voor dit bouwen te gebruiken, werd
het op het lyceum afgebouwd m.m. v. amanuensis broeder Pius
Vroon en een achttal leerlingen.
Het planetarium \^ras in drie faktoren onder te verdelen: de
koepel , de sterrenprojekEoren en de planetenprojektoren . De
koepel \^/as het scherm, het uitspansel , waarop de sterren en
planeten hun j aarlij kse baan aflegden .Deze baan kon door mid-
de I van een e lektromotor en een regelaar willekeurig versneld
of vertraagd worden. De sterrenprojekEoren bestonden uit bus-
sen, die elk I /63 deel van de hemel afbeeldden.Derhalve rdaren
er 63 van deze bussen Deze bussen hraren gemonteerd op een
plaat die ronddraaide, met in het middelpunt een sterke lamp.
Men moet zích dus een halfbolvormig scherm voorstellen, t/aar-
op een dia geprojekteerd wordt.Hierop sEaat dus de sterrenhe-
me l. Door rnidde I van de e lektromotor rderd deze ttdia" rondge-
draaid. Het was zo dus mogelijk om een sterrengroep te bestu-
deren in hun natuurli jke omloopbaan , op elk ger^/enst moment.
Het gehee I werd gekompleteerd door een mooie ha1, waarin eeïI
verlichte g1obe, êo een leren zítje in het planetarium zeLf.
Na de oorlog,waaronder het planetarium,vooral de koepel, veel
geleden heef t, werd het gerestaureerd. Iulomenteel staal het in
de Zeevaartschool te Vlissingen, nog geheel in takt.
TONEEL

zoALS 0P vELE scholei'r speelL dramatiek in de vorm van toneel
een grote rol, ook in de geschiedenis van orlze school. De 1o1
bij het oefenen r gecombineerd met de spanning v66r de eerste
opvoering, zrjn voor de spelers het belangrijkste. Ook de op-
komst is natuurlijk een facEor van betekenis, maar daarover
hebben zíj gelukkig nog nooir re klagen gehad : de zaaL bleek
altijd goed gevuld met ouders, leraren en leerlingen.
De kwaliteit van de opvoeringen,maar ook het aantal werd sterk
verhoogd, toen er in j uni 1928 een toneelklub werd opgericht .

onder de naam : "van zessen klaart' speelde ze haar eerste to-
neeIsruk: "mi jn particulier secretaristt. verdere stukken van
beLekenis v/aren: "Journeyts End"rttrr uniform"r "De r^rrekende
Boedha", dat werd opgevoerd ter geiegenheid van het 12r-jarigjubileum en "spiegeL der ZaIígheid Elkerleeraar".
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ZoaLs met zoveel zaken het geval is,maakte de oorlog een ein-
de aan de klubren na 1945 is er ook nooir meer sprake geweesL
van een echte toneelklub. Wè1 van een toneelgroep, die telkens
opnieuw werd samengesteld en gericht r^ras op de jaarlijkse uit
voering.
De zaaL is meestal van de tr,.ree haarlemse schouwburgen geweest,
behalve de laatste zes jaarrwaarin de nieuwbouw ons een eigen
toneelaccommodatie verschafte; de regie berustte steeds bij
een leraar.Bekend bij velen zíjn de namen van van der Heijden,
van de paters Spoorenberg en Distel, en in meer recentpre tij -
den van de heren Kamer en Passage.
Drie toneelstukken verzienen bíjzondere vermelding:ten eerstettBloed en Liefde", geregiseerd èn geschreven door G. Bomans,
opgevoerd op initiatief van Jac. van Loenen,die momenteel ge-
schiedenis doceert. ten tweede
"Het spook van Cantervi1le", dit werd samen met de meisj es van
het "Sancta" gespeeld. EenslottettAls ik over het víeer praat, rrreet ik waar ik over praat. " on-
der regie van Passage r oDtstaan door het opnemen van het ge-
sprek van de spelers over het onder\^7erp tgneel

{É

KABARE T

In 1966 werd een kabaretgroep opgericht. Behalve enige avonden
v/aarop kabaret deel uitmaakte van het programma' voornamelijk
vóór de oorlog, wês dit de eerste maal dat kabaret een vasËe
vorm aannam.Enige jaren na het verdwijnen van deze groep werd
in j anuari 197 2 een nieuwe groep opgericht . Het doe I van dêze
groep was een aantal opvoeringen te E!even ter gelegenheid van
het jubileum, maar ook daarvoor al zí1o er enige avonduitvoe-
ringen geweest.

DECLAMATIES

De declamaties kwamen vooral in de vooroorlogse geschiedenis
veel voor,Ze maakten deel uit van bijna a1le feestavonden. Na
de oorlog \^/aren ze vooral te vinden a1s programmaPunt oP de
"int.erscholairett.
REKTOR'S DAG _ KULTURELE DAG - K.D.

Het is vanaf de dag dat rektor Vlaar rektor I^/as een goed en
nuttig gebruik om de leerlingen één dag in het jaar de kans te
geven zicin uit Ee leven ó t"ltureellkreatief gebied.Traditie
getrou\,í Lrerd deze dag op de ver j aardag van de rektor gevierd.
De verjaardag van rektor Helwig -14 januari- valt voor de or-
ganisatie van een K.D. minder gunstig , zodat is besloten de
strikte band met de geboortedag van de rektor te verbreken.
Niet a1leen de datum, maar ook de inhoud van het programma en
de organisatie van de dag 21,1n veranderd.De leiding berust nu
bij de leerlingen,de kosten die gemaakt worden komen voor re-
kening van de leerlingen-verenigingren het programma dat wordt
aangeboden is veelzíjdiger dan dat van de oude Rektorsdag. Nu
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wordt er bijv. geschilderd,onderricht gegeven in beat-,jazz- tsoul- en volksdansen; aan dramatische expressie gedaan enz.
Natuurlijk zíjn er ook nadelen verbonden aan de noodzakelijke
verandering : de dag is veel duurder en het is geen feestáag
meerr wáardoor het animo voor deze dagen bij de leraren sterk
verminderd i" , terwijl ook de belangstelling der leerlingen
taant. Gelukkig zíjn er nu tamerijk enthousiaste lagere klas-
sen, zodat de opkomst beter wordt.En aangezien het succes van
de K.D. van de belangstelling afhangt ,
stijgende 1ijn.

const at eren hti j een

DE INTERSCHOLAIRE JEUGDTOERNOOIEN

Rond I 950 vond het eerste haarlemse interscholaire jeugdtoer-
nooi plaats, o1v. het haarlems interscholaire commiiee.De op-
zet van dit toernooi rtas niet een wedloop te ontketenen tussen
de scholen, maar de haarlemse scholieren gelegenheid te geven
te laten zíenr wêt ze op kultureel gebied presteerden.
Het. accent lag de muziek , deklamatie, dans, toneel, handwer-
ken, handenarbeid, tekenen en fotografie.
Buiten de "interseholaire" rdaren er regelmat ig ook op het ge-
bied van de sport , met name voetbal en hoekey , ontmoetinten
met andere scholen . vooral het paastoernooi (voetbal ) en de
voetbal- en hockeywedstrijden tegen de augustijen - colleges
in Venlo en Eindhoven moeten hier vermeld worden.
De "haarlemse interscholaire" en de wedstrij den tegen venlo
en Eindhoven zíjr. tot verdriet van velen verdwenen . De paas-
toernooien (in Haarlem) zíjr gebleven, terwijl er nu ook bas-
ketba1l, vo1leyball en handbaltoernooien zijn
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