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HET GENERALE KAPITTEL VAN 
DE AUGUSTIJNENORDE TE ROME 

f 

Vijf jaar na de voorgeschreven tijd kon eindelijk weer 
het Generale Kapittel van de Augustijnensrde bijeen- 
komen. Uit ons land waren aanwezig de !-toogeer- 
waarde Paters Seb. van Nuenen. Provinciaal van de 
Ned. Provincie en Dr- S.. Makaay, em. provinciaal. 

Prior, Patres, Coliversi, Rector, Professores, 750 alumni De Prior, de Paters en. Broeders, de Rector, de Do- 

Lycei Sanctisssimae Trinitatis Harlemi in Hollandia, centen en de 750 leerlingen van het Triniteitslyceum 

Reverendissimo Patri Magistro JOSEPHO HICKEY te Haarlem in Nederland bieden den op het Geiie- 

Filio Provinciae Americae Septentrionalis Ordinis raal Kapittel te Rome op 26 April 1947 gekozen Prior 

Eremitarum Sancti Augustini, in Capitulo Genersli, Generaal der Augustijnenorde, den Hoogwaardigsten 

die 26 mensis Aprilis anni 1947 Romae celebrato, in P ~ t e r  Wgister JOSEPH HICKEY van de Noord- 

Priorem Generalem totius Ordinis Eremitaum Sancti Amerikaanse Provincie der Orde, hun eerbiedige ge- 

Augustibi electo, gratulationes quam marimas offe- lukwenseii aan en vragen Hem zijn zegen. 

runt et benedictionem petunt. Zeer verheugen zij zich over de uitverkiezing van 

Magnopere gaudent de electione in Assistenten? Ge- de Nederlander, de Hoogeerwaarde Pater Dr. SER- 

neralem Ordinis Adm. Reverendi Patris Doctoris die tijdens zijn lange ambtsperiode als Provinciaal 

SERV1 MAKAAY, Provinciae Ilollandicae per multos WS MAKAAY tot Assistent Generaal van de Orde, 

annos Prioris Provincialis, cui Lyceum Sanctissimae van de Nederlandse Augustijnenprovincie de belan- 

Trinitatis maxime cordi fuit. gen van het Lyceum ten zeerste heeft behartigd. 

OFFICIEEL 
Onze Bedevaart naar Heilo en 
Triniteitszondag 

Op 24 Mei a.s., Zaterdag voor Pinksteren, zal de ge- 
meenschap van ons Lyceum weer haar jaarlijkse 
bedevaart houden naar het Maria-geiiadeoord Hei- 
10. Nadere bijzonderheden zullen tijdig worden be- 
kend gemaakt. 

Reeds thans echter wek ik alle leden van onze Ly- 
ceum-gemeenschap op, zoveel mogelijk aan deze be- 
de tocht deel te nemen. 
Behalve de individuele intenties van ieder onzer, 
zullen we die dag in oilze gebeden bijzonder de be- 
langen van onze einbexamencandidaten gedenken. 

Op 1 Juni is het Triniteits-Zondag. Dat is dus de 
feestdag van de gehele school., Samen hopen wij 
ook dit jaar deze dag te vieren. Let dus goed op de 
mededelingen, die hierover t.z.t. zullen worden be- 
kend gemaakt. Rector. 



TERUGBLIK 
Nu wij als redacteur van Tolle Lege Lege zijn afge- 
treden en anderen onze taak hebben overgenomen, 
stellen wij er prijs op in het kort verantwoording af 
te leggen van de door ons gevolgde gedragslijn ten 
aanzien van ons schoolblad. Wij doen dit mede naar 
aanleiding van de critiek, waarvan wij via de en- 
quêt&ionmulieren kennis namen en die vooral hier- 
op neerkwam, dat  men de inhoud van Tolle Lege te 
zwaar en te ernstig vond. 
Wij nebben ons in iiet algemeen op het standpunt 
gesteld, dat ieder artikel, dat een Lyceïst inzendt 
en dat aan redelijke eisen betreffende taal en stijl 
voldoet, in ons schoolblad opgenomen dient te wor- 
den. Het Kan gebeuren, dat een afwijking van deze 
stelregel noodzakelijk is om redenen, die buiten de 
mérites van een bepaald stuk liggen, doch dit 
moet uitzondering blijven. Een collegeblad. is het 
orgaan van de schoolgemeenschap en dient dus een 

te zijn van alles, wat er leeft in die 
gemeenschap. Op de eerste plaats dienen dus alle 
belangrijke gebeurtenissen op ons Lyceum in Tolle 
Lege vereeuwigd te worden. Wij zijn er niet voor, 
om van ieder feit ,  een apart verslag op te nemen, 
doch er zijn voorvallen in het schoolleven, die van 
dusdanige betekenis zijn, dat men niet kan volstaan 
met een korte aantekening in de kroniek, en dan 
moet er in de kolommen van onze courant plaats 
ziin voor een uitvoeriger relaas. Wii denken hier 
vooral aan concerten, ~oneelvoostellin~en, sportwed- 
striiden en derneliike collectieve mestaties. 

~k is echter &n "tweede fact,or <n het schoolleven, 
die sommigen over het hoofd schijnen te zien. Er 
behoort een wisselwerking te bestaan tussen individu 
en gemeenschap, zó, dat enerzijds het' deel uitmaken 
van het gemenebest ook zijn vruchten afwerpt voor 
het persoonlijk leven van de leden afzonderlij k, 
maar anderzijds de communiteit deel heeft aan en 
haar levenssappen put uit het denken en doen van 
degenen, uit wie zij is samengesteld. Dit brengt voor 
ons schoololad deze consequenties mee, dat, wanneer 
een Lyceïst over een bepaalde kwestie ernstig heeft 
nagedacht en de resultaten van deze overpeinzing 
heeft verwerkt tot een artikel, de redactie niet het 
recht heeft te weigeren, een dergelijke beschouwing 
te publiceen, alleen onder het motief, dat deze ,,te 
zwaar" is of dat ,,men" haar toch niet leest. Daarbij 
kamt, dat een redLactie, die een juiste opvatting 
heeft van haar taak, beslist afwijzend moet staan 
tegenover de oppervlakkige geest van deze tijd. 
Voor velen - we spreken nu in het algemeen - 
schijnt het tegenwoordig een axioma te zijn, dat 
men zich geestelijk vooral niet mag vermoeien. Men 
vergaapt zich aan de meest onbenullige films d ver- 
gooit zijn tijd aan het luisteren naar barbaarse ne- 
germuziek, maar schrikt terug - omdat het enige 
inspanning vraagt - voor het genieten van een 
uiting van waarachtige kunst of het lezen van een 
verhan~deling, die iets hoger grijpt dan het verhaal 

\ van de lotgevallen van Pa Pinkelman. Wij zijn van 
mening, dat wij - dat zijn dus alle Lyceïsten - 
als toekomstige intellectuelen de plicht hebben ons 
met alle kracht tegen deze verkeerde en gevaarlijke 
mentalikit te  verzetten, ook al moeten wij daarbij 
tegen de stoom oproeien. Doen we dit niet, dan 
werken we mede aan de cultuurafbraak. O p  dit punt 
mag de redactie van een schoolblad geen concessies 
doen en geen compromis sluiten, anders begeeft zij 
zich op een hellend vlak. 
Wij willen hiermede natuurlijk niet zeggen, dat 
Tolle Lege een tijdschrift moet worden, waarin uit- 
sluitend diepzinnige beschouwingen en doorwrochte 
wetenschappelijke artikelen te lezen zijn. Er moet 
ook plaats zijn voor humor en luim, die in iedere 
gemeenschap van essentiële waarde zijn. En thans 

komen wij aan een teer punt. Het aantal werkelijk 
geestige art~kelen, dat de redactie ontvangt, is mi- 
niem. Men kan er dan wel op aandringen, dat er in 
Tolle Lege meer plaatsruimte beschikbaar wordt ge- 
steld voor stukken van een lichter genre, maar daar- 
tegenover kunnen wij de vraan stellen: waar blijven 
zulke opstellen? Als m,en er ons geen stuurt, kunnen 
wij hoogstens de humoristen onder de Lyceïsten 
aansporen zich aan hun schrijftafel te zetten en 
ons allen te  laten genieten van hun gevoel voor 
humor door eens een geestige beschouwing of een 
komisch verhaal te schrijven. En we doen dan ook 
bij deze gaarne een dringend beroep op hen. Door 
hun medewerking kunnen zij meer afwisseling en 
kleur brengen in de inhoud van ons schoolblad. Men 
zij echter voorzichtig. Want niets ontaardt zo ge- 
makkelijk als humor. Men wordt gauw zouteloos, ver- 
velend en banaal en legenover stukken, waarop deze 
epitheta van toepassing zijn, moet de redactie on- 
verbiddelijk zijn, als zij er prijs op stelt het aan 
haar zorgen toevertrouwde blad op een hoog peil te 
handhaven, wat toch een zeer belangrijk onderdeel 
van haar taak is. 
We hebben boven reeds een probleem aangeraakt, 
dat eveneens van het allergrootste belang is, na- 
melijk de medewerking van de kant van de Tri- 
riitariër. Gelukkig hebben we nooit om kopij hoeven 
bedelen. Integendeel, we hebben vaak mei de han- 
den in het haar gezeten, niet wetend, hoe alles ge- 
plaatst te krijgen. Toch kan de activiteit van onze 
lezers nog veel groter worden. Bepaald teleurstellend 
was bijvoorbeeld het volkomen gebrek aan medewer- 
king bij de enquête, waarvan de redactie zich veel 
had voorgesteld, docli die totaal mislukt is. (Als 
excuus kan in dit geval nog gelden: de bijzondere 
omstandigheden. waarin de school toen juist kwam 
te verkeren door de kolennood.) Ook de hulp, die de 
kroniekschrijver van de Lyceïsten ontvangt, is nihil. 
Hoe het in de toekomst zal gaan met de rubriek 
Vlooienpikken en wespensteken. dient te worden af- 
gewacht, maar veel illusies koestert !de redactie - 
wijs geworden door de droeve ervaring - niet en tot 
nu toe is het resultaat nog zeer pover. Dit kan en 
moet veel beter worden. Men kan zijn hijdragen 
altijd deponeren in de bus, die in de har hangt, en 
we nodigen alle clubbesturen uit hun mededelingen 
betreffende belangrijke gebeurtenissen, bestuursmu- 
taties e. d. daar in te werpen. Verder wijzen we er 
nogmaals op, dat de re~dactie veel advertenties nodig 
heeft om gevolg te  kunnen geven aan haar voor- 
nemen Tolle Lege meer malen dan thans het geval 
is te laten verschijnen, meer foto's en tekeningen 
op te nemen, e. d. De oudleerlingen verzoeken wij 
voor de zoveelste (hopenlijk de laatste) maal, hun 
abonnementsgeld op tijd te betalen. Waarom nii toch 
wachten, tot er een persoonlijke aanmaning komt, 
in de vorm van een vriendelijk briefkaartje? Er zijn 
op het ogenblik nog tal van oud-studenten, die hun 
gulden voor de lopende jaargang nog steeds niet 
betaald hebben Stelt het nu niet uit, maar doe& 
het dadelijk. Wij hebben dit geld nodig, want de 
drukker werkt nu eenmaal niet gratis. D2 kosten van 
het Decembernummer bijvoorbeeld bedoegen maar 
liefst 335 gulden, terwijl het zeer bescheiden Febru- 
arinummer toch nog op meer dan 175 gulden kwam. 
Toch moet Tolle Lege zichzelf financieel kunnen be- 
druipen. Ons verzoek aan de abonné's onder dege- 
nen, die het Lyceum hebben verlaten ,om hun gel- 
delijke verplichtingen na te  komen, is dus geenszins 
onredelijk en het is niet prettig te moeten consta- 
teren, dat ook hier de medewerking veel te wensen 
overlaat. Ook in ander opzicht ontbreekt het con- 
t.act met de oudleerlingen nog te zeer en hierbij 
denken we vooral aan het afwezig zijn van hun 
familieberichten, die in andere schoolbladen wel 
regelmatig worden aangetroffen. Het aantal abon- 
nees buiten schoolverband is trouwens nog zeer ge- 



sing, zodat een aansporing om abonné's te werven, 
hier zeker op haar plaats is. 
We zijn er altyd tegenstander van geweest, ons blad 
in  een keurslijf van allerlei vaste rubrieken te per- 
sen. De redactie is dan gebonden aan een bepaalde 
indeling en wordt daardoor sterk beknot in haar 
vrijheid van handelen. We wijzen er echter op, dat 
het onderwerp, waarover men kan schrijven, volko- 
men vrij is. Waarom ontvangen we n ~ o i t  artikelen 
over onderwerpen, die op het terrein der techniek 
liggen? Waarom vertellen natuurliefhebbers nooit 
eens iets over hun zwerftochten door bossen en dui- 
nen? Wat zij gezien en beleefd hebben, kan anderen 
de weg wijzen naar een wereld van ongekende 
schoonheid. Wanneer iedere Trinitariër eens iets 
schreef over zijn speciale liefhebberij, zou de inhoud 
van Tolle Lege veel gevarieerder kunnen worden. 
Ten slotte nog een woord van welgemeende, harte- 
lijke dank aan allen, die ons hun vertrouwen en hun 
medewerking schonken. Heel in het bijzonder denken 
we daarbij aan Pater Hutjens en onze mede-redac- 
tieleden, met wie we steeds in een sfeer van de 
beste haimonie hebben mogen samenwerken, We 
zullen altijd de aangenaamste herinneringen bewa- 
ren aan de tijd, waarin de verzorging van Tolle Leye 
mede aan ons was toevertrouwd. We zijn ons be- 
wust van #de vele fouten, die wij gemaakt hebben, 
doch rekenen op een mild oordeel van onze mede- 
werkers en van alle lezers van ons blad. De nieuwe 
redactieleden wensen wij van harte zeer veel suc- 
ces toe bij hun werk, voor het welslagen waarvan 
echter - wij beklemtonen het nogmaals '- aller 
medewerking onontbeerlijk is. Ad maiorem Dei glo- 
riam. 

De aftredende redact,ieleden:, 
. K. H. J .  Dorren, V1 a. 

M, J. N. A. Babeliowsky, 5 R 2. 

Je hebt gelijk . . . 

I U W  VULPEN DEFECT ! Ï 

I Wij repareren alle merken Vulpenhouders 
P e n  S h o p  I 

I Groote Houtstraat 150 Haarlem - Telefoon 18132 1 

Gen. Cronjéstraat 101 - Telefoon 17757 

Honkbalhandschoenen 
e n  Z w e m p a k k e n  

Voor verderen artikelen beleefd aanbe- 

a ~ k e t  AFMONSTEREN 
en het 

AANMONSTEREN 

Er zijn scholen, waar de Rect.or of een der leraren 
officieel bij de Redactie van het schoolblad behoort, 
elders weer hebben zij de titel van adviseur. 
Hoe het bij ons precies zit, weet ik niet. Maar er is 
geen enkele reden hier een probleem van te maken. 
Sinds onheuglijke tijden is of de Rector zelf of een 
door hem aangewezen Pater aan Tolle Lege ver- 
bonden. En 16 jaar ging het zo goed, Ook dit jaar 
hebben we ons het hoofd niet gebroken over dit 
vraapstuk, maar zó onnoemelijk prettig samenge- 
werkt dat het mij persoonlijk heel erg spijt, dat 
de club nu uit elkaar moet gaan. We hebben het, 
dank zij de ,weinige salli~itatieh~ieven, nog lang 
kunnen rekken, maar nu moet ik zeggen met de 
woorden van een groot man: ,,Heren, het wordt nu 
ernst! " 
Als ik jullie met Eame Karel Dorren en Martien 
Babeliowsky, van harte in het openbaar dank voor 
jullie redactionele werkzaamheden, die nu een einde 
hebben genomen; dan is dat geen bestaand cliché, 
dat ik uit onze archiefdoos heb'opgedoken. 
Jullie had een mooie taak te  vervullen in onze school- 
gemeenschap, dat  is waar, maar jullie hebben je er 
ook ten volle aan gegeven, dat is niet minder waar. 
Zonder de voortdureiide zorg en accuratesse van de 
hoofdredacteur (om van zijn gedegen-degelijke arti- 
kelen nog maar te zwijgen, U ziet zelf, hoe hij zich 
nog stevig in dit nummer heeft vastgebeten) en zon- 
der de ,,Babylonische Kroniek", was door onze Ly- 
ceïsten niet met zo'n ijver aan het, devies ,,Tolle 
Lege" voldaan, dat op de laatste leraarsvergadering 
moest besloten worden, het blad niet eerder dan na  
het zesde lesuur uit te  reiken. 
Een hartelijk welkom aan de nieuwe redacteuren. 
Jullie komt op het schip tijdens de vaart, de haven 
van deze 16e jaargang is reeds in zicht. Maar 
mede door de werkzaamheid van de vertrekkende 
redactieleden, geloof ik, dat we dezelfde koers moe- 
ten houden en er in ieder geval geen reden is om 
het roer om te gooien. 
Trinitariërs van alle richtingen, vaart mee! 
Voor ieder is er werk. Laten vooral de verschillende 
clubs nu eens iemand aanwijzen, die de sportredac- 
teur en krofiiekschrijver op de hoogte houdt. Dit kan 
zeer gemakkelijk geschieden door een briefje iri de 
Tolle Lege-bus. 
Moge niemand zich ermee tevreden stell'en ons 
Schoolblad min of meer in zijn geheel op de kade 
te lezen. De beste stuurlui staan nog steeds niet aan 
de wal. P. H. 

Drs. B. Delfgaauw, leraar in de Nederlandse Taal en 
Letterkunde aan ons Lyceum, is op Vrijdag 9 Mei 
aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam 
gepromoveerd tot doctor in de faculteit der letteren - 
en wijsbegeerte, op een proefschrift over het existen- 
tialisme. Wij bieden hem namens de schoolgemeen- 
schap onze hartelijke gelukwensen aan en zijn er 
trots op, dat ons docentencorps weer een nieuwe 
doctor onder zijn leden telt. 



CULTUREEL 9 tekeningen konden worden ingezonden, nl. van G.  
Schoonderbeek 2c. J. v. Dam 5 B 2 en A. v. d. Eeren- 

JEUGDTOURNOOI beemt 4 A 1. 
Wat de handena~beid betreft, hier waren we de 
andere scholen voor, doordat de actie ,,Eigen Werk" 

  och ten sommigen nog enigszins onsympathiek ge- reeds enkele maanden te voren ons tot actie had 
staan hebben tegenover de Haarlemse Interscholaire, opgewekt. Hoewel ,er dus ruimschoots tijd was 
nu, 'met dit tournooi, is dan toch zeer duidelijk ge- gegeven, bleef het getal der ingeleverde stukken toch 
bleken, dat de H. I. C. wel degelijk tot dingen in zeer klein. Op Donderdag 3 April had 's middags de 
staat is, als wel niemand in het begin van haar ZOU. opening plaats van de tentoonstelling van tekenin- 
verwacht hebben. Het voorstel vaq H. Leffelaar Van - gen en foto's in het Frans Hals Museum. ook de 
het ~ h r .  ~ y c e u m  is wel op een heel voortreffelijke handwerken en werkstukken van handenarbeid wa- 
wijze door haar tot werkelijkheid gebracht. ren hier tentoongesteld. Wethouder Geluk, voorzitter 
De eerste beraadslaging over dit voorstel werd ge- van de \lnterscholaire, sprak een inleidend woord 
houden op 11 Februari. Langzamerhand namen de waarna Herman Moerkerk de tentoonstelling opende. 
plannen vastere Vormen aan, zodat Op de grote Ver- Daarna werd er eeil rondgang door de zalen ge- 
gadering van 26 Februari de volledig uitgewerkte maakt waar de inzendingen waren geëxposeerd. Het 
plannen en ook reeds de wedstrijdcondities ter tafel grote aantal tekeningen trok allereerst de aandacht. 
kwamen. OP deze vergadering werd ook nog besloten Een geliefkoosd onderwerp was wel de Grote Kerk. 
tot de afdeling Handenarbeid en Handwerken, waar- Bij de tekeningen met als onderwerp ,,Haarlem, de 
voor de heer Kruiseamp van de Rijkskweekschool de Bloemenstad'> vielen enkele zeer fijn getekende exenl- 
leiding op zich nam. Op 10 Maart werd besloten nog plaren op. 
enige niet-leden van de Interscholaire uit te nodi- onderwerp handenarbeid had ook velen getrok- 
gen, nl. de U.L.0.-scholen en de merbruggingsschool. ken. De goede verzorging en uiterst fijne afwerking 
Nu kwam de zaak pas goed aan het rollen. maakte dit alles tot een lust voor het oog. Opval- 
Circulaires werden uitgedeeld, de Pers werd er van lend was hier de grote deeiname der U.L.0.-scholen. 
in kennis gesteld en OP 14 Maart hield onze Rector De tentoonsteliing bleef nog ongeveer een week open 
een gloedvolle toespraak, waarin hij ons tot deel- er, trok bijna 1100 bezoekers. 
na~me opwekte. Hoewel de tijd van voorbereiding, erg Het tournooi bereilcte het hoogtepunt bij de muziek- 
kort was en Pasen snel naderde, hebben zich toch en declamatiewedstrijd op Woensdagmiddag 9 April. 
een aantal jongens opgegeven, om de naam van het Nadat wethouder Geluk deze middag geopend had, 
Triniteits Lyceum hoag te houden. Maar eerst moes- trad als eerste ons orkest op met de Sonate da Ca- 
ten ze zich nog onderwerpen aan de voorschifting mera van Aiitonio Caldera. Hoewel in het begin wat 
OP school. De volgende jongens werden hierna voor zwak, speelde het toch later met meer durf, maar 
ons Lyceum afgevaardigd: het heeft op school toch wel eens beter gespeeld. 
Solozang: G. v. Trigt, 5A; Cello: B. Lucas, IV; Piano: Als 2e punt zong het koor van de Rijkskweekschool 
J. Komen, VI; Declamatie: L. de Groot, 4 B en G. het Kyrie, Sanctus en Agnus Dei van Or. Lassus. 
Michon, 2 B; Fotagrafie: J. v. Rijn, 4 B  1. Dit werd zo prachtig en zuiver van toon gezongen, 
Verder het Collegium Musicum en de band o. 1. v. dat de jury dit koor een eerste prijs met lof toe- 
M. Cornelissen. Maar ook deze waren er nog niet, hende. En nu zal men zich wellicht afvragen: En 
Er zou, althans voor de declamatoren en solisten, het koor van het Triniteitslyceum? Is het voor ons 
nog een schifting plaats vinden, zodat slechts J. niet beschamend, dat het niet aanwezig was? Kon 
Komfen en G. Michon en het Collegium Musicum in de enige Katholieke school, die aan het tournooi 
het Concertgebouw zouden mogen optreden deelnam, dan geen Mis uitvoeren? Moeten wij nu zo 
De band zal over enkele weken kunnen tonen wat iets specifiek Katholieks overlaten aan een openbare 
ze waard is. (Deze tweede uitvoering is afgelast, naar school? Toegegeven moet worden, dat de Rijkskweek- 
wij nader vernkmen) . school niet behoefde t e  repeteren voor de liturgie 
Voor tekenen was de animo zeer gering, zodat slechts van de Goede Week en dat het in studie nemen van 

Wethouder D. GELUK, 
locoburgemeester en 
HERMAN MOERKERK biJ 
de opening van de H.I.C. 
tekententoonstelling. 

(Cliché Haarl. Dagblad) 



Hooggeachte Pater Vandalon Zaterdag 19 April 1947, 
en studenten van het Triniteitscollege, a/& van de Nieuw-Holland in de Middelandse Zee. 

Maandag zullen we in Port-Said zijn en dan moet er ook een brief naar Haarlem, naar ons colle- 
ge, dat ons heeft geadopteerd en waarvan we zulk een prachtige collectie boeken en tijdschriffen 
aan boord hebben. Ik wil jullie op de eerste plaats mijn bijzondere dank zeggen voor dat mooie 
werk, dat jullie hebben gedaan, want nu we een week op zee zijn, begrijp ik nog veel beter hoe 
hard het nodig is om1 veel lectuur aan boord te hebben om de mannen te laten lezen zoveel zij 
willen. De boeken waren in Den Haag bij het Kath. Thuisfront verpakt in kisten en zijn zo naar 
de boot gebracht in Amsterdam; het waren er echter zoveel, dat ze niet allemaal meekonden en er 
is nog een gedeelte blijven staan, die zullen echter bij een volgende reis wel weer goed van pas 
komen, want er raken altijd wel enige boeken zoek, 
Onze reis,is tot nu toe zeer voorspoedig te noemen. Twee dagen hebben we wat deining gehad in 
de boot, maar op de beruchte Golf van Biskaye, was de zee zo glad als een spiegel en geen vuiltje 
aan de lucht, terwijl we daarna een dagje,sterke wind hebben gehad. Er waren toen nog al enige 
mannen zeeziek, ikzelf heb er gelukkig geen last van gehad. 
Elke morgen lees ik om 6.45 uur de H. Mis in een van de ruimen van het schip, en er komen 
steeds meer jongens bij en er gaan er ook steeds meer te Communie, ' s  avonds bidden we geza- 
menlijk het Rozenhoedje en Avondgebed. ' s  Zondags doe ik om 9 uur ook nog de Hoogmis. Elke 
morgen is van 10 tot 11 uur de bibliotheek van den Aalmoezenier geopend en dan staat er al een 
rij mannen klaar om hun leesboek voor een ander in te ruilen. want ze hebben veel tijd om, op 
het dek in de zon, hun boek te lezen en ze hebben het zo weer uib. 
Er zijn 1750 man aan troepen aan boord. bovendien nog een kleine 300 man aan personeel. Het 
zit dan ook stampvol. De soldaten slapen in de ruimen in hangmatten en op matrassen op de vloer, 
en het gaat best tof nu toe, ze kunnen goed slapen en als we straks in de warmte komen, gaan ze 
aan het dek slapen. 
Ons schip legt per dag ongeveer 375 zeemijlen af en een zeemijl is ruim 1800 M.  Vanmiddag om 
12 uur hadden we 2559 zm. achter de rug. Ons schip is 11066 Bruto Reg. Ton groot. het wordt 
voortgedreven door twee turbines, die 8000 A s  P.K. ontwikkelen. Er zouden 22 tankauto's van 3 
ton nodig zijn om de olie te leveren, die de N.  Holland per dag nodig heefi. Het schip is 170,s M. 
lang en 19,50 M,  breed, het heeft ook Radar aan boord. Ik heb verteld aan den Gezagvoerder, 
dat jullie voor boeken gezorgd hebben, en hij zeide mij, dat hij, als we weer in Amsterdam zijn, 
gaarne het schip wil laten zien aan een groep leerlingen van de school. Ik heb dat natuurlijk in 
mijn oren geknoopt en ik hoop dus eens met jullie op het schip te gaan kijken. 
W e  zullen dus maar zeggen: tot ziens op de Nieuw-Holland. maar dan aan vaste wal. 
Jongens, nogmaals mijn dank en felix sfudium! 

Met vele groeten, w.g. N. J. BOHEMEN.  Kapitein Aalmoezenier O.E.S. A. 

Haydn's Schöpfung voor het a.s. jubilé van de school dit tournooi gehuldigd, aan dames solisten bloemen 
een groots initiatief is, dat  geen pauze laat voor het aangeboden en de prijzen voor muziek e n  declamatie 
repeteren van nieuwe nummers. uitgereikt. Onder de tonen van een pittige mars 
Wie durft e r  na  dit optreden van de kweekschool door het orkest van het Chr. Lyceum stroomde de 
en de koren van andere, zelfs U.L.0.-scholen, bewust volle Concertzaal leeg, 
nog zijn stem onthouden aan ons eigen koor, als met Het bestuur van de H. I. C .  had er een zeer mooie 
deze grote uitvoering in  het najaar de eer van ons en gevarieerde middag van gemaakt. 
Lyceum op het spel staat? Zaterdagmiddag werd de tentoonstelling in het, Fr. 
Djoeke Kruyer gaf een prachtige vertolking van het Hals Museum gesloten en werden tevens de prijzen 
Impromptu in  As van F. Schubert. Zowel de keus uitgereiti, voor Tekenen, Fotografie en Handenar- 
van het stuk als de verklanking gaven haar volgens beid. Bij de prijzen van de tekenwedstrijd waren 
de toehoorders wel de meeste kans op de eerste prijs. grote verrassingen. De meeste kans had wel de teke- 
De jury oordeelde echter anders. naar van de ,,Uittocht7', geheel in de t rant  van Her- 
Nu volgde J. Komen uit  VI, die z'n oorspronkelijke man Moerkerk. Maar de jury lette meer op eigen 
eigen keus had moeten laten vallen voor de Nocturne stijl, zodat de eerste prijs voor deelnemers boven de 
in Es van F. Chopin. Tegen de verwachting van 15 jaar werd toegekend aan A. v. d. Eerenbeemt uit 
velen erkende de jury in  hem de beste pianist van 4A 1, die .een marktgezicht had ingezonden. 
deze middag. Vervolgens kwam Dieuwke Joustra Van de Fotografie kreeg de eerste prijs Rob Krop- 
(Chr. Lyc.) met een prachtige vioolsolo van L. van holler voor z'n prachtige foto van het interieur van 
Beethoven. Zeer terecht werd haar een prijs toe- de oude St. Bavo. 
gekend. De Handenabeid werd verdeeld in 3 groepen, nl. 
Hoewel niet minder belangiijk, kunnen wij geen A: Toegepaste kunst; B: Versieringskunst; C: Tech- 
greep te doen uit de declamatoren, want de T.L.-copy niek. I n  de laatste groep behaalde Jaap v. Dam uit 
staat te dringen om een plaatsje. 5 B  2 de l e  prijs voor een fijn afgewerkt zeilbootje. 
Het beste orkest was ,,LinoSm van het Gymnasium. En ZO kwam er een einde aan dit tournooi, waarin 
Tot slot van deze middag bracht het orkest van het wel duidelijk is gebleken, tot welke grote prestaties 
Chr. Lyc. ,,Meinacht" van Tschaichowsky ten gehore. men in staat is bij onderlinge wedijver. 
Hierna werden de voorzitter en ,  enkele leiders van J. v. Daal, I V  

e 



TRINITARIER GAAT OP' 

in Atlantische Oceaan ! ! 
Na elf-urige aanval op duikboot tijdens ,Atlantikkampfm, 
zenuwslopende speurtocht door Stille Zuidzee op zoek 
naar Japanse convooileider ! 

Onbeschrijfelijke ontberingen tijdens wekenlange voettochf door Indiche jungle 
En nu: na dieptebommen en bajonetgevechten weer logarithmentafel en a2-bi. 

VOORSPEL. 
Het was op de 12de Januari van het jaar 1941, dat 
op de H. B. S. te  Coevorden de ondergrondse ver- 
zetsorganisatie ,,De Witte Lelie" werd opgericht. 
Deze organisatie, welke onder leiding stond van de 
directeur der H. B. S., dr. Mantel, hield zich bezig 
met de fabricage van bonnen, persoonsbewijzen, enz. 
Spoedig werd men echter door verraad genoodzaakt 
het werk neer te  leggen en onder te  duiken. Een der 
onderduikers, en dus ook een van de leden der ,,Witte 
Lelie", was G. J. Floothuis. Als duikadres kreeg hij 
een boerderij toegewezen, en hier was het, dat hij 
plannen begon te  maken voor zijn tocht naar Enge- 
land. En..  . . bij plannen alleen blijft het niet. 
Op 12 Februari begint hij zijn tocht. De tocht, die via 
België, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Andorra en 
Spanje, naar Engeland, leidt ,waar hij op 27 Juni 
aankomt. Hoe stond Engeland er in de eerste oorlogs- 
jaren. voor? Iedere man, die het kon versterken, was 
welkom. We zien Floothuis dan ook al spoedig bij de 
luchtmacht in dienst treden. Hier blijft hij 4 maan- 
den en maakt, in  die tijd verschillende vluchten 
boven Duitsland mee. De marine heeft echter man- 
neri nodig, en spoedig wordt hij hiernaar overge- 
plaatst en wel naar de onderzeedienst. Na ge- 
durende 3 maanden een oefenschool doorlopen te  
hebben, krijgt hij met Kerstmis 1943 zijn eerste be- 
langrijke opdracht, waarbij hij Noorwegen, Zweden 
en Denemarken bezoekt. 

Hierbij bieden wij U een interview aan, 
dat een onzer redacteuren had met 
G. J Floethuis-uit 4 B 3. Ui(t de aard 
der zaak geeft het slechts een opper- 
vlakkig beeld van zijn avonturen. Wij 
ontvingen van hem echter de belofte, 
dat hij binnenkort zelf In ,,Tolle Lege" 
enige artikelen zal publiceren. 

O p  deze met levensgevaar genomen foto 
ziet U de Japanse Convooileleider tijdens 
zijn ondergang. Erboven Japanse jagers die 
de fafaie torpedo's echter niet kunnen ver- 
hinderen hun werk fe doen. 

,,ATLANTIKKAMPF' 
Ook nu wordt hij echter weer overgeplaatst en wel 
naar  de beroemdste boot der Nederlandse Marine l). 
Gedurende 7 maanden neemt hij nu deel aan de z.g. 
,,Atlantikkampfn, 2000 ton worden in 16 dagen tot 
zinken gebracht. Nadat de boot ter reparatie van 
de door dieptebommen opgelopen schade in  dok 
heeft gelegen, komt de  oproep voor een z.g. ,,Doden- 
patrouille". Een gevreesde Duitse O-botenjager moet 
tot zinken worden gebracht. Het vertrek voor deze 
belangrijke opdrachl; vindt plaats op een Zondag- 
nacht. Wanneer men zich 's anderendaags echter 
reeds in volle zee  bevind'^, breekt er een geweldige 
storm los, welke 9 dagen aanhoudt en 'elke navigatie 
practisch onmogelijk maakt. Wanneer de storm gaat  
liggen, bevindt men zich op plm. 100 mij1 Z.Z.O. van 
New Foundland. Het is hier da t  de uitkijk meldt,: 
.,Schip aan horizon. aan bakboord". De tijd is dan 
6 uur in de morgen, Er wordt gedoken en ieder is op 
zijn post, want de dag der beslissing is aangebro- 
ken. Om 11 uur komt net bevel: ,,Torpedo's klaar". 
Men is de boot dan tot op 1% mijl genaderd. Om 
11.35 uur worden er 4 torpedo's afgeschoten, die 
echter alle vier hun doel missen! 
De jaqer wendt nu de steven en werpt In 17 minuten 
tijds 64 dieptebommen af. 
DE AANVAL 
De nu komende aanval duurt elf uren. Elf uren lang 
ligt men stil op een diepte van 74 meter. Dan wordt 



Schoolverenigingen 
voeren op 
De Schoolvereniging ~ i v o i  van Sancta Maria voerde 
op 26 en 27 April ,,Moord in het klooster' op. Geluk- 
Kig toonde onze school zich van de goede kant door 
zich flink te laten vertegenwoordigen. Bij gebrek 
aan ruimte moet het verslag van dit werkelijk voor- 
uitshrevend ~tonqelspel, jefi een k e t j e  mag& van 
afkomen. 
't Is wel haast ondoenlijk om alle namen t e  noemen. 
Dat de meisjes van S. M. ons een mooie avond heb- 
ben aangeboden, zal iedereen met ons eens zijn. Een 
uitzondering maken we echter voor de Moeder-Over- 
ste (Trix Schenkes) die zo speelde, dat men er op 
't laatst 2an zou twijfelen, of ze ,,namaak" of ,,echtw 
was. Ook Mevr. Moss (Ria Wyzenbroek) speelde op 
overtuigende wijze de rol die haar was toegekend. 
't Spijt ons zeer, dat  we alle dames en de twee 
heren niet even de revue kunnen laten passeren, 
doch ruimte, nietwaar. . . . ? 
De toneelvereniging van het Kennemer Lyceum is 
met een schitterende opvoering van Joseph in  Do- 
t,han voor het voetlicht getreden. I s  dit op zichzelf 
s! een reuzeprestati3, de wijze waarop geespeeld werd, 
dwingt werkelijk al ons respect af. Slechts de uit- 
spraak liet soms te  wensen over. De engelenreien, 
het pianospel in het bijzonder, de opvoerin& in het 
algemeen bezorgden ons een schitterende avond. 

De 2 X 2 afgevaardigden van 
het Triniteitslyceum. 

de toestand onhoudbaar, iedere volgende bom kan 
de laatste zijn. Om de vijand het effect te geven, 
dat de boot getroffen is, laat de commaiidant de 
olietank en de W. C. doorblazen. Grote luchtbellen er1 
olievlekken verschijnen Ran de oppervlakte. en na  
nog een half uur op en neer gevaren te hebben, 
trekt de jager tevreden af. 
Wanneer men in staat is de aangerichte schade op 
te nemen, blijkt, dat er niets anders op zit, dan 
naar de Verenigde Staten door te  varen, ten einde 
daar in reparatie te gaan. Wanneer de boot weer 
opgeknapt is, krijgt men de opdracht mee te doen 
aan het z.g. 
,,PACIFIC COMMAND". 
De boot vaart de Stille Zuidzee op, en zet koers naar 
een der vele verlaten eilanden. Vier dagen na  aan- 
komst landt hier een escadrille Amerikaanse bom- 
menwerpers met torpedo's aan boord Deze zijn be- 
stemd voor een Japanse convooileider, welke in de 
Zuidzee rondkruist. Na 14 dagenrzoeken vindt men 
deze en na  hem vernietigd te hebben. wordt er via 
Nieuw Zeeland en ~asmän ië ,  koers gezet naar 
AUSTRALIE 
Hier ontvangt men na 3 weken, het is dan 7 Juli 
1945, de opdracht om via de Javaanse kust naar 
Singapore te gaan. Onderweg moet men alle vaar- 
tuigen, die zich binnen een 3-mijlszone van de kust 
bevinden ,in de grond boren. Op 21, 22 en 23 Juli 
worden er dan ook 36 prauwen, 34 kustvaartuigen, 
1 coaster en l transportsschip vernietigd. Zo bereikt 
men Singapore. Op 23 Augustus vertrekt de boot en 
haar bemannilg echter weer naar Australië. Bij 
de aankomst hier is het al vrede. Er wordt een be- 
roep op de mannen gedaan om vrijwillig naar Java 
te gaan om de kampen te bevrijden. Ook Floothuis 
geeft zich op. 

Lyceïsten, ,,Plongez-vous 
l'atmosphere du Jamboree" 
Vrij vertaald: ,,Duik in  de sfeer van de Jamboree". 
De voortrekkers van de schoolstam zullen. rond 
Pinksteren het aanschijn van een deel van de school 
(Z.vleugel) veranderen ! 
Wij zijn van plan een tentoonstelling te organise- 
ren, die jullie een indruk zal geven, om te beginnen, 
over de Verkennersbeweging in Frankrijk: ,,Le Scou- 
tisme Français". Vervolgens over Frankrij k zelf, waar- 
voor we de medewerking verkregen hebben van de 
,,Service Information" van de Franse Ambassade. 
Een van onze voortrekkers ging dezer dagen naar 
Londen, waarvandaan hij interessante foto's mee- 
bracht over de activiteit van de Engelse verkenners 
in oorlogstijd, en ook enige sma~fi lm~jes .  
Wii schreven de verschillende Hoofdkwartieren in 
d e ~ u r o ~ e s e  landen aan om materiaal voor onze ten- 
toonstelling. Reeds' ontvingen wij van enkelen be- 
langwekkend foto- en affichemateriaal. . 
Enige Franse voortrekkers en leidsters komen naar 
Nederland, om de avonden, die we zullen organi- 
seren, op te  luisteren met Franse liedjes, e. d. Een 
Aalmozzenier zal spreken over de ,,Scouts de Fran- 
ce", de katholieke vcrkenzersbeweging in Frankrijk, 
die een vooraanstaande plaats inneemt in de Ka- 
tholieke Jeugdbeweging aldaar. 
Het volledig programma van de tentoonstelling en 
de verschillende avonden zullen jullie nog bekend 
gerna8kt worden op de gebruikelijke wijze.'- 
Maakt het plan te komen met Pinksteren! Tot op 
de tentoonstelliag. Stam van Benoit Labre 

dag sneuvelen er reeds 17. De rest trekt door naar 
Bandoeng, dat  echter nooit bereikt wordt. De be- 
loofàe bevoorrading blijf uit, overal zijn sluipschut- 
ters, het wordt een hongertocht door de jungle. Ten 
slotte zijn er nog 11 man over, terwijl de bewapening 
uit 3 geweren en 17 handgranaten bestaat. Eindelijk 
bereikt men op 13 Januari Batavia, waar ieder stom 
verbaasd is, dat de mannen nog in leven zijn. ,,Als 
we dat geweten hadden, hladden we wel wat uit- 
gegooid". Dan komt men zonder rust genoten te  heb- 
ben op Nederlandse koopvaardijschepen, om deze 
van militaire bescherming te  voorzien. Dit duurt 
maar 2 weken, dan weer frontdienst. De mannen 
worden uitgeleend aan de Engelsen. Weer sneuvelen 
er 4 man. De overblijvende zeven gaan via Makassar 
naar Parer-Parer om te helpen bij zuiveringsacties. 
Er blijven nog vijf man over. De Engelsen tonen zich 
zeer ondankbaar, Dan m-eer terug naar Batavia, 
waar de tweede aanval op Bandoenq wordt inqezet. 
Tijdens deze actie raakt Floothuis gewond. Na her- 
steld te zijn, gaat hij terug naar Australië, waar hij 
verneemt, dat  er van de 134 jongens 80 % gesneu- 
veld is. , I l '  
.,MATROZENGESPUIS" 
Hier in Australië geven de overlevenden, de meesten 
nog herstellend. teen afscheidsfuifie. De uitgenodigde 
~ o ï l a n d s e  meisjes laten echter weten, ,,dat ze met 
dat matrozengespuis niets te maken willen hebben." 
Dit is de ,,groet uit 't Vaderland". 
I n  Australië wacht G. J .  Floothuis dan op het schip, 
dat hem weer naar Holland zal brengen. Spoedig 
komt dit, hii kriigt eervol ontslac uit 's Riiks dienst. 
en keert onderschëiden met het Kruis van ~erciienste 
en 't Oorlogsherinneringskruis, weer OD de school- 
banken terixg. Ñoud v. d. ~erenbeemt,  4 A 1 

LIJDENSWEG DOOR DE WILDERNIS l) Op verzoek van de betreffende autoriteiten zijn 
Na een opleiding van 1% maand daalt men in de namen van schepen en commandanten achterwege 
Kerstnacht met 49 man valschermtroepen. De eerste gelaten. 



SPORTPRESTATIES IN DE PAASVACANTIE 
2 April: Triniteits I-Kennemer I 1-1 
Deze wedstrijd, waarvoor niet veel belangstelling be- 
stond, werd aan beide zijden met veel enthousiasme 
gespeeld. Het gelijke spel geeft dan ook de juiste 
verhouding weer. 
8 April: Aeolus tournooi 
Op deze dag trokken de hockeyers van het a- en b- 
elftal van Alliance naar Rotterdam om te trachten 
de Jan  van Dun-beker ook dit jaar weer te bemach- 
tigen. Bij aankomst in de Maasstad begon het jrxist 
te regenen, maar dit. deed aan' de goede stemming 
niets af. De terreinen, die toch al  niet te best zijn, 
zagen er in dit weer uit alsof ze pas drooggelopen 
waren. Men kon er dan ook naar keuze op staan, 
trachten te lopen en glijden. De wedstrijden begon- 
nen om half elf. Door de korte speeltijd van 10 mi- 
nuten en de slechte terreinen was het onmogelijk 
om tot goed samenspel te komen. Het x-elftal be- 
haalde, nadat het enige keren had gelijkgespeeld, 
enkele overwinningen, zodat het ten slotte in pun- 
ten gelijk stond met een andere candidaat voor het 
kampioenschap. Maar, doordat deze 5 punten vóór, O 
tegen had en het a-elftal 4 punten vóór en O tegen, 
kwam het niet in de demifinale en moest het de 
meegebrachte beker op het slagveld achterlaten. Het 
b-elftal bracht er helemaal niets van terecht. zodat 
het reeds tegen de middag geen kans meer had om 
aan de kop te komen. ,- 

9 April: Interlyceaal tournooi 
Om half acht vertrok ons schoolelftnl met 9 man 
naar Wassenaar. Door het slechte weer wachtte mei? 
met de aanvang der wedstrijden tot 10 uur. Tegen 
die tijd kwamen gelukkig de keper en de back nog 
aanhollen, zodst met een compleet elftal begonnen 
kon worden. De eerste wedstrijd werd verloren met 
2-0. 
De overige wedstijden werden qewonnen of gelijkge- 
speeld. De wedstrijd in de loop der middag tegen 
V.C.L. was één van de beste wedstrijden. Toen 
pas begon ons elftal op dreef te komen. Het behoor- 
de echter niet tot de winnaars. 's Avonds was er een 
rrezellige avond, waarna de spelers weer huiswaarts 
keerdeh. 
Dat ork elftal de kampioenstitel niet behaalde, [moet 
m. i. geweten worden aan de onvoldoende training 
en aan het feit, dat er eigenlijk ?een vast school- 
elftal bestaat. Dit geldt ook voor de andere elftallen. 
zowel voor hockey als voor voetbal. 
13 April: Wedstrijd Oud-Lyceïsten 
De oud-lyceïst K. Schoth schrijft ons hierover het 
volgende: Op het lyceumveld speelde de R.K. Amu- 
sementsvereniging ,,De Lus" een vriendschappelijke 
wedstrijd tegen het R.K. Lyceum. Pater H. Vandalon 
trapte af. Na 10 ininuten opende de linksbuiten van, 
het Lyceum de score met een onhoudbaar schot. 
Nadat de r.buiten eveneens een doelpunt gezet had, 
ging de rust in met een 2-0-voorsprong voor het 
Lyceum. Na de rust kon ,,De Lus" tweemaal scoren, 
zodat de stand gelijk was. Nu werd alles op alles 
gezet en het Lyceum zag zijn moeite beloond door 
een hard sci.ot v. d. l.buiten: 3-2. 
19 April: Finale van het Paastournooi 
Hierover vertelt Bert Pielage ons het volgende: Het 
traditionele Paastoixrnooi is dit jaar geen bijzonder 

succes voor ons geworden; vooral door de onsportivi- 
teit van verschillende spelers en reserves. Zo moesten 
het tweede en het vierde met acht man spelen, ter- 
wijl het derde, op een paar spelers na, maar heie- 
maal niet kwam opdagen. Het resultaat is dan ook 
voor deze elftallen slecht. 
Triniteits I-H. B. S. A 
Door de geweldige storm bleven van beide kanten de 
doelpunten uit, zodat met de rust nog geen doelpunt 
gezet was Na de rust hadden we de wind achter en 
ging het er lustig op los. De back v. d. Kroft opende 
de score, waarna Goderie er al  spoedig 2-0 van 
maakte. Ondanks de storm konden de H.B.S.-ers toch 
nog een tegenpunt maken. Maar Snoeks wilde geen 
risico lopen en maakte er nog een puntje bij, zodat 
de wedstrijd eindigde met een 3-l-overwinning voor 
ons eerste. 
Triniteits IdR. H. B. S. 
Dit was meteen de finale. Door het veel betere spel 
van de tegenstanders moesten wij voor hen zwich- 
ten, zodat dei R. H. B. S .  uit Velsen een 2-0 over- 
winning behaalde en hiermee de winnaar van het 
Paastournooi werd. 
Winiteits 2 - Dit bracht het er al niet veel beter af. 
Na een 1-0 overwinning ging het in de volgende 
ronde met een 2-1 nederlaag ten onder. 

Triniteits 4 - Dit ,.acht"tal wist tot een gelijk spel 
tegen de Bavoschool te komen, maar door penalties 
werd de wedstrijd beslist in het voordeel van de 
Bavoschool. 
20 April: Bosplan Tdurnooi 
Op die, Zondagmorgen trok het a-elftal van Alliance 
naar Amsterdam om aeel te nemen aan het jaar- 
lijkse Bosplantournooi. Door de proefwerkweek had- 
den enige speles afgeschreven, zodat het niet op 
volle sterkte in het veld kwam. De eerste wedstrijd 
vonä plaats om half elf tegen F. A. H. C .  a. Hiertegen 
kregen de spelers het direct hard te verduren. Het 
duurde dan ook niet lang of F.A.H.C. nam de leiding. 
Ondanks de sterke tegenstand boekten zij dan ook 
een 3-O-overwinning. Na een gelijk spel en nog een 
nedecaag kwamen we spelers dr langzamerhand 
beter in, zodat de laatste twee wedstrijden met 3-0 
konden gewonnen worden. F. A. H. C .  had alle wed- 
strijden gewonnen en was daardoor afdelingskam- 
pioen. Nadat het, evenals vorig jaar, in de demi- 
finale had verloren, moest B.M.H.C. tegen Hilversum 
spelen. Deze wedstrijd won B.M.H.C. met 3-0 en 
verkreeg hierdoor de beker. 
29 April: 3 A 4  B : 1-2. 
Doordat het eerst in 'de verdediging van 4B niet erg 
vlotte, ging de rust voor hen met een verliespunt in. 
Na de rust scoorde het elftal van 4B, dat de wind 
in de rug had 2 maal, zodat het 3A met een 2-1- 
overwinning sloeg. J. v. Daal 
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Groote Houtstraat 185 - Tel. 11290 
111" 

m 

Fa. v. VASTENHOVEN 
Gevestigd 1898 - Haarlem 

MANUFACTUREN 
L I N G E R I E E N  

TRICOTGOEDEREN 
HERENMODES 

OSTADESTKAAT 4 - TELEFOON 10413 



Dr. J. v. d. ELST, 
Rector van het Chr. Lyceum 

(Cliché flaarl. Dagblad) 

Het christelijk Lyceum 
Het derde slachtoffer van onze Tien-Scholentocht 
was Dr. J. v. d. Elst, rector van het Christelijk Ly- 
ceum aan de Leidse Vaart. Op onze betreffende vra- 
gen deelde dr. v. d Elst ons welwillend het vol- 
gende mede: 
Het was in het jaar 1918, dat enige Heren, in wier 
hart het Christelijk onderwijs een ruime plaats in- 
nam, besloten tot het oprichten van een Christelijk 
Lyceum. Ir. van Dorp, een zeer vooruitstrevend man 
en voorstander van het huiswerkloos systeem, werd 
rector. Hij werd in 1930 opgevolgd door dr. J. v. d. 
Elst, de tegenwoordige rector. 
Naar zijn mening gevraagd, vertelde onze sympa- 
thieke zegsman ons, dat ook zijn voorkeur naar het 
bijzonder onderwijs uitgaat. Het bijzoncter ondprwijs 
immers kan zich bij zijn taak laten leiden door reli- 
gieuze beginselen, zulks in  tegenstelling met het 
openbare. Deze religieuze beginselen komen op het 
Chr. Lyceum vooral tot uiting in de dagelijkse sa- 
menkomsten in de aula, waar iedere dag met een 
Bijbellezing begonnen wordt. Verder komt de spe- 
ciale richting nog tot uiting in de bijeenkomsten op 
Hoogtijdagen, in de Godsdienstlessen, enz. 
Wat de geest op school betrof, dr. v. d. Elst verze- 
kerde ons, vol vertrouwen in de opgroeiende jeugd 
te zijn. Werd de sfeer direct na de oorlog geken- 
merkt door een zekere onrust, een gevolg van vijf 
jaar bezetting, thans heerst er een grote ijver en een 
buitengewoon prettige geest. Tot het bereiken van 
deze laatste twee punten heeft het Handvest der 

c / a ~  a>ui~leytdoteetz. 
staat 

I steeds 
Ged. Oude Gracht 108-110 

Telefoon 17165 tot  UW dienst I 

Tolle Lege is synoniem met lege tolletn); leeg is leeg 
en een tol is een ding, dat doordraait ondanks alles. 
Van de 800 (achthonderd) uitgedeelde enquête-for- 
mulieren kwamen er 30 (dertig) ingevuld terug; 7 
(zeveil) Lyceïsten dongen naar het ambt van re- 
dacteur. 
Alle drie de leden van de familie Roeland stuurden 
een oplossing van de prijsvraag in. De oplossingen 
vertoonden een treffende overeenkomst. doch eilacie! 

gchool veei bijgedragen. Op onze vraag gaf dr. v. d. 
Elst ons de volgende bijzonderheden over dit Hand- 
vest, dat een unicum in de Haarlemse schoolwereld 
mag heten. In het door leraren en leerlingen opge- 
stelde Handvest zijn in een zeker aantal punten de 
grondslagen van een gezond schoolleven vastgelegd. 
Jaarlijks beoordeelt een raad van zeven, waar even- 
eens leraren en leerlingen zitting in hebben. welke 
klassen het best aan de gestelde eisen hebben vol- 
daan. Deze klassen worden dan op het eretableau 
in de hal vermeld. In  het afgelopen schooljaar waren 
het twee derde klassen, aan wie deze eer te  beurti viel. 
Enige in het Handvest vastgelegde punten: Hulp aan 
zieke en hulpbehoevende leerlingen. Bevordering van 
ontspanning. Verlenen van hulp en steun aan maat- 
schappelijk en lichamelijk misdeelden, en verstevi- 
ging van de band tussen leraren en leerlingen. Wat 
dit laatste betreft, dit wordt speciaal in de hand . 
gewerkt door de z.g. ,,klasse-avonden", en de jaar- 
lijkse tentoonstelling van beeldende kunsten, waarop 
inzendingen van leraren, leerlingen en beambten te 
zien zijn. 
Wat het clubleven betreft: Het Chr. Lyceum bezit 
een schaakclub, een letterkundige club; een toneel- 
club, een postzegelclub en een astronomenclub, ter- 
wijl hier speciaal de prestaties van de sportclub die- 
nen vermeld te worden. Verder verheugt het Lyceum 
zich in het bezit van een 25-30 man sterk symphonie- 
orkest (waarin dr. v. d. Elst letterlijk de eerste 
viool speelt) en dat reeds meerdere malen in ,,Meer 
en Bosch" en Huize ,,Vogelenzang" te Bennebroek 
speelde. Naast dit orkest staan dan nog een zang- 
koor en een kamerorkestje. 
De naam van het schoolblad is ,:JanuSM en het ligt 
ieder nog vers in het geheugen, hoe het kort geleden 
nog met een speciaal pokzienummer uitkwam, ge- 
heel bestaande uit gedichten van leerlingen. 
Via al deze punten kwam ons gesprek op de onder- 
wijsvernieuwing. Dr. v. d. Elst gaf als zijn mening 
te kennen, dat de onderwijsverrieuwing z. i. uit een 
nieuwe, innerlijke instelling voort moest komen, uit 
bereidheid en liefde voor het werk. Dit laatste poogt 
men op het Chr. Lyreum dan ook reeds te bereiken 
door het verdringen van het kille begrip ,,klasselo- 
kaal". Men doet alle moeite er het begrip ,,klassever- 
trek" voor in de plaats te brengen; banken zijn 
verdwenen, er staan tafels en stoelen, terwijl de 
wandversiering ook medehelpt, deze sfeer te verste- 
vigen. Volgens de rector zal een leerling meer zorg 
hebben voor, en niet met krijtjes gaan gooien in een 
gezellig vertrek, dat hij bovendien zelf moet onder- 
houden. Ongetwijfeld zal deze nieuwe zienswijze bij 
velen navolging vinden. 
Tot slot nog sprekend over de z.g. ,,schoolstaking", 
zei dr. v. d. Elst ons, dat hij dit eerder zag als een 
uiting van sympathie en aanhankelijkheid aan de 
persoon van de rector, dan als een staking. 
Toen was onze tijd verstreken, en namen wij afscheid 
van onze vriendelijke gidstheer, hem dankend voor 
zijn interessante mededelingen en zijn loyale mede- 
werking. Noud v. d. Eerenbeemt, 4 A 1 

ze waien alle drie foutief. 

Op een van de redactieleden: 

Noud strooyt maer 't liefst wat sant 
op al wattie so schrijft, 

,Ick sie het gaern' in hem, 't is goet, 
dattie 't bedryft, 

Want al wattie ons schaft uyt sijn 
vernufte gaeven, 

Dat dient ghelyck met hem in 't sant 
te sijn begraeven. 



p. Reykers naar het Museum van Oudheden in 

Eindelijk is dan de tijd van afscheid gekomen; met 
een bedroefd hart en een traan in het oog ga ik u 
verlaten. 't Was t4 mooi, er móést een einde aan 
komen. Ik dank u hartelijk voor de aandacht, die u 
in de loop van dit jaar aan de kroniek schonk. Vaak 
was ze die aandacht niet waard, en het grote mede- 
lijden met die prutser, dat dan uit uw ogen straalde, 
toonde, dat u het hart  op de rechte plaats had 
zitten. 
De t a l l m  briefschrijvers, die me hun op- en aan- 
mei-kirigeri deden toekomen, dank ik eveneens recht 
hartelijk. Zonder hen was de kroniek als een huis 
zonder dak, een school zonder lera,ren. En gij, lezer, 
die de klets-maar-raak-rommel, die ik soms over uw 
arm Iloofd uitschudde, zonder morren accepteerde, 
ik bewonder uw tact. Nooit kwam een vermanend 
woord over uw lippen. Welk een wijsheid! 
Doch, lezers en leze~esen,  weest blij, kijkt elkaar 
vrolijk in de ogen en zegen deze stonde, want een 
nieuwe kronieker staat reeds klaar om alle grote en 
kleine voorvallen op school te vereeuwigen. Omarmt 
elkaar en zegt, dat  het leven nu weer zin heeft 
want Jan  v. d. Horst (de Grote) uit V Gym, heeft 
zich gewaardigd te laten zien, hoe een kroniek wel 
geschreven moet worden. Want sinds het begin van 
dit schooljaar zag u: hoe 't niet moest! 
Ach, vaak was ik bij u met mijn gedachten, nadat 
Tolle Lege was uitgedeeld; nog zie ik u het wijze 
hoofd schudden, de handen ten hemel heffend, zeifs 
meende ik het woord ,,zielign te hebben gehoord. 
U heeft gelijk: 't was papier verkwisten. 
Gelukkig, deze periode is nu voorbij, radicaal afge- 
sloten! Een nieuwe staat voor de deur. En nu, lieve 
lezers, slaat u de regels die hier volgen uit kiesheid 
even over, want ik wil Jan in vertrouwen nog en- 
k e l ~  puntjes, die tot meerdere eer en glorie van de 
kroniek moeten dienen, ter hand stellen. 
Jan, jongen, laat je niet van de wijs brengen door 
dat stelletje Lyceïsten, ga gewoon je eigen gang, dat 
heb ik ook gedaan, het is me best bevallen. De zaak 
is, dat je heer en meester blijft over de kroniek. 
Mocht er soms heimelijk een jongen op je af komen, 
begin er dan mee met hem niet te vertrouwen. Een 
voorbeeldje zal het wel duidelijk maken: Je kent die 
joxlgen van..  . . enfin, je kent hem wel, hou die 
in de gaten! Die vroeg me, of ik soms de verjaardag 
van zijn zus wilde opnemen in de kroniek. Op mijn 
weigering beloofde hij hemel en aarde, maar neen is 
neen en toen droop hij af. 's Avonds had ik zuslief 
zelf aan de deur - of ik toch alsjeblieft die ver- 
jaardag wilde opnemen, 't was zo leuk geweest en 
- toen kwam de aap uit de mouw: 't behoorde toch 
zijdelings ook tot de lyceumvoorvallen! Laat ik kort 
zijn: ,erTkwamen vrouwentranen bij te pas, enz., enz. 
het was gewoon verschrikkelijk. Ik heb volgehouden, 
ondanksde sigaretten (en de tranen), maar ik ben 
vrij man gebleven. Had ik ,,ja" gezegd - gegaran-. 
deerd, de volgende dag moest er dan nog een stukje 
bij over een nieuwe fiets en over een bridge-drive. 
Voel je, Jan, dat je hard aLs een bikkel moet zijn? 
Knoop dit in je oren, man, ik meen 't goed met je. 
Ach, ondervinding is de beste leermeester. 
En nu - dit mag iedereen weer lezen - gaan we 
over tot datgene, waar u nu al  vijf minuten op hebt 
zitten wachten: de kroni'ek. 
Op 7 April verliet br. Gerardus, die klein van stuk, 
doch flink.bij de pinken was, ons Lyceum. Hij is 
overgeplaatst naar Eindhoven. Een groter (fig.) ver- 
warmingskenner en -stoker moet nog gevonden wor- 
den. Broeder Gerardus, het ga u goed in Brabant 
De volgende dag kwam br. Maximus (dit betekent: 
de grote!) aan. We roepen hem een hartelijk welkom 
toe in de lyceumfamilie. 
Op dezelfde dag ging de Historische Club o. 1. v. 

Leiden. 
9 April: de dag van het H. I. C.-tournooi. Een uitge- 
breid verslag vindt u elders in dit blad. Dat er 
onder de Haarlemse schooljeugd zulke goede krach- 
ten waren, had niemand in de verste verte durven 

"verwachten. 't Houdt zeker grote beloften in voor 
de toekomst. 
Nu de zomer in zicht is, heeft de ijscoman, die net 
als een ondernemer, de beste plaats voor zijn be- 
drijf uitzoekt, vlak voor onze school postgevat. Jam- 
mer, dat ijs niet goed bewaard kan worden i;? een 
broekzak, en dat p. Distel nog steeds scherp van 
gezicht is. 
De proefwerkweek, waarvan we na de vacantie kon- 
den genieten, is alweer achter de rug. Laten we het 
,,PaasWrapport maar als een generale repetitie vour 
de overgang beschouwen. De ongeschreven wet van: 
een slechte ,,generale9', een goede voorstelling, bevat 
nog steeds bewaarheid. 

11 April. De Zijlweg wordt weer beboomd. Ze 
moeten echter nog heel wat dikker worden, wil er 
weer een oorlog komen. 't Zijn stille getuigen var1 
verdriet en plezier. In  ieder geval zitten de jochies 
van dan in de schaduw. 
St. Jorisdag werd op de 23e April gevierd. De dag 
werd begonnen met de vlaggenparade. Nu moet me 
toch iets van het hart, verkenners! Zij, die geen\ 
verkenner zijn, weten misschien, dat deze jongens 
niet gauw ergens angst voor hebben. Of 't nu zomer 
of winter is, ze lopen met een korte broek aan. Voor- 
waar, soms een prestatie. Maar op St. Jorisdag waai- 
de het bij de vlaggenparade te veel (! ), alle aan- 
wezigen lieten de vlag waar ze was en scholen in de 
luwte; niet erg scoutlike. 
In  die tijd vernamen we van p. Rector, dat eind- 
examencandidaten onderwijzer kunnen worden, doch 
met het gemartel van onderwijzers en leraren voor 
ogen, bleken er weinig of geen enthousiasten te zijn. 
Er is een nieuw K. en O.-bestuur gekozen, waarvan 
de vroede vaderen zijn: J .  v. Emmerik (voorzitter), 
J. Kostermans, J. Mölmann, H. Hoeboer en A. 
Schlattmann. 
De tentoonstelling Áctie Eigen werk o. 1. v. de heer 
Henrichs werd op 1 Mei zonder enige plechtigheid 
opengesteld. Een mooi succes is deze smaakvol inge- 
richte tentoonstelling voor de heer Henrichs, die on- 
vervaard tegen de klippen oproeide. Wij gaven de 
Redactie als onze laatste wens te kennen, deze ten- 
toonstelling in het volgend nummer uitvoerig te 
verslaan. 
Terwijl u zorgeloos en zonneloos de verjaardag van 
Prinses Juliana vierde, bezocht Abraham in de stille 
kloostercel Pater Vogels, die op deze dag 50 jaar 
werd. Wij hopen, dat de contra-visite van pater 
Vogels aan deze Aartsvader nog lang op zich laat 
wachten. 
Ten slotte nog een vermanend woord voor de Onder- 
bouw. Beste Kinderen, heus, er zit pit in jullie; bij 
verschillende acties gaven jullie ons ouderen een be- 
schamend voorbeeld: de Actie Eigen Werk zou zon- 
der jullie in een luciferdoosje kunnen worden opge- 
borgen; jullie organiseren onder elkaar voetbalwed- 
strijden; naar wij vernemen heeft klas l a  zelfs een 
schaakcompetitie op poten gezet; onthoudt echter 
goed, dat hier op school niet het vijftallig, maar het 
tientallig stelsel wordt gebruikt om jullie studie- 
prestaties vast te leggen. 
Nu, geachte lezers, is dan het einde gekomen. Laten 
we als mannen van elkaar scheiden. Sta pal in dit 
leven, tracht het bestaan op school met de moed der 
wanhoop voort te slepen. Spiegel u aan de grote 
mannen, die u voorgingen, en zie, de overw~nning 
komt onvermijdelijk. Wees een stut voor elkaar en 
een steun voor de leraar. U kunL niet zonder elkaar. 
Het ga u allen goed! Vaarwel, ik groet u' allen zeer. 

M. Babeliowsky, 5 R 2 



OP HET ZILVEREN SCHOOLFEEST 
Een interview met Pater-Rector 

In verband met de snel naderende viering van het 
25-jarig bestaan van onze school, gingen en gaan er 
talloze geruchten. Om nu het ,,werkelijkew van het 
-,,niet-werkelijke" te  kunnen onderscheiden, wendde 
uw reporter zich tot Pater-Rector en deze bleek gaar- 
ne bereid om waardevolle inlichtingen te  verschaf- 
fen. Aan de hand van deze inlichtingen was het 
mogelijk het volgende beeld te construeren: 
Het zilveren jubileum van het Triniteits-Lyceum zal 
gevierd worden in een feestweek, welke duurt van 
28 October tot 2 November. De bisschop van Haar- 
lem, Z. H. E. Mgr. J .  P. Huibers, heeft zich bereid 
verklaard, het feest plechtig te openen met een 
pontificale Hoogmis op Dinsdag 28 October. 
De reunie van oud-studenten zal plaats hebben van 
31 October tot 2 November. Het reunie-comite heeft 
recds e e ~ m a a l  vergaderd maar over haar plannen 
is nog niets naders bekend. 
Op muzikaal gebied is op het ogenblik onder leiding 
van pater Diivergé de- ,,schöpfungW van ~ o s c ~ f i  
Haydn (1732-1809) in studie. 
Wat het toneel betreft: opgevoerd zal worden ,.Le 
Bourgeois Gentilhomme" van den Fransen blijspel- 
dichter Molière (1622-1673). Dit Comédie Ballet is in 
1670 in enkele dagen tijds door Molière geschreven 
tot ,,divertissement du Roi-Soleil". Voor dit stuk 
zijn 3 opvoeringen geprojecteerd, waarvan één mid- 
dagvoorstelling. De regie is in handen gelegd van 
een vakman, nl. van de bekende regisseur Tom Ros 
uit Hilversum, die vooral zijn sporen verdiend heeft 
met het regisseren van schooluitvoeringen. 
Elders in dit blad is iets te lezen over de plannen 
aangaande de kermisexploitatie. 
Natuurlijk wordt er ook een gedenkboek uitgegeven, 
waarin de heer G.  J .  Paulides de geschiedenis van 
de school zal behandelen. I n  datzelfde boek zal de 
heer drs. P. M. J. Hokkeling een terugblik werpen 
op de sportieve prestaties van onze school in deze 
25 jaren en de oud-leerling P. Fransse op de cul- 
turele. 
In de feestweek zal op een apart daarvoor gestelde 
dag het 25-jarig jubileum van zes onzer leraren ge- 
vierd worden. De betrokkenen zijn de heren: Drs. 
A. J. C. Blaas, Drs. N. C. Andriessen, Drs. A. M. Ju- 
lianus, Drs. L. C. Tñeunis, M. P. J. van der Weiden 
en S. Hooy. 
Bovenstaande gegevens zijn absoluut vaststaand. Er 
komt echter nog meer, maar nadere berichten zullen 
te zijner tijd bekend gemaakt worden. 
Na het verkrijgen van deze inlichtingen dankte ik 
Pater-Rector voor zijn zeer gewaardeerde medewer- 
king 'en ik sprak de hoop uit, dat deze feestdagen 
mogen worden een week, die we nimmer zullen 
vergeten. En dit feest kan slagen, dit feest moet 
slagen. . . . maar dan moeten alle Tririitariërs wakker 
worden uit hun chronische slaap en loskomen uit 
hun apathie. Dan moeten alle Trinitariërs hun volle 
medewerking verlenen, als er een beroep op hen 
wordt gedaan. Wanneer allen, leraren en leerlingen, 
medewerken, zal dit feest zeker worden tot iets on- 
vergetelijks. John Verdegaal V a 

Wie wil  ec Kc-)tt W&IG? 
Uit een onderhoud met Pater Rector vertelt een van 
onze redacteuren over de plannen voor het a.s. zil- 
veren feest van onze school. Daar is dus ook een 
Kermis geprojecteerd in en rond het Lyceumgebouw. 
Wat denken jullie van dat plan? Een kermis dus, 
die voor het grootste gedeelte door jullie zelf wordt 
uitgedacht, in elkaar getimmerd en aan de draai 

gehouden. Mjj dunkt dus, dat  dit voor ons allen, 
onze familie en reunisten een gezellig feest kan 
worden. Als jij met Dr. Fuss om het hardst op de 
kop van Ju t  mag slaan, dan geeft dat  een band 
met de wiskunde, die de eeuwen kan trotseren. En- 
fin, zo zijn er nog de prachtigste combinaties te  
bedenken. Maar dit blad wordt ook op de docenten- 
Kamer gelezen. . . . en ik moet dus aan mijn eigen 
hoofd denken. 
Als ik echter overweeg hoe de Actie Eigen Werk met 
de allergrootste moeite een paar knapen in beweging 
kreeg, hoe de Interscholaire Tournooimiddag door 
een minimum van Trinitariërs werd bezocht, hoe 
de meesten je met grote ogen aankijken ais je hen 
vraagt of ze de teken- en har~denarbeidtentoonstel- 
ling in het Frans Halsmuseum hebben bezocht, als 
ik op mijn vingers het handjevol supporters nog eens 
tel, die bij de finale vail de stedelijke schoolvoetbal- 
competitie onze mannen moest aanvuren, dan zou ik 
me onzeker gaan voelen, wanneer ik niet zeker wist, 
dat  geheel onze school achter deze plannen staat. 
Door de Rector ben ik benoemd tot opperspullebaas. 
Ik hoop, dat  je iets begrijpt van de toekamstmoge- 
lijkheden, die daar in zitten. Ik  zie die toekomst zo. 
Een staf van medewerkers ga ik om me heen ver- 
zamelen en dat zijn zulke flinke lui, dat ze op een 
gegeven dag tegen mij zeggen: ,,Ga nu  maar wat 
geschiedenis studeren en laat ons die kermisorgaili- 
satie over, dan komt er misschien nog iets vvan 
terecht". 
Daarom, Trinitarier, doe nou eens heel gek, doe 
nou eens iets wat je misschien nog nooit gedaan hebt 
en kom persoonlijk of als afgevaardigde van een 
groep, van een klas, mij vertellen, da t  je een idee 
hebt, dat je dit of dat, b.v. een schiettent, een pof- 
fertjeskraam, voor je rekening wilt nemen, dat  je 
op een of andere manier wilt meehelpen. 
We gaan dan een klein werkcomité vormen, dat mij 
Ier vroeg of laat uit zal drukken. 
Ten slotte lag het in  de bedoeling het batige saldo 
van dit festijn voor de Missie te bestemmen. 
We hebben een steekproef gehouden bij vier wille- 
keurige zaken in  Haarlem: zij waren onmiddellijk 
bereid voor dit schone doel ons enige prijzen af te  
staan. Je  begrijpt, ook hier ligt nog een enorm werk- 
terrein, waaraan ieder kan meedoen. 
Geeft mij dus nu eerst de verzekering van jullie 
steun, zodat wij met een gerust har t  kunnen be- 
ginnen. 
Zich minzaam aanbevelend, p. V. J. vutjens, 

de voorlopige spullebaas van het 
Lyceum-Lunapark. 

GOEMANS - 
De Puddingpoederspecialisten 
SINDS 1907 

Van der Horst I 

Uw Wasserij 
Bleekersvaartweg 1 1 ,  Heemstede - Tel. 28188 - 

m 

I Slechte cijfers 2 UW adres voor bijles in: 
Grieks, Latijn, Moderne talen I 
en Bijvakken is: I BenJanren. lur.Stud. Pieter Kiesstr.26. H'lm. 



Z I J L H O E V E "  
ZIJLWEG 159 bij d e  Julianalaan 

OVERVEEN - TELEF. 14425 

Koloniale waren 
Fijne Vleeswaren, 

TECHNISCH BUREAU 

THEO BONARIUS 

Soendaplein 34 - Telef. 13783 - Haarlem 

Speciaalzaak voor inrichtingen en gestichten 
Nassalaan 20 - Haarlem c Telef. 14229 

ONZE NIEUWE PRIJSVRAAG 
(Ingezonden door G. Kroon uit 3d) 
1. onf atsmnlij k 
2. fractieleider 
3. ten dele 
4. rangtelwoord 
5. vrucht 
6. ongebruikt 
7. dorp in N.-Brabant 
8. een erfenis ontvangen 
9. product van de walvis 

10. bond van handelssteden 
11. afnemen van het getij 
12. prinses i 

13. dorpsgem.eenschap 
14. week 
15.- Zijlweg 4 
16. gedenkteken 
17. toeristencentrum 
18. profeet 
19. bekend persoon uit de Haarlemse geschiedenis 
20. van jezelf 
Elk in  te  vullen woord bestaat uit 5 letters. Als men 
de woorden onder elkaar plaatst, vormen de letters 
uit de eerste en de derde rij, gelezen van boven 
naar beneden, een op het Triniteitslyceum zeer be- 
kend gezegde. Onder de inzenders van goede oplos- 
singen, die tot 1 Juni a.s. door de redactie worden 
ingewacht, wordt f 2.50 verloot. 

OPLOSSING PRIJSVRAAG: 
.,WIE ZEI DIT OOK WEER?" 

1. Pater Vogels. 2. Pater Retera. 3. Pater Vandalon. 
4. Dhr. Alders. 5. Drs. Andriessen. 6. Drs. Babe- 
liowsky. 7. Drs. Blaas. 8. Dr. Fuss. 9. Drs. Gieling. 
10. Ir. van'der Heijden. 11. Drs. Hoek. 12. Drs. Julia- + 

niis. 13. Dhr. Kat. 14. Drs. Kokkelkoren. 15. Dhr. 
Meesters. 16. Dr. Terstegen. 17, Drs. Theunis. 18. 
Dr. Rekveld. 19. Dhr. Verberne. 20. Drs. Verhaak. 
Er waren 7 inzenders, van wie er 3 de oplossing goed 
hadden ( !)  
De gelukkige prijswinnaar was J. H. v. Schie uit 
4 A 1. 

I+ Drukkerij St. Jacobs Godshuis 
DRUKWERK IN ELK GENRE I 

I it 

Antoniestraat 7-11 - Haarlem - Telef. 10740 

P. VAN NIEL 
GROOTE HOUTSTR. 90 

Haarlem - Telefoon 12160 
. i111 

TH. JANSSEN DE VOGEL 
Het adres voor FIJNE Vleeswaren 
Met 40 jaar ervaring. 

LEEGHWATERSTRAAT 21 

TRINITEITSLYCEUM 

'K.O.M.T., 
Koopt bij hen die onze 
Missie-Kermis helpen sla- 
gen met hun gaven: 

e 

A N T O N  BOSSE, 
Kantoor-Boekhandel, 

Barteljorisstr. 12, Haarlem 

H. en J. L A M P, 
Luxe- en Huishoudelijke artikelen, 

Barteljorisstr. 18, Haarlem 

H E N R I  BENDE 
Drogisterij, 

Zijlstraat 75, Haarlem 

Bloemenmagazijn LIPMAN 
Zijlstraat 25, Haarlem. 
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