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VERRAAD !!! 
Iedereen is bij het horen van het lijdensverhaal ongetwijfeld 
vervuld van afkeer voor het lugubere verraad dat Judas pleeg- 
de toen hij Christus met zijn vriendschapskus aan zijn vijanden 
overleverde. 

ik heb mezelf wel eens afgevraagd of deze Judas niet een af- 
schrikwekkend voorbeeld betekent voor de mensheid. Wij 
allen immers verraden Christus dagelijks in onze medemens, 
Hoevelen kussen wijzelf niet om hem enige ogenblikken later, 
achter zijn rug te vermoorden met spot en laster, alleen om 
onszelf beter en sympathieker te doen schijnen in vergelijking 
met hem? Wij juichen met de massa mee wanneer iemand iets 
groots verricht beeft, terwijl we hem in ons hart vervloeken 
omdat wijzelf niet op het idee kwamen. - Zeker, wij zijn 

,~rerontwaardigd bij de satanische behandeling van mensen 
als Kardinaal Mindszenty, maar bewapenen we ons wel op 
de juiste manier? Hier helpt immers geen verontwaardiging 
noch kanonnengeweld! 

Zodra wijzelf geen verraad meer plegen tegenever anderen, 
dan pas zal het communisme geen reden van bestaan meer 
hebben. 

Gerard Michon 4 A. 

Wist U, dat die bij ons op school ook voor.. 
komen? Nee, reden tot schrikken is er niet; 
ze zijn al achter de rug en blijven voorlopig 
weer achterwege. De ramp trof hier Tolle 
Lege: de vergadering der,,oudenW werd weg- 
gevaagd en jong volk vol energie en moed 
zette zich op hun zetels. Toen wij, de nieuwe 
redactie, enkele dagen na de felle debatten 
- waarbij de opwinding tot een dergelijke 
graad steeg, dat de voorzitter bijna een 
tafel en passer' aan flarden sloeg - 
weer tot bezinning gekomen waren, kwa- 
men er gevoelens van schaamte en mede- 
lijden op. Allereerst moesten we bekenner, 
(tot onze spijt) dat wij (het schoolorgaan in 
pr'ima conditie overnamen. 
De lieftinkiaanse neigingen van Gerard 
Dirks redde haar van een dreigende bank. 
roet en Harry v. d. Eerenbeemt wist met 
zijn Zijlwegkroniiek (en vele andere artikelen 
en vooral met zijn van kunstzin sprekende 
schetsen ons blad van een inhoud te verze- 
keren. Een andere naam kwam ter sprake: 
Frans Grosfeld, van de Schoterstraat, waar- 
van hij de kronieken schreef. Niet slecht - 
maar dan zijn andere werken: wel, we wa- 
ren het er allen mee eens: daar zat wel wat 
in. Theo Luypen onderscheidde zich door 
zijn bemoeienissen buiten ons eigen school. 
gebiedje, terwijl ook Gerrit Ruigewaard hier 
rondsnorde en zijn indrukken en kritieken 
rondstrooide. 
Last maar zeker niet least stond onze sport- 
redacteur daar; de man die dikwijls buiten 
adem alle sportgebeurtenissen afholde. Uit- 
persing noemden wij het; ook een fout van 
het ,,Anoien Regime". Alles bijeen kwamen 
wij echter toch tot de s l~ t som dat we deze 
,,oudenv moesten bedanken voor hetgeen zij 
ons nalieten. 't Geluk was met ons: er was 
geen ondersoheidingsmateriaal. Wij waren 
dan voor ons geweten nog verplicht geweest 
hen die versierselen op de buik te spelden. 
Er kwam een solemnele stemming onder 
ons, toen de volgende te? sprake kwam: 
Pater Hutjens. Ja,  de man die T. L. het vo- 
rige jaar met raad en daad heeft bijgestaan 
en die zich opnieuw bereid verklaarde het- 
zelfde te doen. Wij waren van zo'n dank- 
baarheid vervuld, dat we geen woord hier. 
van over onze lippen konden krijgen. 
Maar hiermede willen wij 'n woord van dank 
richten aan geheel de schoolgemeenschap, 
waaraan dit blad haar bestaan dankt. 
En we voegen hier meteen aan toe, dat we 
hopen dat wij in de genade mogen vallen bg 
U allen en dat U op 't eind van dit redactie. 
jaar kan zeggen: ,,Ons Tolle Lege is nog al. 
tijd weer best." Redactie. 
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OFFENSIEF VAN HET KATHOLICISME 
KRITIEK EN 

EEN GLOBALE CRITIEK OP EEN GLOBAAL WERELDOVERZICHT 
i 

Ir1 de navolgende critiek op het ,,Offensief van het anders, het bidden beletten kan, door het licht aan 
Katholicisme", zullen wij het bewuste artikel ,,op te draaien. 
de regel" volgen en door een beter begrip zouden Kan deze tactische fout van de ,,Kerkw niet te niet 
wij het prettig vinden, als U het laatste T.L.-num- gedaan worden, door de kerken zo in te richten, 
mer er nog even bij zoudt willen slaan. dat de ene.helft, laten wij zeggen, de kerkboeklozen, 
Schrijver vertelt ons allereerst iets over een Missie- in schemer kunnen bidde-n, en de andere helft, de 
blad, waarin op één foto een klein naakt neger- kerkboekhebbenden, in het licht? 
kindje staat - van God en alle mensen verlaten W a t  zou het verschrikkelijk zijn als de minder-ge- - 'en op de andere foto, in schril contrast met dc voelsmens, zijn kerkboek weg zou moeten leggen. 
eerste, een troep lachende nikkertjes, met nette omdat het lezen daa3rin geen bidden is. 
hemdjes aan. Dit is inderdaad een onhebbelijke Een jongen, die niet zoals U, Mijnheer Grosfeld, 
gewoonte, die wij zo af en toe moeten signaIerel. het vermogen heeft, eigen woorden te formuleren 
Met de schrijver hebben wij een hekel aan een hele- en eigen gedachten te kristalliseren tot een gebed, 
boel hemdjes en aan alleen-maar lachende gezich- bidt toch, alleen al, doordat hij moeite doet, te bid- 
ten; niet omdat wij resp. voorstanders van naakt- den, al is het ,,dan ook maar" uit een kerkboek. 
cultuur en Schopenhauerianen zijn, maar omdat Is het werkelijk willen en de moeite, het te kunnen, 
dit er wel wat al te dik op ligt en zeker niet i r i  God niet aangenaam? 
overeenstemming is met de werkelijkheid. Is dit geen bidden? 
Maar is een dergelijke handelwijze typerend voor 
de Katholieken en hoort dit alles thuis onder cle In het volgende gedeelte is de schrijver op zijn 

rubriek: ,,Offensief van het Katholicisme" of, om ,,Sturm und Drangerigst"; er is geen touw-meer 

niet ine dezelfde fout van de schrijver te vervallen, aan vast te knopen. Deels zijn de beweringen 

onder de titel: ,,Offensief van de Katholieken"? apert onjuist; deels zijn het slagen in de lucht. Om 
een voorbeeld m geven: schrijver heeft maar zeven de heer J- Kru~sman.  Wij durven er nodig om ons te dat a )  het ~ i -  recht voor uit te komen en achten het geen schan- 
beralisme en Darwinisme in de kern goed en on+ de: Wij kennen noch de genoemde heer. noch zijn aantastbaar waren (waarom dat waren? ) ; b) zon-. boeken. En al zou hij nationaal bekend zijn, inter- 

nationaal is hij dat zeker niet en kunnen wij hem der veroordeling van het Liberalisme ,,nu het Com- 
munisme en Socialisme als gevaren-producenteq niet beschouwen als een bevoegd autoriteit, die de uitgeschakeld waren geweest.. en c )  - of dit mening weergeeft van de doorsnee-Katholiek. Als genoeg was - dat dan ook nog ,,Nederlandsch In- de schrijver het niet eens is met de heer Kruysman, dië.. op de landkaart had gestaan+ Wij U d wie dan ook, laat hij dan, Óf een briefje schrijven er echter op, dat dit nog maar een kleine bloem- aan de desbetreffende persoon of personen, óf een lezing is; er zou nog meer aan te halen zijn, maar critiek schrijven in T.L., zonder echter de aandui- 
wij moeten ons beperken en aldus: want hei ding: ,,Globaal wereldoverzicht" te gebruiken, of 

het Katholicisme er bij te slepeh, terwijl het Katho- Liberalisme was in kern goed en onaantastbaar". 

licisme maar één interpretatie kent; die van de Als dit zo was, of moet het ,,isw zijn, dan heeft de 
waarheid. Kerk met Haar veroordeling niet alleen een tac- 

tische fout begaan! Maar tactisch fout of gewoon 
wat een tact is er nodig in de heilige stra- fout; schrijver tracht ons de ,,onaantastbare kern" 
tegie van het .~h~.~~~~d~~, wat heeft de ~~~k aan te tonen, door een zinnetje - volkomen uit zijn 
een zware taak! verband gerukt z te publiceren, terwijl hij er nog 

een theatrale snik aan toevoegt. Dit is wat al t< 
Kon ze maar met simplistisch. Consequent vanuit het Liberalisme re- 
jes e' lichteffecten' Wat 'Ou er dan gebeden denerend, komen wij tot een volgende - 
worden! wij citeren c: ,,Het is strijdig met de aard van 
Hoeveel mensen worden niet voor eeuwig onge- de Staat dat het Staatsgezag weldadig zij. Het 
Iukkig, omdat ze het zonder dit alles moeten stellen, Staatsgezag behoort niet verder te gaan dan de sa- 
want, men zal het niet ontkennen, het gebed is van menleving tegen verstoring te beschermen. Daarom 
zeer grote waarde. geen armenzorg, al moet de Staat er wel voor zor- 
W i e  niet tot God komt met zijn vreugde, berouw gen dat alle leeglopers, die geen middel van be- 
en verdriet, zal nooit de eeuwige zaligheid ver., staan hebben, voor de veiligheid van anderen on- 
werven. schadelijk worden gemaakt". Zelfs met een meest 
Hoe jammer, dat een pastoor, een koster of iemand elementaire kennis van het Liberalisme, moet men 



erkennen, dat het geciteerde in het Liberalisme zijn 
rechtvaardiging vindt. 
Dat alles, ook het goede, van het ,Liberalisme ver- 
oordeeld is, is pertinent niet waar. Zie hiervoor de 
bulle,,Quanta Cura" jen de ,,Syllabus" van Pius IX. 
En dan nog iets: het Liberalisme is pas loficiëel ver- 
oordeeld, toen het Socialisme # in al zijn vormen - reeds vaste voet aan de grond gekregen had. 
De bewering, dat het Socialisme en Communisme 
zonder veroordeling van het Liberalisme, als ge- 
vaar-producenten uitgeschakeld zouden zijn gez 
weest, is ook al hierom.. . . . . nou ja! Juist het tegen- 
overgestelde is het geval: doordat de Katholieken 
4 N.B. met het Evangelie in hun haad d zolang 
met de Liberalen in hun passieve houding ten op- 
zichte van de sociale problemen bleven volharden, 
heeft het Socialisme alle kans gekregen. Ter oriën- 
tatie: in de ,,Liberale tijd" in Nederland, is, naar 
ons beste weten, slechts één sociale wet tot stand 
gekomen: het kinderwetje van Van Houten. Ver- 
der zouden wij Trumaq geen Liberaal durven 
noemen, maar Democraat, of President van een 
kapitalistisch land. 

Mogen wij vervolgens een paar vragen stellen: 
Wanneer kunn'en wij spreken van een Christelijk 
Staatsbestuur en: Werd er in de Middeleeuwer1 
niets gedaan voor melaatsen enz.? Trouwens de 
sociale problemen van voor e n a a  het Liberalisme 
zijn niet te vergelijken en, door de industriële re- 
volutie, ook van geheel andere aard, 

En nu wat betreft het Darwinisme. Van een Ker- 
kelijke veroordeling, zoals dit bij het Liberalisme 
het geval was, is ons niets bekend. De Kerk heeft 
slechts hier en daar tactische wenken gcgeveri. 
Gelukkig maar, .want het standpunt dat de Kerk 
dienaangaande heeft aangenomen en aanneemt, is. 
wetenschappelijk gerechtvaardigd, of om het ster-/ 
ker uit te drukken, het enig juiste standpunt. 

* * *  
...... ,,Zolang een brave burger zelf nog geen last 
heeft van het een en ander, negeert hij het." , 

Goddank zijn er veel bewijzen van het tegendeel te 
vinden. Dit zou bovendien rechtstreeks tegen 'de 
sociale natuur van de mens ingaan. 
,,L'histoire se répète," maar de omstandigheden zijn 
niet dezelfde. Toen de Christenheid optrok tegen 
de Islamieten, kon men spreken van eeh eenheid 
contra een andere. 

Heel Europa was katholiek. Europa was 'n eenheid. 
Jerusalem was door de Moharrimedanen ingenomen. 
Zij voerden een heilige oorlog, wij beschermden 
onze bondgenoten, onze rechten en onzebezittingen 
Wij slapen niet! Het laat ons niet koud, wat er 
in het Oosten gebeurt, Als wij werkelijk ,,het een 
of ander", waarvan wij nog geen last hebben, ne- 
geren, hoe is dan onze houding te verklaren? Le- 
ven wij rustig, en laat alles ons inderdaad koud? 
Hoe kunnen wij een moderne kruistocht organise- 
ren en uitvoeren? Waar  is de eenheid in Europa, 
waar is de eenheid in mening en oordeel? En al 
zouden we, wat dat betreft, in staat zijn, georgani-, 

seerd ten strijde te trekken, zou het veel ,baten? 
Rusland is inderdaad sterker dan wij, en als wij 
overwonnen, wat zouden wij dan bereikt hebben? 
Veel strijders die wij tegenover ons zouden krijgen, 
zouden gedwongen zijn te vechten, voor een zaak, 
die de hunne niet is. Boeren en arbeiders zouden 
overwonnen worden, gedwongen communisten. 
Wij  moeten het communisme vernietigen, niet de 
Russen. Moeten we dan niet in ons eiaen land be- u 

ginnen? Als wij werkelijk een kruistocht beginnen, 
gaat het tegen het communisme, dat niet alleen in 
Rusland te zoeken is. 
En kunnen we tegen een stroming, een geest, een 
denkbeeld strijden met een atoombom? 

Wij  bereiken meer met onze geestelijke bom, het 
onoverwinnelijke wapen ,,Naastenliefdeo. 
Maar we moeten dit wapen zo perfectionneren, dat 
het doel treft, zo volkomen, dat elk communisme 
verdwijnt. e 

De gruwelen in Rusland zijn een straf,-die door ons 
gedrag verdiend werd. W e  moeten die straf niet 
gelaten ondergaan, maar zien te verlichten, door 
goedmaken, zoveel we kunnen. Daar zal meer baat 
bij gevonden worden, zowel voor de verdrukten 
als de verdrukkers. Wij  hanteren geen wapens van 
de wereld. wii vechten met God samen. en wii , , 
overwinnen. Wij  moeten de vrede zien te bewa- 
ren. anders redden we niets. doch verliezen alles. 
Dat er geen helden meer zijn, behalve die paar 
uitzonderingen, moeten we tegenspreken. Staart U 
niet blind op de in het oog springende helden. Ie- 
dere Rus, die God getrouw blijft, is een held! 
Iedere kloosterling, die alle genoegens ontvlucht, 
is een held! 
Ieder mens, die zijn dagelijkse plicht doet, is een 
held, omdat hij zichzelf overwint. 
De aanhaling uit Professor Rotame's rede, ,,de 
verantwoordelijkheid valt op mij terug", heeft U 
wel erg ongelukkig in Uw artikel opgenomen.- 
Professor Romme heeft zich ongelukkig uitgedrukt, 
maar de centrale verantwoordelijkheid valt inder- 
daad op hem, als fractieleider, terug. 
Hirschfeld kon waarschijnlijk meer voor ons doen, 
door op zijn post te blijven, evenals de spoorweg- 
mannen, door die te verlaten. 
W a t  'n geluk overigens, dat de dictatoriale K.V,P.- 
vertegenwoordiging om de paar jaar veranderd 
kan worden. Als het merendeel van de leden der 
K.V.P. het nier eens is met de politiek van- hun 
vertegenwoordigers, dan zal het dictatorschap niet 
van lange duur zijn. 

W a t  Indonesië betreft: 
Weet U, Mijnheer Grosfeld, of deze oude toestand 
gehandhaafd kon worden? 
Kunt U voorspellen, of er geen revolutie gekomen 
was? 
Dat volk heeft, evenals wij, recht op vrijheid en 
onafhankelijkheid. 
Wij  hebben er ook voor gestreden. 
Misschien was zonder wereldoorlog de overdracht 
wat later tot stand gekomen. 



Als wij ons in Indonesië niet 'zo 
liberaal gedragen hadden, en als 
we ons niet zo hadden volgezogen 
en rondgegeten op de ruggen van 
de geknechte Indonesische arbei- 
der, dan zou in elk geval de har- 
monie tussen de beide landen meer 

' te roemen zijn. 
H. Gimbrère 5 A. 
H. v. Beek 5 A. 

Offensief van het Katholicisme, 

Hoewel ik de weergaloze sponta- 
niteit van de schrijver ken en deze 
ook in hoge mate waardeer, ben 
ik het toch niet altijd eens met de 
uitingen van de sprankelende 
geest, die de schrijver ontegenzeg- 
gelijk eigen is. Het is bijvoorbeeld 
onjuist de schrijvers van een mis- 
sieblaadje, van een boek, en licht- 
aandraaiers in stemmingsvolle 
kerken te vereenzelvigen met her 
Katholicisme, welke indruk in ver- 
band met de titel en de inleiding 
toch minstens gewekt wordt. 
Noch die schrijvers, noch alle 
geestelijken, noch de Paus, noch - 
de heiligen zijn het Katholicisme. 
Zij allen maken deel uit van het 
Katholicisme maar zij zijn het niet. 
Ik twijfel geen moment aan de 
goede bedoelingen, waarmee dit 
stuk geschreven is, maar het spre- 
k e ~  van op commando meelezen 
van onnatuurlijke gebeden, ik kan 
dit niet misverstaan, wanneer het 
gaat over de gemeenschappelijke 
gebeden van H E T  OFFER,  doet 
mij en waarschijnlijk nog vele an- 
deren op z'n zachtst uitgedrukt 'n 
weinig geringschattend aan. Bo., 
vendien is de H. Mis een Offer 
waaraan o p d e  beste wijze juist in 
gemeenschap deelgenomen kan 
worden. Het is echt liberaal, te 
denken dat de tijd onder de H. 
Mis uitermate goeq geschikt is 
voor een persoonlijke vereniging 
met God. De gemeenschapsidec- 
kent het liberalisme immers niet 
zoals wij deze kennen. Een tac- 
tische fout is het niet. Het zou ecni 
tactische fout geweest zijn wan- 
neer iedere persoonlijke vereni- 
ging met God verboden was. 
Maar er zijn nog andere uren dan 
juist de tijd onder de H. Mis. 
Om I e  eindigen zou ik met Dr. 
Delfgaauw willen zeggen: Overi- 
gens op veel punten alle waarde- 
ring. 

Ton Knötschke (5A Sch.) 

UIT ANDERE SCHOOLBLADEN 
Zoals elke n*ieuweling betaamt, wierp ik mij met vurige ijver op de 
stapel bladen, die een groot deel van het schoolleven buiten ons 
eigen grondje vertolken, Daar ik slecht op de hoogte ben van de 1 

moeilijkheden waarmede de diverse redacties te kampen hebben, 
zal ik me van, veel kritiek moeten onthouden. 
Als eerste kreeg ik het keurig verzorgde miniatuur blaadje ,,Het 
Houweel',' in handen. Dit orgaan dat met haar goed gebroken com- 
positie zeer prettig leest, is nog in het gelukkige bezit van een- 
voudige maar goede artikelen, afkomstig van de Haarl. Dreefschool. 
De ,,Raeckse Tolk" komt met een'nieuwe rubriek uit - Het goede 
boek --. Een aardig werkje kwam voor in het artikel ,,Kunst???" 
Het was het gedicht in ,,progressieve style" onder de titel: Lezing 
over Jazz-muziek (Origineel???). Aan het adres van ons hockey- 
team kwam terecht het verwijt van het laten verlopen van een te 
spelen wedstrijd op 30 Dec. '49. 
Uit ,,De Bak" van de Rijkskweekschool las ik dat in het door zo- 
velen maar al te benijde Amerika in 1950 het aantal analphabeteri 
6 mill. bedraagt terwijl het tot 8 mill. zal stijgen in '60. De H.A.R. 
K.U. (Haarl. Radio Kweekschool Unie) zond een zeer spannende 
voetbalreportage uit over een wedstrijd tussen leraren en leerlingen. 
Vervolgens werd propaganâa gevoerd voor het gebruik van een 
wereldtaal (op school ook?). 
,,PrimitiaeU verkondigde het nieuws dat half April een opvoering 
zal plaats vinden van ,,Les Précieuses Ridicules" van Molière - 
zou er hier nog één zijn, die het niet wist!! - De lagere klassen 
geven er blijk van onnozelheid; men juichte er bij de aanvang van 
een meetkundeproef (Dit is Sancta Maria!). 
,,Grote Haarlemmers" is de.nieuwe rubriek getiteld, waarin VOO*.- 

eerst Henri de Greeve (eigenlijk Amsterdammer) werd beschreven. 
Waarschijnlijk zou er meer interesse bestaan voor zijn. verleden en 
afkomst, want juist zijn tegenwoordige populariteit veronderstelt 
een bekendheid voor de meesten met zijn hedendaagse bezigheid 
en streven. 
De vertegenwoordigster van ,,Het Vodje" van de Meisjes H.B.S. 
uit de Tempelierstraat, arriveerde door een foilt van onze -zijde te 
laat in de schouwburg om bij de proloog van ,,Bloed en Liefde" 
aanwezig te zijn. Zij gaf echter over het meegemaakte deel haar 
beschouwing. Onze ,,damesv schenen wel in de smaak gevallen :e 
zijn, al werden flintneigingen niet onopgemerkt gelaten. W e  kre- 
gen het compliment van een zeer actieve toneelgroep te bezitten, 
Daar schijnen ze ook wat in petto te hebben. Een echte Thriller, 
met revolvers en leraren! 
Uit ,,Mirabile Lectu" van het Haarlems Gymnasium merkte ik op 
dat daar een formele slag aan de gang is tussen de Alpha's en de 
Bêta's, waarbij zelfs Einstein betrokken is. 
Het orgaan van het Montessori-Lyc. ,,Elswoud" maakte een nieuwe 
vondst bekend: ook Limonade gaf reden tot vrolijkheid. (Zat daar 
wat in of achter?). Een interessante verhandeling werd gegeven 
over PaulJ3offman. 
,,BrandingH, het orgaan van het St. Janslyceum uit Den Bosch, 
maakte melding van de viering van Rectorsdag op 16 Febr. Met 
de gebruikelijke plechtigheden en muziekvoordrachten, declamaties 
en vele andere werken, waaraan 50 jongens deelnamen, werd de 
dag als goed geslbagd beschouwd. Kort daarop was de school in 
Carnavalsstemming gehuld. Aswoensdag kwam dan als dag van 
bezinning en lege portemonnaies. Er bestaat op die school een al 
ver gevorderde volley-club2 
Z o  kwamen al verschillende bladen onder het ontleedmes. 
Tenslotte wil ik op deze wijze mijn dank uiten aan de redacties van 
alle schoolorganen waarvan ik de exemplaren ontving. 

Puck. 



( 1  685-1 750) 
door: NIC. TROMP V1 

,,Nun da Er hingegangen, haben die 
Menschen ihn vergessen, seine Musik 
kommt nur noch selten zu Gehör, und 
an die Söhne Friedemann und Emanuel 
denkt man mehr in dieser Zeit als an- 
ihren Vater; aber ich kan nicht glauben, 
dass dies immer so bleiben wird". 

Anna Magd. Bach. 

Dit schreef de vergeten weduwe van 
Johann Sebastian in 1757. De grote 
Bach was zeven jaar tevoren gestorven: 
de erfenis was verdeeld: 5 cembalo's en 
clavichorden, twee luitclavecimbels, een 
klein spinet, één kleine en twee grote 
violen, drie viola's, twee violoncello's, 
een basviola, een viola da gamba en een 
luit: instrumenten, die hij in de loop der 
jaren had aangeschaft én stapels com- 
posities, die bij de gevierde zoons op 
zolder lagen te vergelen als stapels ouds 
kranten, en waarvan er af en toe wel 
eens een wegraakte. 
Bach's nagedachtenis ging schuil achter 
spinnewebben en duimendik stof. 

De- kleine groep idealisten, die Bach 
beschouwden als een onsterfelijk genie, 
stierf uit, zonder enig 'begrip voor 
Bach's muziek ge%ad te hebben en er 
gingen bijna honderd jaar over heen. 
vóór men Bach weer ging opgraven, een 

taak, die e r  door de loop der jaren niet eenvoudiger op ge- 
worden was, gezien het feit, dat er van Bach's werken prac- 
tisch geen enkel stuk in druk was verschenen. 
En nu, na 200 jaar, zijn de idealisten van toen ten volle in het 
gelijk gesteld. Bach wordt in zijn grootheid erkend en 1950 
wordt zonder meer het Bachjaar genoemd, omdat de meester 
200 jaar geleden stierf. 

Bij zijn portret. 

Als we Bach's portret vergelijken met dat van Handel, dan 
valt het ons op, hoe stroef en ernstig zijn kop is, hoe eenvou- 
dig zijn kleding en pruik. Handel ziet eruit als een fiere, zelf- 
bewuste vorst, met rijke zilveren krullen en een met goud be- 
stikt kleed. 
Dit verschil in uiterlijk tekent het verschil in geaardheid: Bach 
was een eeneoudig, spaarzaam man, die eenzaamheid en stilte 
zocht, Handel een trotse figuur, die groot geld verdiende en 
waag op de voorgrond trad in de wereld waar hij gevierd was. 
Dit portret tekent Bach ten voeten uit: een geweldige ,,Riesen- 
kopfe" met sterke trekken, die al de kracht van zijn wezen ver- 
raden: een geniaal voorhoofd, samengetrokken wenkbrauwen. 
waaruit zijn concentratie en ingespannen werken spreekt: een 
paar ogen. bijna dichtgeknepen, omdat hun licht bij het voort- 
durend afschrijven van muziek bijna was uitgedoofd: een 
brede, beweeglijke mond met een gÒedaoedige glimlach in Qc 
mondhoeken: een vierkante kin: een streng en ernstig gelaat. 

Zijn veelzijdigheid. 
't Is bijna ondoenlijk, in een kort bestek als dit een veelzijdig 
senie als J. S. Bach helder te belichten. ,,Es gibt nur einen 
Bach", riep Friedrich van Pruisen uit, toen Bach voor hem 
improviseerde, en het is de volle waarheid: er is maar één 
Bach, ondanks de lange reeks musici die stammen uit het ge- 
slacht Bach. Tohann Sebastian steekt met kop en schouders bo- 
ven hen uit, hij is de bekroning, de weergaloze, de enige. 
Hij was componist, improvisator, kenner en bespeler van ver- 
scheidene instrumenten, leermeester, dirigent, en hij was in 
dit alles waarachtig groot. 

De componist, 
Juist als componist van talloze werken op allerlei gebied ken- 
nen wij T. S. Bach: door zijn composities wordt zijn roem ge- 
schraagd en voortgedragen. 
Bach was in de ware zin van het woord een vruchtbaar genie: 
het grote aantal werken dat hem overleeft is niet bijeenge- 
schraapt in een lang leven, doch is de vrucht van rijke ideeën. 
die in overvloed in hem opwelden. De oersterke concentratie 
die hiermede gepaard ging, maakte het hem mogelijk, altijd 
en overal te componeren: in een hobbelende reiskoets, waar hij 
stukken van ,,Das Wohltemperiertes Klavier'? geschreven 
moet hebben: in de huiskamer, waar een troep kleine kinderen 
speelde en ronddartelde: terwijl hij les gaf en zijn leerlingen 
over een moeilijkheid heen wilde helpen. 
Hij hechtte dan ook weinig waarde aan een of andere com- 
positie; en als moeder Bach de kinderen een standie gaf omdat 
ze een lied van hun vader als prop benutten of in stukken 
scheurden, suste vader J. S. Bach haar met een glimlach en 
zei, dat hij wel weer iets anders zou schrijven. 
Z o  spaarzaam als hij was in het gewone leven, zo kwistig 
was hij met muziek. 
Een schat van composities liet hij bij zijn dood na; naast zijn 
gewijde muziek c Bach was allereerst kerkmusicus + "zijn 
prachtige monumentale Johannes- en Matthauspassion, de 



.tweehonderd bewaarde cantates (hij schreef er tientallen 
meer), vier kleine Missen en de grote H-Mol1 Messe, staat 
een menigte profane muziek, die bijna niet is te overzien, met 
als overgang tussen geide groepen zijn orgelwerken, die zeer 
vaak een sterk religieus stempel dragen. 
Zijn kamermuziek omva't klavierwerken, waaronder het wc- 
reldberoemde ,,Wohltemperierte Klavier" + met 'n Praeludium 
en Fuga voor elke toonaard van de kwintencirkel een 
werk, dat alle musici, tot Beethoven, Mozart, Bruckner. en 
Reger toe, bestudeerden en bewonderden. ,,Das musikalischz 
Opfer" en de ,,Kunst der Fuge", de triomfen van Bach's con- 
trapuntisch meesterschap en verder talloze werken voor cla- 
vecimbel en clavichord, voor viool en artviool, voor gamba met 
obligaat klavier, voor cello, luit en daarbij nog schitterende 
liederen voor klein ensemble. 
Zijn orkestmuziek bestaat uit de zes grootse Brandenburger 
Concerten, door Bach genoemd ,,les fruits de ses petits talent.: 
pour la musique" en vier grote' Suites. 
Een heel bijzondere plaats onder al zijn werken nemen zijn 
orgelcomposities in. ' 
Het orgel namelijk, het koninklijk instrument, was zijn lieve- 
lingsinstrumet(t, waar hij met hart en ziel aan hing, waarop 
hij zijn diepste gevoelens vitzong. Blijkbaar vond zijn genie 
op het machtige orgel de beste en gevoeligste klankbodem. 
Z o  is het te verklaren, d& hij in zijn orgelwerken wellicht het 
grootst is. Indrukwekkend en statig zijn de talrijke Praeludia 
en Fuga's, warm en gevoelig zijn koralen met hun variaties. 
Zij hebben hem (tot de grote orgelcomponist gemaakt. 
Een grote pijler van vrijwel al zijn werk is zijn religieust? 
geaardheid, die hem inspireerde tot onvergelijkelijke werken 
als de Matthaus-Passion en die hem niet deed rusten vóór hij 
zich (in Leipzig) een post als kerkmusicus verworven had. 
Als een verwoording van diezelfde geest schreef Bach onder 
ieder werk: S. D. G.: Soli Deo Gloria. 
Bach was calvinidt; maar dank zij zijn inborst kreeg dit Cal- 
vinisme enige trekken van een inniger en hartelijker Piëfisme, 
wat in zijn muziek sterk tot uiting komt. 
Opmerkelijk is ook, dat verschillende zeer mooie composities 
+ merendeels voor orgel geschreven + geïnspireerd zijn op 
de dood. 
Heel zijn leven door namelijk heeft Bach een sterk verlangen 
gekend naar de dood als de noodzakelijke voorwaarde voor 
de vereniging van de ziel met Christus. Ook dit tekent Bach 
als een diepgelovig mens. 
Dit gericht-zijn op hek geestelijke heeft aan zijn werken eet1 
buitengewone diepte en sterke zinrijkheid gegeven, temeer 
'daar Bach zijn muziek zo krachtig doorleefde en zo bezonken 
weergaf. 
Zijn muziek is geen oppervlakkige weergave van een vaag 
gevoel; zij vertolkt het diepdte van zijn hart en dat alleen, want 
een bijbedoeling als het najagen van roem en aanzien wás hem 
volkomen vreemd. 
Juist om dit beginsel, dat zijn muziek diep uit het hart moest 
komen, werd Bach in zijn tijd als componist in het geheel niet 
begrepen: de menskn konden niet doordringen tot zijn hoogte, 
to t  de diepte van zijn gevoel. Gedeeltelijk verklaart het ook 
het verschijnsel, dat Bach ook vandaag aan de dag + ondanks 
de algemene erkenning van zijn genie eigenlijk zo bitter 
weinig begrepen wordt. 
Gedeeltelijk -. want wij stuiten op een tweede moeilijkheid, 
die voor zijn tijdgenoten zo zwaar wel niet geweest is: de con- 
trapuntiek, + de doorwrochte stijl, die louter melodie is. 
Bach drukt het zelf zo uit: ,,Wenn eine Stimme nichts zu sa- 

hat so muss sie schweigen. Die inneren 
Stimmen mussen fIiessen und eine wirk- 
liche melodische Linie ausweisen." 
En Anna Magdalena Bach, zijn tweede 
vrouw, laat ons zien, hoe hij dit zijn 
leerlingen aan het verstand bracht. 
,,Nie liess er eine zufallige Zufuging zu 
einem Akkord nur um der Eindringlich- 
keit durchgehen. , ,Wo kommt die denn 
her?" fragte er dann wohl halb scherz- 
haft, halb streng und strich sie durch, 
,,die ist wohl vom Himmel in deine 
Partitur gefallen?" (Dït wijst natuurlijk 
niet per se op contrapuntiek). 
Deze twee elementen, die zo ingrirpend 
weren voor zijn muziek, maken dat de- 
ze bij een oppervlakkige kennismaking 
niet dadelijk te genieten is, zodat Bach's 
muziek studie, of, anders gezegd, her- 
haaldelijk aandachtig luisteren vraagt. 
Maar geeft men zich de moeite, aan- 
dachtig en vaak te luisteren naar zijn - 
werk, dan ziet men tot zijn verrassing 
de schatkamers van Bach's muziek meer 
en meer geopend en een rijke weelde 
van onvermoede schatten in zijn bereik. 
Want  de aandacht die Bach's muziek 
eist, weet men rijkelijk beloond door een 
diep-brand'end genieten; men bemint 
Bach meer, naarmate men dieper in hem 
doordringt. 
Een student drukte eens tegenover Bach 
de indruk van een Cantate zó uit: ,,Bei 
dieser Musik fuhle ich, dass ich wenig- 
stens eine Woche lang, nachdem ich sie 
gehört habe, nicht das geringste Uble 
tuen könne." ' 

Wordt vervolgd. 

Vloaieh pikhe& en Wecpewtek- 
Een zekere heer K, die Engels geeft, tot 
leerling: ,,Maar ben ik dan zo'n schijterig 
kereltje ? Ik ben anders helemaal niet bang, 
hoor.'' 

Bij pater Distel is gelegenheid, voor men- 
sen met een lopende ziekte, een speciaal 
briefje te krijgen, met de woorden: ,,Ik mag. 
af en toe beg. Sapienti sat! p. D." 

H. R. H. the Queen of England tegen de 
heer Andriessen: ,,Ja hoor eens rare kiek, 
als je niet eens vaker komt, nodigen we je 
niet meer uit." 

Geniepige stemmen fluisteren dat de heer 
Terstegen zijn stem heeft overschreeuwd. 
Anne man! 

,,Nol Brunintg blijkt toch iemand, 
Die bang is voor niemand." 

(zie damesweekblad ,,Libelle, 17 Maart j.1.) 

Met een Pauselijk citaat tracht 5A. (Sch.) 
haar houding te rechtvaardigen. 
Waarop dhr. B.:' ,,Hier is niet de Paus de 
baaq maar de Bisschop." 



Interscholair J e ~ ~ c l t o u r n o o i  Haar lem 1950 
Jammer genoeg moest een gedeelte van dit artikeI tot dit nummer blijven Iiggen. 

Werd in " vorig nummer critiek geleverd op de Trini- avond Mulo - Kweek- en Huishoudscholen. Ik ge- 
tariiërrs ( 't ene oor in, ' t  andere uit?) en op de recen- loof dat deze splitsing een punt van overweging en 
sent van het Haarlems Dagblad, nu rest ons nog het bespreking zou kunnen uitmaken. 
Haarlems Interscholair Comité te belichten. 3e. Wij meender, dat het doel, dat het Haarlems Inter.- 
le. Een pluim voor de bewonderenswaardige organisatie scholair Comité met dit tournooi nastreeft is: niet 

van het tournoai is hier ongetwijfeld op zijn plaats. een wedloop te ontketenen tussen de scholen, maar 
Wie daar precies achter de schermen enorm werk de Haarlemse scholieren gelegenheid te geven, om te 
verzet hebben, zal voor de meesten van ons wel een laten zien, wat ze op cultureel gebied presteren. 
geheim blijven, zoals ook een geheim blijft voor ver- Wanneer de jongens mij vroegen ,,Zouden wij de 
schillende scholen, wie toch wel het Interscholair eerste prijs hebben" heb ik steeds gezegd: ,,Jongens. 
Comité vormen. het is geen wedstrijd, de jury is er alleen om de op- 
Dat Wethouder D. J. b. Geluk voorzitter is, en H. merkelijkste dingen in ieder genre aan te duiden." 
Elsinga H.B.S.a secretaris, weten we. Zoals ook bij Dus één van tweeën: op de tweede avond had, of 
ieder, die de Interscholaire heeft meegemaakt in 't geen enkele naam genoemd moeten worden, of ze 
Concertgebouw, bekend zal zijn dat Dr. R. H. de - moesten allemaal worden genoemd. Nu is het wel een 
Smidt H.B.S.b en Mejuffr. M. H. Muller H.B.S.b ook wedstrijd geworden, waar-een lste en 2de voor de 
wel iets met het Comité te maken zullen hebben. dag kwam. Het was sympathieker geweest en zou 
Vormen bovengenoemden het Interscholair Comité, m.i. meer animeren, wanneer elke declamator, elke 
dan is het toch wel een wat eenzijdige samenstelling, solist en elk koor was genoemd met een korte waar- 
zowel wat richting, als wat ondenviJs betreft. Er dering, naar volgorde van het program. Ook dit is 
deden 16 scholen mee!! Ondanks deze vreemde situa- misschien iets waamee een volgende keer rekening 
tie niets dan lof voor de organisatie - wat wij kon- kan worden gehouden. 
den zien was de prettige en vlotte afwerking in de Overigens verdient het Comité alle hulde, vooral ook, 
Concertzaal. Wat wij niet weten, is het enorme werk, omdat het op 't slot van de Donderdagavond bij monde 
wat eraan moet zijn voorafgegaan. van de Heer Dr. de Smidt bekend maakte, d'at het 

2e. Ofschoon er vlot werd afgewerkt, duurde het Maan- zich aanibevolen hield voor op- of aanmerkingen. 
dagavond toch van 7 tot 11 uur en Donderdag nog Hiervan heb ik een dankbaar gebruik gemaakt. Ome 
wat langer. Wat ook de kranten schreven, moet hier kolommen van Tolle Lege staan voor e.v. repliek gaarne 
nog eens worden herhaald: ,,'t duurde veel te lang!" open! Pater B. Duvergé, O.E.S.A. 
Wij hebben ons niet verveeld, maar 4 uur zitten te 
luisteren naar muziek en declamatie, al waren de P.S. Misschien verdient het aanbeveling om bij een vol- 
prestaties nog zo goed, wordt een marteling. Waar- gend Jeugdtourmooi sommige leerlingen er van-te voren 
om geen splitsing b.v. Middelbare scholen - Gym- op te wijzen, dat ze tegenover iedereen en in alle om. 
nasia - H.B.S. en Lycea, één avond en de tweede standigheden hun fatsoen moeten houden! 

PIANOCONCOURS 
i 8 Februari 1950 

De jury werd gevormd door de zeer ervaren kunstproe- 
vers Andriessen, de Klerk en Rekveld. Mijn oordeel om- 
trent het spel der dapperen zal niet tegen jury's oor- 
deel ingaan, want ik wil niet zo hoogmoedig zijn hun 
zeer juiste oordeel te bestrijden. 
Het verplichte nummer van groep I, was het l e  deel 
van de sonate in g opus 49 no. 2 van L. v. Beethoven. 
De noten werden meestal wel uit de klankkast opge 
diept, maar men wist er geen ,,aaneengeregen snoer van 
sprankelende klankbellen" van te rijgen. Merkwaardige 
rythmiek! De vrije stukken verliepen meestal beduidend 
beter, hoewel een Schubert als een bravouruiting met 
misgrepen tot ons kwam. Jongen, lawaai en teveel voet- 
werk bedekt geen fouten. Roemen wil ik (en met name 
noemen) BenPSpee, die met grote ernst een echte Grieg 
ten gehore bracht. Ga zo door, dan bereik je een echtc 
Mozart, een echte Beethoven, Bach, ja misschien nog 
wel eens een echte ,,SpeeH. 
Groep 11 en I11 bestond elk uit maar één pianist. 
Deze twee groepen werden gecombineerd. Rudi Eiselin 
speelde verplicht ,,La F'ille aux cheveux de linu van Cl. 
Debussy. Nu houd ik erg veel van ~ebussy ,  maar ieder 
zal met me moeten zeggen, ,,buitengewoon". Het was 
een gedicht. De rust en de nauwkeurigheid van de spe- 
ler had de algemene bewondering. Zo een\-oudig en zo 
mooi heeft Rudi een Debussy gebracht, dat de l e  prijs 
hem volkomen toekomt. Probeer alleen je tempo in Cho- 
pin wat op te voeren, zonder je nauwkeurigheid en muzi- 
kaliteit t e  verliezen. 
André Schrijber kreeg de polonaise in C klein, opus 40 . 
no. 2 van Chopin als verplicht nummer, en voegde als 

Rodi Eiselin (foto Ab Lucas) 

vrij nummer de Polonaise opus 40 no. 1 er aan toe. Het. 
was machtig, indrukwekkend, daverend. Jammer ge- 
noeg te  pompeus. Ik  zie Polen zo heel anders. Wel fors, 
krachtig, maar ook bruisend, tintelend. Als Chopin het 
zo bedoeld heeft, dan moet hij met zijn Pools tempera- 
ment en zijn vaderlandsliefde onder de indruk zijn geko- 
men van een Hollands landschap, met zijn beide benen 
in de taaie klei staand, en naar een herkouwende koe 
kijkend. Terecht kreeg André de 2e prijs, want zijn - 
techniek was meer dan gewoon en hij bezit durf in 't 

,kiezen van een stuk. 
De Rector bedankte op zijn algemeen bekende harte. 
lijke wijze, en zei, niet ontmoedigd te zijn, want hij zag 
een nieuwe groeiende generatie muziekliefhebbers en 
beoefenaars. G. 



Nu is Harry evenals zijn talrijke voorgangers verhuisd 
naar de erebegraafplaats der Kroniekschrijvers. Hier is 
dan nog een eresaluut, wat hij zeker verdiend heeft. =j 
heeft zijn galgenkroniek met smaak verorberd en nu 
ga ik dus snoepen om na een jaar ook als kroniekschrij- 
ver te sterven. Zal ik op de erebegraafplaats komen, of 
slechts in een kuil met ongebluste kalk? Geëerbiedigde 
lezer aan U de beslissing. 
Hier begint dus mijn luttele poging om met al mijn 
beroemde voorgangers te wedijveren. 
Maandag 20 Februari. Op de avond van deze dag was 
er weer eens Soos. Onze Triniteitsgemeenschap zou op 
waardige wijze vastenavond vieren. Ik zeg zou, want 
het resultaat was povertjes. E r  waren hoogstens 20 jon- 
gens gekomen en degenen, die zich naar behoren uit- 
g e d m  hadden, liepen enigszins voor gek. Het was zielig. 
Eerlijkheidshalve zij gezegd: de overlijdensannonce van 
de Soos lag reeds klaar toen op 18 Febr. zich eindelijlr 
een bestuur meldde om baar te redden. Maar toch blijft 
het allemaal zielig. 
Dinsdag 21 Februari. De dag voordat wij in de nu 
,,strengeH vasten binnen traden. De Rector gaf ons 
echter de moed hiertoe door twee lesuren vrij te geven. 
Het A. G. geep deze kans om Pater Meuwese uit te 
nodigen om onq allen iets te vertellen over Doodskop- 
stammen.ons lyceum toonde ook wel in behoorlijke mate 
op te kunnen komen en Pater Meuwese hield zijn boeien- 
de voordracht dan ook voor een goed gevulde zaal. Na 
afloop van de lezing werd er een bestuur van het A. G .  
gekozen en daarna sjouwde men de stoelen naar de 
aula terug. 
Wensdag 22 Februari. D& inzet van de 40 daagse vas- 
ten. Velen liepen zoals het past met asse getooid. Deze 
avond was er Cassiciacum, maar schijnb&ar was ieder 
onder de indruk van de beginnende vasten, want er wa- 
ren maar drie aanwezigen. 
Donderdag 23 Februari. Dit bleek een dag van vreemde 
dingen. Mijnheer Hokkeling scheen plotseling doof ge- 
worden te zijn. Hij reed tenminste op een fiets met een 
bordje S.H. Bij nader onderzoek bleek echter, dat hij 
een geleende fiets had, want de sleutel van het fietsen- 
hok was defect. Hoe erg! Tijdens het ha!f uur, dat we 
op de speelplaats plegen door te brengen, bleek, dat 
onze school veel jongens met mannequinneigingen heeft. 
De nieuwe broekenmode werd gelahceerd en er werd ons 
zelfs een heel speciale manier van jassen dragen geleerd. 
Het motto van deze beweging was: Neem Uw schoenen 
onder Uw arm, ze mochten eens slijten. Jammer genoeg 
scheen Pater Distel geen voorstander van deze moderne 
ideeën te zijn. 
Dinsdag 28 Februari. Sinds deze dag neemt het gemom.. 
pel in de gangen schrikbarend toe. Hoe kan dat? Is er 
soms iemand weg? 
Woensdag 1 Maart. De Oude redactie hield haar laatste 
vergadering en velen, waaronder ook mijn persoontje, 
gingen met spanning in hun hart van school. Op het 

B.H.M.C.-terrein ging onze school hockeyen. Het aan. 
tal supporters was matig en kelen schenen ze niet te 
hebben, ze waren muisstil. De Zijlweg bond de strijd 
weer eens aan met de Schoterstraat. Laat ik echter 
zwijgen, want we hebben nog een sportredacteur. 
Donderdag 2 M&. De spanning was gebroken en Har- 
ry maakte de nieuwe redacteuren bekend. Menig Hoera 
werd de lucht in geslingerd. Niemand had echter oog 
voor de Rector, die op het muurtje klaar stond voor 
een speech. Er  werd een Pater kwaad en de rust viel 
over de schare. 's Avonds hadden 7 jongens de moed om 
met 3 Engelse leraren naar ,,The Irnportance of being 
Earnest" te gaan en dat in de vasten. 
Vrijdag 3 Maart. De nieuwe redactie vergadert voor het 
eerst. H& ging er warm toe, maar laten we hopen, dat 
het resultaat er dan ook mee overeenstemt. 
Zaterdag 4 M&. Onze hockeyërs trokken weer naar 
't B.M.H.C.-terrein om te strijden tegen het Sted. Gym. 
Er  waren meer supporters dan Woensdag en tot onze 
grote vreugde zagen we zelfs Pater Vogels en Mijnheer 
Verberne. Een voorbeeld ter navolging. Het keelgeluid 
was nog maar minnetjes. 
Woensdag 8 Maart. E r  was een druk bezochte cass.. 
avond. De stukken vlogen er af en velen stonden met 
rood belopen ogen en wild vertrokken gezichten te de- 
bateren. Een ding spijt ons van deze avond. Pater Van- 

. dalon beledigde ons geliefd Tolle Lege. Wat een lef. 
Ik heb heerlijk gesnoept van mijn eerste kroniek. Mij 
smaakte het best. En u mijn welwillende lezers? 

André Spierings 4B 1. 

Nieuwe leden aan de redactietafel van Tdle Lege. Onzc 
oude redacteur heeft onder een stortvloed van tranen 
zijn zetel aan mij afgestaan. Dit zal hij natuurlijk ont.. 
kennen, maar geloof die snuiter niet. Onze oud-kronIe- 
ker is echter toch zo vriendelijk en welwillend geweest 
mij de gegevens te verstrekken die hij in de loop van 
de maand verzameld heeft en aangevuld met eigen no- 
tities zal ik trachten U een zo reeël mogelijk beeld te 
schilderen over de gebeurtenissen die op onze afdeling 
hebben plaats gehad. Bezie dit werk niet al te critisch, 
bedenk dat dit de eerste stappen op het gebied van de 
journalistiek zijn. 
Mijn agenda vermeldt: 
Vrijdag 27 Januari. Het incident met. het ijsmij. DOOF 
deining die op de cour ontstond, werd alleen het laat. 
ste uur vrij gegeven. 
10 Feb&. Doordat Joop Viehoff, de enige Schoter. 
straat-declamator van kaliber, te laat gewaarschuwd 
werd, kon hij zich niet meer volledig voorbereiden en 
zodoende niet meer in aanmerking komen voor de in- 
terscholaire. Enige critiek op de organisatie is wel op 
zijn plaats dunkt me! 
15 Februari werd het oproepbord voor nieuwe redactie- 
leden opgehangen. Echter zonder veel resultaat. Enfin, 
gebeurd is gebeurd, volgend jaar beter. 



18 Februari. Ex-redacteur Gmsfeld interviewt onder 
hoon en, smaad, zich wild door de 'haren strijkend, de 
wielrenner Voorting, die het gebak van Leo Bos zeer 
gwchikt vond o m  zijn prestaties op de lange baan te 
verbeteren. 
Zondag 19 F e b d  Mystei-ieuze reis van ,de oude re- 
dactie. Gesignaleerd te Bergen in een sjeik restaurant 
(wie zal dat betalen?), te Petten aan zee (wanhoop?), 
te Egmond bij de Benedictijnen (berouw?). 
21 F e b 4  Vastenavond. De laatste twee uur vrij. 
22 Febmri Aswoemdag. ,,Gedenk, o Mens, dat Gij van 
stof zijt, en tot stof zult wederkeren." Begin van de 
Vasten. Wees matig in snoepen en roken. 
25 Feb&. Eindelijk Tolle Lege uit de bus. Onder het 
protest van de dictator van Cassiciacum, Herman van 
Leuven, die beweert geen derde maar vierde klasser te 
zijn. Echter bied ik U hierbij nederig het excuus van 
oud-redacteur Grosfeld aan. 
27 Februari. Met donderend geluid tuft de eerste ge- 
motoriseerde leraar, de heer Weyers, de Schoterstraat 
binnen. De heer Weyers is maar wat trots op zijn So- 
lex-fieAs, al gaat het dan niet zo hard zoals hij ons ver- 
klaarde. Wij kunnen ons zlulk een trots ten volle in- 
denken. 
1 Maart de traditionele Schoterstraat-Zijlweg voetbal, 
wedstrijd. Voor de derde maal waren de onzen de over- 
winnaars. De mooie voetbalbeker blijft nu voorgoed in 
het kastje prijken. Bravo jongens, gaat zo door en zorgt 
dat er meer bekers bij komen. 
2 Maart. Drs. Bisschop met slechts twee leerlingen naar 
de stadsschouw%urg, waar door een Engels gezelschap 
opgevoerd werd: ,,The Importante of being Earnest". 

8 Maart. Vergadering van de nieuwe T. L.-redactie, die 
in tegenwoordigheid van Pater Hutjens, onze geeste- 
lijke vader, gehouden werd. Het ging er vrij heet, aan 
toe, doch Pater Hutjens daagde er- in de gemoederen 
tot bedaren te brengen en een algemene slachtpartij 
te voorkomen. 
1 Maart. Hevige knalpartij op de cour. De dader@) 
spoorloos in de mensenmassa verdwenen. De school- 
recherche stelt een onderzoek in. Echter zonder resul- 
taat. Hoe moet dat met onze veiligheid? 
8 Maart. Alweer een schietpartij. Thans echter werd de 
dader op heterdaad betrapt en door de conrector ont, 
wapend. De achterburen kunnen nu hun schoonmaak 
voortzetten, zonder kans te lopen van de daken gescho- 
ten te worden. 
9 Maart. Cassiciacum had een, bijeenkomst. Het aantal 
aanwezigen bedroeg wonder boven wonder veertien en- 
thousiaste leden, allemaal \-anwege de Jazz of wat was 
dat? De avond was zeer afwisselend. 
Ees t  hield A. v. Bemmel een zeer interessante lezing 
over ,,De Jazz". Het ontstaan en, de verdere ontwikke- 
ling van deze muzikale uiting van de in Amerika geim- 
porteerde negerslaven, over de ganse wereld. Jammer 
genoeg kon deze causerie niet opgeluisterd worden met 
toepasselijke muziek. Na het debat volgde, op voorstel 
van Pater Albers, de verdere aanvulling van het be- 
stuur. A. v. Bemmel en E. Tjoe Ny werden als nieuwe 
bes~uursleden gekozen. J. Woudenberg improviseerde 
over de overbevolking en emigratie van Nederland. De- 
bat volgde. Wim Breukel 4B 3 (Sch.) 

Offensief van het Katholicisme. 
F. G. .... . . . . .9 loten. 

EEUWFEEST 
der St. Vincentius~erenigfin~ 

afrekenen 
Zaterd. 8 en,13 Apr. 
s morg. 's midd. 's av. op rch. 

Het zal voor velen van jullie overbodig zijn om de 
Sint Vincentius vereniging voor te stellen. Immers 
een aantal vaders van onze leerlingen zijn er lid 
van en wordt er thuis wel eens het een of ander 
over gesproken, Anderen hebben op een bepaalde 
Zondag door de Pastoor of Kapelana van de preek- 
stoel horen aflezen: Kerkcollecte voor de Vincen- 
tius-conferentie. 
Het doel van de Vincentius Vereniging is o.a. om 
onze armere medemensen te helpen op allerlei ge; 
bied. In de eerste plaats poogt men in vele geval- 
len hen dichter bij O.L. Heer te brengen, maar 
hier naast ook is men er op uit hun materiële zor- 
gen te verlichten. 
Deze vereniging werd 25 Maart 1850 hier te Haar- 
lem opgericht, zodat, als je het goeiFuitrekent, dit 
jaar het honderd jarig bestaan wordt gevierd. Het 
streven is om bij deze gelegenheid onze minder 
bedeelde evenmensen extra te gedenken. Wi j  den- 
ken b.v. aan het verstrekken van ondergoed en 
verder textiel, Jullie bent wel zoveel op de hoogte 
van de prijzen, dat jullie zult begrijpen dat dit heel 
veel geld kost. Er zijn nu verschillende actie's op 
touw gezet. (Denk maar aan de busjes der kinde- 
ren, die bij velen van jullie thuis zijn). Er komt van 
21 April tot 30 April een tentoonstelling ,,Oudt 
Haeriem", waarvoor het gehele Concertgebouw is 
afgehuurd. Er is nog meer op stapel gezet, dat nog 
niet in kannen en kruiken is. Een grote loterij van 
60.000 loten wordt georganiseerd, Hiervoor wordt 

de hulp ingeroepen van de jeugd der Middelbare 
scholen. De bedoeling is dat jullie voor de verkoop 
zorgt van een groot kwantum. Het is natuurlijk 
overbodig om te vragen of jullie mee wilt doen. 
Hét mooie doel, dat men met de opbrengst der lo- 
ten wil bereiken, verzekert ons reeds bij voorbaat 
jullie medewerking. . 
Toen men met de Rector deze aangelegenheid be- 
sprak, werd er overwogen om een premie te zetten 
op de verkoop van het grootst aantal loten. ,,Neen" 
was het antwoord van de Rector, ,,de jongens zul- . 
len het zich als een eer rekenen om zich er voor 
de volle 100 % achter te zetten. Laat dit nu iets 
zijn, dat onze jongens als bijdrage leveren voor 
onze armere medemensen." Jullie ziet, de verwach- 
tingen zijn hoog gespannen. Het is ook niet nodig 
dat alleen in Haarlem de loten worden verkocht. 
Ook de jongelui uit de omgeving, Beverwijk, Vel- 
zen, Lisse enz. doen natuurlijk mee! 
Nog enkele zakelijke mededelingen: prijs per lot 
f 0.25, dus vier kansen voor 1 gulden. 
Hoofdprijzen: Huiskamer-ameublement, linnenuit- 
etc., een cassette tafel-gerozilver, een radio, een 
boekenkast en nog honderden andere prijzen. 
Alle leerlingen van het lyceum aan de slag. 
Niet kijken, niet praten, niet wachten, maar doen. 
Binnen 14 dagen alle loten weg! 

-- Ir. P. C .  van der Heijden, 
president der St. Vinc. Vereniging. 



winning, waardoor het Triniteitsteam zich in de 
finale had geplaatst. 

HOCKEY-TOURNOOI, 

De wedstrijd van de hockey-teams van het Trini- 
teitslyceum en H.B.S. A., die op 1 Maart op de 
B.M.H.C.-terreinen werd gehouden, liep o p  een 
geheel verdiende'4-0 zege voor ons uit. Er wac 
hier sprake van een absolute superioriteit. In de 
eerste speelhelft werd een pittig spel ten beste ge- 
geven, waarbij mooie staaltjes van Samenspel niet 
ontbraken. Z e  eindigde met een 3-0 voorsprong. 
Het tweede deel gaf echter een heel ander beeld: 
het scheen dat de jongens met de rust hun energie 
hadden achtergelaten. 

Vee1 meer spanning gaf de wedstrijd tegen het 
Stedelijk Gymnasium, drie dagen later, dat even- 
eens klop kreeg met 3-0, maar niet voordat on- 
ze jongens er hard om gevochten hadden. 
Een strafbouly stelde Knötschke in staat de bal 
voor het eerst handig in het net te wippen. Daarna 
volgde 't tweede puntje uit 'n mooi genomen straf- 
corner van de combinatie Herbermann-Mathot- 
Knötschke. Tenslotte wurmde v. d. Brandt de dec- 
de bal in het net. Dat het maar bij 3-0 bleef, is 
zeker voor een groot deel te danken aan het uit- 
muntend spel van keeper v. d. Lee van het Steb. 
Gym. en aan de vurigheid waarmede deze jongens 
voor hun doel vochten. 
In de halve finale kregen onze jongens het te doen 
met het goede elftal van de M.T.S. Het was een 
zwaar spel voor beide zijden. Vele kansen werden 
slecht waargenomen, of geheel niet. Hier kon onze 
achterhoede zich van een betere zijde laten zien. 
Vooral het goede samenspel in het geheel was op,: 
vallend, Bij de rust was de stand nog steeds 0-0 
en het scheen hierbij te blijven, toen, 8 minuteil 
voor het eindteken, de bal uit een strafcorner, we- 
derom genomen door de combinatie Herbermann- 
Mathot-Knötschke, het net werd ingejaagd.  DJ^ 
zou het aanvalsteken zijn, want nog nauwelijks 2 
minuten later kwam de bal uit een scrimmage van 
linksbuiten Spierings weer achter de keeper te- 
recht. Z o   kwam^ dan het einde met een 2+0 over- 

Bij deze afgelopen wedstrijden mochten de jongens 
zich verheugen in een grote steun van het appre- 
ciabel aantal supporters, waaronder de heer Ver- 
berne en de Paters Vogels en Albers werden 
gezien. 

Door enkele .goede overwinningen eindigde zowel 
A.T.T. 1, als A.T.T. 2 op de 2e plaats met resp. 
10 en 1 punt achterstand op de kampioenen. 
A.T.T. 3 en A.T.T. 4 eindigden in de midden- 
groep en A.T.T. 5 werd met 3 punten voorsprong 
kampioen van de 4e klasse C. 

De promotie-wedstrijden tegen H.B.C. 4 en 5 ein- 
digden in 5-5 en 0-10. 

De Zijlweg bleef de Schoterstraat met 11-5 de 
baas. Voor de Zijlweg wonnen J. Smit ( 4 X ) ,  A. 
v. Dijck (2X ) ,  J. Beyk (3X), R. Tjia (2X). En 
voor de Schoterstraat waren dit J. Berendonk ( 3 X )  
H. Huyboom ( 1 X ) en J. Blom ( l x ) .  

Puck. 

VOETBAL, 
Zijlweg- Schaterstraat 1 H 2. 

Het was, vooral in de eerste helft, een tamme partij, 
die de toeschouwers werd aangeboden. Precies een 
half uur te laat werd de bal aan 't rollen gebracht. 
W e  hadden vreselijk medelijden met die kleintjes 
van de Schoterstraat. Het leek wel of de rots- 
hlokken van de Zijlweg tegenover een aspirant- 
elftal stonden. Maar de aspirantjes glipten als wak 
ter tussen de Zijlweggers door, die met een air 
speelden van: Dat zullen we wel even opknappen. 
Pas in de tweede helft drong het tot ze door dat 
er toch een beetje ,,gevoetbaldH moest worden, als 
ze alleen de eer nog maar wilde redden, en die 
kon dan alleen nog maar gered worden door een 
penalty, die Goderie inschoot. 

In de eerste helft had v. d. Klei de stand op 2-0 
gebracht in het voordeel vad de Schoterstraat. 
Keeper v. d. Heuvel maakte een onzekere indruk 
en haalt het nog lang niet bij Bol. 

Toen in de tweede helft de stand op 2-1 gébracht 
was, kwam er wat meer leven in het spel. De Zijl- 
weggers oefende een grote druk uit op het ,,vijan- 
delijk" doel, maar slaagden er niet in de gelijk- 
maker te scoren. 

George Herbermann, 

IN DE VACANTE,  

Paas-Voetbal-Tournooi tussen de Haarlemse scho- 
len. 100 Trinitariërs zullen onze kleuren desnoods 
tot en met blauwe schenen toe hardnekkig verde- 
digen en nimmer (reserve's!) verstek laten gaan. 
Liever weet ik wat, dan dat. 

600 Trinitariërs zullen de velden doen dreunen 
van enthousiasme. 

p. v. Leur. 



I Chr. Vasen, 
v o o ~  uw was en herenfijngoed 
* 

P R I M A  A F L E V E R I N G  

Z, B. Spaarne 28 - TeI. 12294 

Tennisseizoen 1950 

Rackets van f 17.50 tot 65.50. Grote 
sortering. Darmbesnaring f 7.50 tot 
f 35.- - NyIonbesnaringen f 10.52 en ' 
f 12.50. - Nylonbesnaringen org. . A- 
merikaanse f 17.50. Eng. tennisbaIIen 
Spalding, SIagenger, Spencer f 17.50 
per dozijn. 

Sportmagazijn Greta de B r o p  
TWIJNDERSLAAN 7 - H'LEM -TELEFOON is . i .16 

Er is maar één roep 
over BALM'S VISCH 

,VERRUKKELIJK' 

Een grote verscheidenheid van 

, M E R K R I J W I E L E N  
waaronder ook sportmodeI1en ' 

vindt u bij: 

J. J. VAN KOOTEN 

PIein 20 TeI. 12000 - Grote Hontstraat 140 

Voor 

l goed gereedschap 

Giebels I Jzerhandel 
Ged. Oade Gracht 5 - 7 

Haarlem 

Voor BOTER, MELK E N  KAAS naar: I 
H. RUIGROK 
TEMPELIERSSTRAAT 40 

3h rock 
,' 

Mijn merk sigaren, tabak of 
sigaretten haal ik in sigarenmagazijn 

v/h Wed. J. Eden 
TEMPELIERSSTRAAT 70 - HAARLEM 

Banketbakkerij - Kokerij 
B L O E M E N D A A L S E W E G  3 3 5  - OVERVEEN 

TEL. 20216 - GIRO 225672 

Het juiste adres voor 

' Rund- Kalfs- en Varkensvlees 
e n  fijne vleeswaren is . . . 

DOELSTRAAT 12 - TELEF. 12107 

Voor horen en bezorgen worden geen * e x f r a  k o s t e n  in rekening gebrachf. 

GARAGE VAN WIJK 
OVERVEEN 
TELEF. i0503 

2 Persoons kano in prima staat f 35,- 
klas 4A I 

W+ Kortekaas, Tempeliersstraat 59 

VEEN I9 HAAGEN 
L o o d -  e n  Z i n k w e r k e r s  

ZijIweg 288-290 - Overveen TeIefoon 10339 



Adverteer in de SchooIbIaden »Primitiae« en »ToIIe Lege« 

B O E K H A N D E L  

H, COEBERGH 
GEDEMPTE OUDE GRACHT 74 

TELEFOON 17577 
1- 

HAARLEM' 

[ O E V e S i I G D s I N D S I  
l 1 A L G E M E N E  EN 

- W E T E N S C H A P P E L I J K E  
B O E K H A N D E L  

* 
Gespecialiseerd in katholieke litera tuur 

9 .  )C 

J n t i q u a r i a a t  

u 

SIER-GROF SMEDERIJ 
OPEN HAARDEN 
HEK WERKEN 

P. Honnebier 
Korte Zijlweg - Overveen - TeIefoon 20293 

Uw kolenhandelaar FRANS PER 
Groote Houtstraat 162 

* P R I M A  A N T t t R A C I E f  

P. 11006EIEEN&Zn 
VEILINGEN ! Kunsi - Antiek- Meu  bilair 

GYMNASTIEK LYCEUM 
gymnastiek voor dames en kinderen 
sinds 1 Mrt. ook heren en jongensclubs 

Inlichtingen : Ramplaan 53 - Telef+ 16788 

G+ J+ CLITEUR 
TOONEELKAPPER EN GRIMEUR 

B Y Z A N T I U M S T R A A T  39, H A A R L E M  

Wij vervaardigen aIIe drukwerken 

FRIS - ORIGINEEL - BILLUK 

Drukkerij 

St. Jacobs-Godshuis 
Antoniestraat 7, H'Iem, Tel. 10740 b.g.g. 12943 

Wij wensen-al onze lezers en 

adverteerders van harte .een 

Zalig Paseii 
l 


