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Broeder Remigius gaat het lyceum verlaten 

Opnieuw gaat een van de oudste instituten van ons 
Lyceum verdwijnen. Broeder Remigius, die twintig 
jaren de gangen en de trappen gesierd heeft, zal 
daar voortaan niet meer gezien worden. 
Het lijkt me, dat we, als we straks weer op school 
komen, even zullen rondkijken of we misschien niet 
in het verkeerde gebouw zijn terecht gekomen. 
Br. Remigius behoorde bij het interieur van de 
school en als hij weg is, zal er een lege plaat8 zijn, 
die opvalt. 
Ik herinner me de oorlogsjaren, toen we van het 
ene schoolgebouw naar het andere trokken. Als we, 
een beetje onwennig, zo'n vreemd gebouw binnen- 
stapten, deed het weldadig aan, Br. Remigius daar 
weer te zien staan. Hij slaagde er1 in, zelfs in de 
vreemdste omgeving, iets van de lyceumsfeer 
om zich heen te scheppen, Waar het maar enigszins 
mogelijk was, hervatte hij de oude routine. Want 
hij is een man van orde en regelmaat. Twintig 
jaren is hij verantwoordelijk geweest voor het sein 
bij het begin en einde der lessen en ik geloof niet, 
dat hij ooit te  laat is geweest. 
Elk van de vele functies, die hem waren toever- 
trouwd, vervulde hij met een nauwgezetheid en re- 
gelmaat, die bewondering afdwingt. 
Hij zorgde voor alles en vergat nooit iets. Hij kent 
alle leerlingen en oud-leerlingen en als er een, na  
jarenlange afwezigheid, weer de school binnen- 
stapte, moest hij vel heel erg veranderd zijn, als 
Br. Remigius hem nieb herkende. 
Op Br. Remigius kon je altijd rekenen. Moest e r  iets 
geregeld worden, iets klaargezet of een boodschap 
overgebracht, je had het maar even aan hem te 
vragen en je kon het verder vergeten: het kwam 
zeker in orde. 
Twintig jaren lang is hij op 't lyceum geweest als 
een model van stiptheid en accuratesse. Onbewogen, 
gelijkmoedig, altijd goed gehumeurd, vriendelijk en 

bescheiden, was hij een schakel in de schoolorga- 
nisatie, waar nooit iets aan haperde. Hij Verstond 
de kunst om zonder de disciplinaire maatregelen, 
waarover anderen kunnen beschikken, zijn gezag te 
doen gelden. Men voelde en respecteerde de kracht 
van zijn persoonlijkheid, 
Op zijn eigen bescheiden werkkring heeft hij een 
persoonlijk stempel weten te  drukken en daarom is 
het geen overdrijving, hem een der mede-oprichters 
van het Lyceum te noemen. 
Thans gaat Br. Remigius naar Culemborg, waar 
hem een zeer verantwoordelijke taak is opgedragen 
en we zijn er van overtuigd, dat men niemand beter 
daarvoor had kunnen uitkiezen. Ons lyceum echter 
zal hem zeer ongaarne missen, want degenen, die 
hem goed kennen, zijn overtuigd, dat hij nooit vol- 
ledig vervangen kan worden. 
Maar ook hemzelf zal dit afscheid van de school, 
waarin en waarvoor hij zo lang al zijn krachten 
gegeven heeft, zwaar vallen. 
Moge God hem de kracht geven, dit offer, dat de 
gehoorzaamheid van hem vraagt, blijmoedig te  
brengen. , Pater Retera. 

Wederwaardigheden 
van een redenaar 

Wanneer ik verder i n  de maand September terug- 
blik, zie ik aanvankelijk niet veel, maar langzamer- 
hand verschijnt mij de cour en  de schoolingang met 
zijn granieten spreekbordesjes aan weerskanten 
voor ogen. 
En over de hoofden van een veelkoppige massa zie 
ik een kloeke jongeling op het genoemde graniet 
staan; met ernstig oog kijkt hij over de menigte, 
heft zijn hand, opent zijn mond, en spreekt: 
,,Jongens! . . . . . . " 
Een spontaan gejuich stijgt op uit de massa, daas- 
na weer stilte. En Roeland (ja lezer, het is de ver- 
maarde Roeland, 's schools grootste redenaar, die ' 
daar gaat spreken), Roeland spert zijn mond weer 
open, werpt zijn hoofd met een ruk opzij en roept 
uit met luider stemme: 
,,Jongens! jullie weten, dat. .  . ." 
Wat de jongens weten, krijgen wij niet t e  horen, 
want een overweldigende ovatie overstemt zijn 
worden. De ramen rillen. 
Ook Roeland trilt. Maar hij despereert niet en be- 
gint weer: ,,Jullie weten, da t  er gelégenheid is om 
hier op school t e  leren decl. . . . ( ?). . . . . ! !" 
Minutenlange donderende toejuichingen, die het 
verkeer op de Zijlweg verschrikt doen stilstaan. 
Er vallen enige fietsen in de rekken om. , 



Ondertussen is Roeland bézig, met verwilderde ogen 
rondkijkend, zijn hart vol moed en zijn longen vol 
lucht te  pompen, hetgeen tot resultaat heeft, dat 
hij, wanneer de storm enigszins geluwd is, heftig 
gesticulerend, weer van wal steekt, waarbij zijn 
auditorium het ergste vreest voor zijn stembanden. 
Roeland komt op dreef, een hele volzin ontvliedt de 
wal zijner tanden, een paar woorden volgen nog, 
maar dan kan de enthousiaste menigte zich niet 
lang-er inhouden, er grommelt uit honderden man- 
nenkelen, met of zonder baard, een dof, sonoor 
geluid op, dat weldra aanzwelt tot één machtige 
juichtoon: de oerkrachten die in de menselijke keel 
besloten liggen, zijn ontketend. 
Roeland, de volksdemagoog, kan tevreden zijn over 
zijn werk, hij verstaat zijn vak. 
Maar daar verschijnt in  de deuropening de zeer ge- 
wichtige gestalte van pater Distel, die misschien 
iets gehoord had. Er valt een stilte. ,,Maak het kort 
en spreek snel!" zegt hij tot Roeland. En Roeland 
maakt het kort, en spreekt snel, en weet nog te ver- 
melden, dat er een huishoudelijke vergadering zal 
belegd worden, (matig gehuil!) en dat hij gezegd 
heeft. (goedkeurend gebrul). 
~ l d u s  deze enigszins in E.V. C.-trant gehouden open- 
luchtmeeting op de cour. , 
(Fragment.) J. Komen VIa 

Aan de oproep van de Redactie voor een kroniek 
over de maand September is door twee jongens ge- 
volg gegeven. Daar beide kronieken ana de eisen 
voldeden (volledigheid, verzorgde stijl en geestig), 
was de keuze niet gemakkelijk. Na rijp beraad heeft 
de Redactie besloten de kroniek van M. Babeliowsky 
te bekronen met plaatsing in het schûolblad, maar 
zii kon toch niet nalaten ook een gedeelte van die 
v i n  J. Komen op te nemen. - Red. 

CLUBKALEIDOSCOOP 
Woensdagavond 18 September 8 uur zit huize 
..Ssmae Trinitatis" vol met afgevaardigden van de 
?erschillende schoolclubs, resp. verenigingen, die ge- 
interviewd zullen worden door de Redactie van ons 
schoolblad. 
Onder de aanwezigen merkten we op o. a. pater 
Hutjens O.E.S.A., als den nieuwen censor van 
Tolle Lege, die zich verschillende keren als de olie 
op de golven verdienstelijk maakte. De Nieuwe 
Haarlemsche Courant toonde ook haar belangstel- 
ling in de vorm van B. M. Brans Jr., oud-leerling 
van Zijlweg 199. 

De Academia Cassisiacum was het eerst het middel- 
punt van ons kruisverhoor. We kregen te horen, 
dat alle leden van de bovenbouw als leden worden 
beschouwd. Verder zal om de 14 dagen een ver- 
gadering worden gehouden, wzarui een spreker een 
causerie zal houden en één een lezing pleegt; ook 
zal de improvisatie in zijn oude beruchtheid worden 
hersteld. Er wordt op Catharina-dag een extra-zit- 
ting gehouden, waarbij een bijzondere spreker het 
woord zal voeren. Door het rectoraat van Pater Dr. 
M. van Straaten is nu Pater Retera onze mode- 
rator. 

K, & O. (de initialen van Kunst en Ontspanning) 
presenteerde zich in haar voorzitter; deze trachtte 
genoemd K. & O. te  plaatsen als 'n soort super- 
verenliging boven .alle andere schoolverenigingen. 
Na enig heen en weer getwist, waarbij de woord- 
voerder van de afdeling toneel de toehorenden in 
de oppositie dreef, weigerde hij, bij ontstentenis 
van vaste plannen, iets verder uit te wijden over 
de toekomst van de toneelafdeling. 

We hebben ons naar aanleiding van deze kwestie 
tot Pater Rector gewend, die ons als zijn brslissing 
mededeelde, dat geen enkele vereniging of club het 
recht heeft, zich als de schoolvereniging op te 
werpen. 
Het orkest ,,~oldegium Musicum", nog steeds gediri- 
geerd door Dr. Rekveld, bestaat uit 10 man. Op 
onze vraag, of er nog veel uitvoeringen zouden 
plaatsgrijpen, antwoordde het lid, dat er zeer zeker 
veel uitvoeringen konden plaatsgrijpen, maar dat 
hij niet in details kon afdalen. 
Met de K. & O:-zangclub is het, wat betreft het, 
bovenbouwmateriaal, droevig gesteld (zegge twaalf 
stuks). Er zijn 51 onderbouwers en er zal de niet- 
keelvaardigen onder de bovenbouwers gaarne een 
plaatsje op de planken worden ingeruimd. M!,is- 
schien wordt een 4-stemmige Mis o. 1. v. Pater Du- 
vergé eens ten gehore gebraoht. ,,Ja, want Fortuna 
lacht ons toe ook buiten Haarlem's grenzen," ver- 
zekerde ons de zanger, ,,zelfs willen we voor de 
radio gaan zingen". Ook rijpen er  plannen omtrent 
samenwerking met het orkest. 
's Wereldsschouwtoneel heeft toezeggingen gekregen 
van de heren Dr. de Brouwer, den Heer Paulides en 
Drs. Prenen om lezingen te houden. Ook staan er 
excursies naar Amsterdam en Leiden op 't program 
en 's winters lezingen, waarschijnlijk met lichtbeel- 
den. Het lijfblad ,,de Historicus" is bij gebrek aan 
belangstelling opgedoekt. Pater Reykers vervult hier 
het moderatorschap. 
De vereniging ,,Natura Dacet" staat, onder voor- 
zitterschap van P. Zomerdijk, oud-leerling hier ter 
stede. Deze kon ons mededelen, dat er veel plannen 
waren, nl. om in de herfstvacanties een tentoon- 
stelling te organiseren, om eens per maand op ver- 
gadering en eens 'in de 14 dagen op excursie te 
gaan. N. D. telt nu 30 leden, van welke er één de 
hand heeft kunnen leggen op een colorado-kever. 
Ook is het iemand gelukt een Auraxa te vinden. 
Toen de N. H. C. vroeg of er nog bepaalde plannen 
waren om te vinden, antwoordde 'de voorzitter, dat 
dit eigenlijk moeilijk te  zeggen was. Toen een der 
redacteuren de vraag stelde, of er een mammouth- 
skelet was gevonden, kon spreker echter met een 

pertinent ,,neenm antw~or~den. Bet blad Natura 
Docet zoekt toegang in Sancta Maria (non scholae, 
sed vitae!!) en in enige muloscholen. Onnodig te  
zeggen, dat Nat. Doc. niet aan moderatoren doet. 
De Schaakclub is in het bezit van een bewonderens- 
waardig aantal goede plannen, echter niet van 
goede schakers. Men verzekerde ons evenwel, dat e r  
een Arturo Pomar in statu nascendi is (figuurlijk 
natuurlijk). Er zijn 40 leden onder ,de alleszins 
bevredigende leiding van Pater Distel. Niemand 

durft echter den prefect een nederlaag toe te bren- 
gen. Spoedig vindt er een goed tournooi plaats tus- 
sen de Haarlemse scholen in Brinkmann; vervol- 
gens speelt men elk jaar uit en thuis tegen het 
Ignatius-College. 

Van de Bridgeclub zijn er nog geen bijeenkom- 
sten, het ligt echter wel i n  de bedoeling deze elken 
Donderdag te houden. Men verzkert ons, dat de 
Prior een enthousiast bridger is, terwijl Pater Distel 
naast Godsdienst en Bijbel ook bridgen doceert. 
De voetbalclub wordt opgericht door Pater Vogels. 
Er kunnen dadelijk 2 elftallen worden gevormd, 
maar er is gebrek aan bespeelbare grond, ballen, 
schoenen, enzovoort. 
In de Hockeyclub Alliance is nog plaats voor vele 
hockeyers, al zijn er al 4 elftallen. Hier is ook ech- 
ter gebrek aan materiaal. Op het ogenblik zijn er 
175 leden (vorig jaar 2501, dames en heren, die 
bezield zijn met het voornemen om te winnen, waar 
te hockeyen valt. Het bestuur bestaat uit: D. Hen- 



fling als voorzitter, L. Tepit als thesaurier, als l e  Se- 
cretaresse M. ~enfl ing-aerding en R. S C ~ O U S  als 2e Redactiemededeling en 
secretaris. Van jongens, die hun hockeysticks weg- 

.doen, zou Alliance ze graag overnemen. In  het vervolg zal Tolle Lege op de vijftiende van 
Voor de Tennisclub loopt het seizoen Van 15 April elke maand verschijnen. De kopij moet dan vóór de 
tot einde October. Ieder jaar vindt er een t0urn00i eerste van de maand bij de Redactie zijn inge- 
plaats met zoals gewoonlijk gehuurde ballen. De leverd. 
club poogt ballen uit Amerika t e  krijgen, maar 
edeler is het streven naar een fusie met ,,Sancta Wij verzoeken alle belanghebbenden bij 't op schfift 
Maria". stellen van hun artikelen voor ons blad slechts één 

kant van hun papier te  willen beschrijven en de 
Het eerste woord van den afgevaardigde van de andere kant blanco te laten. 
Ping-Poag-club was ook een klacht, zij luidde: geen ' 

balletjes, geen tafels, enzovoort. Ieder nam zijn Wij ontvingen: Het Houweel, tijdschrift van de 
eigen balletje mee en precies op de laatste dag van Hsarlemse Dreefschool (aflevering Juli-Augustus), 
het tafeltennisseizoen werd verleden jaar het laat- he-erste nummer van de herboren ,*Harpoen'', 
ste balletje kapotgetrapt. Nu hoopt men spoedig de Orgaan van het St. Ignatiuscollege te Amsterdam, 
inschrijving te  kunnen openen om weer vlug te  be- en het Septembernummer van ,,Natura ~oce t " ,  het 
ginnen. blad van de biologische club van ons Lyceum. 

De Redactie is voornemens Tolle Lege in de toe- 
De Zwemclub O. 1, V. Pater Vandalon, heeft niet ZO komst twee maal per maand t e  doen uitkomen, 
erg met gebrek te kampen: water is. naar men ons Daar de onkosten hiervan niet gedekt worden door nog Zeer onlangs verzekerde, in iedere gewenste maat de gewone abonnemensgelden, wil de Redactie de 
te  krijgen en er zijn al Weer 150 ZWemmers (vorig laatste pagina van Tolle Lege voor advertenties 
jaar 200). 's ~ i n s d a g s  zwemt de bovenbouw van gaan gebruiken, Aangezien het aanvankelijk nog 1.00-2.15 en 'S Donderdags de onderbouw Op dezelfde niet mogelijk zal zijn, dit plan in, zijn volle omvang 
uren. ZO juist is het bezit van de vereniging verrijkt te voeren, zal als overgangsmaatregel af en toe 
met een nieuwe (zwarte!) polobal en elk trimester verschijnen. De Redactie dout 
worden er grote wedstrijden gehouden. Het bestuur een beroep op de verschillende ouders om een ad- 
legt zich toe op de training, vooral van beginners. vertentie te plaatsen voor hun zaak en looft voor 
Een wanaelclub ia reeds opgericht door J. v. Schaik. den abonné, die de advertenties binnen- 
De club probeert zich bij de Nederlandse Wandel- b'engt, een boekwerk uit naar k?uze. De tarieven 
bond aan te sluiten, maar daarvoor moet ieder lid Zijn per keer: 
250 km officieel heben afgelegd; ook hier moet dus 10 cent per mm regel 
stevig worden aangepakt onder leiding van pater 
Vandalon. Inmiddels zijn de eerste 15 km verwan- o p  een kolombreedte van 80 mm. 
deld en is er een prijs behaald in de vorm van 
een fraaie medaille. Hieronder enige Voorbeelden en prijzen. 
De Jazzband, is ook reeds in wording. Er wordt: ech- 
ter geklaagd over het gebrek aan medewerking der 
autoriteiten, hoewel er veel enthousiasme voor be- 
staat. De band bestaat uit 5 man, een dirigent is 20 m.m. regels groot 
niet nodig en er is ook geen materiaalschaarste. Prijs f 2.- 
Men verwacht echter medewerking van boven. 

De Benoît Labre stam wordt aangevoerd door oû- 
baas K. Kramer, en verenigt 12 leden, w. o. 6 oud- 
leerlingen. In  de winter zal mr. A. Lycklama, oud- \ 

stamlid, pow-wows (lezingen) houaen over sociale 
vraagstukken, o. a. over de encyclieken Rerum No- 
varum en Quadragesimo Anno. Er wordt hard ge- 

werkt aan sport (jiu-jitsu) en verbetering van de 
zang. 30 m.m. regels groot 
De Sint Jozeftroep hield op 6 en 7 Sept. jl. een Prijs f 3.- 
weekend. Zij bestaat uit i6  man, die van plan zijn 
irdere maand een bultendag t e  houden en druk 
aan de klasse-eisen werken. Zij geven in de naaste 
toekomst een prachtige demonstratie-avond. Het 
plan is om meer leden te werven en dan 4 pa- 
trouilles van 6 man te  vormen. Pater Reykers vormt 
met hopman Kimman de troepleiding. 
De stam houdt zich voorts bezig met de inzame- 
ling van tijdschriften en St. Nicolaaspakketjes voor 
de soldaten in Indië. Elke derde Zondag van de 
maand worden buitenspelen georganiseerd voor de 

l '1 
jongens van het St. Josephkinderhuis te Vogelen- 
zang. De stamhut zal verder worden ingericht en 
men oefent zich in  de E. H. 8. O. Er is geen tech- 
nische club meer, de Holland-Engelandclub is ter 50 m.m. regels groot 
ziek en de politieke debatingclub verdwenen. Prijs f 5.- 
De luchtvaartclub zal spoedig weer gaan draaien. 
De redactie van Tolle Lege verheugt zich over de 
algemene opkomst van del clubs, wenst deze ook dit 
jaar veel succes en spoort alle leerlingen aan om 
zeker van één of meer verenigingen lid te worden. 

e J an  v. d. Horst Va. 
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DE IDEALE SCHOOL, 
Wij schrijven October 1979. Het is enige minuten 
voor achten. Langzaam draaide de Packard het 
hek van het grote gebouwencomplex aan  de Zijlweg 
t e  Haarlem binnen. 
De persvertegenwoordigers worden ontvangen door 
den rector, die enige woorden ter verwelkoming tot 
hen richt en zich vervolgens wegens werkzaam- 
heden excuseert en hen toevertrouwd aan een le- 
raar. die de rondgana zal leiden en hun de nodige 
inlichtingen zal Verstrekken. 

- 
,,Allereerst, mijne Heren," sprak deze, .zal ik u rond 
de gebouwen -leiden en u-iets vertellen over het 
ontstaan der inrichting en het doel dat deze school 
beoogt. Hier het oude gedeelte, zoals het was tot 
plm. 1950. In 1949 had de toenmalige conrector, p. 
Hutjens, èèn van de 56 te  Bloemendaal wonende 
millionnairs, na  voorlegging van zijn bouwplannen, 
er voor gewonnen het plan te financieren. De plan- 
nen van dezen actieven conrector zijn vrijwel ge- 
heel uitgevoerd." 
,,In 1950 werd met het bouwen begonnen. Aan de 
Noordzijde der school tegen de oude gymnastiek- 
zaal werden twee nieuwe gebouwd, die door uit- 
neembare wanden van elkaar gescheiden zijn. Met 

. elkaar vormen ze zowel een aula als een toneel- 
en concertzaal. Deze vormt letterlijk en figuurlijk, 
afgezien van de kapel, het hart  van de school." 
,,Aan deze zaal is een complex klaslokalen gebouwd 
en hierachter bevinden zich de tennisbanen, de trots 
van p. Vogels, die hier dan ook zijn dagelijkse par- 
tijtje double speelt. De cour is op het ogenblik 
driemaal zo groot als voorheen." 
,,Aan de Westzijde van de school is toen een enorm 
terrein aangekocht, waar zich thans het stadion 
met de bijbehorende wielerbaan en het zwembassin 
bevinden. Dle school heeft op het ogenblik plaats 
voor 2000 leerlingen." 
,,Het doel van deze inrichting, mijne Heren," ver- 
volgde de leraar, , ,is de volkomen harmonische ont- 
wikkeling van onze leerlingen. Vroeger was de op- 
leiding veel te eenzijdig. Wij hebben hier een onder- 
bouw van 4 jaar waarin de volgende groepen hoofd- 
vakken onderscheiden worden: 
Godsdienst en Wijsbegeerte, met het laatste wordt 
in de derde klas begonnen. 
Psychologie, ook pas in het derde leerjaar. 
Kunst, in de meest uitgebreide betekenis van het 
woord, dus schilder- en beeldhouwkunst, muziek, 
enz. 
Enige kennis der natuurwetenschappen, vooral be- 
doeld om de liefde tot de natuur aan t e  kweken en 
in de eerste 2 Massen wiskunde. Verder Nederlands 
en de hoderne talen. Van het eerste vooral lite- 
ratuur en van de moderne talen in de eerste 2 
klassen de grondbeginselen en in  de 3e en 4e klassen 
wordt 't acctent meer op de literatuur gelegd. 
Latijn en Grieks zijn facultatief. 
Een zeer essentiëel onderdeel vormt de sport. De 
school begint 's morgens om 8 uur tot 12 uur, van 
12-1 is de lunch. De middagen worden gewijd aan 
sport en sbudie. Aan de sport vooral is in het ver- 
leden veel te  weinig aandacht besteed. Nu is er 
voor iedere klas 1%-2 uur sport per dag, waarvan 1 
kwartier rhythmische gymnastiek. Zwemmen is voor 
ieder verplicht." 
,,Nu, mijne heren, zullen wij het inwendige der 
school bezichtigen." 
Zij traden de school binnen en de leraar vertelde, 
dat het oude centrale-verwarmingsysteem vervan- 
gen was door de moderne air-conditioning. 
,,Voorts is het interieur één van de modernste 
schoolinterieurs van Nederland." 
Zij zagen er verschillende gezellig ingerichte loka- 
len. In het muziekaeschiedenislokaal sweelde de ge- 
luidsinstallatie een-symphonie van ~6ethoven, ter- 

wijl de klas aandachtig luisterde. Twee wanden 
van dit lokaal werden ingenomen door de gewel- 
dige platen-cartotheek, die zowel klassieke als mo- 
derne muziek bevatte. Ook zagen zij een geweldige 
leesbibliotheek. In een lokaal, ingericht als club- , 
lokaal met clubfaufeuils, zat een klas van p1.m. 20 
leerlingen, die een psyc'hologieles hadden. 
,,De psychologie is een wetenschap," doceerde de 
leraar, ,,die zich bezighoudt met de ziel, de psyche 
van de mens. De psyche is 's mensen innerlijk. De 
psychologie houdt zich bezig met de veiifchijnselen, 
waarin zich de psyche openbaart. Zij is daarom zo 
belangrijk, omdat zij een inzicht geeft in  het ka- 
rakter en de daden van onze medemensen, hetgeen 
in een harmonische samenleving van onschatbare 
waarde kan zijn." 
Het groepje vervolgde zijn weg en verbleef eenige 
momenten in een lokaal, waar Esthetica, de schoon- 
heidsleer, onderwezen werd. ,,Een primair schoon- , 
heidegevoel," aldus de betreffende leraar, ,,is een- 
ieder aangeboren. Het is een zogenaamd hoger in- 
stinct. Vroeger werd dit meestal in de kiem verstikt 
en kwam slechts bij enkelen tot onwikkeling. Nu 
kan het zich echter rustig ontplooien, hetgeen niet 
weinig bijdraagt tot de vermeerdering van levens- 
vreugde. De ontwikkeling er van is slechts een 
kwestie van opvoeding. 
Het groepje persvertegenwoordigers verliet ook dit 
lokaal. ,,U zult wel begrepen hebben, mijne heren, 
dat deze school zich niet richt op feitenmateriaal, 
maar uitsluitend op de onderlinge samenhang en  
een inzicht in de verschillende vakken. Zo wordt 
bij kunst hoofdzakelijk gewezen op de schoonheid. 
Daarmede is ook het huiswerkprobleem opgelost. 
De dagelijkse studie bedraagt hoogstens 2 uur. Er 
worden concerten, toneeluitvoeringen en musea 
bezocht en excursies gehouden." 
Ondertussen waren zij in een lokaal gekomen, waar 
wijsbegeerte gegeven werd. ,,De filosofie is de we- 
tenschap, die zich bezighoudt met de begrippen, de 
kern der dingen, de dingen op zich en die ob- en 
subjectief bekijkt, die zich bezighoudt met oorzaak 
en gevolg." 
Bij de Natuurlijke Historie kiest elke leerling zijn 
eigen onderwerp, houdt er een lezing over, daarna 
een debat, waarin de leraar aanwijzingen en aan- 
vullingen geeft. 
Een van de belangrijkste onderdelen is ook de jaar- 
lijkse uitwisseling in de grote vacantie van de leer- 
lingen met leerlingen van buitenlandsche middelbare 
scholen. 
Na de vierjarige onderbouw krijgt men meer gespe- 
cialiseerd onderwijs van twee jaar: 
een A-afdeling, dit is een economische afdeling, 
een B-afdeling, die overeenkomt met de vroegere 
H.B.S.-B, 
een afdeling, die overeenkomt met het vroegere 
gymnasium. 
Het groepje kwam weer bij zijn uitgangspunt, de 
grote toneelzaal, waar een repetitie van het be- 
kende toneelsuk ,,lihe Merchant of Venice", van 
Shakespeare, in  volle gang was. 
p. Vogels, hoewel reeds ouder, speelde zijn jongen 
tennispartner, die pas kampioen geworden was en 
ook aanleg voor toneel had, een scene voor, als een 
echte Sh~lock. 
Even latër uitgeleide gedaan door den Rector, die 
hen tot 'de Packard vergezelde, konden de journa- 
listen, anders niet op h;n mondje gevallen, geen 
woorden genoeg vinden om hun waardering uit te 
spreken. 
Zij vertrokken, nadat even te voren de sirene had 
geloeid en ongeveer 2000 jongens naar buiten 
stroomden onder verschillende verzuchtingen, zoals: 
God zij dank; hoe een dag i n  zo'n hok voorbij 
komt, snap je ondanks alles nog niet! 

C. van Schaik, VB2 



Veslag Zomerkamp jong stu- 
dentenbond, 12-18 Aug. 1946, - 
Bergen op Zoom. 
 aand dag morgen i2 Augustus vertrokken we met de 
trein uit Haarlem om aanwezig te zijn op het grote 
zomerkamp der J. S. B. 5 Jongens van de hoogste 
klassen, nl. H. Wassenberg, J. v. Daal, J, Wennink, 
T. v. Daal, L. v. Son, waren hiertoe uitgenoodigd. 
Na de aankomst in Bergen op Zoom gingen we in 
optocht naar het stadhuis, waar we officieel door 
den burgemeester ontvangen werden. De burge- 
meester heette ons met een kort woord welkom, 
waarna hem namens de J. S. B. een oorkonde werd 
aangeboden. Na een kort dankwoord van den bur- 
gemeester sprak de archivaris over het verdron- 
ken land van Reimerswaal, waar we de volgende 
dag naar toe zouden gaan. Hij vertelde o.m., dat, 
toen hij eens op die zandplaat in de Ooster-Schelde 
was, de boomstronken boven het zand uitstaken. 
Door zijn verhaal kregen wij de indruk, dat er nog 
wel wat te vinden zou zijn van het oude stadje. 
Vooral legde hij de nadruk op de schedels, die op 
de plaats, waar eens het kerkhof was, voor het grij- 
pen zouden zijn. Niu, de volgende dag zouden we 
ons hart kunnen ophalen. Daarna bezichtigden wij 
onder zijn leiding de oude markiezenzaal en ver- 
trokken tegen 6 uur met auto's naar het kamp. 
Dat kamp was een jeugdboerderij, waar we op de 
zolder zouden slapen. Het eten stond al klaar en 
omdat we de hele middag nog niets hadden gege- 
ten en hongerig waren geworden door het reizen, 
lieten wij het ons best smaken. Na het eten was de 
officiele opening van het kamp. We werden inge- 
deeld in  groepen, waarover een groepsleider werd 
aangesteld. 's Avonds sprak Bernard Bremer, de na- 
tionale leider, over de idealen en het doel der J.S.B., 
waarna hij eenige vragen stelde aan de vertegen- 
woordigers van die paatsen, waar reeds een afdeling 
der J.S.B. was. 
De volgende morgen stonden we om 4 uur op. Tegen 
6 uur konden we vertrekken naar de haven voor 
een tocht naar Reimerswaal. Het was stormachtig 
weer. De meeste jongens gingen onder i n  het ruim, 
omdat het op dek door de onophoudelijke regen- 
vlagen bijna niet was uit te houden. Nadat wij on- 
geveer een uur gevaren hadden, kwam de plaats in  
zicht, waar zich eens Reimerswaal moest bevonden 
hebben. De schipper liet het anker zakken, en we 
waadden door het water naar de zandbank. Enkele 
jongens waren met scheppen gewapend en begon- 
nen op een willekeurige plek maar eens te graven. 
Naarmate de vloed afnam, liep er steeds meer zand 
droog, zodat we spoedig een heel eind van het 
schip afdwaalden om te speuren naar de oude voor- 
werpen, die nergens te vinden waren. Een van de 
jongens liep zelfs met een wichelroede, maar zon- 
der resultaat. 
Nadat we ongeveer 2 uur hadden lopen zoeken, 
werden we verrast door een vreselijke stortbui, die 
ons noodzaakte om zo gauw als we konden de schuit 
weer op te zoeken. Het gehele resultaat van de 
tocht was een stuk scherf van een oude aarden 
pot, die L. van Son vond onder) de run naar de 
boot. Nu moesten1 we tot 12  uur wachten, want dan 
zou de vloed weer komen, die ons zou losmaken uit 
het zand. We doodden de tijd met het zingen van 
liedjes en voor we het goed eni wel wisten, lagen 
we al weer in de haven. Er was helaas geen auto 
beschikbaar, dus moesten we naar het kamp lopen. 
's Middags schilden we aardappelen en daarna had- 
den we vrijaf tot het avondeten. Nu hadden we 
eens dq tijd om de omgeving te bezichtigen. Het 
was wel niet raadzaam om te  ver weg te  gaan, want 
het weer was nog steeds erg dreigend. Het bos strekt 
zich uit vanaf Bergen op Zoom tot ver over de Bel- 

@schel grens. Uren ver konden we in het rond dwa- 
len door de bossen. 's Avonds n a  het eten hield 
moderator Brandsma een verhandeling over de meer 
geestelijke kant van het jong studenten leven. 
Woensdagmorgen begonnen we met een H. Mis in 
de open lucht. 
Daarna gingen we met auto's naar Steenbergen 
ten N. van Bergen op Zoom. Tegen 10 uur kwamen 
we op het land aan, waar we die dag zouden oog- 
sten ten dienste van het vaderland. Maar onze ver- 
waohtingen ten spijt moesten we in plaats van 
oogsten, het onkruid tussen de kruisbessenstruiken 
wieden. 
Het was voor ons tamelijk zwaar werk en we waren 
dar4 ook blij, toen het 5 uur was. Met auto's gingen 
we weer naar het kamp terug, waar we weldra 
voor een heerlijk bereid maal zaten. Daarna hadden 
we weer een bespreking en aan iedere plaats, die 
reeds op het vorige kamp geweest was, werden eni- 
ge vragen gesteld. Wat ze in  de afgelopen tijd had- 
, den gedaan en hoe ze dachten voort te  gaan. 
Donderdag, Maria Hemelvaart, was er een gezongen 
H. Mis, waarna het Mariakapelletje ingewijd werd, 
dat de vorige dag door de kapelbouwers was ge- 
maakt. Tegen de middag kregen we bezoek van Z. 
Ex. Mbin. Gielen. Tot zijn spijt kon hij niet lang 
blijven en ook niet het kamp bezichtigen. 
's Middags gingen we in groepsverband naar ]&er- 
gen op Zoom om er de Maria Ommegang mee t e  ma- 
ken. Deze Ommegang stelde het Kerkelijk Jaar  voor 
met aan het einde als bekroning van' de gehele 
optocht een levensgroot Mariabeeld. De fijne kleding 
en zachte kleuren waren prachtig, zodat we bijna 
niet weg konden gaan om weer op tijd in het kamp 
aanwezig te zijn. 
'sAvonds was er weer een inleiding. Door deze be- 
sprekingen met de leiders werden wij op de hoogte 
gebracht van de beginselen en de idealen van de 
J.S.B. De beweging steunt hoofdzakelijk op vier 
punten, nl.: 
1. Katholiek zijn. 
2. Nederlander zijn. 
3. Jong zijn. 
4. Student zijn. 
Heb doel is zichzelf en anderen opwekken door stu- 
die en vorming, door gezonde ontspanning, door 
volledige plichtsvervulling, tot degelijke mensen, die 
straks in dienst van hun volk de leidende persoon- 
lijkheden en intellectuelen kunnen worden. 
Als middelen om tot dit doel te komen werden ge- 
noemd o. a. zich in contact stellen met andere klas- 
sen varl ons volk, zich van hun leven en  werken op 
de hoogte stellen, maar ook door lezingen van ter 
zake kundige mensen, o. a. over sociale toestanden, 
om daardoor enige kijk te krijgen op de noden van 
de lagere kiassen van ons volk. 
'Vrijdagmiddag hadden we groot spel. We werden 
verdeeld in drie groepen, waarvan één groep het 
atoomgeheim bezat. De anderen waren Amerikanen 
en Russen. De bedoeling was om het geheim in  
handen t e  krijgen. Iedere groep had enkele bom- 
metjes om het geheel een beetje spannender te  " 

maken. 
Na het eten begon een bonte avond, die tot 's avonds 
11 uur duurde. We maakten in gedachten een rond- 
reis door Nederland en deden elke plaats aan, die 
aanwezig was. De jongens uit die plaats voerden 
dan een toneelstukje op of deden iets anders om 
de anderen te vermaken. Ook wij voerden een to- 
neelstukje op, dat zeer in  de smaak viel. De vol- 
gende morgen ruimden we het kamp op en na  af- 
scheid te  hebben genomen van moderator, kamp- 
leiding en de jongens, die we in onze vriendenkring 
hadden opgenomen, vertrokken we weer met de 
trein uit Bergen op Zoom. De geest onder de jongens 
in  d'we week was prachtig, zodat wij nog dikwijls 
aan dit mooie kamp zullen terugdenken. 

J. en T. v. Daal, V 
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Wie van jullie zou niet iets meer willen weten van 
de wonderlijke schepping rondom ons, en  wel in het 
bijzonder van de sterrenhemel? In  het Triniteits- 
lyceum was vroeger een planetarium, da t  zeer goed- 
in staat was de belangstelling voor de hemelver- 
schijnselen op te wekken. Zo'n planetarium is een 
prachtig instrument; het kan echter nooit méér 
laten zien dan de loop der hemellichamen! Van- 
daar, dat de redactie van ,,De Sterrenkijker" zich 
tot jullie wendt om er de aandacht op te  vestigen, 
dat  deze beperktheid op een eenvoudige en weten- 
~chappelijk verantwoorde wijze kan worden aange- 
vuld, bijv. door het lezen van boeken op ,dit ge- 
bied. Dit is eehter 'een dure en tijdrovende liefheb- 
berij, zodat men beter en goedkoper regelmatig een 
tijdschrift kan lezen, dat de ,verschillende wetens- 
waardigheden overzichtelijk bij elkaar brengt en 
bovendien actueel is. Zo'n tijdschrift is nu .,De Ster- 
renkijker". Bovendien organiseert haar redactie 
lezingen en excursies naar sterrenwachten en pla- 
netaria. enz. Elke abonné kan uit de sterrenkundige 
bibliotheek van ,,De Sterrenkijker" gratis boeken 
lenen. Onder de medewerkers van het maandblad 
bevinden zich zeer bekende figuren: Dr. J. J .  Rai- 
mond Jr., directeur van het Leiss-Planetarium te 
Den Haag; Drs. G. G. M. Tjaden, leraar aan de 
H.B.S.-a te Haarlem; Dr. Ferwerda, vroegen verbon- 
den aan de Sterrenwacht te Leiden en de heer P. Q. 
Meesters te Halfweg, de bekende amateur-astro- 
noom. 
De abonnementsprijs van De Sterrenkijker is f 2.50 
per jaargang, tot einde 1946 f 1.50. Losse nummers 
kosten f 0.25. Inlichtingen zijn verkrijgbaar aan het 
bureau der redactie, Hyacinthenlaan lZrood, alwaar 
ook abonnementen opgegeven kunnen worden. 

De Redactie van ,,De Sterrenkijker". 

Gaarne voldoe ik aan het verzoek van de Redactie 
van ..De Sterrenkiiker" om a a n  het bovenstaande 

, een woord van aanbeveling toe te  voegen en jullie 
oa te wekken om daadwerkelijke belangstelling te  
tonen voor <dit lofwaardig streGen om op popuiaire 
wijze de kennis van de sterrenkunde te bevorderen. 

Dr. J. Rekveld 

VOLKSDANS 
Zoals bekènd zal een demonstratie van Engelse dan- 
sen worden gegeven door volksdansleraressen en 
-leraren op Zondag 27 October in de Tuinzaal van 
het Concertgebouw. Ook zwaard- en morsedansen, 
alleen voor jongens. 

Lyceïsten van 18 jaar en ouder kunnen zich, als ze 
enthousiast (geworden zijn, aansluiten bij de R. K. 
Volksdansclub. Nadere inlichtingen worden op de 
demonstratiemiddag gegeven, 

Toegang voor Lyceïsten vanaf 17 jaar. Prijs f l.-. 

Landbouwhulpactie 1946. 
Voor de leerlingen der middelbare scholen werd eP, 
evenals verleden jaar, gedurende de zomermaanden 
een landbouwhulpactie georganiseerd door het AX- 
beidsbureau. Meisjes en jongens trokken er in hun 
vacantie op uit om den boer te helpen bij het 
binnenhalen van de oogst. Ook onze school nam 
dit jaar hieraan deel. 
Het primaire doel van deze actie was natuurlijk, 
den boer in de drukste tijd van het jaar enigd hulp 
te verschaffen, maas ook beoogde zij de jonge stads- 
mensen en boeren wat meer met elkaar in contact 
te  brengen, opdat zij elkaar dan ook beter zouden 
waarderen. En zo vertrokken dan op 22 Juli een 
25-tal jongens van het Triniteitslyceum naar 
Twente, met plaats van bestemming Deurningen. 
Toen zij er 's avonds aankwamen, waren ook wel- 
dra de boeren aanwezig en werd ieder van de jon- 
gens op een boerderij ondergebracht, waar hij vijf 
weken als kind in huis zou blijven. Gedurende deze 
tiid was er ook een  ate er aanwezig. die ziin intrek 
gënomen had in een zusterkloost& te ~ ë n g e l o  en 
die als taak had om bemiddelend op te  treden bij 
eventueel voorkomende arbeidsgeschillen, onenig- 
heden. etc. Gelukkig heeft hii, behoudens een en- 
kele uitzondering, dit ambt niet behoeven uit te 
oefenen. De jongens moesten werken overeenkom- 
stig hun krachten en beschikten over genoeg vrije 
tijd om elkaar te bezoeken, te gaan zwemmen, fiet- 
sen, enz. 
De actie kan dan ook voor de volle 100 % geslaagd 
genoemd worden. De boeren hadden in de drukke 
oogsttijd een extra kracht, terwijl de jongens terug 
kunnen zien op een reuze-vacantie, waarin zij zich 
zeker niet verveeld hebben. 
Zondag 23 Aug. boden de jongens de boeren een 
afscheidsfeestje aan in de vorm van een bonte 
avond, en ofschoon er slechts een week tijd is ge- 
weest om het programma voor te bereiden, is deze 
avond toch werkelijk een succes geworden. 
Dinsdag 25 Augustus vertrokken de Haarlemmers 
weer naar hun woonplaats, gebruind door de zon 
en geheel opgefrist en gesterkt door het  gezonde 
leven op de boerderij, met de diverse heerlijkheden, 
zoals uitstekende kost, daaraan verbonden. 

i G. Roeland, VIb 

GEVRAAGD een actieve. 
bekwame H. B.'S. 

I REDACTEUR I 

Sollicitatiebrieven aan de Redactie 
van dit blad. 
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HAARLEM EN WIJ+ 
In  de maandsen November van verleden jaar en 
Augustus van dit jaar hebben we op feestelijke 
wijze het feit herdacht, dat Haarlem 7 eeuwen ge- 
leden stadsrechten verwierf. We herinneren ons 
~ o g  allen de bijeenkomst in de Grote Kerk, bezoch- 
ben wellicht de tentoonstelling in het Frans Hals- 
museum; als tastbaar aandenken hebben we de 
rijmprent, ons door het Haarlemse gemeentebestuur 
geschonken, die misschien in onze kamer aan de 
wand prijkt. Deze zomer hebben we een historische 
optocht, te  zien gekregen, hebben we de artistieke 
scheppingen van beroemde Haarlemse meesters uit 
de 17de eeuw kunnen bewonderen en hebben we 
kunnen genieten van het vele, dat de feestweek ons 
bood en daarmede zijn de feestelijkheden afgeloo- 
pen. Is het daarmee ook voor ons afgelopen? An- 
ders geformuleerd: heeft het 700-j arig bestaan van 
onze stad voor ons niet meer beteekend dan deze 
voorbijgaande festiviteiten, waarvan we ons later 
hoogstens nog zullen herinneren, ,,dat het wel aar- 
dig was"? Heeft het ons niet meer te zeggen dan 
iedere andere gebeurtenis? Och, zal men zeggen, er 
worden tegenwoordig al zo vele herdenkingen ge- 
vierd; het feit, dat de stad, waarin we toevallig 
wonen, haar zevenhonderdste verjaardag viert, kan 
er ook nog wel bij. 
Deze mentaliteit is echter niet de juiste. Wij zijn in- 
tellectuelen, of, zo men dit te arrogant vindt, 
in ieder geval toch toekomstige intellectueelen en 
daarom legt de omstandigheid, dat we in een stad 
wonen, wlier oorsprong zich verliest in de Middel- 
eeuwen en waarin we nog zo talrijke overblijfselen 
vinden van eeni rijk verleden (als we ten minste 
willen zien), ons verplichtingen op. 
Het is een van de vele verschijnselen i n  de moderne 
maatschappij met haar jachtende zakenleven en 
haar technische ontwikkeling, dat de mens geen 
belanastelling: meer heeft voor het verleden. voor 
wat forige geslachten gepresteerd hebben op het 
gebied van wetenschaa. gewrocht hebben oa het ne- 
bied van kunst. ~ i m ë  '6 money. Men heeft geen 
tijd er zich mee bezig te houden. Vroeger woonden 
de mensen generaties lang dn dezelfde stad of het- 
zelfde dorp; hoeveel mensen wonen thans hun hele 
leven in dezelfde plaats? Ten gevolge van de eisen, 
die het leven i n  zijn huidige vorm stelt, mist men 
dikwijls ieder gevoel van liefde tot en van verbon- 
denheid met zijn geboorteplaats. en zo men al lange 
tijd in dezelfde stad woont, wordt men door allerlei 
besognes zozeer in beslag genomen. dat men geen 
aanaacht schenkt aan de-omgeving, waarin men 
leeft. Als de techniek haar zegetocht voortzet. krii- 
gen we i n  een niet al te  ver meer liggende toe'kmit 
nog dat soort cosmopolieten, voor wie zelfs het be- 
grip ,,vaderland9' niets meer betekent. 
Wij echter moeten, juist als toekomstige intellec- 
tuelen, w e  l belangstelling hebben voor wat het 
verleden ons te zeggen heeft en wij moeten 'dat op 
de eerste plaats zoeken in onze eigen omgeving, in 
de stad, waarin we wonen, waarin we wellicht ge- 
boren zijn. Dan zal ook vanzelf de genegenheid tot 
onze geboorteplaats, tot ons woonoord, openbloeien. 
De oorlog heeft de latente vaderlandsliefde bij ons 
wakker geschud, heeft de band tussen ons en Oranje 
verstevigd, velen hebben geleerd offers te brengen 
voor het vaderland, tot het hoogste offer, dat van 
hun leven, toe. Eh ik geloof wel, dat dit een blij- 
vende verandering ten goede is. Het vaderland is 
niet langer een vaag begrQ, dat zich zo goed leent 
tot theatrale phrasen, het is een levende werke- 
lijkheid geworden. Zo zou het zevenhonderdjarig 
bestaan van Haarlem een mooie gelegenheid ge- 
weest zijn om zich er eens rekenschap van te geven, 

*wat het wil zeggen, te leven in  e n  stad, waar het 

Het Stadhuis. . -- 
_T- 

verleden nog een tastbare realiteit is, die we kunnen 
grijpen als we slechts willen; om zichzelf eens af te 
vragen, of Haarlem meer voor ons betekent dan een 
willekeurige andere stad; om eens te onderzoeken 
of we Haarlem kennen; en om, zo we op deze vra- 
gen een negatief antwoord moeten geven, onze 
houding te herzien en onze voelhorens eens uit te 
steken. 
Hebben we wel eens notitie geriomen van de vele 
mooie gevelopschriften, die onze stad rijk is, of 
lopen we er altijd achteloos voorbij, zonder er ooit 
naar om te zien? Zijn we wel eens blijven stilstaan 
om t e  genieten van de fraaie architectuur uit ver- 
vlogen eeuwen, die belichaamd wordt door zovele 
gebouwen in de stad van Frans Hals, of letten we 
er nooit op? Hebben we de bekoring wel eens on- 
dergaan, die er uitgaat van de talrijke Haarlemse 
hofjes, hebben we wel eens rondgewandeld in een 
van de schilderachtige oude buurtjes van onze stad? 
Hebben we de Grote Kerk, dat Gothische wonder, 
of de Vleeshal, dat meesterwerk van Lieven de Key, 
wel eens aandachtig bekeken, of zijn we ongevoelig 
voor de schoonheid van deze stenen getuigen van 
een bont gekleurd verleden? Is nooit het verlangen 
in ons opgekomen, meer te weten van dat verleden, 
dat zo belangwekkend is, zo rijk aan afwisseling in  
zijn perioden van bloei en verval, die elkaar steeds ' 

weer opvolgen? Wie een algemene indruk wil krij- 
gen van de geschiededis van de Spaarnestad, leze 
het uitstekende boekje van Mej. Dr. Kurtz, archi- 
varis van Haarlem. Een uitmuntend overzicht van 
wat er in onze stad aan bouwkunst te bewonderen 
is, vindt ge in ,,De Historische Schoonheid van 
Haarlem" van wijlen mevr. Sterck-Proot. Door een 
nadere kennismaking met Haarlems verleden en 
vooral ,door dit verleden in het huidige stadsbeeld 
terug te  vinden, zullen we ons verbonden gaan voe- 
len met onze voorvaderen, die voortleven in de mo- 
numenten, die hun geest en hun arbeid tot stand 
brachten, zullen we met meer eerbied en bewon- 
dering tegen deze scheppingen gaan opzien, zullen 
we, het als een voorrecht gaan beschouwen, Haar- 
lemmer te  zijn. Moge dit qrtikeltje een bescheiden 
poging zijn, een steentje bij t e  dragen tot het be- 
reiken van dit ideaal. 

K. H. J. Dorren (m) 

9 9 INTERVIEW" i 

,,Kent u de toestanden op het Triniteitslyceum?" 
,,Te goed." 

,,Goed zo! Was de Rector po1,itiek betrouwbaar?" 
,,Hoezo?" 
,,Indien niet, dan kunnen we het gesprek,wel stop- 
pen." 

,,Bent u soms van de Waarheid?" 
'n Mager, flambaardragend mannetje grinnekte en 
beduimelde z'n aantekenboekje met een stomp blauw 
potloodje, 
,,'t Is voorschrift tegenwoordig. Maar terzake. Hoe 
staan de studenten over 't algemeen tegenover dit 
vertrek?'' 
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,,Daar de listige ovekheid dit vertrek speciaal in  de 
vacantie gebood, werd ons niet de gelegenheid ge- HET JAARBOEK 
geven, hierover te spreken en er tegen te protes- Zoals reeds bekend gemaakt is, ligt het in de be- 
teren". doeling een boek of boekje uit t e  geven, waarin 

alle wederwaardigheden van het vorige jaar staan 
,,U rookt zeker niet? Maar heeft u misschien een beschreven. Reeds hdf Juni waren plannen hier- 
vuurtje voor me?" voor gemaakt, die door een drietal jongens, waar- 
Hij keek me scherp aan. onder ondergetekende als oud-leerling, nader wer- 
,,Laten we het over den Rector hebben." den uitgewerkt en op Maandag 8 Juli aan het be- 
,,Hoe gaf hij les?" stuur der Triniteits Lyceum Vereniging werden 
,,Algebra goed; Godsdienst beter en dirigeren in de voorgelegd en aangenomen. De bedoeling was, om 
kapel het best". naast een jaarkroniek over bijzondere gebeurtenis- 
*,Oh." \ sen, verslagen. op te nemen over het werk 'der 
,,Ja, ja." schoolverenigingen in het afgelopen studiejaar. 

Aangezien echter een zeer groot gebrek aan mede- 
,,Had hij persooniij ke vijanden?" werking ondervonden is van de kant der belang- 
,Bent u misschien van de Patriot?" hebbende verenigingen en clubs en bovencdien het 
,,Neen, alleen collega". merendeel der weinige binnengekomen artikelen 
,,Weer verder". om wille van onze schoolnaam niet aan publicatie 
,,Heeft hij bijzondere liefhebberijen?" kon worden prijsgegeven, waren wij genoodzaakt 
,,Hij strijkt bij voorkeur met z'n rechterhand over een geheel nieuw plan te  ontwerpen. 
z'n dekmanteltje." Zo zal dan het jaarboek, dat wegens bovenge- 
,,Zo, op en neer?" noemde redenen pas ongeveer anderhalve maand 
,,Juist." later dan vastgesteld kan verschijnen, hoofdzake- 

lijk bestaan uit een zeer uitgebreide kroniek, ge- 
,,Wat anders. Werd z'n verschijning in de klas ge- schreven door ondergetekende en tevens bevatten- 
waardeerd?" ..... de de hoofdzakelijke gegevens van de diverse ver- 
,,Ja zeker. We zagen hem lgrag. Vooral in  de Proef- enigingen en clubs. Voorts verschillende fotorepor- 
werkweek, als de desbetreffende leraar ,,Wegens tages, zoals die over de Venray-Nijmegen-actie door 
ziekte" afwezig was. J an  van Maanen; een artikel van den heer J. Kat, 

getiteld ,,het eerste en het  laatste bedrijf", een 
,,Wat dunkt u van de toekomst?" officieel afscheidswoord aan Rector Vlaar met foto, 
,,Het komt me Voor, dat er een zuiveringsactie heeft een artikel over de reunie door W. van Liemt Jr. 
plaats gehad in de Abdij". Bovendien smaken wij het grote genoegen een- ge- 
, ,Z~iver ing~a~t ie  i~ het juiste woord niet. Pater Brou- leidewoordje te  mogen publiceeren van pater Vlaar. 
wer bijvoorbeeld zat zeker niet fout." Weliswaar is de prijs voor oud-leerlingen f 2.50, 

maar omdat de leerlingen vóórgaan en dus meer 
,Ja! hoe was pater EW011wer zo in 't dagelube recht hebben, kunnen deze laatsten zich voor slechts 
leven?" f 2,- h het bezit stellen van dit document, dat hun 
,,Nou.. . . hij had altud veel sigaretten, bekwaamde vooral later veel genoegen zal bieden, wanneer zij zich in de Jazzmuziek, kortom.. . ." dit nog eens willen weten of dat weer willen be- 
,,Nog meer merkwaardigheden?" leven. Het is de bedoeling, dat elk jaar zulk een 
,,Merkwaardigheden niet. Wel droevige gewaarwof- jaarboek verschijnt, opdat de afgestudeerde Trim- 
dingen." tariër een volledige geschiedenis over zijn lyceum- 
,,Wat dan?" jaren mee het leven i n  zal kunnen nemen. 

Moge dan  bij het uitkomen van het October- ,,Kijk!. . . . Ome enige troost OP 't rapport, een vol- n,mer van Tolle Lege de druk reeds zó ver ge- 
doende voor Godsdienst, is nu gelijk met Pater vorderd zijn, dat de uitgave van het jaarboek . Brouwer vertrokken." kwestie van dagen is. 

Jos. van Boeckel, 4B B. M. Brans Jr. 

UIT DE ONDERBOUW. 
BOMMENWERPERS 
Het was op een voorjaars-Zondag. 
De lucht was blauw en elen dikke bundel zonne- 
stralen viel op de aarde. 
Af en toe een windzucht. 
Dan plotseling hoort men het  geronk van hon- 
derden motoren. Ik zelf had nog nooit zoveel moto- 
ren gehoord. De mensen vliegen hun huizen uit, 
weer andere klimmen op daken. De mensen zijn nu 
niet bang. 
Dan komen zij, zo laag als men ze nooit heeft ge- 
zien, gevangen door duinenden ogen, tientallen grote 
Lancaster bommennrerpers, over ons land gevlogen, 
het land, dat op hen te wachten lag. De mensen, 
gek van blijdschap, springen, wuiven en roepen. 
En Ik, ik durf mij nauwelijks te verroeren om deze 
hulp en dan voel ik het bonzen van mijn hart  als ik 
denk aan d,ie lange nachten, dat ze met hun ge- 
vaarlijke vracht slechts dood, rouw en smart ver- 
kondden. Maar nu voeren ze in plaats van dood, 
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rouw en smart een lading vreugde mee. I n  plaats 
van dood brengen ze leven, 
Ik kiik en dan daalt de kostelijke buit. De vliegtui- 
gen komen en gaan weer en-een hongerend volk 
staat te kijken.' Op elk gezicht en in  alle ogen staat 
een blijde glans te lezen, ,,Zou dit nu werkelijk de 
uitkomst zijn?" Dit moment zal ik nooit vergeten. 
De Lancasters komen nog steeds, openen hun Mep- 
pen, laten de buit vallen en gaan weer. 
En nu, hoe zal het met de piloten zijn, die zo'n edel 
werk verrichten om het lijden weg te  nemen van 
groot en klein, rijk en arm. Nooit zijn zij gestart 
voor edeler vlucht. Laatst hoorde ik nog, dat de pi- 
loten vochten om wie deze gave mocht brengen: de 
liefdegave door de lucht. 

S. Marijnen (2b) 

N.B. Onderbouwers, kan die streep niet wat om- 
boog? - Red. 



, 

Journael ofte Kronyck. 
Zo is dan weer het nieuwe schooljaar begonnen. 

Begonnen met een in- en een uitluiding. Want n a  
de plechtige H. Mis in  de kathedraal, die elk school- 
jaar doet beginnen. trokken we als in een Haar- 
lemse Omgang concertzaalwaarts. Ik zeg Háárlemse 
Omlgang, hiermee bedoelende, dat hij niet in  Am- 
sterdam of Zwanenburg gehouden werd. Deze zaal 
was ons doel, want daar zouden We en masse af- 
scheid nemen van Pater Rector, de man, die onze 
school in 24 jaar tijds heeft uitgebreid tot een van 
de grootste in Haarlem. Terwijl er op het exo- 
tisch versierde toneel voorbereidingen werden ge- 
troffen voor het naderende afscheid, werd de tijd 
in de zaal bekort met het verslinden van Tolle Lege 
en brood. x 

Is een afscheid meestal droevig, dit afscheid had 
meer weg van een gezellig onderonsje, wat het dan 
ook was, vooral het einde!! 
De vrohjke noot ontbrak gelukkig niet, want de heer 
Prenen zette de zaal op 'originele wijze in de lach 
en Pater Rector op de fiets of achter een schrijf- 
machine. 
Bekeek je de zaak van de vrolijke kant, dan was 
een van de schitterendste momenten wel: het per- 
soonlijke afscheid, waaraan je toch wel duidelijk 
kon den,  welke plaats Pater Rector in het school- 
leven innam. Als er een zak aardappels in  de winter 
1944-'45 op de Grote Markt gestaan had, zou er 
niet zo'n veldslag geleverd zijn als bij het afscheid 
van Pater Vlaar. 
Gelijk een Golf van Biskaje bij woest weer, ver- 
anderde Haarlems concertzaal in een machtige, 
naar voren bruisende stroom, die alles gebroken en 
omvergeworpen achter zich liet. Er was slechts één 
doel, de heilige strijd te winnen en Pater Vlaar de 
hand te  schudden en hem te bedanken, voor alles wat 
hij gedaan heeft, voor ons, en voor de school. 
Dat er niet meer dan drie uit het lid gedraaide 
armen e n  benen werden gemeld, buiten de schade 
aan banken en kleren, mag een wonder worden 
genoemd. 
Genoeg, genoeg over 'dit afscheid. 
Wat eigenlijk bij het begin van het schooljaar ein- 
digt, is de vacantie, die ik zal gebruiken om jullie, 
via een iachte afleiding, weer tot de harde werke- 
lijkheid te brengen. Daar de verzadingsdruk bijna 
voortdurend 1 was, (degenen. die niet op de H.B.S. 
zitten, zeggen dan: ,,Het regent"), viel de vacantie 
tamelijk in het water, wat voor elken Hollandsen 
jongen die van het  water houdt, een reden was 
om hem (of haar) goed te gebruiken. Sommige 
gelukkigen brachteri de vacantie door in Engeland 
onder leiding van Dr. J. Rekveld. Ik vernam dan 
ook, wat zeer aannemelijk is, dat de heer Rekveld 
onze school gaat verlaten en een vacantiekolonie 
in de buurt van de Hondsbosse zeewering gaat 
stichten. Doch waarom genoemde leraar al  weer 
shag rookt (met zeer slechte vloetjes (!) is me een 
groot raadsel, want Engeland. . . . niet waar?! 
Een ander deel der Trinitariërs werkte mee als 
oogsthulp aan productieslag 1946. Bravo! (Zijn jul- 
lie eitjes allemaal heel overgekomen, Deurningers?) 
Het derde en het grootste gedeelte zal wel gelo- 
geerd hebben bij ooms en tantes ,dop den buiten". 
In elk geval, alle drie de groepen hebben kracht 
en moed verzameld, om dit jaar weer flink aan te  
pakken. 
Op Woensdag 4 September degen we dan de roos- 
ter (dit is het begin van de harde werkelijkheid). 

Eigenlijk valt er nu nog weinig te zeggen, over 
September, want als ik dit schrijf is het pas de 
20e. Ik speculeer dan ook op de tien dagen, die 
meestal in  September op de 20e volgen, en hoop, 
dat die zonder grote gebeurtenissen zullen verstrij- 
ken. Mijn kroniek zou dan onvolledig zijn. Alles 

gaat zijn oude gangetje, nog net zo als verleden 
jear. Pater Distel staat nog steeds onder aan de 
trap: ,,Handen uit je .zakken, niet praten op de 
trappen". En mocht de prefect gasten krijgen en 
T48 of T-n van de tabakskaart is in rook vervlogen, 
dan kan het  gebeuren, dat er zeer zware druk op je 
uitgeoefend wordt, wanneer je met een sigaret in  
de gang loopt. Een pruim zware eigenteelt zou een 
goede remedie zijn, want Pater Distel kan toch 
moeilijk vragen om eh. . . . niet waar? 
Verder rookt meneer Alders zijn sigaret nog pre- 
cies hetzelfde als voorheen, en rijdt menees Gieling 
op Engelse banden, terwijl de afstand van huis tot 
school slechts 2350 meten is! Mijnheer Rekveld ech- 
ter is een uitzondering o~ de regel. hii schiint een 
grote voorliefde tot he% getal 88 te  hebben gekregen 
in de vacanie. Elke les worden we daar minstens 
tweemaal aan herinnerd. Op de vraag of dit zijn 
loterijnummer was, lachte hij fijntjes, m. a. w. het 
kon wel eens waar zijn! We zitten dus nu te  wach- 
ten op de dag, dat alle leerlingen vrij van huiswerk 
hebben, en alle leraren dezelfde grote feestsigaar 
roken. 't Zou anders wel een aardig gezicht zijn: 
meneer Rekveld i n  een eigen auto. En 's Zaterdags 
't hele lerarencorps in een aanhangwagen naar het 
Bloemendaalse strand (niet harder dan 40 km). 
Of als het een zeilboot is (die hoort meestal ook bij 
de prijzen), dan kan je op een mooie zomeravond 
de familie Rekveld zien in een prachtige B.M. (zon- 
der aanhangwagen) met de veelzeggende naam: 
,,Nooit gedacht", Haarlem, terwijl de kabbelende 
Spaarnegolfjes vanzelf tot inzetten van het mooie 
lied: ,,Hoe zachtjes glijdt ons bootje", aansporen. 
Maar ach, wat dwalen we weer af. 't Ls pas Sep- 
tember en op lot 88 is nog steeds niets gevallen. 
De meeste clubs zijn gelijk met het schooljaar weer 
begonnen. En Klokke Roeland klepte de brand voor 
de declamatie- en toneelclub, van welke taak hij zich 
uitstekend kweet; dit getuigde wel het ontzag- 

lijke applaus, dat hem keer op keer weer te  beurt 
viel. 't Was die morgen een (geslaagde pauze. 
Eigenlijk is er van September weinig t e  vertellen, 
Natuurlijk kunnen we het papier wel vullen met 
onbeduidende gevalletjes, want ,die zijn er t e  over. 
Bijvoorbeeld: Meneer Paulides dronk Dinsdag 17 
September meer (water), dan  anders. Het is toch 
kinderachtig, om daarover te vallen. Want 't staat 
iedereen (leerlingen uitgezonderd), vrij, om in de 
klas drie, vier of helemaal geen glas (water) te 
drinken. Of bijvoorbeeld: Meneer Hoek trad Zater- 
dag later dan gewoonlijk de vijfde klas binnen. Dat 
zijn allemaal futiliteiten, daar staat Tolle Lege 
boven, en trouwens, zulke dingen laten ons koud. 
Nee dingen die bewijzen dat onze school steeds stij- 
gen'de is i n  het aanschijn van de wereld, Een over- 
tuigend bewijs daarvan is wel, dat zelfs uit Indië 
of Thailand (vorig jaar zelfs uit Hongarije) onze 
schoolbezoekers komen! En de tijd zal niet ver 
meer zijn, dat ze 's morgens met ,de Skymaster, 
ach wat, die is dan al weer ouderwets, 't zal wel 
een raketvliegtuig zijn; ,dus dat ze met het raket- 
vliegtuig van vijf over zeven schoolwaarts vliegen, 
en met de boemel van kwart voor zes (landt al- 
leen i n  Rangoon) weer retourneren naar Batavia, 
Soekaboemi of Purmereutel. Is zo'n jongen te laat, 
dan belt pater Distel eventjes op. De school betaalt 
wel. Over den prefeet gesproken: wist u, 'dat Pater 
Distel in Deurningen door den directeur van het 
Gew. Arbeidsbureau tot ,,Pastoorn Distel gebombar- 
deerd is? 
Ja, ik weet wel, d i t  ik van de hak op de takspring, 
maar alles, wat ik de moeite waard vind om te 
memoreeren, schrijf ik op. Ik weet zeker, dat u, een 
enkeling uitgezonderd, van deze benoeming niet op 
de hoogte was. 
Als vergeetachtig mens is 't me niet kwalijk t e  
nemen, dat ik den nieuwen" pater Vogels over het 
hloofd gezien heb. Hij had eigenlijk bij de inluiding 



reeds genoemd moeten worden. Ik weet zeker, dat  
Pater Vogels 't me niet kwalijk zal nemen en trou- 
wens, 'de eersten zullen de laatsten zijn en de laat- 
sten omgekeerd. 
Pater Vogels, ik wens 'q van deze plaats (zolder- 
kamertje) een zegenrijke werkkring toe. Verder 
mag ik dan alle lerarenen leerlingen verzoeken 
eens flink uit de band te springen door het tonen 
bijvoorbeeld, hoe 'de trap afgebroken moet worden. 
Kijk, dan kunnen we dat in de volgende kroniek tot 
in de finesses vermelden. Wacht er mee tot na  30 
September, anders is deze kroniek onvolledig! 
Das jongens, zorgt er voor, dat de kroniekschrijver 
van Oçtober meer kan vertellen dan ik. 
Let ondertussen op de feestsigaren en doe verder 
je best. M. Babeliowsky, 533 2 

I Zwemmen: Voor de Eyvenbouw iedere Dins-. 
dag van 1-2 uur; voor de Onder- 
bouw iedere Donderdag van 1-2 u. l I Contributie: tot 1 Januari 1947 f 3.-, les 

en diploma inbegrepen. I 
[en kan zich als lid opgeven bij den pen- 

ningmeester Dick van Wijck, of bij p. Van- 
dalon. I 

Doordat Gerard Kranendonk het 
vorig jaar afgezwaaid is, rust nu 
op mij de taak dit jaar de 
schaakrubriek in Tolle Lege te 
verzorgen en ik meen daar niet 
beter mee te  kunnen aanvangen 
dan door eerst een harteliik woord 
van 'dank te zeggen voor de bui- 
tengewone diensten, die Gerard 
- speciaal op schaabgebied - 
aan onze schoolgemeenschap be- 
wezen heeft. 
wet totale wegcijfering van zich- 
zelf heeft hij zich uitgesloofd om 
onze school op schaakgebied een 
goed figuur te doen slaan. 
Wie organiseerde vorig jaar het 
grote Kersttournooi in Brink- 
mann? Wie leidde de schaak- 
wedstrijden, die onze school te- 
gen andere scholen speelde? Wie 
heeft met zoveel moeite ge- 
ijverd onze schaakclub - door 
de oorlog totaal ten onder ge- 

- gaan - nieuw leven in  te bla- 
zen door een uitstekende verzor- 
(ging van de schaakrubriek, door 
trouw bezoek aan de clubavon- 
den, zelfs 'door te trachten de " 
jongens -4 door les te geven - 
althans het allernoodzakelijkste 
van de onontbeerlijke schaak- 
theorie bij t e  brengen? Dat alles 
heeft Kranendonk gepresteerd 
en trouwens 'nog veel meer. 
Plaatsgebrek belet me hier die- 
per op in t e  gaan; genoeg is te 

MEDEDELINGEN 
De Zwemclub zal binnenkort uitkomen tegen Zwic 
(Zwemclub Ianatius College, Amsterdam). 
Programma zal zo spoedigmogelijk bekend gemaakt 
worden. 
Trainen, trainen en nog eens trainen! 
SPORTIEVE LYCEïSTEN 
Het Triniteitslyceum heeft altijd een zeer belang- 
rijke plaats op het gebied van sport ingenomen. 
Laat dat dit jaar i ~ u  ook weer zo zijn. Dit zal nu 
zeker gaan, want ons Lyceum is iemand rijker ge- 
worden, die zelf veel sporten beoefent en ook onze 
plaats op het gebied van sport zal trachten omhoog 
te b ~ n g e n ,  nl. Pater Vogels. 
Weten jullie nog wel, dat ons le  voetbalelftal in 
het Paastournooi van het afgelopen jaar het kam- 
pioenschap van alle middelbare scholen behaalde? 
Laten wij ook dit jaar weer zulke successen boeken; 
dit kan best, hoor. Want als je nu eens even na- 
gaat, dat je de keuze hebt uit ruim 700 jongens, 
waarom zou je dan geen behoorlijke elftallen kun- 
nen samenstellen? 
Jongens, verdedig de blauw-zwarte kleuren op het 
groene veld weer zo goed mogelijk dit jaar. 

5 J. WDERIE, Vb. 

zeggen, dat m met hem de ,,ziel" 
van ons schaakleven, de grote 

stuwende kracht verloren heb- 
ben. 

,,Al is het geen gemakkelijk werk. 
maak onze schaakclub groot 

en sterk"! 
Dit kou ik willen zeggen tot alle 
schakers van onze school. 
Doordat Santen en Kranendonk 
hun eindexamen gehaald heb- 
ben, hebben we een dringende 
behoefte aan goede schakers, die 
den naam van onze school hoog- - 
houden. 
Wat rnoet het straks worden als 
de interscholaire schaakcompeti- 
tie begint en we moeten spelen 
tegen scholen, zoals bijv. het 
Christelijk Lyceum, waarvan we 
het vorig jaar al  met 8K71'K 
verloren? Gaan we er dit Jaar 
soms met 10-0 op? Dat mag en 
zal niet gebeuren! 
Maar daarvoor is allereerst no- 
dig, dat  er wat serieuzer wordt 
geschaakt. 
Schaken en schuiven is niet sy- 
noniem; schaken is ten slotte 
een denkspel, veel te veel ge- 
beurt het nog, dat de jongens 
het .als een soort ,,schuifspel" be- 
schouwen. 
En daar zit onze grote zwakte. 
De meeste jongens spelen veel te 
vlug. De uitslag 8%-1% tegen 

het Christeliik Lyceum was dan 
ook absoluui niet nodig geweest. 
Zeker 4 a 5 partijen zijn voor ons 
verloren gegaan door .,blunders", 
hetgeen toch duidelijk duidt op 
t e  vlug spel. 
Oefen je daarom nu al in  lang- 
zaam spelen. Wen je zelf er aan. 
Speel rustig, haast je nooit. 
Begin met een goede stelling op 
te bouwen: centrum bezetten, 
paarden en lopers ontwikkelen, 
dan rocheren - waarom zijn zo 
vele zo bang van een lange ro- 
chade? - laat je koning nooit 
open en bloot staan, breng hem 
zo gauw mogelijk in veiligheid; 
pas dan, als je eigen stelling 
veilig is, ga je aanvallen. 
Maak bij dat alles geen grote 
fouten, dan zul je zeker winnen; 
ten slotte, als jij geen blunders 
maakt, zal je tegenstander het 
wel voor je doen, 
Simple comme bon jour. 

C. v. Pampus 

MEDEDELING. 
De schaakclub zit dringend ver- 
legen om schaakspelen, ook losse 
schaakstukken zijn zeer welkom, 
daar hieruit onvolledige spelen 
gecompleteerd kunnen worden. 
Helpt allen mede uw schaakclub 
een bloeiend verenigingsjaar te 
brengen; het welzijn van de 
schaakclub is een schoolbelang, 
dus jullie belang. , 


