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Welkom!  

Gij Paters, Leraren en Mededingers, 
in Haarlem op het Triniteitslyceum, 
de jongste onder de drie scholen, 
maar niet de geringste, althans wak 
betreft het aantal der leerlingen. 

Reeds sinds i- 1930 waren er spor. 
tieve ontmoetingen tussen Eindhoven 
en Venlo, met wisselend succes voor 
beide partijen. 

Thans, na twee jaren, zal het Trini- 
teitslyceum de gastheer zijn van de 
breed uitgegroeide interscholaire. 

Ik spreek de hoop uit dat gij, Augus- 
tinianen en Thomaten, content zult 
zijn over de ontt-angst, al is, bij ge- 
brek aan een internaat, de outillering 
niet zo perfect en gemakkelijk. 

Hospitaal willen we echter zijn naar 
vermogen, opdat ook gij met genoe. 
gen moogt terugzien op dit sportieve 
week-end in Kennemerland, zoals de 
Trinitariërs nog prettige herinnerin- 
gen hebben aan het Augustinianum 
en het Thomascollege. 

Persoonlijk zal ik, als van een Olym- 
pus, objectief toezien op de agoon 
in de vlakte, want in Venlo en Eind- 
hoven was ik, als Rector, wellicht 
niet geheel objectief. Als Prior is het 
gemakkelijk* dat te zijn en zeg ik 
tot alle agoonisten: gnoothi kairon, 
ken het juiste moment, maar weest 
allen sportief als leden van de Fa- 
milia Augustiniana. 

p. drs.N.De Wit,O.E.S.A. 
Priòr. 

Interscho 

Zij die in 1948 en 1949 ons Lyceum hebben vertegen- 
woórdigd in Eindhoven en Venlo zullen nog steeds de 
meest prettige herinneringen aan die dagen bewaren. De 
sportieve geest waarin de voetbal- en hockeywedstrijden 
werden gespeeld, de prettige sfeer waarin de culturele 
wedkamp werd gehouden, en vooral de hartelijke warm- 
te die voor het gehele contact tussen de drie augustijnse 
scholen kenmerkend was, hebben op alle deelnemers een 
diepe en blijvende indruk gemaakt. 
Dit jaar zal ons Triniteitslyceum gastheer zijn. Ik ben 
er van overtuigd, dat heel onze Lyceum-gemeenschap 
zich in zal spannen v e  taak zo goed mogelijk te ver- 
vullen. De voorbereidingen van de laatste weken mogen 
doen verwachten, dat ook nu, in Haarlem, de sfeer 
prettig, hartelijk en sportief zal zijn. 
Nu me gevraagd is, of ik als Rector van onze Lyceum- 
gemeenschap een kort woord van inleiding in ons school. 
blad schrijven wilde, zou ik in de eerste plaats onze 
Eindhovense en-Venlosche gasten van harte welkom'wil- 
len heten. Velen van hen zullen Haarlem en het Trini- 
teitslyceum niet kennen; ik hoop dat ze hier een paar 
mooie dagen zullen doorbrengen, dat ze iets zullen 
ondervinden van de hartelijkheid die ook aan deze noor- 
delijke gewesten eigen is, en dat ze vele banden van 
vriendschap zullen sluiten met de leerlingen van ons 
Lyceum, zodat daardoor het doel van deze interscholaire 
ontmoetingen, een nauwer contact tussen de augustijnse 
colleges in Nederland, weer meer verwerkelijkt moge 
worden. 
Een bijzonder woord van welkom tot de Rectoren' en 
de Leraren van de scholen uit het Zuiden. We stellen 
het zeer op prijs dat ook zij dit feest willen meemaken. 
Wil evenwel het doel van deze interscholaire ontmoeting 
bereikt worden, dan zal het nodig zijn dat ook iedereen, 
elk lid van onze gemeenschap, daadwerkelijk er aan 
deelneemt. Ik zou dan ook de Haarlemse Trinitariërs 
willen vragen, dat ze allen bij de verschillende feestelijk- 
heden aanwezig zijn. Niet alleen zij, die een plaats in 
een der elftallen hebben toegewezen gekregen, of die 
meedoen met de litteraire wedkamp, of zij die gastheer 
zgn van een der gasten: allen gedurende deze dagen op 
het Lyceum-terrein aanwezig, zodat het feest een feest 
kan worden van de hele Triniteits-gemeenschap. 
Ik Wens allen, gasten en gastheren, een paar mooie, 
rijke dagen! ! p. dr. M. v. Straaten, O.E.S.A. 

Rector. 



PROGRAMMA 
* 

< ZATERDAG 6 MEI 
I 11.30 Ontvangst van de gasten 

14.00 Opening van het sport-tournooi *) 
14.00 - 1 5.00 VoetbaI HaarIem - Eindhoven 
15.1 5 - 16.25 Hockey Venlo - Eindhoven 
16.30 - 17.30 VoetbaI HaarIem - VenIo 

20.30 Litteraire wedkamp in het KreIagehuis, 
Leidsevaart 

Na de pauze : Bont Programma verzorgd door 
de drie schoIen 

ZONDAG 7 MEI 
9.00 PIechtige Hoogmis in de Lyceum-kapeI 

1 1 .OO Voortzetting van het sport-tournooi 
1 1 .o0 - 12.1 O Hockey HaarIem l Venlo 
14.30 - 15.30 VoetbaI VenIo - Eindhoven 
15.45 - 16.55 Hockey Haarlem - Eindhoven 

*) De sportwedstrijden worden gespeeId op het eigen terrein. 
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NIC. TROMP V1 .e 

. S. BACH (1685-1.750) 

De improvisator. 

Bach moet een machtig improvisator geweest zijn. 
Wij kunnen zelf natuurlijk niet nagaan, in hoeverre 
dit waar is, maar diegenen onder zijn tijdgenoten, 
die hem begrepen, beweren dat zijn improvisaties 
zijn geschreven/werken in schoonheid nog over- 
troffen! 
Het is pijnlijk, te bedenken dat deze muziek, zo 
groots en mooi als zij was, maar ééns geklonken 
heeft en toen voor goed verklonken is. 
Vooral op het orgel gaf hij van zijn kunde blijk; 
en hij speelde het klaar uren aan een stuk te im- 
proviseren. 
Eerst maakte hij zijn inspiratie gaande door het 
spelen van een werk van een of andere componist, 
of hij koos zelf een thema en speelde dan een In- 
troduction ed Fuga (!) op het volle orgel; ver- 
volgens, met gewijzigde registratie, een Trio, een 
Quartet; dan een Koraal waarin het thema achter- 
eenvolgens in de verschillende stemmen voorkwam 
en eindelijk een Fuga met vol orgel, opgebouwd 
uit hetzelfde thema of een daaruit gevormde ne- 
venthema. 
Het was zijn verhevenste muziek, volgens allen 
die hem kenden; dat dit ook voor andere instru- 
menten gold, blijkt uitlde verrukking van Friedrich 
van Pruisen over Bach's improvisatie op zijn 
vleugel. 

Kenner en bespeler vän instrumenten. 

Men zegt wel eens, dat ieder waarachtig kunste- 
naar op de eerste plaats een voortreffelijk vakman 
is, die zijn eigen instrument door en door kent. 
Wa4 er ook van zij, voor Bach gaat het op; hij 
stelde even goed belang in de piccolo als in het 
orgel en was er steeds op uit, muziekinstrumenten 
EI verbeteren. 

Als kenner van het orgel was hij in zijn tijd zeer 
bekend; herhaaldelijk werd hij aangezocht, een 
nieuw orgel te keuren, waarbij niets hem ontging. 
Zelf vond hij de Viola Pomposa, een vijfsnarige, 
diepe viool uit, en gaf de cembalo, onder de naam 
van luitclavecimbel een langere resonantie. Als 
raadsman van Silbermann had hij invloed op de 
ontwikkeling van onze piano. d 

Voor zijn spel beschikte Bach over een paar bui- 
tengewone handen: ze waren groot en krachtig 
en hadden een ongewone spanwijdte; hij had ze 
zó ontwikkeld, dat hij, met duim of pink een toets 

,neerdrukkend, verder speelde alsof de hand vol- 
\ komen vrij was, en dat hij met iedere vinger ver- 

sieringen kon maken, terwijl de andere vingers 
rustig doorspeelden, zelfs de meest ingewikkelde 
passages. Zijn voeten vlogen op en neer, speelden 
samen, terwijl hij onbewogen op de orgelbank zat. 
,,Sein Spie1 war die Volkommenheit, die leicht 
aussieht und keinerlei Anstrengung verrat." 
Als orgelvirtuoos trok hij veel mensen, maar ook 
op andere instrumenten was hij zeer bedreven, o.a. 
op de viool. 
Het fijnbesnaarde davichord met zijn gevoelig en 
fijn karakter, dat een bijzonder tere aanslag vroeg, 
vond in hem zijn meester. 

Zoals iedere musicus toentertijd had Bach leerlin- 
gen. Er  kwamen er talloze naar Leipzig, aangelokt 
door zijn roem, maar Bach zag spoedig, waar het 
om te doen was en alleen de serieuse muziekvrien- 
den bleven bij hem. 
Allen waren even geestdriftig over hem, zij droe- 
gen hem op hun handen: ze schreven zijn compo- 
sities over om ze later mee te kunnen nemen, be- 
studeerden het contrapunt, schreven zelf en legden 
het - een beetje trots en een beetje angstig - 
aan Bach voor en velen van hen werden voortref- 
felijke uitvoerende kunstenaars. 
,,Hij ontsteekt een vlam in je hart," zei een van 
hen, ,,in alle muziek op de wereld zal voor mij zijn 
stem klinken." 
Bij zijn lessen legde Bach een engelachtig geduld 
aan de dag. Voor een ernstig leerling was geen 
moeite hem te groot. 
Hij had een eigen systeem; ook de duim, die vroe- 
ger vrijwel nooit werd gebruikt, kreeg hier een 
rol te spelen. 
Zó leerde hij over de Generale Bas: 
,,Die Generalbass ist die Volkommenste Grund- 
feste der Musik. In ihm spielet die linke Hand die 
vorgeschriebenen Noten, die rechte greift Kon-und 
Dissonantion dazu, damit dieses eine wohlklingen- 



de Harmonie gebe ztir Ehre Gottes und zulassiger 
Ergötzung des Gemuts. 
Wie alle Musik, so sollte auch der Generalbass 
kein anderes End' und Ziel haben als die Verherr- 
lichung Gottes und die Erquickung der Seele." 
Hij speelde alles voor, en bij een moeilijkheid greep 
hij een vel papier en maakte door een kleine com- 
positie de moeilijkheid duidelijk. 
,,Je kunt 't evengoed leren als ik", zei hij altijd. 
Onder zijn leerlingen nemen zijn beroemde zoons 
W. Friedemann, K. Ph. Emanuel en Joh. Chris- 
tian de eerste plaats in; verder zijn er vele ande- 
ren, onder wie Goldberg, voor wiezl Bach de Gold- 
berg-variationen schreef en Krebs (,,der einzige 
Krebs im Bache", zei J. S. geestig). 

De dirigent. 
Als Cantor van de Thomavchool moest Bach ook 
de wekelijkse meerstemmige cantate voor de Tho- 
maskerk instuderen en dirigeren. Hij sloeg vaak de 
maat met een opgerolde partituur, zeer nauwkeurig 
met snelle en levendige tempi, of hij speelde met 
één hand op het instrument en dirigeerde met de 
andere. 
Hij was dan vol hartstocht en één en al muziek. 
,,Het leek wel," zegt een tijdgenoot, ,,of zijn han- 
den de muziek uit d; lucht bijeen haalden, en de 
gelukkige uitdrukking op zijn gezicht, wanneer al- 
les goed ging, is niet te beschrijven." Niet de min- 
ste onnauwkeurigheid in toon of rhythme ontging 
zijn scherp oor en niets was hem te veel om te 
bereiken dat stemmen en instrumenten in volkomen 
zuiverheid voortvloeiden. 

Bovendien wist hij geestdrift te wekken bij de mu- 
sici die hun uiterste best deden om zijn goedkeuring 
weg te dragen. 

Z o  was het leven van J. S. Bach vervuld van mu- 
ziek in al haar verschijningsvormen. Nooit echter 
heeft hij haar tot zijn afgod gemaakt; voor hem 
bleef zij steeds een gave van God, die schoon- ' 

heid is. 
Altijd ook is hij haar trouw gebleven; hij diende 
haar tot o p  zijn sterfbed in zijn laatste ogenblikken. 
Blfnd en afgemat wachtte hij op de verlossende 
hand van de dood. Zijn schoonzoon Altnikol zat 
bij hem in de licht-schemerige en warme kamer. 
Gedempte geluiden van buiten. Plotseling richt 
Bach zich op en zijn blinde ogen staren tastend rn 
de richting van Christian. Als gejaagd roept hij: 
,,Vlug, haal papier! Ik hoor muziek in mijn hoofd, 
schrijf het voor mij op!" Z o  ontstond zijn laatste 
werk, het vertrouwvolle: ,,Vor Deinem Thron tre:' 
ich hiemit." Dat was zijn leven geweest: God en 
de muziek in hechte vereniging. 

Hier zijn weer veel woorden over J. S. Bach ge- 
schreven. Feitelijk doen ze niets dan stamelen in 
onmacht; Bach's muziek spreekt een eigen taal die 
zich in woorden niet laat vertolken. Een goede 
smaak kan bovendien niet aangepraat worden; 
wegwijs gemaakt door deskundigen zullen we zelf 
onze smaak moeten vormen door veel te luisteren 
naar goede muziek, Misschien zal de een of ander 
die zich de moeite getroost heeft dit artikel van 
a tot z door te lezen, zich aangespoord voelen om 
ook eens muziek van Bach te proeven: in ieder 
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Geboortehuis van J. S. Bach, t :e Eise 

geval heeft hij bewezen, het geduld hiervoor ruim- zuiver gevoel en goede smaak zullen hier onmis- 
schoots te bezitten. kenbaar volle bevrediging vinden. 
't Is waak. dat er mensen zijn, die de waarde van J. S. Bach neemt hier een eerste en enige plaats in; 
klassieke muziek nog trachten te bestrijden; maar in de muziek is hij geen ,,Ba&", maar een ,,Fluss" 
hiermee raken ze de klassieke muziek niet eens - (Brahms) . 
zoals ook het geval is met de klassieke letterkunde; N. J. Tromp VI. 

Baedeker voor Haarlem en Onistreken 
Binnenkort in alle falen uerfaald 

Reed4 twee jaar geleden is het, dat de heer H., 
doctor in de geographie alhier, ons op de kaart 
toonde: ,,Dit is Maastricht. Ten N. hiervan ligtT 
Venlo. Een zusterstad is het aangrenzende Eind- 
hoven." 6 

Hij vertelde ons dat het woord ,,Het Donkere Zui- 
den" voldoende was om een erfvijand te maken 
van een bewoner van die contreien. 
Wij zullen dat woord nooit gebruiken. 
Waarom die lieden dwarszitten? 
Zijn zij soms achterlijker dan wij? 
Het tegendeel toont de heer J. P. Boyens duidelijk 
aan in onze agenda op de gedenkwaardige datum 
van 1 April: na als Jan Peter Boyens geboren te 
zijn te Schinnen (L.), verschijnt hij op 1 April 
1925 als J. P. Boyens litt. cand. in de functie van 
leraar op het Augustinianum en promoveert des- 
ondanks zes jaar later op ,,mr. Carel Vosmaer". . 

Wie doet het hem na? 
En vanwaar komt de paedagogische en medisch 

. 

zo juiste annonce: ,,Beter licht voor -jonge ogen. 
Hebt altijd Bi-Arlita in huis?" 
Soms niet uit Eindhoven? 
Zo wisten wij waar deze wereldsteden lagen. 

? 

Een reisbureau yan goede naam stippelde verleden 
jaar de tocht naar Venlo uit, en deed ons opgave 
van de herbergen waar wij eventueel konden over- 
nachten, als we niet vóór de avond de Maas. be- 
reikt hadden. 
Over de reis spreken we maar niet verder. W e  
zijn er gekomen. Vraag niet hoe. Maar we kwa- 
men er. Met tandenborstels. 
Thans ligt de zaak anders. Nu is Haarlem de 
~ l a a t s  van bestemming.. . . . ., Haarlem, het levens- 
doel, het luchtkasteel van alle zuiderlingen. Naar 
men zegt, besloten velen om niet met de bedevaart 
van 7 Mei mee te gaan naar Rome, om toch vooral 
deze reis niet te missen. 
Zegt een Balinees spreekwoord niet: ,,eerst Haar- 
lem zien en dan sterven?" 
Gij bezoekers, weest overtuigd van het gewicht 
van het betreden van deze grond, die zo heilig is, 
dat slechts één reactie past: schoenen uit! 
Opdat ge des te meer de gunst zult waarderen, 
dat U een paspoort is verleend voor deze stad, 
volgen hier enige voorname bijzonderheden. Aller- 
eerst dan de bodemgesteldheid. 
Deze hemelse grond bestaat ui4 zand (duinen), 
veen (dit doet de naam Overveen al vermoeden), 
en geestgrond, die zich uitstekend leent tot het 
verbouwen van bulbs (,,bollenw). 
Wa4 natuurschoon betreft, daar is de Hout. De 

(vervolg zie prn. 8) 



ZAAI (  KOST ER-GUTEN 
- 

Welkom, vreemdeling, I 

Haarlem is een spin: 

Vanuit de  Grote Markt 

Weeft zij haa r  wonderschoon web. 

OALS men weet is de Grote Markt te Haarlem één maal in de vijf 
jaren een uur lang ontoegankelijk voor het publiek. Dit is op 
1 Mei, en wel om 10 uur des avonds. Op  politieverordening zijn 
dan de ramen der omliggende gebouwen met zwart crèpe-papier 
geblindeerd en alle straten die op de Grote Markt uitkomen, met 

donkere kleden, van 6 m. hoog, afgeschoten, teneinde kijklustigen te weren. 
Gij weet het, waarde lezer, op die dag zuivert Lourens Jansz. Koster (1370-- 
1439) zich van de onaangenaamheden, die zich in 5 jaren vastgenesteld hebben 
in de oren, neus, handen, tenen, en andere delen van zijn edel-bronzen lichaam. 
terwijl hij tevens een korte wandeling maakt rond zijn standplaats om de kou 
er uit te drijven. En waarlijk, het publiek van Haarlem trekt zich alsdan be- 
scheiden terug. Nooit was er tijdens deze plechtigheid een ongeregeldheid waar 
te nemen, zoals de vriendelijke inspecteur van Politie ons meedeelde. 

Op 1 Mei j.]. kwam ons aller Lou weer eens tot zichzelf. Een week voordien 
trokken wij de stoute schoenen aan en stapten naar de burgemee$tei om te 
vragen of hij, bij wijze van uitzondering, niet kon toestaan, dat wij een per- 
soonlijk onderhoud hadden met de heer Koster. Wij  deden erg duur en vestig- 
den bij de burgemeester de indruk dat wij historicus waren. De hoogwaardig- 
heidsbekleder nam geen ónverwijld besluit. Na een wijle gepeinsd te hebben 
sprak hij: ,,Wanneer mijn vrouw het goed vindt, heb ik ook geen bezwaar." 
Wij voelden ons de koning te rijk toen mevrouw ons lief toeknikte en zei dat 
ket in orde was. 

Klokslag 9 uur waren wij op de i e  Mei ter plaatse. Een aantal. hoge politie- 
autoriteiten gaven instructies bij het ophangen der enorme kleden. Verduiste- 
ringen werden aangebracht. Haarlem maakte zich gereed om haar hart te geven 
aan de grote onweerstaanbare drukker. Wij  keken vanaf het trottoir naar al 
deze toebereidselen. Een agent van politie wilde ons verwijderen met de woor- 
den: ,,Kom meheer, de Ome mot lopen. Smeert um." Op  het vertoon van het 
verzegeld document, hetwelk de burgemeester ons had verschaft, sloeg de man 
jammerlijk ter aarde en mompelde: ,,Pardon Excellentie." Wi j  raapten hem een- 
voudig op en stapten met hoge borst naar de trappen van 't stadhuis, waar wij 
ons gemakkelijk op een der treden neerzetten. 

Het was inmiddels half 10 geworden. Wi j  bevonden ons totaal alleen op de 
Grote Markt, die, buiten 't licht van een oude stallantaarn, geheel donker was. 
De politie had haar werk voortreffelijk uitgevoerd. Geen spleetje was er, waar- 
door nog licht kwam. Wij  griezelden een weinig en stapten zenuwachtig naar 
het enorme standbeeld om te kijken of er reeds iets waar te nemen was. Het 
stond er nog normaal. Geen lid van hek massieve lichaam bewoog. Speels 

O 

Het ogenblik dat li, zei: 
,,%oeten thui 

Op d e  achtergrond zijn ts van  d e  ve 
d e  donkere kleden zichtr. 



-3 flikkerde h a  schaarse lichtje en gaf een spookachtig uiterlijk aan de grote 

lik dat  zei: 
1 1  

, , D e  groeten thuis. 

;rond zijn reclklds van de verlichte toren, 

leden zichtbai?. 

man. Toen begon plotseling de torenklok met haar fascinerend spel. Bij de 
. eerste slag reeds gebeurde het: 

Het grote bronzen beeld begon te trillen,-wij hoorden een zacht geruis. En daar 
stapte de forse Lou naar beneden. Even aarzelde hij. Toen, het ,,Harry Linie 
theme" fluitend, liep hij naar de teil. Verbluft keken wij toe en zagen Lou 
een flinke teug water nemen, waarna hij rond zich begon te kijken, Wij meen- 
den het ogenblik daar om een gesprek te beginnen. 

,,Goedenavond, mijnheer Koster," zeiden wij, ,,neemt U ons niet kwalijk, wij 
zouden U graag een paar vragen stellen." 

Allerhartelijkst schudde de beroemde man onze vochtig-geworden handen. 

,,Dat kan," zei hij, ,met wie heb ik het genoegen?" Wi j  noemden onze naam, 
waarop de heer koster zei: ,,Ah, juist, nou wat wilt U weten?" 

,,Wel, hoe maakt U het, mijnheer Koster?" 

,,Dank U, uitstekend, met U ook alles goed, thuis geen strubbelingen?" was 
het grootse antwoord. 

Na zo - heen en weer enige beleefdheden gewisseld te hebben, stelden wij de 
heer Koster de vraag die ons op de lippen brandde: ,,Hoe zit het nu met die 
Gutenberg?" Wi j  zagen het gezicht van de Middeleeuwer verstrakken. Zijn 
vuisten balden zich en hij wiegelde ietwat zenuwachtig van het ene been op 
het andere. Gewend om zich te beheersen werd hij ras weer kalm en sprak: 
,,Mijnheer, dat zal ik U vertellen. Jantje von Gutenberg ( 1400-1467) wi~s 
geen drukker. Hij probeerde zo maar iets. Hij was een knoeier, zogezegd." 

,,Maar," waagden wij, ,,heeft hij de boekdrukkunst eigenlijk uitgevonden?" 
De heer Koster begon vals te fluiten. Met moeite konden wij uit de schefle 
tonen ,,Music-music-music" halen. 

,,Ach," zei hij, ,,doet de smeerlap alsof? Maar hij was achter. Poeh. Weet U, 
het was zó: Toen ik tegen mezelf zei: Loury, vind de boekdrukkunst nu eens 
even uit! was de sufferd net bezig zijn neus te snuiten. Toen hij doodrustig 
zijn zakdaek weggestopt had begon hij pas met zijn: ,,Erfinde ich nun mal die 
Buchdruchkunst." Hij was dus absoluut een neus-snuit achter. Maar, ik had 
het wel gedacht. Hij deed zo geniepig. TrouwenS hij knikkerde vroeger 
ook al altijd vals." Wij  knikten beleefd. Toen begon het carillon van de oude 
Bavo weer te galmen. Fluks en lenig sprong de heer Koster op zijn voetstuk, 
zwaaide nog even vriendelijk naar ons en riep: ,,De groeten thuis!" en lang- 
zaam verbronsde zijn gestalte. Eerst zijn wenkbrouwen, daarna de neusvleu- 
gels en tenslotte het gehele forse lichaam. Hij was weg! 

Gerard Michon, 4A.' 



(vervolg van pag. 5)  
herten, die in het Zuiden zo maar loslopen, zijn 
netjes bijeengepakt en verzegeld in het Herten- 
kamp. Vriendelijke gastheren van U zullen U wel 
brood geven om de dieren te voederen. 
De oorzaak van de gemeentelijke bloei is de ha- 
ven het Spaarne; allemaal water, zover je kunt 
zien. En als je dat water weg zou kunnen nemen, 
zou de bedding binnen een half uur weer volge- 
regend zijn (zeeklimaat). In verband met deze 
verbijsterende hoeveelheid water rijst voor ons oog 
op de naam ,,Kraantje Lek", dat ondanks de naam, 
die herinnert aan een onhygiënische latrine, een 
geperfectionneerde Bovenste molen is. 
In deze stad draaide ook een flim, getiteld ,,De 
derde man", (scenario vrij naar de Volkskrant) 
met een aardig muzikaal thema. W e  zullen het wel 
eens voor U fluiten. 
De groene eetketels, die door de brede boulevards 
rollen, zijn bussen. Zij zijn van groot nut, omdat 
ze het geboorteoverschot helpen beperken. 
Nu we toch met het verkeer bezig zijn + Eind- 
hoven, wanneer ontworstelt ge U aan het stenen 
tijdperk? Al jaren wachten wij met spanning, maar 
Uw kinderhoofden houden hardnekkig stand. As- 
phalt is het kenmerk van de metropool! Uw ge- 
meenteraad borrelt maar rustig, zonder erbij stil 
te staan, dat zij een bestrating beschermt, die aar1 
ontelbare buspassagiers een wandelende nier heeft 
veroorzaakt. 
Een andere grief. Wij  protesteren tegen Uw be- 

schuld?ging, als hadden ,,dieën van Hèèrlem et 
hoog in et heufd." Wij zijn geen Chrysler-kapita- 
listen, maar sociaal voelenden. Vincentius kan het 
getuigen. Wij  konden het beter van U zeggen! 
Of slaapt gij niet onder lakens? Maar kom, geen 
verwijten. Verbroederen wij Qns in onze gedachten 

' op de fancy-fair ,,Oudt Haerlem". 
Waar ,  Venlo, is de glans van Valuas met zijn 
carnaval? 
W a t  vermag hij tegen Kenau? 
Want  Haarlem is .de stad van de Kenau's, bedenk 
dat wel! 
De opzienbarende stelling van de Vereniging 
,,Oudt Haerlem". als zou deze patrones der boot- 
werkers op een fabel berusten, + wij laten haar 
maar in het midden: gij, Zuidervrienden, zult toch 

, de tijd niet vinden tijdens Uw bezoek die stelling 
aan de waarheid te toetsen. 
Misschien nog eens op een particulier bezoek,' 
later. Wij hebben U genoeg verteld over dit voor- 
geborgte der zaligheid. 
De rest zult gij zelf wel merken. 
Geniet van dit verblijf tot berstens toe. 
Het zal U niet gelukken. 
Het genot is oneindig. 
Nog één tip: bestel uw trouwringen bij ,,Het Si!- 
veren Stdepke". 
W i j  hopen dat deze letters voor U enig profijt 
hebben en wensen U succes en, zoals akela altijd 
zegt: Goed spoor! 

R. Stuyt IV. 

bevond. Dan voelde men zich geplaatst naar een , CIubhuis=Actie »AIIiance« heei ander deel van deze aarde, als men zich in 

Zoals reeds was aangekondigd, had gedurende de 
Paasvacantie in het schoolgebouw op de Zijlweg 
de Fancy Fair van Alliance plaats. 13 April, 
even over zevenen werd de openingsavond inge- 
zet. Het doel van deze vermakelijkheden: het ver- 
garen van middelen ten bate van de bouw van een 
clubhuis, hetgeen ter verbetering van het vereni- 
gingsleven moet strekken, werd uiteengezet door 
de voorzitter van Alliance, de Hr. Thunnissen. 
Na nog twee sprekers kwam de Prior aan het 
woord. Hij wees op het voorrecht dat onze school ' 
mocht genieten om deze Fair binnen haar muren 
te hebben. 
Daarna werd de avond officieel door hem geopend 
met het opplakken van de eerste steen op het 
clubhuis. 
Meteen heerste er een grote bedrijvigheid in de 
gymzaal, die op voortreffelijke wijze èn door de 
leuk opgezette stands èn door de kleurige teke- 
ningen en schilderwerken was omgewerkt tot een 
vrolijke miniatuurkermis. Enthousiaste leden we- 
zen op de attracties. van de door hun verzorgde 
stands. Uit deze drukte kon men even op adem 
komen in de met vlammetjes verlichte gang om 
zo in een smakelijk ingeklede bar te belanden. Ook 
hier heerste een gezellige drukte en kon men ge- 
nieten van hetgeen zich onder de diverse kurken 

het restaurant liet neervallen. Bij imitatie moon- 
light kon men dromen, bij de zoete geluiden van 
de hawaiian muziek en in de geur van de heerlijke 
croquetten. 
Deze actie, die óp een volkomen welslagen uitliep, . 
mag dan ook ten volle tot eer strekken van al de. 
genen die hieraan hun medewerking verleenden, 
vooral als men alle situaties in ogenschouw neemt 
waaronder deze mensen moesten werken. 

Puck. 

Door middel van de kolommen van T. L. betuigt het 
bestuur 5-an de A. G. nogmaals dank aan de heer Ju-  
lianus wegens het schenken van lege haarcrême-tubes 
voor de missiekas. 

à la Primitiae: 
De putten van de cour lispelen: 
dat de Opperste Sovjet van het Triniteitslyceum een 

loketje wil oprichten bij het hek aan de ingang. 
dat iij alclus de school tracht t? verdoezelen onder de 

onschuldige gestalte van een zwembad. 

De redactie wenst een enquête te houden onder de uit- 
heemse deelnemers aan de Interscholaire, of zij zich 
met het Nederlands kunnen behelpen, of dat er borden 
moeten geplaatst worden met opschriften in het Ne- 
derlands en in het Limburgs. 



JOU RNAEL 

Al gapende begin ik te schrijven. Het is immers nog 
vacantie en wie is er in de vacantie nu niet moe. Wordt 
er ooit op een tijd in 't jaar harder gewerkt dan in de 
vacantie? De tijd van rusten in de schoolbanken treedt 
gauw genoeg weer aan en als gij, m'n beminde lezers, 
dit leest, zijt ge reeds aan het rusten. Ik hoop nu echter 
even uit te rusten door herinneringen op te halen uit de 
afgelopen rustperiode, ook wel trimester genaamd. Het 
zal me wel lukken ook om uit t e  rusten, want de eerste 
datum is: 
14 Maart. Vanaf deze dag is alle rust en stilte in de 
school teruggekeerd. We worden weer bewaakt. 
15 Maart. We werden onthaald op wat vrolijke lectuur 
en we waren dan ook in de wolken. Na school kwamen 
er velen in nog hogere sferen, want er werd gehockeyed. 
Gelukkig was pater Vogels als surveillant aanwezig. 
Ondertussen zaten de leraren te smullen van hun eigen 
ei-oluties op het witte doek. Niemand had gemerkt, dat 
die film opgenomen werd en alle leraren stonden er na- 
tuurgetrouw op. Wat U, mijnheer Andriessen? 
16 Maart; bleek 4A niet aan overbevolking te lijden. Er 
is tenminste nog plaats voor een immigrant. 's Avonds 
draaide Cas weer op volle toeren met 22 aanwezigen. 
Eerst kregen we een aardrijkskundeles van Gerard 
Vaan. Na de pauze werden er felle debatten geleverd ' 

over het interAugustijnstournooi. Op de late avond werd 
er echter toch een overeenstemming bereikt. 
l7 h a r t .  We trainden onze kelen voor de op handen 
zijnde hockeywedstrijd. De hoogste klassen werden ech- 
ter getraind voor de stoute stap naar het volle leven. 
Er  vielen er echter al enigen voordat zij in het strijd- 
perk konden treden. 's Avonds waren we getuige van 
een roemrijke zege .van onze school. Maar liefst 9 prij- 
zen werden er van het H.1.C.-tournooi weggesleept. Al- 
len van harte gefeliciteerd. Voor jullie namen heb ik 
jammer genoeg geen plaats meer, maar al hebben jullie 
niet in ons grote Tolle Lege gestaan, jullie namen zijn 
in ieder geval in een Haarlems blaadje rondgebazuicd, 
dat was echter maar een stadsblad en natuurlijk niet 
te vergelijken met ons eigen wereldblad. 
18 Maart stond weer in het teken van de training. Onze 
kelen waren' al schor voordat we bij de wedstrijd kwa- 
men, maar de hoogste klassen zijn nu dan toch klaar 
om de strijd met het leven aan te binden. Laten we ho. 
pen dat de uitslag van hun wedstrijd beter is dan van 
die hockeywedstrijd. Brrr. Laat in de avond woonden 
we nog een kort lof bij in de kapel en 
19 Maart stapten we in de trarrï om onze stille omgang 
te beginnen. Het was een grootse tocht. Jammer dat er 
nog waren, die er geen stille omgang van konden maken. 
De terugtocht was ver van stil en dat t eMj l  je denkt 
rustig in de achterste wagen te gaan zitten, zoals één 
van de leraren. 

20 Maart. De perken worden van hekjes voorzien en 
ook de bel wordt weer eens gerepareerd. Wanneer komt 
er in het reglement, dat we niet op die hekjw mogen 
zitten? 
21 Maart. Oh, wat zijn we heden blij, want de Rector 
is jarig. Er  waren enkele jongens in de Mis en er werd 
ook veel gezongen. We kregen echter geen 2 uur  tij, 
want het was proefwerktijd. Misschien krijgen we vol- 
gend jaar 4 uur vrij, als er tenminste niet iets anders 
tussen komt. 
22 Maart. Het is gewoon, dat we buiten de perken moe- 
ten blijven. Volgens velen gaat het echter alle perken 
ten buiten, dat we zo moeilijk binnen kunnen komen. 
Nu is het wachten alleen nog op een controleur voor 
de, toegangsbewijzen. 
23 Maart. Voor de 4de klassers werd er een klein tipje 
van de sluier opgelicht, die zoveel geheimen van het 
leven verborgen houdt. Geen slachtoffers hier, alleen 
de hongerige schare was haast niet naar binnen te 
krijgen. 
24 Maart. Dit is nu een dag waar ik eens niets van weet 
te vertellen. 
25 Maart. Pater Hutjens hield een bespreking met de 
klassevertegenwoordigers en assisten. Het gevolg kwam 
27 Maart. De cour daverde van gramofoonmuziek en I-aan 
de muren grjjnsden ons allerlei dagzinnen toe. We kon- 
den er 25.370 aan. Maar dat verkopen. Oh, oh. 
29 Maart kregen we twee uur vrij en wij ijverig aan het 
blokken, want van 
30 Maart tot en met 5 April was het proefwerken ge. 
blazen en in die tussentij,d werden we maar steeds be- 
kogeld met loten waar je tussen geslapen had en dat je 
daarom lakens moest verkopen. 
31 Maart zaten wij allemaal hard te leren, maar wat 
deden onze leraren? Zij gingen een volleybal-wedstrijd 
aan met Sancta en wonnen met 4-1. Waarom mogen 
wij nu nooit zo iets. 
12 April zat P. H. ons echter nog eens voor die loten 
achterna met een brief. 
14 April liepen er dan ook zelfs jongens met die loten 
in Den Haag te leuren, terwijl elf anderen probeerden te 
hockeyen. We hebben ons verdriet maar verdronken met 
boenwas. 
15 April kwamen velen hun loten afrekenen en terug 
brengen. Hoe durven ze. 
Verder hield in dit weekend onze schoolvereniging H.T. 
C. Alliance een fancy-fair en er ontstond een waar 
nachtleven op onze school. 
Ik houd verder ook m'n mond of beter m'n pen maar, 
want m'n stof is op. O ,ja, ik vergat te zeggen dat Dr. 
PauI Julien een prachtige lezing hield, maar ik wist 
de datum niet meer en dus staat het hier. Ach, sorry 
hoor, A.G.! 

André Spierings 4R. 



Beste lezers. 
Gij zult wel zeggen ,,Wat een dooie boel in die krant". 
Misschien hebt gij gelijk, maar wegens technische reden 
en zo, hebben mijn collega en ik moeten woekeren met 
de ruimte die ons is toegewezen en daarom maar enkele 
gebeurtenissen vermeld. 
6 Maart. De heer Babeliowsky keert weerom na een 
afwezigheid van 3 weken. Hët wordt-toch te bar met al 
die vrije uren zou een bewuste vader zeggen. 
8 en 9 Maart. Viel de schoolmis uit. 
11 Maart. Opening van de Interscholaire tentoonsteling. 
Machtig interessant. Onze school was waardig vertegen. 
woordigd en maakte geen slechte indruk tussen de brei- 
werkjes e.d. 
14 Maart. De eeuwige A. P. Brandes verscheen weer 
eens voor de school om zijn verderfelijke kennis over 
onze arme koppen u i t  te storten. Volgens A. P. zal de 
Belgische Staat als een zeepbel uit elkaar spatten. Waar 
haalt hij tch die wijsheid vandaan? =j de Poolse Le- 
gatie? Wij zullen aan Brandes z'n voorspelling maar 
geen waarde hechten. Hij ziet ze vliegen en spatten 
tegelijk. 
17 Maart. Sluiting van de Haarlemse Interscholaire. 
Onze Joop Koomen hield de eer van de Schoterstr. hoog 
en sleepte een prijs weg. Bravo Joop! 

l8  Maart. Stille Omgang. q e  opkomst liet nog wat te 
wensen over. Het aantal was groter dan vorig jaar, 
maar er schijnen nog steeds slaapkoppen onder ons te 
zijn. Enige slimme knapen misten de tram, ze waren 
er t e  laat!! Hebben jullie wel eens van het spreekwoord: 
Samen uit, samen thuis gehoord?? Btakkers. 
20 M&. Hé, een nieuwe concierge in de gedaante van 
broeder Michaël. Meneer van Zeeland laat U ons in de 
steek? 
21 Maart. Verjaardag van Pater Rector. De Schoter- 
straat-gemeenschap uit,haar blijdschap door het zenden 
van een geluks-telegram. Boze tongen fluisterden dat 
wij op vrij speculeerden. Bah, ga je schamen tot je rood 
en paars tegelijk ziet! ! 
27 Maad. Onze hulp werd gevraagd om de Sint Vincen- 
tius te helpen met het verkopen van enige loten, maaaar 
6a000. We beloofden allen enérgiek te helpen en er wer- 
den er 3000 geplaatst. Raak ze allemaal kwijt a.u.b.! 
Onze broertjes op de Zijweg deden erg stoer en bestel. 
den er maar eventjes 22.000. Zij wel! 
28 Maart. Van de weeromstuit kreeg 4B 1 nogmaals een 
speech van de heer v.d. H. waarop het aantal loten ver- 
dubbeld werd. 
Donderhg 30 Maart. Aanvaiig van de proefwerk-week. 
De laatste loodjes wegen het zwaarst, maar het vooruit- 
zicht van de vacantie maakt alles weer goed. 

W. Breukel 4B 1 (Sch.). 

Een kwartier u66r de  aanuang d e  culturele avond  ziet het er, I 
I uolgens een onzer medewerkers, achter het als  uolst u i t :  I 

ALILES KLAAR 1 
1 AIIes kIaar! 5 Jij  moet op! 

HaIen maar Flink rechtop! 
roept de  regisseur, Is n u  alIes klaar? 
met een rode kleur. Nee, die kandebar! 

2 Plots een kreet 6 W a s  hij hier? 
Half gekIeed . Geen gemier. 
komt een speler aan 'k W e e t  dat hij er stond 
Die alarm gaat sIaan. Kijk nu eens goed rond. 

3 SabeI weg 
W a t  een pech 
VIug een stok gepakt, 
Alles nu in tact? 

4 In de  zaal 
Hels kabaaI 
Cicht gaat langzaam uit 
Vlug, schiet op. vooruit. 

7 Ah,  goddank 
O p  die plank 
zie ik hem al staan 
Ja! D e  gong kan gaan! 

8 Nou, succes! 
Hier, je mes! 
E n  vergeet 't niet 
D a t  Marie je ziet 

9 AIIes klaar! 
HaIen maar! 
roept de regisseur, 
met een rode kleur. 

i 

Gerard Michon 



HOCKEY-TOURNOOI. 
Onder grote belangstelling, zowel van leraren als van 
leerlingen, had op 18 Maart de finale plaats tussen het 
Kennemer. en Triniteits Lyceum. Het was een mooie 

met plaatsen brachten het tot een dergelijke finish. 
De mooiste wedstrijd van de dag volgde 24 min. later, 
toen het ging tussen het Rijnlands Lyceum en Triniteits 
Lyceum. Het was een genoegen deze twee teams, die 
zeker aan elkaar gewaagd waren, in een hoog tempo 
en met mooi samenspel te zien vechten. Vooral onze 
achterhoede toonde op prachtige wijze zijn tanden te. 
genover de sterke voorhoede der Rijnlanders. Het scheen 
echter niet anders te mogen, want na 24 min. spelen 
was de stand nog 0-0, zodat tot nu toe nog geen ge- 
wonnen wedstrijd op onze lijst stond. Maar deze kwam 
toen wij tenslotte in de laatste ronde met 2-0 wonnen 
van het St. Jans Lyceum. Veel werk hadden onze jon- 
gens hier niet aan, zodat het dan ook een zeer vriend- 

'schappelijk wedstrijdje was. 
6 Punten wefden do r ons team uit de hele serie ge- 
haald. Dit was net éin minder dan door de Rijnlanders 
werd behaald. De kans op een plaats in de finale wed- 
strijden was dus verkeken. Toch mochten onze jongens 
zich verheugen op de goede indruk die ze achter 
lieten. Tenslotte is een woord van waardering voor de 
voortreffelijke organisatie van de kant van V.C.L. zeker 
niet misplaatst, vooral ook met het oog op de plotse- 
linge verandering van het speelterrein. Puck. 

PAAS-VOETBALTOURNOOI 
TUSSEN DE HAARLEMSE SCHOLEN. ' 

(Wegens plaatsgebrek verslaan wij alleen 
de resultaten van ons lste elftal). 

wedstrijd. Zowel onze voor- als achterhoede toonde zijn Ronde: lyceum 6-2, kennis op gebied van techniek en spelvaardigheid. OP- vlak na de aftrap trok het Lorentzlyceum t.an leer en waren de captain Bekkers en doelpuntte reeds na enkele minuten spelen (0-1). Spoe- George Herbermann, die met uitzonderlijke vaardigheid dig echter scoorde v. Oploo de gelijkmaker en toen be- menig gevaarlijk moment wisten af te wenden' In een gon het aan onze kant pas goed. v.d. Klei en Soellaart zeer hoog tempo, werd de strijd met een 1-1 gelijke brachten de stand op 3-1. was het weer de stand beëindigd. De vrij pijniijke beslissingen van een beurt voor onze tegenstanders en de rust ging dan ook der scheidsrechters schiepen een iets minder vriend- in met 3-2. Na de namen dezelfde drie van voor schappelijke stemming om het veld, hetgeen te betreu- 
ren was, daar de opzet zowel als het geheel een schit- die tijd ieder weer een goal mor hun rekening en zo 

trend karakter had. De beslissing kwam ten- eindigde deze wedstrijd met een verdiende 6-2 over- 
slotte aan de verlenging. Het Kennemer. Lyceum mocht Fg:cEey&g ?Tginiteits nu zowat traditie getrouw met een 3-1 oveminning Dit was verreweg de mooiste wedstrijd van het tour- naar huis gaan en weer voor een jaar kampioen zijn- nooi. l,.d. Klei en woning iede? een juweeltje Gefeliciteerd jongens! van een mal. 

,,INTERLYCEALE 1950". 
De stemming in de bus, waarin ons hockey-team zich 
op 14 Maart naar 's-Gravenhage begaf, was ondanks de 
indeling b4 e$n,zeer sterke pool toch uitermate opti- 
mistisch. 
Het was 9.28 v.m., toen het aanvangssin werd gegeven. 
voor de eerste wedstrijd van onze jongens. Even scheen 
er een open plaats te blijven in onze gelederen, maar 
nauwelijks 10 minuten later verscheen Nout v.d. Brandt 
op het slagveld. De schuld lag buiten hem. De atrijd 
ging tussen 't Goois Lyceum en Triniteits Lyceum. Na 
24 minuten van vrij slap spel en weinig prestaties klonk 
het eindsignaal waarbij de stand nog 0 - 0  was. 
Betreurenswaardig was de toestand waarin het veld 
verkeerde en waarop onze jongens al  de wedstrijden 
zouden moeten spelen. 
Een uur later begon de tweede wedstrijd waarin wij het 
Nieuwe Lyceum Hilversum moesten bekampen. Hier 
werd plotseling een mooi spel ontplooid en heerste een 
vrij hoog tempo. Toch slaagde niemand erin de bal ook 
maar é6nmaal in het net te krijgen, zodat het eindteken 
kwam met aan beide zijden een blanco stand. 
Overal heerste een grote-bedrijvigheid van de wisselende 
teams, terwijl door geluidsinstallaties de aankondifingeil 
luid werden omgeroepen. Op de velden met hun rÜim 
een half duizend spelers vielen uit Haarlem onze colle- 
ga's van het Kennemer met hun oranje blouses op. 
Weer was een uur verstreken, toen onze jongens voor 
de derde maal de strijd aanbonden met het Haagse Ly- 
ceum. Weer eindigden onze jongens in een gelukstand. 
Dit was echter zonde, want het was absoluut niet nodig 
geweest. Slecht gebruikte kansen en enig gescharrel 

- D - - - .  

Halve finale; Triniteits-HBS (Velsen) &2. 
Finale: Triniteits-MTS 2-1. 
Deze finale werd op het RCH-terrein gespeeld, midden 
tussen de zo grote tribunes. En de sfeer van spanning 
die altijd rond een finale van groot formaat hangt, bleef 
hier hangen tussen de tribunes en werd bijna tastbaar. 
Maar onze jongens trokken zich daar niet zo erg veel 
van aan. Vooral in de eerste helft gaven ze een prima 
partij weg. Het hele elftal draaide op voUe toeren, en 
toch ... er waren nog enkelen die, ondanks dit vlotte en 
werkelijk goede spel, nog boven de rest uitstaken. 
Onze Cees Janus b.v. gaf een prima partij weg en als 
tweede wil ik hier Jan  Goderie noemen'), hij ie een zeer 
rustig en, oppervlakkig gezien, eeh middelmatig speler. 
tje. Maar volg hem eens even, daar haalt hij een balle- 
tje op, zie hem er eens even een dribbel mee naar voren 
maken, en dan dat afmaken, een afgemeten pas en 
dit alles gaat met de grootste kalmte. 
Onze linkervleugel mag ook wel even genoemd worden, 
alleen moeten zij nog wat oppassen dat ze niet te veel 
gaan pingelen. 
Na afloop was de prijsuitreiking en Cees nam de beker 
met de nodige felicitaties in ontvangst. 
Van deze plaats feliciteren wij ons elftal ook nog eens 
van harte met het prachtige resultaat dat ze behaalden 
en p. v. Leur voor zijn perfecte organisatie van en me- 
deleven met de vele elftallen. 
1) Steeds zal de censor zich aan de zijde van de Redac- 
tie plaatsen, maar als de sportredacteuren hier Jan Go- y 

derie laten meespelen, die rustig in zijn burgerpakje 
achter het lijntje stond, dan moeten zij de gevolgen van 
dergelijke persmanieren ondervinden! Tolle Lege waar 
gaat gij heen als officieel schoolblad? 
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