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1 Koninklijke Ffoogkeden, I 
I de ruim 750 leerlingen van het I 

T riniteits-Lyceum 
te Haarlem, 

zich 'voorbereidend op hun taak in 
het Koninkrijk, bieden U hun op- 
rechte gelukwensen aan. 

J 



Toelichting bij het' enquête- 
formulier. (Zeer belaagrijk) 

Reeds dikwijls heeft de Redactie van Tolle Lege, 
wanneer zij in vergadering bijeen was, zich de vraag 
voorgelegd, hoe de leerlingen van het Triniteitsly- 
ceum nu eigenlijk tegenover hun schoolblad staan, 
maar steeds moest zij zichzelf het antwoord schul- 
dig blijven. Vaak heben de redactieleden individueel 
hun oor te luisteren gelegd, maar een conclusie, 
waaraan zij enig houvast hadden, vermochten zij, 
uit wat zij vernamen, niet te trekken. Toch zou de 
Rcdactie zich gaarne een oordeel vormen over de 
algemene indruk, die de jongens op school van hun 
blad hebben, en dan tevens kennis nemen van even- 
tuele klachten, wensen, nieuwe plannen en ideeën, 
waarvan zij toch op de hoogte moet zijn om er reke- 
ning mze te kunnen houden. Ten einde het voor 
een ieder zo gemakkelijk mogelijk te maken, heeft zij 
in haar jongste vergadering besloten, alle Trinita- 
riërs i11 de gelegenheid te stellen, door middel van 
een invulformulier alles, wat zij aangaande Tolle 
Lege op hun hart hebben, kenbaar te maken. Wan- 

' neer u dit enquête-formulier thans voor u neemt, 
dan ziet u daarop tien vragen staan. De vragen 1, 
2, 3, 5 en 6 kunnen heel kort beantwoord worden. 
Vraag 4 geeft u de kans uw critiik op de inhoud van 
ons blad te spuien, terwijl vraag 8 vooral is ingelast 
voor degenen, die nog bijzondere bezwaren of wensen 
hebben. 
Het is de Redactie diepe ernst met dit opinie-onder- 
zoek en daarom verzoekt zij alle lezers dringend, pas 
na rustig nadenken de antwoorden op de geskide 
vragen neer te schrijven. Ter contrôle had zij dan 
ook graag, dat iedere deelnemer aan de enquête - 
en dat  is, naar zij oprecht hoopt, iedere Lyceïst - 
naam en klas invulde. Men kan er absoluut van ver- 
zekerd zijn, dat deze gegevens als strikt vertrou- 
welijk behandeld zullen worden en niet verder komen 
dan de redactiekamer. Heeft men echter onoverko- 
melijke bezwaren tegen het bekendmaken van zijn 
identiteit, vul het formulier dan toch in en lever 
het anoniem in, want wij zouden het heel erg jam- 
mer vinden, als door een dergelijke oorzaak dit 
peilen van de meriinp over Tolle Lege zou mislukken. 
Men gelieve leesbaar te schrijven. Na beantwoording 
der vragen vouwe men zijn papier dicht en stelle he? 
Pater Hutjens of een der Redactieleden ter hand. 
De resultaten van de enquete zullen - zo mogelijk 
- in het eerstvolgende nummer van ons schoolblaid 
gepubliceerd worden. 
Nogmaals wijzen wij er met nadruk op; dat het van 
het hoogste belang is, dat iedere Lyceïst aan deze 
actie meedoet en eerlijk zijn mening geeft. Ook het 
oordeel van Paters en Leraren, alsmede van o ~ d -  
leerlingen wordt $en zeerste op prijs gesteld en wij 
roepen dan ook hun medewerking in. Wij van onze 
kant geven de meest nadrukkelijke verzekering, dat 
wij ieder voorstel, iedere klacht en iedere wens met 
de grootst mogelijke aandacht zullen overwegen en 
alles zullen doen, wat in ons vermogen ligt, om 

. iedereen tevreden te stellen. Tollr Lege is op de eer- 
ste plaats uw blad. Gij hebt er recht op, invloeá uit 
te oefenen op vorm en inhoud, maar dan moeten 
wij, die door de schoolleiding zijn aangesteld om 
uw belangen in deze te behartigen, uw zienswijze 
kennen. Doe dus mee en stel ons niet teleur. 

Redactie. 

. Indit nummer zult U enkele artikelen vinder,, 
die b do?ld zijn als antwoord op ,.De knuppel 
in  het Hoenderhok" en ,,Wanhoopsstemming- 
Maniertjes", beide gepubliceerd in de vorige 
aflevering. - Red. 

-. . . - 

Kinderen worden groot . 

Lieve Lyceïsten, 
Laten wy beginnen met iets voorop te stellen; dat  
hoort zo in een goed artikel. Staat ons dan toe te 
constateren, dat de redactie van Tolle Lege een 
prachtstel mensen is, die ten minste hersens in hun 
hoofd hebben. ,,Hersens?" vraagt gij u af; ,,Hersensw, 
antwoordden wij, omdat zij inziet, dat het wijze 
woord der oud-Lyceïsten in haar kolommen niet mag 
ontbreken. Ziezo, dat is vooropgesteld. En nu verder. 
Gij, leest allen aandachtig Tolle Lege. Hoera! Want 
wij herinneren ons de tijd nog, dat de jongens met 
geen stokken aan dat schoolblad te krijgen waren. 
Ja, dat was, nog in de oude tijd van voor de oorlog. 
Maar nu is dat gelukkig anders. Gelukkig, schrijven 
wij. Ja, gelukkig, omdat het geschreven woord het 
enige middel is, waarmee de cud-Lyceïsten de jon- 
gens nog kunnen bereiken. Maar hoe jammer is het, 
dat vele Lyceïsten critiek en nog wel onwelluidende 
critiek laten horen op onze woorden, schoon wij het s 

toch zo goed bedoelen. Neen, laten wij het beter seg- 
gen. Wij bedoelen het niet alleen goed, maar wij 
weten het ook zo goed. Wij weten heel veel, zo veel, 
dat wij er zelf soms verbaasd o v e ~  staan. Maar toch 
is het zo. 
Nu wilt gij natuurlijk direct weten, waarom wij dan 
zoveel weten en gij nog niet zover zijt. Welnu. dat 
is zeer eenvoudig. Dat zit in de gecommitteerden. 
Weet U wat dat voor mensen zijn? Dat zijn heel ge- 
leerde heren, die misschien iets meer weten dan wij 
nu, ofschoon daaromtrent niets met zekerheid ik% te 
melden, Zij nemen examen af en daarna delen zij 
diploma's uit. in Juni 1946 ging dat zó: 
De geslaagden traden binnen en vormden een halve 
cirkel (ofkwel een kromme rechte) rondom de tafel, 
waaraan leraren en gecommitteerden gezeteld waren. 
Toen hield een def gecommitteerden een speech, 
waarin hij zeide, dat hij ons toch zo flinke jongens 
vond. 
,,Maar gij wilt mannen zijn, nietwaar?" rheto- 
reerde hij. 
,,Gaarne willen wij dat," antwoordden wij in Kaor. 
Daarop boog de spreker zich naar beneden en  fluis- 
terde eerst den rector en vervolgens zijn collega's 
ietCs in het oor. Dit geschiedde onder daverende stilte. 
Ht enige, dat wij hoorden, was het geritsel van haar, 
want de rector nam zijn bonnet af en zette die 
direct weer op. 
Na vijf minuten hernam de spreker plechtig: 
,,Het zij zo." 
,,Amen," antwoordden wij, want dat is hetzelfde. 
,,Thans verzoeken wij U met volle kennis en vrije 
wil te antwoorden: Zijt gij wijs?" 
,,Wij zijn het." Weer enig geritsel. 
,,Weet gij veel?" 
,,Wij weten alles." 
Daarop tred een der geslaagden naar voren en trok 
zijn schoenen uit, onder welke handeling wij allen 
het ,,Niets is ons meer te  grijs, wij zijn toch allen 
wijs" zongen, dat we vlak tevoren tijdens die vijf 
mmuten stilte hadden ingestudeerd. Onmiddellijk 
rezen gecommitteerden en leraren op en wachtten 
tot het uit was. Daarna gaven zij ons de hand. 
Sindsdien zijn wij de wijde werel'd ingegaan. Wij 
hebben een pijp gekocht en wat tabak, wij hebben 
ons een hoed aangeschaft en ons haar lang laten 
groeien, want wij waren wijs, zeer wijs. 
Sindsdien kunnen Wij ieder met onze sterk geargu- 
menteerde critiek slaan. Van Duinkerken vinden wij 
een walgelijke hansworst, Marsman gaat wel. De 
leraren zijn waanzinnig conservatief, in tegenstel- 
ling tot Minister Lieftinck, die zeer progressief is, 
vooral wanneer het de belasting aangaat. Van het 
dienstbodenvraagstuk zien wij de moeilijkheid niet 
in en wij lezen de Linie, om wat arrogantie op te 



doen. Met feilloze zekerheid kunnen wij over muziek 
spreken: wij weten bijvoorbeeld, ,dat Handel een tijd- 
genoot was van Bach (in hetzelfde jaar geboren) 
en niet' tot ,,de componisten na  Bach" behoort, mals 
enigen in wanhoopsstemming beweerden - of waren 
het soms maniertjes? - Dan springen wij op Vondel 
over en vinden hem wel aardig, alhoewel zijn Lucifer 
van slechte kwaliteit en Jozef in Dothan een ouder- 
wets stuiversromannetje is. Als je zo wijs bent als 
wij, kun je wel eens naar ,,Iphigeneia auf Tauris" 
gaan, dat Comoedia thans opvoert, want dan leer jme 
GmWie pas kennen en Vondel's machteloosheid 

, 

Over 30 jaar is het jaarboek van jouw 
Lqceum een onbetaalbaar bezit- 
NU is het nog te betalen. f 3.- 
bij de Redactie. 

inzien. 
Van het impressionisme weten wij heel veel en we 
dwepen er mee. Het expressionisme verwerpen wij 
ais een wanstaltige uitwas van de moderne stromin- Critiek O p  een critiek - 
gen, alsmede het existentialisme, waarover we niet 
eens prabn;  Marx vinden wij weliswaar verdwaasd, In het laatste nummer van dit blad schreven twee 
maar toch de verbindend-principiële factor tussen ' oud-leerlingen iets, dat zij betitelden met ,,Wanhoops- 
de verouderde handelsbalans en de moderne oppo- stemming-maniertjes?" en dat bedoeld was als cri- 
nenten van het werkelijke niet-zijn. tiek rip een artikeltje van een zekeren Nitram uit 
O ja. nog veel meer weten wij, maar wij g a m  niet IV' in het voorlaatste nummer van Tolle Lege. 
verder. Wlj wilden alleen maar verklaren, waarom ~~t deze ,,wan~oopsstemm~ngmaniertjes7~ terecht 
wil jullie zo graag helpen, wanneer je zo moeilijk 'veel stof deden opwaaien, behoeft geen beioog. vol- i?en oplossing kunt vinden i'oor problemen als de af- g,,~ sommigen had de redactie dit fraais niet eens brokkeling van de Europese cultuur, e. d. Komt en mogen opnemen, maar zij deed dit als een komische 
wendt je even tot Ons en wij, die zoveel weten, zullen noot te  midden van een woestijn van ernstigs. (Dit je alles cluidelijk maken. Leest de woorden, die wij is ,iet waar. Tolle handhaaft de goede demo- in deze kolommen mogen schrijven, goed, want de cratische Red,) 
redactie van het schoolblad is een goede redactie, 
die ons de mogelijkheid geeft, om te laten zien, wat De schr~vers hebben gemeend, zich zeer hautain 
voor voordelen wo'n eindexamen toch wel heeft er, te moeten aanstellen tegenover iemand. die in een 
hoe nuttig het is, om het diploma te verwerven. Ga klas zit, waarin ook Zy gezeten hebben en die de 
dus niet af op wat andteren zeggen, maar op wat h s t e  bedoelingen heeft met zijn geschrift. 
WIJ zeggen, wij, die immers reeds tot de int,ellec- Zij vergeten echter, dat zij met hun ,,critiekV tref- 
tueleh behoren. fend het volslagen gemis aan opvoeding en fatsoen 
In de vaste overtuiging, dat U nu goed weet, uit wat bij veel, dat zich intellectueel noemt, demonstreren, 
voor hout wij gesneden zi jc  tekenen wij. welk gemis misschien wel een van de hoofdoorzaken 

de Oud-Lyceïsten: is van de huidige culturele CHAOS. 
B. M. Brans J ~ ,  Eddy Santen, Wij mogen bevrijd zijn, leven in een democratische 

staat met vrijheid van meningsuiting, maar wil dit 
zeggen, dat EEN IEDER vrij tegen IEDEREEN zijn 

\ mening ten beste mag geven? Zeker niet, dan zouden 

OPROEP 
inwrbandmefheffeifdaf W S M  Babe- 
liowsky en K. H.]. Dorren hun functie 
binnenkort Z?ullen neerleggen mef hef 
oog op het voor hen naderende eindc 
examen* de langs deze 
weg gegadigden op voor hef ambf 
van ~ ~ d ~ ~ f ~ ~ ~ .  zowel HBS- 
ers als Gymnasiasten, die hieruoor 
in aanmerking wensen te uit 
zich schriffelok bij haar aan te melden. 
Sollidfatiebrieaen worden tof Maart 
a.s. door de Redactie ingewacht, 

zg aan de hand de binnen- 
gekomen stukken haar keuze zal be- 
pazen en aan Rector 
voorleggen. Alleen zij, die menen een 
betrekking kunnen 
combineren mef hun studie, gelieven 
zich te presenteren. 

Godslasteringen, lastercampagnes tegen Paus en 
Kerk, roddelarij, etc., etc. volkomen geoorloofd zijn. 
Critiek is uitstekend, maar, ik haal aan, wat onze 
hoofdredacteur in hetzelfde nummer schreef: ,,Zij 
moet opbouwend zijn, d.w.z. zij mag niet bestaan in 
een louter opsommen van alle gebreken en fouten, 
die aan datgene, wat zij bespreekt, kleven, maar zij 
moet ook de goede kanten belichten. Op dit onder- 
maanse bestaat immers noch volstrekte volmaakt- 
heid, noch volstrekte onvolmaaktheid". 
Laten de heren L. Everardt en Govaerdt van den 
Bergh dit laatste goed in hun oren knopen! Iemand, 
die alleszins bekwaam tot oordelen is en wiens ken- 
nis als kunsthistoricus veel verder reikt dan die van 
bovengenoemde heren, haalde na  lezing van hun 
Critiek smalend de schouders op. Zouden zij wer- 
kelijk geloven, dat Vondel niet in de schaduw van 
Goethe kan staan? ~k zou ook zeggen van niet, want 
Vondel lag al in zijn graf, toen Goethe geboren 
werd! Maar wat hun kunst betreft, al fabriceert men 
ook dichtwerken als: ,,Nu, mens, nu hebt gij alle 
macht in handen," etc. (zie: Ad Initium Vitae, ge- 
dichten, geschreven door jongeren, leerlingen van 
het Triniteitslyceum te Haarlem, in het bevriidings- 
jaar 1945, blz. 27. Red.), daarom kan men hierover 
volstrekt nog niet oordelen. En kennen de heren 
misschien een schilder, die Rembrandt overtroffen 
heeft? 
Wat de aardigheden betreft, die het stuk opluisteren, 
zij zijn de Bonte Dinsdagavondtrein overwaardig! 
De uitdenkers zijn er ten volle in geslaagd, ons 
vrolijk- bezig te houden, wat ook veel waard is. 



De knuppel in het hoenderhok 
Onder deze titel schreef het redactielid N. van deri 
Eerenbeemt in  het Januarinummer van dit blad een 
artikel over de toestanden op onze school. 
Daar de Redactie haar kolonimen beschikbaar heeft 
gesteld voor H. H. Doktoren en Specialisten, heb ik 
het newaaad de m n  ter hand te nemen. ook al ben 
ik dzn masr een'heel gewoon kwakzalvertje. 
Xet artikel. dat het Redactielid neschreven heeft, is 
eéil grote critiek op de bestaande schooltoestanden. 
Men heeft mij altijd geleerd, dat  critiek opbouwend 
moet zijn. Is deze critiek opbouwend ?Of liever ge- 
zegd is dit schelden opbouwend? Neen, lezer, dui- 
zendmaal neen ! 
Dan heeft de ,,Heer7' van den Eerenbeemt het over 
een zee van feiten, doch van deze ,,zeeJ' noemt hij 
er maar twee.. . . Onder een zee van feiten versta ik 
er nog aitijd een stuk of'tien! 
'Pen slotte vraagt het redactielid om te bewijzen, dat 
zij11 artikel niets anders is dan geklieder om papier 
rol te krijgen. Dit is niets meer en niets minder dan 
een afwachtende houding aannemen! Zo zijn er nog 
zeer velen bij ons op school, die afwachten, wat de 
ander zal doen. En d a t is het dat afwachten; dat 
is HET grootste mankement van ons schoolleven!! 
.Daarom had het redactielid, volgens mij, er meteen 
voor moeten zorgen, dat er geen bewijzen zouden 
komen. Dus, niet zeggen: een zee van feiten,~enz. en 
er dan maar twéé noemen. waarvan het eerste trou- 
wens zeker niet steekhoudend is. Ik hoop evenwel, 
dat ik deze ,.zeew toch non eens in 'Folle L e d  zal 
tegenkomen. 
Lyceïsten, ik heb hierboven al vermeld, wat er vol- 
gens mij aan ons schoolleven mankeert. Laat ieder 
zijn best doen, om de zaken weer voor elkaar te 
krijgen. Dit kan zonder Revolutie! 
Dus, van nu af aan, wacht niet meer af wat een 
a d e r  doet, maar: doe zelf!! B. te Marvelde, 4A1. 
Wegens plaatsgebrek overige eritieken met commen- 
taar in volgend nummer. Red. 

Het piano-duo de Klerk-Mul 
28 Januari 1947 speelden de bekende Haarlemsche 
musici Jan Mul en Albert de Klerk in het nu voor 
ons zo vertrouwde , , E h  uur kunst". De opkomst was 
zeer bevredigend. 
Nadat zij enige volkswijsjes en een sofiate van W. 
A. Mozart gespeeld hadden, kwamen zij tot het vol- 
gende stuk, een sonate voor 4 handen van Flancis 
Poulenc, dat het laatste zou zijn. 
Dit stuk van den modernen componist, die op 7 Ja- 
nuari 1899 te Parijs geboren werd, bracht door zijn 
lawaai-achtia uiterliik noa al veel hilariteit onder de 
aanwezigen 3eweeg.-~ijil-primitieve verfijning, zijn 
vernuftig berekende naïviteit erneren den een, maar 
bekoren-den ander. - Een bekend Frans criticus zei eens: ,,Poulenc is een 
kind, dat  met muziek speelt. Wanneer Poulenc 
geen pretenties voorwendt - wat in zijn a cappella- 
koren wel eens voorkomt - is hij even innemend als 
de kleuters". 
Zoals het duo de Klerk-Mul het in onze crvrn-zaal 
weergaf, lieten zij hem ons weer echt zieìï, zooals 
hij is, onbegrijpelijk, ja, onvergeeflijk naïef en (nu 
we toch aan on- bezig zijn ook ongebruikelijk eerlijk. 
Wie eens in de gelegenheid komt om hem of één 
van zijn werken, waarvan we! de meest bekende zijn 
de opera ,,Le gendarme incompris", zijn ,,Rhapsodie 
negre" voor piano, strijkkwartet, fluit, klarinet en 
zang en zijn ballet ,,Les Biches", te horen, moet dit 
zeker niet overslaan. 
Deze middag was zeer geslaagd en uit het langdurig 
applaus na  afloop zouden we hebben kunnen op- 
maken, da t  de aanwezigen, hoewel zij reeds 6 lesuren 
gaar gestoomd waren, zeer genoten hadden van het 
pianoduo de Klerk-Mul. 

M. M. P. Cornelissen, 4B1. 
4 

Rctie eigen werk . 

B E L A N G R I J K  

We zullen de uitslag van de onlangs gehouden en- 
quête meten met een thermometer, een warmte- 
meter, waar de graden van activiteit en initiatief op 
aangegeven staan; onder en boven nul. Ons Lyceum 
is bevolkt door r 750 Lyceïsten. 80 personen zijn 
va?? plan één of meer werkstukken in te sturen. 65 
hiervan behoren bij de onderbouw. Tientallen boven- 
bouwers zijn er, die zich denken te kunnen ver- 
schuilen onder het motto: knutselwerk. . . . kindpr- 
werk. 
Conclusie: we zitten nog ver beneden nul! 
Eind Februari, begin Maart wordt de tentoonstel- 
ling geopend! 
Er zullen oud-Lyceïsten, niet-wceïsten komen. Zij 
zullen ons werk bezichtigen. . . . en 'n oordeel vellen 
over onze activiteit. 
Nog is er tijd en kans om onze !entoonstelliny te 
doen slagen! - Mettertijd wordt datum en wijze 
van inzending bekendgemaakt. 
De beste inzendingen worden bekroond. Pater Rector 
heeft 'n schat van prijzen beschikbaar gesteld! 

Handen uit de mouwen - en doe ook mee! 
Actie Eigen Werk. 

De - heropenining van 
het planetarium 

Op 2 Maart 1940 was er iets gr0ot.s verricht op ons 
Lyceum. In tegenwoordigheid van den toenmaligen 
Burgemeester, Dr. J. E. Baron de Vos van Steenwijk 
thans Commissaris der Koningin in onze Provincie, 
legde een Trinitariër zijn ,,Meesterprorfn af, mals 
geen leerling voor hem. ooit gedaan had. 
In  tegenwoordigheid van tal van autoriteiten werd 
het door G. Pieterse geconstrueerde planetarium ge- 
opend. Br. Pius en een groep lyceïlsten, thans nog 
op een gedenkplaat vereeuwigd in de na1 van het 
het planetarium, deelden in de grote eer, want door 
eendrachtige samenwerking was dit grote werk tot 
stand gekomen. 
10 Mei 1940: ooylog; al heel spoedig bezetting van de 
gpbouwen. In allerijl kwam student Pieterse op een 
telefoontje v m  br. Pius uit Delft naar Haarlem om 
te redden wat mogelijk a was. 
En dat was maar goed ook: want wat er in  de 
koepel nog overbleef aan motoren en draad, werd 
grondig door de ,,Wehnmacht" gesloopt. 
Maar in 1945 bleek gelukkig, dat de koepel gespaard 
was. G. Pieterse, volop studerend voor zijn inge- 
nieurs-examen, heeft toen elke vrije minuut gegeven 
om ziJn levenswerk als .Trinitariër te herstellen. 
Het Lyceum is hem hiervoor groote dank verschul- 
digd, want niemand zou in staat geweest Zijn om 
de koepel weer te bezielen met de ingenieuze appa- 
ratuur. 
Op 1 Februari 1947 heeft nu de heropening plaats 
gevonden. Aanwezig waren o.m. de Voorzitter en de 
Secretaris van ,.De Weer- en Sterrekundige Kring", 
de rectrix van Sancta Maria, de Directeur van de 
M. T. S., Irraren van de Middelbare School voor 
Meisjes, van ,,Het Kopje", het Stedelijk Gymnasium, 
de eerste en tweede Gemeente H.B.S. B en het Ken- 
nemer Lyceum. Enkele Paters en de heren Dr. Rek- 
veld en Kokkelkoren. 
Onze rector opende de bijeenkomst in de aula met 
een inleidend woord, waarin hij welverdiende hulde 
bracht aan Ir. Pieterse en br. Pius. Eij zegde even- 
eens toe, dat-'dit Planetarium ten allen tijde open 
stond voor de andere Middelbare Scholen van Haar- 



lem en hij zou het zich tot een grote e r  rekenen 
hen hier te mogen ontvangen. Hij memoreerde 'dat 
de Commissaris der Koningin, de Burgemeester, de 
Wethouder van Onderwijs en oud-Rector Vlaar be- 
richt van verhindering hadden gezonden. 
Hierna nam ir. Pieterse het woord en nam vervol- 
gens de aanwezigen mede naar het planetarium. 
waar hij allen diep onder de indruk bracht van het- 
geen zij daar te zien en te horen kregen. 
Nog lang bleven de gnleerden na de demonstratie 
praten me6 den constructeur, waarna in de leraars- 
kamer een kop thee werd geserveerd door uw ver- 
slaggcvers, met behulp van de verloofde van Ir. Pie- 
terse. 

P. Beukers 5B1, H. de  Koning 5B1, S. Luyben 5B1 
Bovengenoelnde drie Trinitariërs zijn als assistenten 
aan het Planetarium verboi~~den. nu Ir. Pieterse ziin 
werkkring elders heeft. - Red. 

25 J A A R ! !  
Dit jaar vieren wij feest. Onze school bestaat 25 jaar. 
Bij die gelegenheid zal een gedeelte worden uitge- 
voerd van .,Die Schöpfung" van Joseph Haydn, voor 
4-stemmig gemengd koor met orkest. 
Dat moet een uitvoering warden van de gehele 
school. Paters en Heren Leraren doen ook mee. En 
de jongens?? 
Reeds velen hebben zich opgegeven en de repetities 
voor Tenoren en Bassen zijn al begonnen. Deze repe- 
tities worden gehouden iedere Dinsdagavond om 
half acht. Maar 't koor is nog niet groot genoeg - 
we moeten minstens 150 man hebben, ook Oud-leer- 
lingen zijn van harte welkom! 
De repetitie voor de Sopranen en Alten is iedere Za- 
terdag om half elf voor de eerste klassen en voor 
de tweede-klassers nog nader af te spreken. 
Laat nu allen eens zien, dat de schrijver van ,,De 
knuppel in het hoenderhok" groot ongelijk had, dat 
wij helemaal niet slapen en dat het hier geen muffe 
en saaie boel is, dat wij gezamenlijk heel wat kunnen 
presteren. 
Laat het zó zijn, dat we in het volgende nummer van 
Tolle Lege moeten schrijven: ..Wegens enorme toe- 
loop tot het zangkoor moet de inschrijving wmden 
stopgezet!" 
Geeft U - voor die gelegenheid - VANDAAG NOG 
op aan 

Het Bestuur: H. Hoeboer, 4A1 

Opvoering van het toneelstuk 
,,:t Bezoek des Konings". 
op Zondag 26 Januari 1947 voor de Eerw, Zusters en 
kinderen van het St. Josephhuis aan de Zijlsingel. 
Ondanks enkele zieken werd het spel toch buiten- 
gewoon goed zespeeld. 
Gerard Michon, clie in de vorige stukken als duivel 
fungeerde. was ziek Zijn rol werd op meesterlijke 
wijze vervangen door Bob Kostermans. 't Was zo 
goed, dat de kinderen in de zaal zaten te huilen. De 
grond was kletsnat (door de sneeuw). Bob Koster- 
mans verviel nu als Ralph, maar H. Kroese nam deze 
rol voor zijn rekening. Hij had het stuk vlug geleerd 
en bracht het zeer duidelijk ten gehoore. 
Pater Vogels had al deze rollen en het slot door de 
telefoon aan de diverse spelers medegedeeld. Aan 
zo'iz regisseur neb je ten minste wat. Onze hartelijke 
dank daarvoor! 
Het grimeeren der spelers werd verzorgd door Pater 
Retera en Max Comelisse. 
Enkele personen, die werkelijk niet onvermeld mo- 
gen blijven, zijn Theo Schlatmann, die de rol van 

Interview 
met 
Kees van 
Voort . 

der 

Een broertje van Kees van d ~ r  Voort uit 3c kon geen 
goede sigarenbandjes meer krijgen en daarom vroeg 
hij aan zijn ,,groten broer" een brief naar Churchill 
te schrijven, wat dan ook gebeurde: 24 November 
ging het epistel: ,,T0 Mr. Winston Churchill, ex- 
premier, London" in en over zee, met een verzoek 
om een paar sigarenbandjes. 
Groot was natuurlijk zijn verrassing, toen hij twee 
weken later een grote, bestempelde enveloppe ont- 
ving, waarin een brief van Churchill's secretaris, 
mr. Ed. Oddif dat mr. Churchill het heel aardig 
vond, een brief uit Holland te ontvangen en dat hij 
gaarne aan het verzoek voldeed: hij had een mooi 
sigarenbandje voor hem opgezocht. 
Maar hoe Kees ook zocht, hij vond geen sigaren- 
bandje! Maar niet getreurd, een week later al wist 
Churchill: dat óf zijn secretaris zich vergist had. Óf 
dat er bij de post dieven waren, en een keurige 
schets van Churchill, compleet met bolhoed en si- 
gaar, nagetekend uit Kath. Illustratie, begeleidde 
deze brief. 
En toen eindelij k kreeg Kees zijn sigarenbandj es : 
twee van die grote, mooie ,,gouwe": één van een 
Havana en een van een Winston Churchill-sigaar. 
Engeland's oorlogsleider b:dankte hem voor de aar- 
dige tekening en deed hem de l-iartelijke groeten. 
Op 10 Jan. schreef Kees de laatste beda,nkbrief naar 
Londen. 
Is 't een wonder, dat hij het mooiste sigarenbandje 
zelf heeft gehouden? Jan van der Horst, VA. 

Een zeker leraar heeft uitgerekend, dat onze school 
pas in 1951 haar zilveren jubileum mag vieren. omdat 
men de vrije dagen abusievelijk in de berekening 
heeft oppenomen. 
De nieuwste vertaling van Tolle Lege gewerd ons 
Jan de zijde des toneelkappers en luidde aldus: ,,Weg 
met de Wet". 

Wegens plaatsgebrek gaat deze keer de Tien-Scho- 
lentocht niet door. - Red. 

Kun je nog pikken, pik dan in deze Rubriek mee. 
Gloria Patri vervulde en Joop Kostermans, die de 
rol van Magister op een vriendelijke wijzi speelde. 
Onze dank aan den heer Gieling, die zo bereidwillig 
zijn gramofoonplaten aan ons heeft afgestaan. 
Ten slotte namens alle spelers onze hartelijke dank 
aan de Eerwaarde Zusters voor de zeer fijne trac- 
tatie. Ton Brom, IV 
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JOURNAEL OFTE KRONYCK 
Tot groot genóegen van de ouders der leerlingen 
werden de lessen op 8 Januari voortgeziet. Gebrek 
aan ruimte verbiedt me de mening van de  jongens 
over deze datum aan de grote klok te  hangen. 
NS u dit leest, is de nieuwe Oranjetelg misschien al  
feestelijk ingehaald, hebben we beschuit met muisjes 
gegeten, .,Lang leve de prins( es)" geroepen de vlag 
uitgestoken en met de gedachte: er kan nog meer 
bij, van de vrije dag genoten. 't Kan echter zijn, dat 
al die heerlijkheden nog staan te wachten. doch 
mees geduldig, lezer, het uur der vreugde is dan 
nabij. 
Het is misschien wel dienstig even de inlichtingen te 
verschaffen over de wijue, waarop wij op school het 
heugelijke feit zullen vernemen. 't Gaat nl. zó: Is 
het een prinsesje, dan doet Pater Distel niets, doch 
br. Gerardus stelt zich o ~ d e r  aan de trap op, dus 
beiieden en roept; 51 keer: hoera, zó hard, dat het 
in iedere klas te horen is. Gebeurt dit vóór het 2de 
uur, dan zal hij gee-i absenten ophalen. gebeurt het 
er .echter na, dan is zulks reeds geschied. Gedurende 
de ogenblikken, di? daarop volgen, omhelzen wij 
elkaar (hoogstens 4 minuten). Vervolgens stellen de 
leraren zich a?~n het hoofd van hun klassen op en 
begeven zich al dansende naar het ontbijtlokaal, 
waar de schoolbesturen zullen recipiëren. Over de 
lengte van de vacsntie is men het nog niet eens. In 
de lerarenvergadering had men tijden, die varieer- 
den van een half uur tot veertien dagen. Daar zi: 
dus wel wat in. 
Is het daarentegen een prins, dan stellen alle broe- 
ders zich beneden op en roepen l01 maal: ,,Lang leve 
Zijne Koninklijke Hooghsid", met 'dien verstande, 
dat ze, op de helft gekomen, ,,Leve Zet Ka Ha" lis- 
pelen, omdat het roepen bij zo'n vergevorderd getal 
wel tot lisprlen zal zijn afgezakt. Om een dergelijke 
reuen hebben ze het dan ook ingekort. Hierna grijpc 
elke leerling zijn lakdoek en wuift den leraar toe. 
Deze zal van zijn kant vragen, of ze niet lekker 
worden. Gaat echter gewoon door met wuiven, de 
bedoeling zal h ~ m  lengzamerband wel duidelijk wor- 

den. Dan is het hek van de dam en gaan we geza- 
melijk naar de kamer van P. Distel, die ten aanzien 
van alle leraren en leerlingen het strafregister ver- 
brandt. Voor hetgeen hierna volgt, zie boven. 
De leerlinqen, die hun hart  wensen .tr ulten, kunnen 
gebruik maken van het dak van de school, da t  vowc 
deze gelegenheid bereidwillig door P. Rector beschik- 
baar gesteld wordt. Voor verdere aankondigingen 
verwijzen we naar het ,,bordH. 
Nu we toch in een feeststemming zijn. is het wel 
aardig even te wijzen op een geslaagde actie, die 
enigszins samenhangt met de Bidweek. Deze week 
begon op Zondag 19 Januari met een plechtige Hoog- 
mis in de kapel. Een pluim voor de zangers is zeker 
op zijn plaats, De belangstelling werd langzamer- 
hand minder. Nu wat de actie betreft: Ik moest voor- 
,,zakemi" even in het heiligdom der broeders zijn. (U 
hoeft 't nu niet meer te  proberen, 't is sedert korte 
tud ,,Sperrgebi#etv geworden.) Br. Gerardus trok me 
voor de kast, wees op een 25-liters blik en vroeg. 
naar boven kijkende: ,Z!e je dat,. Babbeltje?" Ik 
knikte bevestigend naar beneden. ,.Weet je wat er 
in zit?" Ik knikte ontkennend. Hij keek weer naar 
boven en sprak theatraal: ,,Thee!" Hij wees op een 
andere bus en stelde dezelfde vraag: Ik wilde ,,kof- 
fie" zeggen, doch zijn gezicht stond zo naar thee 
(sorry br. Gerardus), dat ik dit gewtmiddel weer 
over mijn mond liet k.men. Dit vraag- en antwoord- 
spelletje duurde een klein kwartier, waarin alle grote 
en kleine blikken een beurt kregen. Alkmaal ther 
voor de jongens, die 's morgens naar de kerk zijn 
geweest. En nu !de klanten. . . . ! Een kleine bereke- 
ning heeft uitgemaakt, dat we de volgende oorlog, 
wat de th'ee betreft, wel zullen ,,halenH. Pot voor de 
thw! 
Op 11 Januari hield de historische club een debat 
over Linggadjati. De sprekers gingen zó te  keer, dat 
het de luisteraars goen  en oranje voor de ogen 
werd. 
De 7de en 13de Januari voerden d? onderbouwers 
,,Het bezoek des Konings" op. Drie weken later speel- 
den ze hetzelfde stak voor de kinderen van het te- 
huis aan de Zijlsirigel. Ga zo door, jongens, jullie 
hebben goed gespeeld! 

~lit & ONDERBOUW 
MIJN AVONTUREN 

(Een verhaal van Blackey) 
Het was in de maand Mei. Ik 
werd geboren in een groote mand 
en werd Bla'ckey genoemd. Mijn 
moeder was een grote, gitzwarte 
Spaniel. De baas noemde haar 
Peggi en hij woonde in een heel 
groot huis. We hadden daar een 
heerlijk leventje. Ik stoeide vaak 

de muur hing. ,,Hano. met win toen ik zag, dat alles steeds har- 
spreek ik?'' der naar achteren begon te glij- 
,,&h,'* zeide hij, ,,wflly, jij den. Ik begon te snlkkm van ver- 
het?" en toen stond hu nog een driet, want ik begreep, dat ik voor 
lange tijd verder t ~ g e n  dat  ding altijd Van mijn moeder, broertjes 
te praten en hij knikte af en toe en Zusters zou weggaan, en  barst- 
eens vriendelijk tegen me. Hij zei te in tl+anen uit, toe11 ik de laatste 
verder mijn naam nog een paar boom van ons laantje rag weg- 
keer en toen gebeurde het: Een glijden. Mijn nieuwe ,,baas1' zei 
vreemde man kwam mi&dags en toen tegen mil, en zijn stem klonk 
praatte met den baas en toen heus boos: ,,Ik word gek van dat 
wees de baas op mij. ~k werd op- q e j ~ n k  Van jou!" En toen dat niet 
gepakt. betast en bestreeld. maar hielp, gaf hij mij een koekje. 

met mijn broertjes en zusjes en ikvond het helemaal niet prettiq, 
we zaten ook dikwijls te soezen want het maakte me zo sloom. En 
in de heerlijke voorjaarszon. die toen mocht ik weer met miin 
naar binnen scheen, en blaften broertjes en zusjes gaan spelen. 
dan, als er iemand de tuin bin- Maar na  een kwartiertje pakt0 
nenkwam. Er kwamen vaak men- hij mij weer op en ging met mij 
sen in de tuin, en dan werden we naar buiten. Er stond daar voor 
altijd heel erg kwaad, mam we -dat houten ding van de baas een 
konden hen niks doen. want er heel gek iets en het blonk zo. Nii 
waren houten dingen. die mijn maakte iets open, wat, dat weet 
baas ,,deurenH noemde en die ik nietr precies meer, en stopte mij 
konden we maar niet open krij- naar binnen en ging e r  zelf ook in 
gen. Zo werden we steeds groter, en ying toen voor een schuine. 
tot op een keer de ,,baasp' in een witte stok zitten. Toen schrok ik 
ding sprak, dat soms zo hard werkelijk hel erg. Het maakte een 
belde en waar mijn jongste Zusjet lawaai, dat was werkelijk ver- 
altijd so van schrok. ,,Hallo", zei schrikkelijk, en het werd nog 
hij toen tegen dat ding, dat aan erger. Ik trilde op mijn poten, 

Spoedig was a1 het leed vergeten. 
Ik sprong toen op de bank en toen 
zag ik een gat; ik nam een 
sprong en stootte mijn kop tegen, 
tja, wat kon dat zijn, dacht ik en 
keek toen heel goed uit, voordat 
ik weer een poging deed en sprong 
toen, maar met het gevolg, dat ik 
weer mijn kop stootte. Ik werd er 
verdrietig onder. Mijn ,,baas" zat 
maar te lachen en zei: .,Je zult 
het wel eeas leren, hoor!" en we 
gleden zo nog een hele tijd voort. 
Bomen en lange stokken met een 
zon er aan schoven allemaal naar 
achteren. Toen, opeens, stond 
alles stil en het ding, waar ik in 
zat, maakte niet zo'n lawaai .meer, 



Dc C Spoelder, Rector van het Stedelijk G m a -  voC,rin). Gelukirig gebeurde er niets. In  Amsterdarri 
sium, sprak op 15 Januari over ,,Oud-Haarlem". Bij irwamen we gemakkelijk door de contrôle: de kaar- 
deze gelegenheid werd voor het eerst bij het uur tjesman was ondergedoken. In  de trein hetzelfde 
Kunst van onze nieuwe aula gebruik gemaakt. liedje. We kregen zonder dringen een zitplaats. Om 
Een opluchtende afwisseling in de gewor?e gang van de gemoederen een beetje aan te wakkeren, praatten 
zaken bi'acfit ons het doorlichten. Als kleedlokaal we over ontploffingen en over stik- en zuurstof 
diende 4AII. O tempora, o mores! Voor de deur be- (temp. -195" C. en -180" C.), alsof het waswater 
bokken de slachtaffers hun post, terwijl een van de voor ons was. Tot zichtbare opluchtiyg van alle rei- 
paters als mocdg?vende factor fungeerde (,,Stil nu zigers verlieten we in Haarlem de brein. Met een 
maar, 't doet geen pijn".) verlicht hart gaven we de fles aan den broeder over. 
Voor de vrolijke nooit zorgde Lou Commandeur, die Op de vraag wat er in zat, antwoordden we, alsof 't 
op bevel van P. Vandalon: ,,Vlug uitkleden, j0n- ons koud liet: ,,'t Is maar een litertje stikstof". . . . 
gens", tot grote verbijstering van alle aanwezigen, Ja, ja. 
zijn schoenen begon uit te trekken. Het onderzoek Op Dinsdag 28 Januari werd er een H. Mis voor me- 
op jubeltenen komt pas tegen Juni; tot zolar~g kun vrouw Julianus opgedragen. 
je je schoenen dus no j  wel aanhouden, Lou! J. Mul en A. de Klerk gaven een pianovoordracht in 
Op 22 Januari zagen we de film ,,Notre Dame van h t uur kunst van dien dag. 
de sloppen". Sominige jongens zagen hun zus ook Wrct nu volgt, is zeer typerend voor deze t i ~ d  van 
in d6 bicscoop. Sancta Maria was nl. ook aanwezig. Bureaucratius, en . .  . . echt gebeurd. Een leraar van 
Tivee asgen later gingen F. v. Lunenbure en onder- onze school woonde bij een familie, bestaande uit 
getekende in opdracht va.n de school naar Amster- man en dochter, in. Op zekere dag stierf de man, 
dam om stikstof te halen. Daar de heenreis geen dien we Jansen zullen noemen. De dochter vertrok 
rilkel motief heeft oni zich iil de kroniek te dringen, daarop naar Amsterdam en de leraar heerste nu in 
blijft zij er dus ook uit. De terugreis riste echter alle de hele woning. Een tijdje daarna vond hij een kaart 
aandacht op, zodat deze dus wel jo~~rnaelrecht heeft. van het Distributiekantoor in de bus. Nu komt het! 
Met een gezicht alsof hij zijn eerste petekind in zijn \Deze kaart was gericht aan ,,wijlen den heer Jan- 
armen droeg, schreeci onze Fons bootwaarts ('t was sen"!!! Getroffen door dit optimistisch gestelde 
over het I J ) ,  Yerwijl zijn metgezel waarschuwend dc: adres, draaide de leraar de kaart om en las: ,,In 
wee verkende. Ik zei daarnet: petekind. cloch Was het verband met uw overlijden wordt u vriendelijk ver- 
maar zo! Of vindt u, dat  een grote. zwal-te, griezelig zocht, zo spoedig mogelijk uw distributiebescheiden 
uitziende granaat, met 2 voelhorens, iets val1 een -persoonlijk in te leveren aan het C. D. K.". Ja, hoe 
petekind wegheeft? Het ergste was echter, dat 8é11 is het mogelijki! Als de schrijver van dit fraais even 
van de voelhorentjes bij elke schok een OP stoom had nagedacht ( ! l ,  had hij de kaart naar het kerk- 
gelijkende wolk uitblies Werkelijk angstaanjangend! hof gestuurd. Straks krijgt een pasgeboren baby 
Bij de boot gekomen vluchtten de mensen uit el- een kaartje: ,,In verband met uw geboorte wordt u 
kaar: ,,Een tijdbom, een atoombom", enz. Bewust verzocht uw distributiebescheiden dan en dan per- 
van de ernst van de toestand zetten we Ons neder. . soonlijk af te halen aan het Distributiekantoor". 
om op deze wijze het bootje haast te doen zinken, Van mijnheer Alders ontvingen we de mededeling, 
want alle passagiers zochten bakboord op (wij zaten dat hij nog voorlopig niet met een hoed op school 
stuurboord). 't Ws voor de stakkers geen prettige durft te komen. 
overtocht. Aan de ene kant ,,Twee idioten met een De slagzin val? 5B2 komt van de heren Gieling en 
landmaan" (een mevrouw uit Amsterdam-N.), aan '  van Schaik: 't Gaat om het spel en niet om de 
de andere kant de ijskoude golven van het IJ. Elke knikkers. Onthoudt dit, het kan nog wel eens te pas 
keer wanneer een van de buisjes ,,stoonide", ging er kamen. 
achter in het schip een geweeKlaag op (wij zaten M. E%belbmky, 5BS; 

toen deed mijn ,,baas" nog iets moe. En toen ik zo zat te wach- stond er nog steôds en het angst- 
en opeens was het erg stil. Hij ten. trapte iemand mij per on- zweet brak me uit, dat hij me zou 
pakte 'me op en ging er uit. geluk of expres, tja, wie zal het vinden. Maar neen hoor. Hij zei 
 jonge, tjonge, wat zal er nu met je ZWXen; OP mijn staart, Waar eerst iets, waarvan de dikke juf- 
me gebeuren?" dacht ik met een ik Juist ZO trots op was. Het deed frouw'erg schrok en toen: ,,Nou, 
bang voorgevoel, maar ik vergat verschrikkelijk pijn en t6en begon daar heb ik ook niet veel pleiz,ler 
het weldra en keek geïnteresseerd ik weer te huilen. De baas,pakte van gehad" en deed met een har- 
om mij heen, Allemachtig, wat ik mij OP en ging mij aaien, maar ik de klap de deur achter zich dicht. 
daar allemaal niet zag. Ik zag ten heb jullie zeker al verteld, dat ik Eindelijk kwam zij aan de beurt 
eerste een grote, zwarte hond 10- niet Van aaien houd en van toen en ik ging toen helemaal in de 
pen en dacht, dat het mijn moe- af haatte, ja, haatte ik mijn baas. hoek zitten, het was daar wel 
der was. Ik begon dadelijk te blaf- Hij liet me toen aan dien mijn- donker, maar ik ben zwart, dacht 
fen, zo hard ik kon. heer zien, die ging toen naar de ik, dus zien ze me niet. 
De grote hond draaide zgn hoofd muur, haalde er iets af en deed Toen kwam er juist ~emand bili- 
om en gromde en 'me dat ding. dat ie ,halsband" nen en rrrrts, gleed iK tussen zijn 
liep toen weei verder. ~k was toen noemde, Om. HU, welke fatsoen- benen door naar buiten. Heerlijk, 
verschrikkelijk verdrietig, wan6 hond liet zich tdat 'doen? ik was vrij, echt vrij, zonder een 
ik dacht, dat ,mQn moeder boos Geen enkele toch zeker? NU, ik akeligen baas en liep toen een 
op me was. Er -liepen heel wat ook niet. Ik begon geweldig te eindje de weg op en, Q schrik. . . . 
mensen, net als de baas zelf, en schudden en toen dat niet hielp, er kwam een vreeselijk glinste- 
die keken allen naar mij. HU begon ik maar te trekken en het rend ding, net als de baas had, 
pakte me op en zei: ,,Stil! Stil ding gleed toen warempel van recht op mij aan. .  . . Ik was stijf 
dan toch!", maar ja, wie huilt er mlin kop af en ik .  kroop achter van schrik en ik kon niks meer 
nou niet als zijn moeder boos op een dikke juffrouw, die daar ook doen.. . . en ineens werd alles 
hem is? Toen gingen we een deur stond te wachten. heel donker en koud. . . . Toen 
binnen, er waren daar een hele- . ,,Geef een smallere," zei de baas plotseling werd alles weer licht er, 
boel mensen. Er was ook een en toen hij zich bukte om me op warm, ik in den hondenhe- 
mijnheer, die achter een heel t e  pakken, zag hij me niet en ging mel. Overal lagen biefstukken en 
gekke tafel stond. Ik ben toen toen meteen naar buiten om te botten cm ik zag mijn moeder ook. 
maar gaan zitten, want ik was zo zoeken. Na een tiidje kwam hij w a f . .  . . waf..  . . wat was dat fijn! 
tussen de bedrijven door al danig weer binnen. De dikke juffrouw Emile Duynstee, 1F. 
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4 ook voor ernstige gevallen, is 

GERARD J. VAN KONINGSHOVEN 1 
W I T T E  H E E R E N S T R A A T  5 5  - H A A R L E M  I T KOMT VAN DE JONG1 DAT ZEGT ALLES I 

Gebr. van Riessen 
Overveen - fel. 23488 

FIJNE VRUCHTEN 
COMESTIBLES 

O GROENTEN - AARDAPPELEN 

DROGISTERIJ ,,OVE RVE EN" 
Voorheen Fa. Haaks. 

A. A. J. HAARMANS Ass. Apoth. 
Ingrediënten voor scheikundige proeven. 
Telefoon 14424, - post Giro 50228 - OVERVEEN 

l - 


