
NO. 9-10 - J U N I  1950 

188 J A A R G A N G  1949-1950 

- 
SCHOOL-ORGAAN VAN HET TRINITEITS-LYCEUM TE HAARLEM 
REDACTIE: WIM BREUKEL - tGlERARD DIRKS - GEORGE HERBERMANN - WIM KORTEKAAS - 
GERARD MICHON - PUCK SPEE - ANDRE SPIERINGS - ROB STUYT - PIET VERZIJLBERGEN 
REDACTIE-, ADMINISTRATIE- EN ADVERTENTIE-ADRES: ZIJLWEG 199, HAARLEM (POST OVERVEEN) 
TELEFOONNUMMER 13523 - GIRO-REKENING 77435, ONDER VERMELDING: ,,T O L L E L EG E" 

Ieerlingen. de heIpende vader van 
taIIoze tobbers, is ons pIotseIing 

I IN MEMORIAM 
voorgegaan naar ons aIIer Vader. 
E n  hij, die ons Zaterdag nog hielr, 

W I E  had kunnen denken dat 
wij ons laatste nummer van 

ToIIe Lege in dit schooIjaar, nog 
op het Iaatste ogenbIik rouw om- 
floerst moesten laten verschijnen? 
Ir. P. C. van der Heyden, de  on- 
misbare vader van zijn schoon gezin, 
de imponerende vader van zijn veIe 

- 
aan de  Vincentiusstóelen voor ons 
feestontbijt, was Zondagavond reeds 
gezeten aan het coenae vitae 
aeternae, aan het gastmaaI van het 
eeuwige gelukzaIige Ieven. 
E n  hij, die Zaterdag ons hieIp bij 
het doorgronden van een wiskunde- 
probIeem, zag Zondagavond aIIe 
probIemen uitlopen en zich opIossen 
in de voor ons nog zo onbekende 
grootheid Gods. 
W i j  waren aanwezig bij zijn triom- 
fale uitvaart, 
wij hebben voor de  derde maaI 
in zo korte tijd gestaan tegenover 
de  dood, 
wij hebben gebeden voor hem. zijn 
echtgenote en kinderen. 
E n  ieder van deze drie zinnen 
geeft ons nog immer vee1 stof tot 
overweging. 
D e  Redactie heeft gemeend het 
officieIe In Memoriam te plaatsen 
in ons komende Jaarboek, wat een 
meer bIijvend monument is dan een 
10s T.L. Nummer en zij za1 Pater 
Rector verzoeken de  gedachtenis 
aan dezen eminenten mens voor 
ons vast te leggen. 

DE REDACTIE. 



DOOR DE 
Dat was dus de derde Interscholaire, het slot van 
de eerste cyclus, niet de climax. Misschien zijn wij 
wat zwaar op de hand betreffende dit feest, omdat 
wij deze Interscholaire meemaakten als gastheren. 
Deze functie staat de lichtzinnigheid van de gast 
niet toe: die sceptische, wat hooghartige houding 
moet men laten varen en men kan niet meer schel- 
den over ,,de goedkope rommel op het toneel", als 
men het cabaret bedoelt. want men is zelf deaene 
die de rommel heeft uitgedacht. Men kan de Gga- 
nisatie niet hekelen, want men is het zelf, die met 
een staf van dertig super-actieve mensen, ieder met 
een eigen opvatting doorbracht: twee weken met 
confereren en de lesuren van de laatste dag met 
,,het in elkaar zetten"; men is het zelf, die zijn 
programma-ontwerp moet verdedigen tegen dertig 
andere programma-ontwerpers. Daar géén ervan 
wordt aangenomen, grijpt men tenslotte naar een 
noodplan, waar allen, zowel producent als consu- 
ment, het erover eens zijn dat 't nergens naar lijkt. 
Misschien is het wel dit verschil in sfeer dat ons 
dwingt te zeggen, dat Haarlem al met al Venlo 
niet overtroffen heeft. 
Deze misschien te persoonlijke uitspraak geldt niet 
zozeer de resultaten (want die zijn tenslotte secon- 
dair), maar meer het geheel. Een grandioze mis- 
lukking werd het niet, al heeft het weer zich be- 
ijverd dit te doen worden. 
Zaterdagochtend hing er een drassige lucht met 
een gezicht van: ,,Dat veld zullen we wel eens even 
tot een moerasie ~lemtsen!" , .  . 
Toen we om half twaalf een beetje overwerkt en 
in afwachtende houding ons buiten opstelden, ont- 
waakte 'n gramofoon en het was ,,Lijmw geblazen. 
Temidden van alle binnenvloeiende gasten viel 
ogenblikkelijk een gebronsde met een strohoed af- 
gedekte heros op, die direct heftig begon te blazen 
OD een uit het internaat aestolen tr6chter: een 
bioedwarm monument van" Augustijnse eenheid. 
Daarna werd het stil en de gasten gingen naar een 
bekend café-restaurant om te eten. Er waren heer- 
lijke ...... ja, wat eigenlijk? Hier is een gaping in 
ons verslag. Ja, wees maar nijdig, dat is Uw recht. 
Maar niet op ons. Wij  wilden wel dat de gaping 
niet gaapte en poogden met de bus mee te rij-den: 
Na een korte worsteling met de koetsier kwamen 
we bij de herberg aan. W e  vroegen de portier wat 
men er zou eten, maar hij wilde niets zeggen. W e  
weten het dus niet. Men zegt dat ze grote bakken 
ijs gegeten hebben. Gelooft het niet. Wij  hebben 
het niet gezien. Het kunnen wel gebakken donder- 
kopjes geweest zijn. Ge hebt gelijk, als ge zegt dat 
T.L. achteruit gaat. Zelfs de Horecaf erkent ons 
niet meer. 
's Middags werd er gesport. Omstreeks half zes 
werden de gasten gedistribueerd onder de inboor- 
lingen en naar de logementen gevoerd. Gevuld be- 
volkten we 's avonds het Krelagehuis. Neen, dat is 

REDACTIE 
het toch ook niet, die zaal. W e  konden hem niet 
waarderen. Nog niet bolrijp wellicht. 
De volgende ochtend stroomde de cour vol zwart- 
gallige jongeren met roodomrande ogen, om de H. 
Mis bij te wonen. Het koor zong schitterend. Dan 
kwam het ontbijt. Dat laat zich niet beschrijven. 
Alleen maar tsroeven. Dat was áf. 
Na enige wedstrijden volgde weer de lunch. W e  
hebben niet nóg eens geprobeerd mee te glippen. 
W e  waren te terneergeslagen door de vorige dag. 
Slechte jburnalisten, zult ge zeggen. Dat zijn wij 
ook. Hoe we dan in de redactie gekomen zijn? Wel, 

L kruiwagenpolitiek, nogal logisch, nietwaar? 
Teaen vieren kwamen de wolken van de voriae " " 
ochtend terug en lieten zich plompverloren vallen. 
Het aoot. Om half zes zwommen allen naar het " 
gymnastieklokaal om prijzen en slotwoorden te in- 
casseren. Zinaend (onbekende liederen voor ons) " 
trokken de gasten af. Wij  bleven miesperen in de 
regen. Toch was de onderlinge stemming weer uit- 
stekend. W e  ontmoetten allerlei oude bekenden en 
er was heus wel enige Benelux-gedachte in te ont- 
dekken. Als er één qualificatie past op deze Inter- 
scholaire, dan is het: redelijk. Om in cijfers te spre- 
ken: 6%. Het had nog slechter kunnen zijn. Maar 
nogmaals, als we het volgend jaar in Eindhoven 
alle nu aesloten vriendscha~tsen moeten hernieu- 
wen, dan zullen we het druc 'hebben. 
Bijzondere vermeldingen? De gebrilde Tomatenge- 
neraal verloor zijn hoed op weg naar zee in de bus 
én werd bijna gekeeld door de wrede klapdeuren. 
Ja, en vergeten we vooral niet piëteitvol te geden- 
ken alle examen-slachtoffers, al deze martelaars, 
die het mens-zijn als ideaal nastreven en daartoe 
zich van het lyceïst-zijn moeten onthechten. Hoe 
vrolijk waren zij nog op deze Interscholaire, waar- 
schijnlijk in de gedachte: ,,Laten we nu nog gauw 
even vroliik ziin: straks hanaen we tóch." 
Tot slot dan, '~indhoven en Venlo, laten we nu 
maar weer een jaar gescheiden zwoegen en zweten, 
't volgend jaar zien we elkaar terug, in Eindhoven! 
P S .  De censor verlangt uitdrukkelijk het cijfer te 
verhogen. 7 dan, maar ook niet hoger. 

Een gebronsde met een stroohoed afgedekte heros . . . . 



LITERAIRE WEDKAMP 
met een vleugje luim tot slot. 

Het tijdstip waarop deze avond zou beginnen, was 
een kwartier vroeger gezet dan het programma 
vermeldde. Velen schijnen dit echter niet opge- 
merkt t e  hebben, zodat de avond ongeveer een half 
uur te laat begon. Hierdoor moest een gedeelte van 
het bonte programma vallen, dat was jammer. 
Om kwart voor 9 dan hield de voorzitter Gerrit 
Ruigewaard een kort welkomstwoordje en stelde 
de jury voor, die gevormd werd door Dr. Spoelder, 
ons wel bekend, als voorzitter, Mr. Brongersma, lid 
van de eerste Kamer en de hr. Rutte, kunstcriticus. 
Er heerste een gezellige stemming in de zaal, een 
stemming, die wel wat al te gezellig te noemen 
was en de geluidsinstallatie kon er soms niet tegen 
op. Dit maakte het de sprekers niet gemakkelijker. 
Onvervaard stapte J. v. Elk echter als eerste op het 
podiumi om als afgevaardigde van Eindhoven te 
speechen. Hij scheen de opdracht niet goed begre- 
pen te hebben, want in plaats van een speech, kre- 
gen we een lezing te horen. De jury kende hem als 
cijfer dgn ook een 6% toe. 
H. v. Beek trad als volgende speecher op en hij 
sprak op zijn bekende wijze. Af en toe had ik het 
gevoel, dat hij van het podium op me af wilde 
stormen. Iedereen in de zaal had hij in zijn greep, 
want vap het gezellige geroezemoes was niets meer 
te horen. Zoals een ieder wel verwachtte, gaf de 
jury hem een 8% en daarmee de eerste prijs. Har- 
ry van harte hoor! 
Venlo bracht ons P. Pröpper. Hij sprak goed en 
kon .ons wel boeien, ofschoon met het verstrijken 
van de tijd de sterkte van het gefluister in de zaal 
toenam. Hij bracht het tot een 7. 

Pater Vandalon vertelde ons dat we maar tot elf 
uur mochten blijven en we dus maar af moesten 
wachten wat ons nog geboden zou worden. De 
jury was nog niet klaar en de Pater gaf het woord 
aan Venlo. 
Venlo nam het woord en had het meteen op mu- 
ziek gezet. De zaal daverde dan ook van gezang. 
Het was daar nog nooit zo'n reuze feest geweest 
Nadat Venlo afaetrokken was. verscheen Dr. 
Spoelder voor h e t  voetlicht om de uitslag bekend 
te maken en de prijzen uit te reiken. Graag wil ik 
hier nog even aanhalen dat Dr. Spoelder zei, dat er 
in Nederland een gebrek is aan mensen die kun- 
nen speechen. Dit is inderdaad een gebrek en la- 
ten wij jongeren dit gebrek eens wegwerken. 
Dr. Spoelder maakte toen ruimke voor Eindhoven, 
dat de touwtjes in handeri nam. Met die touwtjes 
werden we mijlen hoog van de aarde weggetrok- 
ken en we kwamen in het voorportaal van de he- 
mel bij St. Petrus terecht. W e  kregen een.stuk te 
zien met veel aardige vindingen. Jammer, dat er na 
zoveel voorbereidinaen zo weinia van tot z'n recht " " 
kwam. De hoofdzaak is, dat we ons geamuseerd 
hebben en ik weet nu hoe ik later miin beer in de 
hemel kan krijgen. 
Al met al was het al lang elf uur geweest, en er 
moest dus opgebroken worden. Velen beschouw- 
den de dag echter nog niet voor geëindigd en togen 
naar het vuurwerk. Daar smak een Eindhovenaar 
de merkwaardige woorden; toen hij de menigte 
toeschouwers zag: ,,Ik dacht dat de Haarlemmers 
stijf waren, maar bij ons zijn er nooit zoveel men- 
sen op de been voor zo iets." En met een heerlijk 
gevoel, ontstaan door deze woorden, kroop ik in 
mijn bed. 

Na'deze drie sprekers kwamen we aan de stukken 
proza, die door de schrijvers zelf voor de micro- 
foon gebracht werden. 
Eindhoven opende de rij weer door W. Stoffers 
naar voren te zenden met een Spaans reisverhaal. 
Zelf begreep ik niet hoe het kwam, dat het verhaal 
in het beain meer boeide dan aan het eind. De 
jury ontdckte dat wel, want Eindhoven handhaaf- 
de zijn traditie om langer aan het woord te blijven 
dan toegestaan was. Dit bracht de jury er echter 
niet van af hem 'n 8 en daardoor een prijs te geven. 
Haarlem nam daarna de middenplaats weer in en 
S. Busé stapte op het toneel. Tenminste zijn li- 
chaam zagen we, maar de stem en het verhaal van 
de Materialist behoorden onmiskenbaar aan Iwan 
de Verschrikkelijke. Het was een goed stuk en 
de jury beloonde hem dan ooit met een 7% en een 
onverwachte derde prijs. 
De stoet van vertellers werd besloten door Drais- 
ma uit Venlo. Het stuk kwam niet zo goed tot zijn 
recht door zijn stem. Toch was het nog ruim vol- 

\ doende met een 7. 
Hierna werd de pauze aangekondigd en de jurv 
trok zich terug om te vergaderen. Menig flesje 
Coca-Cola werd verzwolgen en daarna werd er 

l 

met een voorhistorische gong bekend gemaakt, dat 
de pauze ten einde was. 

VOETBAL. 

De Sportafdeling van onze Interscholaire 1950 
werd geopend door de vendelzwaaiers van Eind- 
hoven. De heren kwamen onder schetterende klan- 
ken van welbekende music en daverende marsen 
het veld op. Toen werd ons iets getoond wat wij 
zeker niet dagelijks hier in het Noorden te zien 
krijgen. Een mooi staaltje van het hanteren van de 
grote bonte doeken ondanks het niet zachte windje. 
Aan Eindhoven de eer van de prach,t inleiding. 
Daarna volgde de eerste wedstrijd van die dag: 
ae voetbalwedstrijd tussen Eindhoven en ons team. 
Rector, Pater M. v. Straaten, deed de aftrap waar- 
mee het sein van de offciële opening was gegeven. 
De Eindhovenaars moesten aan ons de eerste trap 
laten. Ons voetbalelftal toonde, dat het flink op 
elkaar was ingespeeld en dat men aardig wat 
techniek onder de knie had. Het Eindhovense team 
was zeer zeker ook niet slecht, maar toch kon het 
zich tegenover de Trinitariërs niet handhaven. J. 
Goderie mocht welzeker de man van deze wed- 
strijd genoemd worden, al mogen we de anderen 
zonder uitzondering eigenlijk ook wel noemen. De 
stand tot aan de rust was op 7--0 gebracht en zou 
ook niet meer veranderen. Onze jongens schenen 
het genoeg te vinden, want na de hervatting speel- 
den ze een heel rustig vriendschappelijk spelletje, 



waarbij de bal geen enkele maal meer in een vati 
de netten ging. Zo  eindigde de eerste wedstrijd met 
een ruime zege, waarmee het goede begin was 
gemaakt. 

Nog vermoeid van de wedstrijd tegen Eindhoven, 
die de Haarlemmers op zo'n prachtige wijze ge- 
wonnen hebben, betraden ze het veld. De over- 
winning die ze zo juist behaald hadden, had bij 
hen echter een beetje het gevoel van superioriteit 
opgewekt; en ze dachten dit spelletje nkgeens te- 
gen Venlo te kunnen herhalen. En werkelijk zij 
hadden dit kunnen doen als r e  nog .fris in het veld 
getreden waren, want de 11 Venlose afgevaardig- 
den schoten heel wat te kort in techniek en tac- 
tiek in vergelijking met de onzen. 
Het enige doeltreffende wapen echter, dat deze 
Limburgers hier tegenover konden: stellen was 
snelheid. - 

Zij zagen in dat tegen deze halfvermoeide spelers 
dit wapen heel wat waard was, en na een wat aar- 
zelend begin van hun kant, voerden zij het tempo 
op en ging het beter. (Volgens de Thomatistische 
supporters tenminste.) Als de I-Eaarlemmers in deze 
beginperiode een beetje geluk hadden gehad, was 
het verloop van deze wedstrijd waarschijnlijk heel 
anders geweest. Soellaart b.v. vuurde na een paar 
minuten al op de Venlose veste, en het gevolg 
hiervan was, dat de bal geen decimeter over de 
linkerbovenhoek ging (het kan ook de rechterbo- 
venhoek zijn; ligt eraan hoe je ervoor staat), en 
even later schoot een bal van dezelfde speler vlak 
naast, zo waren er nog heel wat meer. 
Toen vonden onze Zuiderburen het echter welle- 
tjes en namen het heft in handen. Het eerst kwam 
hun achterhoede op dreef. Hun kopwerk was uit- 
stekend, en het wegwerken kon ook als voldoende 
worden opgetekend. Met het veilige gevoel van 
een hechte en ondoordringbare muur achter zich, 
togen toen de 5 voorwaartsen aan het werk. En 
zo kwam het dan ook dat de rust inging met een 
l -0 voorsprong voor Venlo. 
Tijdens de 2e "helft tapte Venlo nog dieper uit 
het vaatje van snelheid en enthousiasme en bracht 

Aftrap Hockey Ven10 - Eindhoven 

O 

Aftrap Haarlem -Eindhoven 

zodoende de stand op 3-0 in haar voordeel. 
Z o  werd het dus een verdiende overwinning voor 
de Venlose ploeg, die in deze wedstrijd getoond 
had dat ze de beker waard was. 

, * * * 
Zondagmorgen. 
De Venlose Boys treden aan, wel bewust van hun 
overwinning, lachen ze 'n welwillend lachje tegen 
eenieder die een woordje tegen ze zegt. 
Toen uw verslaggever op een van deze knapen 
toestapte en aan hem vroeg met hoeveel ze dach- 
ten te winnen, kwam het even nonchalant als van- 
zelfsprekend uit de mond van de speler: 10-0. Uw 
verslaggever stapte op zijn Solex, en reed hard weg 
om erger te voorkomen. Hij was n.l. erg geschrok- 
ken, want hij hoopte op een overwinning van 
Eindhoven. 
Toen hij wat opgeknapt was en terugkwam, was 
de eerste goal net geboren, maar.. . . . . aan de ande- 
re kant dan verwacht werd: 1-0 voor Eindhoven. 
De Thomaten schrokken wakker en scoorden vlak 
daarop uit een corner de gelijkmaker. Eindhoven 
maakte toen echter een fout en moest hiervoor 
boeten: 2-1. Met deze stand ging de rust in. 
Na de rust scoorden de Thomaten nog 3 X, tegen 
Eindhoven 1 keer, zodat bij het eindsignaal de 
stand 5-2 voor Venlo was. 
Z o  gingen de Venlose voetballers met 2 overwin- 
ningen naar huis en .....+ een beker! 

HOCKEY. 
Ook ons hockey-team moest op de afgelopen in- 
terscholaire om zijn eer strijden. Helaas mochten 
de jongens er niet in slagen de wisselbeker in bezit 
te krijgen. 
Op Zaterdag 6 Mei, een mooie dag, kregen wij de 
wedstrijd tussen onze gasten onderling te zien. 
Heftig spel mochten wij zeker niet verwachten na 
de lange reis die deze jongens achter de rug had- 
den. Toch was het een mooie strijd waarbij Venlo 
met zijn goede voorhoede en Eindhoven met zijn 
sterke achterhoede zich van een goede kant lieten 
bekijken. 
Oorspronkelijk nam Venlo de leiding en het scheen 



eerst dan ook een verloren zaak voor hun tegen- 
standers. Maar-na de rust kwamen de Eindhove- 
naars o~zet ten  en het slot was een 2+2 aeliike 
stand. Het had niet beter kunnen zijn, wantzeker 
hadden beide partijen evenveel recht op de zege. 
De volgende dag hield het weer zich nog behoor- 
lijk en nu was het onze 'beurt en wel tegen de Tho- 
maten. Al gauw kwam ons eerste doelpuntje, maar 
toen viel de uitmuntende voorhoede van Venlo 
bliksemsnel uit en het tegenpunt was gezet. Onze 
voorlinie, ook niet mals, liet het er niet bij zitten 
ensscoorde achtereen voor de tweede.- derde en 
vierde keer. Van doelpunten der Thomaten was 
nu echter geen sprake; onze mannetjes achteraan 
konden het gevaar steeds op tijd afwenden tot 
even voor het eindsignaal. Toen joeg Venlo voor 
de tweede maal de bal achter onze keeper. Met 
een eindstand van 5-2 in hun voordeel konden 
onze jongens voorlopig afzwaaien. 
Die middag stond ons team voor de tweede keer 
op het veld, nu tegenover Eindhoven. Deze strijd 
zou beslissend zijn en daarvan waren onze gasten 
zich wel bewust. Zeer enthousiast kampten zij om 
de eer en dit werd dan ook ruim beloond. Onze 
jongens schenen die morgen al hun energie te heb,, 
ben verspeeld. Het lukte onze voorhoede niet een- 
maal de blokkade voor het Eindhovense- doel te 
doorbreken. De rust trad in met een 2-0 stand in 
ons nadeel. Daarna kregen wij een spel te zien 
waarin onze jongens bijna helemaal in het defen- 
sief teruggetrokken waren. Hoe zij ook vochten, 
het baatte niet. Aan Frans v. Dam is het zeker te 
danken dat wij geen smadelijke nederlaag leden. 
Het waren dan ook de Eindhovenaars die met een 
welverdiende 4-0 overwinning e.n met -de wissel- 
beker mochten strijken. Jongens gefeliciteerd! 

I EEN PARTIJTJE BRIDGE i 
' s  Avonds, om een uur of negen. 
Is hef bridge-fijd in hef huis. 
Iedereen pakf gauw zijn kaarfen; 
Meestal zijn ze  dan nief pluis. 

Schoppen, harfen, klaver,. ruifenfje 
Vliegen eensklaps in hef rond. 
Hef  lijkf wel of een -heel klein ventje, 
Midden op de  fafel sfond. 

Daar is weer de  grote freuzel, 
Uren denken op één kaarf. 
En als hij haar dan uitgespeeld heeft, 
Krabt hij nòg sfeeds aarz zijn baard. 

Here, mensen, waf  een fouf daar, 
Hoe is 'f mogelijk, daf  :k daf  doe. 
En zijn parfner is al gauw klaar 
Me t  een zacht oehoehoehoe!! 

Nou ja, zit nu maar nief f e  viffen, 
W e  spelen foch voor ons plezier. 
Neen, als er niet góéd gespeeld wordf 
Dan vind ik hef maar gemier. 

Onder de  wedstrijd grofe stilfe, 
22-3-'50. Maar dan opeens, d'orkaan breekf los: 
Jaap van Sen Duizend sfemmen in dé kamer 

18 (&h)  "O, o, o, .  daf  bridgen focff  !!! 
I 

C)S'aarwel broeders! 
leder jaar opnieuw gaat er een aantal vän ons heen. 
Ze ontvangen eindelijk het langbegeeyde documentje en 
keren de school voor goed de rug toe. 
Sammigen trekken meteen ,,het volle leven" h, d e -  
ren vetwisselen slechts van studielokaal. Wij, die acb- 
ter blijven, wensen jullie het beste toe. Jullie hebben 
hier een mooi deel van je leven doorgebracht en ik ben 
.er van overtuigd dat je met genoegen, ja zeMs spijt, 
zult terugzien op d'ie tijd, die nù nog te dichtbij is om 

1 haar te waarderen. Waar je ook terecht komt, o p  kan- 
toor o f  op de Universiteit, één ding mag je nooit ver- 
geten en dat is ,,Tolle Lege". 
Het zal je voldoening geven het leven s p  't Triniteits- 
lyceum, dat nu zonder jullie voortgaat, steeds te kun. 
nen volgen. Voor f 3.25 krijg je T.L. een. jaar lang per 
post toegestuurd. Ook het Jaarboek is hierbij inbegre- 
pen. Met een vzriatie op de gelukwens van de Heer 
Blaas tot een zekere Heer .N.B. na het eindexamen: 
,,Gefeliciteerd, Nol, en tot ziens in Iribeile", schrijven 
wij: ,,Tot ziens in T.L.". Gerard Michon 4A. 

D E  MISSIEJEEP IN BOLIVIA 
Weet je nog: vorig jaar rond deze tijd reed de door 
Trinitariërs gekochte Missiejeep de cour op? 
Thans ontvingen wij reeds twee intens dankbare 
brieven uit de Missie en drie foto's van de Jeep 
in actie. 

Wi j  zullen, behoudens toestemming van de Re- 
dactie, een behoorlijk uittreksel uit deze brieven eti 
een der foto's in het komende Jaarboek publiceren. 
Hier volgt slechts een bericht uit La Paz, wat wij 
lazen in de Analecta Augustiaiana, het eigen tijd- 
schrift van de Augustijnenorde in Nederland: 
,,........ En nu de Jeep. Hij komt wel, hij komt niet, 
laat mij maar lopen. Maar eindelijk stond ze toch 
bij de douane en we hebben nieuwsgierig tussen 
de houten bekisting door, naar binnen gegluurd. 
W e  zullen maar in de pen laten het relaas van hoe 
de Jeep vrij kwam. Versleten zolen, eindeloos ge- 
duld, brieven links en rechts, advocaat zus en zo. 
Ministerio de Hacienda, Ministerio de Religión etc. 
Maar eindelijk, eindelijk huppelde de Jeep op eigen 
benen door de straten van La Paz, met grote let- 
ters de naam van herkomst dragend: Colegio Sma. 
Trinitad, Haarlem, Hollanda. 

De Bolivianen wisten niet goed raad met die dub- 
bele L (Nederland is in 't Spaans: Holanda - Red.) 
van dat land hadden ze nog nooit gehoord, maar 
we hadden dit voordeel, dat alle verkeersagenten 
in stomme verbazing vergaten om naar het num- 
merbord te kijken, dat er nog maar steeds niet op- 
zat. Maar nadat eindelijk alle formaliteiten waren 
vervuld en pater.Beliën een voorlopig brevet had 
gekregen, is de Jeep op 29 Maart naar iChulumani 
vertrokken, nagestaard door heel het convent van 
La Paz, voor wie de Jeep een trouwe en bijna on- 
misbare kameraad was geworden." 

Bestuur A, G. 



goed functionerende medische dienst, die paal en perIr 
stellen moet aan de Malaria en andere tropische ziekten. NIEUW GUINEA U daan? had het Zolang over de kapitaal. regering w a a r  treuzelt haalt om u dat de zo status vlug van- van 
Nw-Guinea vast te stellen, komt er geen kapitaal en 
als de Republik Indonesia, Irian op-een presenteer- 

Nu dit gebied hoe langer hoe meer in het brand~unt  blaadje krijgt, helemaal niet. 
van de belangstelling kómt, wil ik U er het een e6 an. 
der over vertellen. Dit gebied, dat een oppervakte heeft 
van meer dan 23 keer dat van Nederland, dankt de 
naam aan de Spanjaard Ortiz de Retes die op de boste 
Juni 1545 aan de Noordkust landde en de Spaanse vlag 
plantte. De zwarte kroesharige inboorlingen, die geheel 
van de Maleiers verschillen, deden hem denken aan het 
door hem reeds eerder bezochte Guinea (Afrika). Daar- 
om gaf hij dit land de naam van ,,Nueva Guinea". Ook 
de V.O.C. had er in het begin belangstelling voor. Maar 
deze belangstelling ging verloren, toen de Heeren Zeven- 
tien bemerkten dat er op dit land geen geld te verdienen 
was, een kortzichtigheid waar we nu de dupe van zijn, 
als we even kijken naar de Kaap, Nw. Amsterdam enz. 
De V.O.C. stklden dit gebied onder het gezag van de 
Siiltan van Tidore. Deze en zijn opvolgers hebben er 
echter niets anders gedaan dan ger'oofd en geplunderd. 
Dit is dan ook de reden van de haat, die de Papoea 
heeft t.o.v. de Amberi (bruine kleurling) uit het Wes- 
ten. Het Indische Gouvernement heeft aan deze toe- 
stand een einde gemaakt door in 1947 de Sultan zijn 
rechten te ontnemen en het gebied onder rechtstreeks 
bestuur te stellen. Voor de tweede Wereldoorlog trokken 
kleine expedities van het K.N.I.L. de oerwouden in on- 
der leiding van enkele Indologen en B.B. controleurs. 
Deze expedities hadden de opdracht zoveel mogelijk ge.. 
gevens over land en volk te verkrijgen. Echter het ge- 
bied was te uitgestrekt en het aantal mensen te gering 
om zo spoedig een juist beeld over Tanah Papoea te 
krijgen. Tijdens de tweede Wereldoorlog maakten de 
Irianen voor het eerst op grote schaal kennis met de - 
moderne techniek, al  was dit nu niet bepaald op de aan- 
genaamste wijze. 

Tientallen vliegvelden, verschillende havens en duizen- 
den kilometers betonwegen werden door de Amerikanen 
aangelegd. Deze echter zijn niet meer terug te vinden, 
omdat alles overwoekerd is 

Tientallen dumps en honderden vliegtuigen liggen in 
de oerwouden verspreid, prijs geget-en aan de natuur, 
tenzij ...... Ja, tenzij er Nederlanders zijn, honderden, 
duizenden, tienduizenden, die dit gebied willen opbou- 
wen en er kapitaal in durven steken. 
Laten wij hopen dat die Nederlanders er komen. 

. - 

Laten we het land eens nader bekijken. We krijgen dan 
het volgende beeld: 12 keer Nederland ligt onproductief 
in de machtige greep van het oerwoud, die het niet wil 
prijsgeven. Een gouverneur en enige Europese ambte- 
naren, bijgestaan door Inheemse politie besturen dit 
enorme gebied met een bevolking die nog in het stenen 
tijdperk leeft, die nog aan koppensnellen doet en één, 
misschien twee millioen zielen telt. Verder zijn er een 
vierhonderd kolonisten, voornamelijk rondom Manokwa- 
ri en Hgllandia geconcentreerd. 
Op de Vogelkop wint men olie en Sorong is hiervan het 
middelpunt. In 1937 werden de Wisselmeren door een 
Marinevlieger ontdekt. Dr de Bruyn, Jungle Pimpernel, 
leidde van 19381'40 verschillende expedities in deze 
streken en bracht ze in kaart. Missie en Zending wer- 
ken hier samen aan een haast onbegonnen werk. 
Goed beschouwd zijn alleen de kusten aan ons bekend 
en een enorm gedeelte moet nog ontdekt worden. Het 
is wel treurig. Na de oorlog kregen de Indische Neder- 
landers een drang naar een gebied te gaan waar de 
Nederlandse regering nog de baas was. Een gedeelte 
wilde naar de West, 50.000 zagen Nw-Guinea als een 
nieuw vaderland. Een wilde immigratie naar een on- 
herbergzaam land was het gevolg. Dat liever dan onder 
de Rep. Echter de Nederlandse Regering stelde er paal 
en perk aan en, verbood kortweg deze emigratie. 
De Irianen hoopten op de komst van deze Nederlanders. 
Ze weigerden onder de Rep. gebracht te worden en 
eisten het Ned. Gezag boven zich gehandhaafd. , 
Pessimisten beweren, dat er op Nw-Guinea voor een 
Nederlander geen bestaan is te vinden.. . . . . Misschien. 
Laten we ome blik gaan naar het Australische ge- 
deelte, dan zien we dat Australië hard werkt aan de 
opbouw van zijn gebied. De Papoea wordt onderwezen 
en kennis van de techniek bijgebracht. Jaarlijks komen 
er 2000 Australiërs binnen als onderwijzers, ambtena- 
ren, kolonisten, noem maar op, allemaai lieden om een 
gebied open te leggen. Het verkeer geschiedt er door de 
lucht. Honderden vliegvelden liggen verspreid over dit 
rijke land. De ertsmijnen, gelegen in het centrale ge- 
deelte worden dagelijks uitgebreid. Proeven om scha- 
pen te fokken zijn uitstekend geslaagd. Enfin, kortweg 
g e z e ~ d  Australië heeft reeds ingezien wat voor een 

We moeten niet bij de pakken, neerzitten en treuren 
om de resultaten van de R.T.C., maar laten we ons 
schrap zetten en vechten om 't behoud van Nw-Guinea. 
Wanneer het waar is, dat daar honderden vluchtelingen 
nu met de hongerdood bedreigd worden, laat de Neder- 
landse Regering dan eerst die mensen helpen en niet 
een commissaris en ambtenaren van Soekarno naar dit 
land zenden, die toch maar k?men, om het in te pal- 
men. Jongelui ,,Op naar Nieuw Guinea". 

* P 

NIEUW GUINEA (iediteem 
Naar aanleiding van uw schrijven over Nw-Guinea, 
meneer Welborn, wil ik hier het een en ander aan toe 

6uitëngewoon belang Nw-Guinea G. Wanneer volgt Ne- 
derland ? 
Ned. Nw-Guinea is blijkbaar arm en het Australische 
rijk. Eigenaardig. De goud, ijzer, koper, bauxiet, lood, 
zink en steenkoollagen houden zeker bij die denkbeel- 
dige grens op? En het klimaat wordt daar zeker ook 
ruwer? En op het Australische gedeelte kan men zeker 
wel mogelijkheden vinden ten aanzien van-het telen 
van tabak, mais, suikerriet, katoen, aardappelen, koffie, 
thee, cacao, cocosnoten en vruchten? En in het Neder.. 
landse niet? Ach allemaal larie! 
En laten we nu eens kijken naar ons eigen land. Tien 
millioen mensen op 33.000 k@. Geen kleinigheid! Emi- 
greren is tegenwoordig het motto. Maar waar naar toe ? 
Canada? Daar is het ook niet wat je noemt. Ons volk 
wordt verstrooid, verzwakt en verdwijnt. Dat nooit! 
Waar dan naar toe? Nieuw Guinea is nog steeds Ne- 
derlands en de bevolking ons goed gezind 

voegen. Allereerst., wat wilt u 'daar in de wildernis be- 
ginnen?' Die  liegtu tuig wrakken opruimen? Stelt u zich 
gerust. Wat er nog van over was heeft men geleidelijk 
afgevoerd naar Java. Zoals u zelf wel weet is Nieuw- 
Guinea onontgonnen. Werkvolk is er  niet. De Papoea 
is niet geschikt voor land en mijnbouw en in het alge- 
meen niet voor zware arbeid. Er  moeten dus Neder- 
landse werkers komen, die in staat zijn dit werk te 
kunnen verrichten. Daarom is een goede voorlichting 
in Nederland een eerste vereiste en in Nw-Guinea een 

- 
Waar blijft de pioniersgeest uit de 17de eeuw? 
Kom maak mij niet wijs dat die niet bestaat! Er  zijn 
misschien Hollanders genoeg die er naar toe willen 
om ,daar een nieuw bestaan op te bouwen.. Maar het is 
hard werken en daar is een Nederlander toch niet bang 
voor! Als men zegt dat het niet gaat vanwege het 
klimaat dan vraag ik me af waarom ging het dan wel in 
Amerika met de Europese kolonisatie? 

W. Breukel 4B1 (Sch.) 



Schoolfeestavond SanctaMaria 
Woensdag 3 Mei waren er twee 
voorstellingen, 's middags Bén en 
's avonds één, voor de Trinitariërs. 
De avond, in het Bavogebouw in 
de Srmedestraait, werd ook bijge- 
woond door een aantal Sancta-Ma- 
rianen, die ons aan het verstand 
wilden brengen, dat zij de organi- 
satoren van de avond waren en 
wij slechts de gasten. Nu goed, 
we willen er geen ruzie over ma- 
ken, maar het is kinderachtig te 
zeggen, dat wij' bij hen in de min- 
derheid warenwat 't aantal betref t. 
Lidwien van Vlijmen opende de 
avond op gepaste wijze. De Dami- 
aatjes onder de vakkundigeleiding 
toonden dat zij onwrikbaar op hun 
artistieke niveau standhielden. 
Dan kwam het ballet: De docen- 
tenvergadering. Onze excuses aan- 
gaande de nederige prestaties die 
wij het zo nauw met ons verbon- 
den zusterlyceum bedachten - 
wij hadden een dergelijke prestatie 
niet voor mogelijk gehouden. De 
technisch prima uitvoering viel 
dadelijk op en deed de intensieve 
oefening vermoeden. 
Het geheel was dermate levendig 
gehouden en vermengd met geesti- 
ge invallen (de muzikale partij 
wera' ook goed vertolkt), &t allen 
het wel met dit oordeel eens zul- 
len zijn: 't hoogtepunt van deavond 
Helaas, na zoiets komt meestal 
een inzinking en deze liet niet 
lang op zich wachten. 
De pauze verliep zonder schok- 
kende gebeurtenissen, de presta- 
ties die daarin geleverd werden, 
waren zuiver individueel en be- 
hoeven geen publicatie. 
Maar daarna kwam ,,de Diago- 
naal". Men zou dit dan wel de 
inzinking kunnen noemen. Het ge- 
heel deed teveel denken aan een 
demonstratie van Roomse blijheid. 
Alleen het liedje, dat op Mei en 
joechei rijmt, ontbrak nog. 
Het inleidende danseresje echter' 
gaf zeer goed spel te zien, zodat 
men zou wensen dat het een solo- 
dans had uitgevoerd, als dit ten- 
minste in deze t r ~  niet te saai 
geweest zou zijn, 
Als sluitstuk kwam dan ,,De be- 
lachelijke PrBcieuws". ( ?)  Het 
stuk werd prima geregisseerd en 
de sgeelsters kenden hun rollen. 
De markies, Jioke mazen, was ab- 
soluut de ster en stak boven allen 
uit door haar meesterlijke mimiek 
en het ingeleefd zijn in haar rol. 
Genoemde Lidwien van Vlijmen 
verstond ook haar vak als actrice 
zeer wel. Verder bleef geen enkele 
der speelsters beneden &e maat. 
Het stuk zelf is misschien niet 
best. De moraal ligt er zo dik op, 
dat men hem er af kan scheppen 
en de intrigue is zo duidelijk, dat 
men geen toneelstuk nodig heeft 

, om die er in uit te werken. Maar 
I dit doet niets af aan het spel. 
/ Na 'n slotwoord van Zr. Christiana 
i vertrokken we. R. Stuyt IV. 

1 H .  GIMBRÈRE 4 A STORM 
Ik legde de afstand van zeven kilometer in vijf kwartier af. Vijf kwartier had ik moeten 
vechten. Ik had de pedalen van mijn fiets met woede rond gegeseld. 
Mijn spieren ldken aan flarden gescheurd, en ik stond te trillen zoals wanneer ik 
voor de eerste keer weer opnieuw veel te lang achter elkaar geschaatst had. Totaal 
verblind door 't zand, dat door een felle wind in mijn ogen geperst werd, overwon 
ik de laatste ri j duinen en struikelend liep ik het strand op. Een windruk draaide 
gelijk een cob~ra om mij heen en het leek, alsof ik stikken moest. Met moeite kon ik 
adem halen. Mijn luchtpijp was een te enge buis voor zulk een orkaan, die als de 
grote hoeveelheid water in een badkuip tegielijk in de nauwe afvoer- wil wegvloeien 
Ik had nauwelijks mijn benen in 't loodgrijze zand van 't strand begraven of een 
geweldige stormvlaag Ibotste met zo'n kracht tegen m'ij op, dat ik moest voortrennen 
om mijn evenwicht niet te verliezen. Ik holde als een dwaas langs het water. Ik was 
op hol geslagen en proberen te remmen, zou de hele natuur in woede doen ont- 
steken. Zand tooide als een ragfijne sluier mijn hooid, omhulde me helemaal. Het 
schuurde mijn jas en schramde mijn hals. Als mieren kropen de fijne korrels door 
een vierdubbele laag kledingitof heen. Door linnen, wol en katoen prikten ze mijn 
huid binnen. 
Bulderend lachte de wind mij uit, toen ik dé dwaasheid beging me om te draaien 
en te pogen met mijn gezicht in zijn aaiende adem, een stuk 't strand langs te lopen. 
Ik draaide me weer om, en met mijn rug gaten duwend in de lucht, en achterover- 
hellend, leunend op de arm van de storm,   robe er de ik een somber starende bunker 
te iberei'ken. Aan diens flank zou ik beschermd kunnen rusten en genieten van zo'n 
machtig temperament. Een zweepslag van de wind scheurde een knoop van mijn 
jas en trok dit flodderend omhulsel ondersteboven over mijn hoofd heen. Ik zag niets 
meer. Toen ik eindelijk met veel moeite en tact 't gordijn weer weggeschoven had, be- 
merkte ik dat een vloed listig van dit ogenblik gebruik had gemaakt om mijn schoe- 
nen kletsnat te drenken. Rondom me deinde een binnenzee van vuil )bruin water. 
Het strand was vier meter smaller g,eworden en een zandrug gaf de oude 
grens nog vaag aan. 
Ik stapte uit deze vuile poel en strompelde, een nieuwe vloed ontwijkend, de bun- 
ker achterna, die door de vaart der verre wolken, rennend mij voos scheen te willen 
blijven. Ik ben er gekomen, en toen iik rustig zittend, mijn knarsende kiezen begon 
te vergeten, heb ik verstomd gekeken naar de zee, het zand en de lucht, die elkaar 
als dollen te lijf gingen. De wind sloeg 't water over het zand om dit te verdrinken, 
en noodlottig verging het water, wanneer het niet meer terug vloeien kon in de 
onvastheid van dit ruwe strand, dat als een baksteen maar opslorpte en dronkenhaar 
als maar meer vocht bleef verlangen. 
De wolken scheurden elkaar aan flarden, of botsten met zoveel kracht tegen elkaar 
op, dat ze hoog optornend en leikgeslagen met luid geraas hun inhoud verloren 
en dan als lege zakken rukkend elkaar omstrengelden, om worstelend in 't blinde 
weg voort te rennen. Een zilver lint probeerde de kamlpende machten aaneen te 
binden. Drie golven rolden tezamen een trechter, waar klotsend een vierde onbedacht 
in verdween. Pruiken wit schuim werden zonder meer van een rollende golvenkop 
weggeschoren om doelloos door een dieptepunt heen te zwalken en dan op het 
strand te vergaan met een kwal tot hart en een stuk hout als ruggegraat. 
Drie dove, oude vissersboten lagen diep weggescholen in 't zand en hielden zich sla- 
pende. Hun koppen hadden ze flink tussen de schonken getrokken en zij aan zij lagen 
ze te denken aan hun oude dag, die, evenals hun jonge levensjaren, onrustig bleef. 
tk kon hun kleur en haast hun vorm niet meer zien. Ik zag alleen dat ze óud waren. 
De wind wond slierten zand rond hun enge borsten en zwachtelde met een einde- 
loze zwachtel hun ene, recht omhoogwijzende arm, waar nog maar één draad mouw 
aan hing te slijten. 
Met een klap sloég een groot stuk hout over een stramme krib heen, om even la. 
ter met een grote snelheid tegen een tweede in duizend stukken uiteen te slaan. 
Donker was het deze hele dag geweest, maar nu begon de volslagen duisternis te 
komen. In de verte ijlde een zware avond naar me toe. Een reuze schip, een spook- 
schip, misschien de Vliegende Hollander zonder miast of tuigage, kwam naderbij en 
scheen alles in tweeën te willen varen. 
De maan, die een zwakke poging tot weerstand bood, werd zwalkend met een natte 
dot gedoofd, en toen nog één lichtje vermetel wee,r wilde aangloeien, was een 
zuchtje wind genoeg om dit te beletten. Nu werd het uur van macabre verdwazing 
ingeluid. Een vuurtoren stond met zijn lichtbazuin alom in 't rond tot kalmte aan te 
manen. Vruchteloze poging! 
Ik meende bveral wat te zien. Gedrochten, die uit de zee oprezen en als geschrok- 
ken van zichzelf weer onderdoken, om worstelend moed te vergaren, weer te durven 
boven komlen, verschrikkelijker nog dan eerst. Duizenden sterren schenen in het water 
gevallen en in de diepte hun klater verlichting voort te zetten. Wolken draaiden, 
met fosfor omzoomd, als dwaze danseressen op het koord van de horizont, dat krom- 
getrokken geen twintig meter voor me uit gespannen scheen. 
't Strand was een beslagen spiegel, en alles roerde en kromp in elkaar. Ik rende weg, 
en huilend tilde de wind mij de duinenrij over. Woedend werd ik op mijn fiets ge- 
smakt en als een zwalkende meeuw zeilde ik naar huis. Een auto, die mij achterop 
kwam, stuwde mijn schaduw als een dreigende vinger voor mij uit. Een konijn wist 
nog net op tijd zich uit de verlammende-verblinding van) mijn licht los te rukken. 
Waanzinnig reed ik voort, remloos, stuurloos. Drie dakpannen kreeg ik woedend 
achterna gesmeten. 



Voor de laatste maal in dit trimester $egin ik dan 
weer te pennen om alles onder woorden te brengen, 
wat de eerste helft van het derde trimester aan 
bijzonders geleverd heeft. Een trimester waarin we 
hard moeten werken om weer een klas dichter bij het 
eindexamen te komen, waaraan een gedeelte van ons al 

' bezig is. Allereerst wens ik degenen, die het laatste 
gevecht leveren voor dat zozeer begeerde papiertje, 
veel succes en verder hoop ik, dat alle anderen het 
volgende trimester in een hogere klas mijn gekrabbel 
zullen lezen. En nu, wat gebeurde er zo al? 
24 April begonnen we weer met volle moed en het A.G. 
deponeerde deze dag weer enige mededelingen op onze 
banken. 
25 April. Het was een stralende dag en velen stelden 
voor om ijsvrij t e  vragen, want ieder wilde zich graag 
laven met die witte substantie. Na de lessen sprak Wit- 
heer van Straaten voor een miniem auditorium over de 
problemen in Duitsland, vooral op 't gebied der zielzorg 
Had iedereen nu zo'n haast om de school t e  verlaten? 
We waren er pas twee dagen- 
26 April zag een nieuwe beweging op onze school het 
levenslicht en wel de Kunstkring. Ik  wens de nieuw- 
geborene een voorspoedige groei en hoop, dat deze kring 
niet dezelfde weg gaat als zovele andere schoolver- 
enigingen gingen. 
29 April. De Rector stapte op de gebruikelijke stenen 

'katheder en deed ons enige mededelingen over het ko- 
mende tournooi. Velen gingen na school d a n  ook kijker, 
of er nog een bed vrij was voor een gast. Ook werden 
we nog uitgenodigd voor het jeugdappèl op 5 Mei. 
30 April. Dit was de laatste dag dat we vele Trinitariërs 
als burgers van ,,Oudt Haerlem" rond zagen lopen. 

. 1 Mei. H.M. Koningin Juliana vierde haar verjaardag 
en wij met haar op onze eerste vrije dag van dit tri- 
mester. Enkele jongens kwamen toch op school voor de 
bonte avond-repetitie. 
2 Mei. De komende gebeurtenissen werpen hun schaduw 
vooruit door middel van daverende machines op het veld 
en, na school, dÓor besprekingen in de aula. 
In 4a werd een voor Pater Vogels onbekende song uit- 
gevoerd. Het was Music, m u ~ c .  Staat de radio op het 
klooster nooit aan? 

, 4 Mei. De jongens van 6 Gym. vermomden zich als 
heren doormiddel van hoeden, althans, dat trachtten zij. 
De jeugd schijnt echter geen eerbied meer te hebben 
voor ouderdom. De ,,herenw werden letterlijk in een 
hoekje gedrukt en tegen de muur gezet. Verder werd 
de zon steeds verduisterd door vliegende hoeden. Het 
leken wel vliegende schotels. Ook werden onze 6de klas- 
sers nog bekogeld met zakken water, maar ik hoop 
toch, dat ze op het examen niet afgedroogd worden. 
5 Mei. Met enkele T.L. redacteuren trokken we naar 
het jeugdappèl. Een ,,vriendelijk heer'' verbood ons ecl.1- 

ter de toega& tot de Markt. We mochten slechts in ge- 
sloten schoolgelederen het terrein betreden en die ge- 
lederen bleken zoek. Na het jeugdappèl waren de be- . 
kende Zeepkistenraces. Triniteit liet zich niet onge- 
moeid en Leo Geelen sleepte met Jan V. Os de tweede 
prijs weg. 
6 M&. Wat een gezellige morgen was dat. Jongens 
liepen in en uit de lessen, die voor vandaag maar 3 
kwartier duurden en toen begon het tournooi, maar dat 
staat ergens anders te lezen. 
7 Mei. Op deze dag zagen we voor het eerst mijnheer 
Rekveld weer op ons schoolterrein. Proficiat mijnheer. 
9 Mei. Vandaag kan pater Albers zeggen dat hij weer 
een jaartje ouder geworden is. Mr. Albers stond heer- 
lijk in de paardenbbemetjes. 
10 Mei. De 5e klassers gebruiken hun laatste dagen 
om ook eens een openlucht les mee te maken. Als teken 
daarvan liepen ze'met paardenbloemen getooid. 
11 Mei. 6 Gym kwam nog eens een lesje pikken. De 
lagere klassen sloegen aan het debateren ouer de voor- 
en nadelen van de nieuwe leisrooster. 
12 Mei. Deze dag bracht ons stralend weer, dat lokte 
om naar buiten te gaan. 
Vandaag kregen ook de hogere klassen hun nieuwe 
roosters. Het viel niet voor iedereen erg mee hè? ( 
13 Mei liepen de 4de klamers met vooruitgestoken 
borst over de oour. Ze waren de ouderlingen geworden. 
Zullen ze het over enkele maanden nog zijn? 
14 Mei. Wim Kortekaas ging deze dag met zijn familie 
uit zeilen en nam meteen ,,en famille" een lesje gekleed 
zwemmen. Lezers, gij zijt dus gewaarschuwd, als Wim 
U eens uitnodigt. Een gewaarschuwd man.. .. .. 
15 Mei De hoogste klm van het Gym. ging onder het 
mes. Zet hem op boys. 
16 Mei stonden enkele heren, nu zonder hoeden, zenuw- 
achtiig te redeneren met grote bedrukte vellen in hun' 
hand. 
17 Mei. Een clubje aerde klasuers ging met enkele pa- 
ters Willem 111 in Amsterdam bekijken. 
22 Mei begon de Indische missieweek De kerk puilde 
echter noch voor noch na de lessen uit. 
24 Mei begon de H,B.S. aan het eindexamen. Hopelijk 
zijn jullie door alle voetangels en klemmen heen ge- 
komen, die hier en daar verborgen zaten. Sterkte-hoor! 
26 Mei deelde Alliance uitnodigingen uit voor een ver- 
gadering. De cour veranderde binnen enkele minuten 
in een melstvaalt. IS dat nu een beleefde manier om een 
uitnodiging in ontvangst te nemen? 
27 Mei. De eerste dag van de Pinkstervacantie ge- 
bniikten we zoals altijd voor de jaarlijkse bedevaart ' naar Heiloo. Onze Schotenstraat correspondent vertelt 
U hier meer over. 
30 Mei. De ~ymmasiasten-eindexaminandi moesten deze 
.dag onverwachts nog een Engelse vertaling maken. 
31 Mei. De rector deelde ons mee hoe we hét titelfeest 
zouden vieren. De vrije dag gaat nu Uoch traditie wor- 
den. 



1 Juni. De misidienaara en de ko6rzangers namen eeli 
lesje zakkenrollen bij Borra. 
4 Juni. Triniteitszondag. De dag begon met een H. Mis, 
maar de kapel was m g  niet vol. Het koor zong weer 
uitstekend en gaat een reputatie vestigen. Pater 
Link hield een uitstekende preek. Vier jongens hielden 
het in de kapel niet uiten zochten hun heil in de frisse 
buiî+enilucht. Aan het ontbijt waren we met 240 man 
en een stuk of 15 leraren, van wie twee hun ega mee- 
genomen hadden. De rector sprak een kort woordje en 
na het gebed begonnen we de slag met 1300 broodjes. 
Het was er reuze gezellig en allen die er niet waren 
hebbeni heel wat gemist. Nadat we m goed a1.s verza- 
digd waren, gaf de rector het woord aan de oudleerling 
Hans Garrels. Deze hield een speech en vroeg voor de 
liuidige leerlingen vrij van huiswerk. Na een dende- 
rend applaus nam de 'rector weer h% woord. De lagere 
klassen kregen een pluim, want zij waren mtuurlgk 
weer in grote getale opgekomen. Daarna bedankte de 
rector pater Link, die voor ons gepreekt had. Het koor 
kreeg ook nog een welverdiende pluim en met hen ook 
mijnheer Mölmann, de organist en ook de misdienaars 
werden niet vergeten. Pater Hutjens en Pater v. Leur 
werden ook nog genoemd met hun staf van smeerders. 
Nadat deze lange maar noodzakelijke lijst van mensen 
afgewerkt was, 'kwam de rector dan op het punt waar 
ieder vol spanning op zat te wachten, We kregen hu& 
werkvrij, maar moesten het nog bewaren tot de komen, 
de Vrijdag. Wat in het vat zit verzuurt niet. Daarna 
stopte ieder de misschien nog ovengebleven holtes met 
broodjes en na het gebed trok men met. een stml naar 
de aula en daarna onder de stralende zon naar huis. 
Hoe warm het was en hoe ver, maar het was een ge- 
slaag& ocihtend. 
Met de viering van het Triniteitsfeest beëindig ik de 
knoniek van dit jaar en wens een ieder een schitterende 
bevordering en een prettige vacantie. En nu: Tot Sep- 
tember op dezelfde golflengte. André Spierings 4B. 

5 - & w  
Beste Lezers. , 

Het laatste nummer van het jaar is uit de bus of liever 
gezegd in de klas. Waar blijft de tijd zuit ge vragen? 
Ik zeg u, die ligt achter u. Die komt niet meer weerom. 
De tijd van rusten, zoals m'n oollega Spierings het 
noemt, is voorbij. Denk er niet meer aan, want ons res- 
ten nog slechts enkele weken van werken. Maar laat ik 
me niet druk maken om u hier op te  wijzen, daar bent 
u zelf wel mans genioeg voor. 
Ik wil u echter enkele gebeurtenissen vermelden, die 
in de Imp van &t trimester hebben plaats gehad en 
die u wellicht interesserern. Alvorens ik mijn agenda 
ga raadplegen, wil ik u even vertellen, dat de Schoter- 
straat afdeling ook een toneelclub bezit, weliswaar nog 
zonder een wereldreputatie, zij staat nog in de kinder- 
schoenen, maar toch belooft zij iets goeds te worden. 
G. v. Koningsbruggen was m vriendelijk mij hiervan 
op de hoogte te stellen. De toneel-vereniging T.T.V. 
(code) houdt 'B Maandags geregeld repebities. Het aan- 
tal leden bedraagt 15 man. Deze aoteurs in de dop 
oefenen hard onder de voortreffelijke leiding van de 
Paters Albers en van Leur. Op het programma staan 
enige kleine stukken. Het eau niet gek wezen deze kna- 
pen hun kunnen eens te  laten demamtreren! Zo en nu 
de kiloniek. 

V o e e  keer kon wegens ruimtegebrek een gebeurtenis, 
die in de vacantie plaats had niet meer vermeld wor- 
den. Dus: 19 April vertrokken 23 man naar Amsterdam, 
gewapend met 2000 loten die temggebracht Waren. 
Men zou trachten de naam van de school hoog te hou- 
den en (onze meisjesrcollega~s de loef' af te steken. Deze 
jongedames hadden n.l. reeds twee dagen eerder de lo- 
ten ontvangen en de stad afgegraasd. Zij waren in alle 
opzichten in het voordeel, wamt 'n charmant lachje doet 
wonderen. Wij daarentegen bezitten die hoedanigheid 

Latrineberichten. 
Een groep progressieve dichters gebruikt tegenwoordig 
de toiletten als onbeschreven bladen. 

* * * 
Ook de vogels vinden het brood uit deze inrichting 
niet smakelijk ! * * * 
De honderdduizendste bezoeker van de W-C ontvangt 
een kano als premie. 

niet en stonden met 19000 loten te kijken. Maar wat wij 
wel bez~itten is doorzettingsvenniogen en die is ten volle 
uitgebuit. De ,,Beursbengel" was het verzamelpunt, 
waar we hartelijk onthaald werden door de eigenaar. 
De actie mag dus als geslaagd geacht worden. 
En Maandag 24 April begon de school weer te draaien. 
=et was verdraaid koud, het kwik bleef dalen en wij 
verlangden allen naar het warme Zu%den brrrr. De vol- 
gende dag keerde koning Winter weerom, ons 'tracte- 
reml op een pak sneeuw. De Bilt voorspelde ijsvrij, het- 
welk enige bemening verwekte onder de jongenp, niet 
tevreden over het vooruitzicht van alweer ijsvrij. Niet- 
temin m m  Pater Retera een kloek besluit en liet enige 
kachels aanmaken. 
5B 1 kreeg les staande om een rood gloeiende warmte- 
ontwikkelaar. Au.. . . . . Daar verbrandt iemand zijn pmt- 
jes. Knulletje, purnmeltje dat ding is warm! 
's Middags sprak Pater v. Straaten, ofwel ,,De Paus van 
België", over de Oost-Duitse Priester hulpactie. Hij 
beschreef de toestanden die nu in het voormalige Duit- 
se Rijk heersen, de onbeschrijfelijke ellende, armoede en 
zedeloosheid waarin het Duitse volk verkeert, in het 
bijzonder de 12 mülioen vluchtelingen, die aan hun lot 
zijn overgelaten. Over de 6 millioen verdreven Katho- 
lieken, die onder de hoede staan van nauwelijks 3000 
Priesters, waarvan het grootste gedeelte verzwakt en 
niet in staat is hun enorme taak te  vervuB1en Dit al& 
wist Pater v. Straaten op zo'n boeiende wijze te  ver- 
telleni, dat een ieder van de nooázakelijkheid Van deze 
actie, geestelijke en materiële hulp, bewust werd. Het 
is betreuremaardig dat niet de hele school hier bij 
tegenwoordig was! Jullie moeten eens beter naar die 
borden kijken, soms staat er toch nog wat belangrijks 
op! 

, Woensdag 26 April. Wit geuniformeerde heren, kenne- 
lijk schilders of m iets, staan met belangstelling het 
verveloze gebouw, waar wij onze schoolopleiding plegen 
te ontvangen en zonder enige bijbedoeling met de scha- - 
ne naam ,,Bakbeestu betitelen, op te nemen.. Op de 
vraag wat ze hier uitvoerden, antwoordde de baas: ,,Er 
eens kijken of 't al weer dodig is." Ik vond van wel. 
Ik  ben maar een pruts redacteur en van schilderen heb 
ik helemaal geen verstand. Nodig is het zeker, daarover 
bent u het met mij eens, is 't niet? 
Donderdag 27 April werd er een H. Mis opgedragen 
voor A.G. De leden moest je met een lampje zoeken! 
Dat de vice-voorzitter het er niet mee eens was, dat 
konden wij Vrijdag-avond merken. Toen werd er een' 
kleurenfilm gedraaid over Afrika. H m  Wessel, je had 
een loudspeaker moeten gebruiken om die 200 aanwe- 
zigen te beschreeuwen en om hun de waarheid te zeg- 
gen, opdat zij zich gingen schamen. Echter nu konden 
ze hun hart ophalen aan die film. 
Tot 'Donderdag sliep de Schaterstraat, bedwelmd W r  
de stinkende rook van verbrande verf. We sjouwden 
met gasmaskers en zo meer tot ergernis van ze yhil- 
ders, die met grote branders de uitgedroogde, eeuwen- - 
oude verf te lijf gingen. Dien avond sprak Edgar Tjoe 
Ny in Cas, over de bevolking van Suriname. Een zeer 
interessante lezing, die echter maar door 7 leden werd , 
bijgewoond. Tussen twee haakjes, Herman v. Leuven 
had u deze lezing niet op eeni meer geschikte &taan 
kunnen vaststellen ? 
Zaterdag 6 Mei. De lesuren werden gewijzigd, want ...... 



de Interscholaire 1950 vond op ons Lyceum plaats. 
Verdere gegevens, zie elders. Vrij van huiswerk werd 
verleend. 
10 Mei. Finale Ping-Fhg Schoterstraat! Er werd ver- 
woed gestreden om de beker en J. Berendonk bleek 
tenslotte de grote speler van de avond te zijn. Het ge- 
val, sorry cup Imean, staat nog niet in het kastje, want 
voor drie bekers ia er geen plaats. 
Vrijdag 12 Mei. Laatste dag voor de eindexamenklassen. 
?arer Retera verwelkomde de heren, die zwierig met 
hoeden en wandelstokken zwaaiden, alsof ze naar het 
strand gingen. In het vrije half uur wekten ze de be- 
langstelling op, door elegant over de Cronje-boulevard 
te flaneren. 
Niettemin was het de volgende dag 13 Mei ver- 
draaid stil zonder jullie. Het is misschien de laatste 
keer dat gij T.L. zult lezen als leerling. Houdt echter 
contact met de school, door je te abonneren op het 
schoolblad. Ik  hoop het van harte en met mij de hele 
Schoterstraat. Veel succes. Dat jullie allemaal mogen 
slagen. 
Music, music. Wat een gesohetter en een lawaai, Dat 
gebeurde op 16 Mei ter gelegenheid van de opening 
van een muziekhandel tegenover de school. De eige- 
naar meende deze gebeurtenis met ,,muziek2' te moeten 
opluisteren. Groot gelijk hoor, met muziek dmr het le- 
ven, dat is niet gek! 
l 7  Mei speelde 4B 1 een voetbalwedstrijd tegen 3A en 
won met 8-1. (vandaar dat  Jan P. met z'n borst 
vooruitloopt). 
Donderdag 18 Mei vertrok Pater Hutjcns met 13 ge- 
zellen naar Culemborg.. . . . . l Schotersitrater bevond zich 
daaronder. Er  w e d  een Plechtige H. Liturgie (H. Misi) 
bijgewoond in de IjlrzantijnisBlavische Ritus en daarna 
in net Oekraiens Seminarie het ontbijt genuittiga Via 
Utrecht, waar de Dom werd bezichtigd, keerde men 
naar huig terug. 
27 Mei. Triniteitslyceurn trok ter bedevaart naar Heiloo. 
17 Helden legden de afstand Haarlem-Heiloo te voet 
af, enkelen kwamen per motorvoertuig of rijwiel en de 
rest had ,de luiheid lief en bleef thuis. Hoe zit dat? 
Dinsdag 30 Mei. Zwemwedstrijden tussen de Katholieke 
schiolen van Haarlem. 
Wloenjsdag 31 Mei werden de lessen weer hervat en 
Zondag 4 Juni Triniteits~onfdag. (zie Zijlwegkr.). 
En nu mijne heren tot na de vacantie. 

W. Breukel 4B 1 (Sch.) 

Na een vrije dag: 
Heer K, die een woord op 't bord schrijft: 
,,Andere lui doen niets, ik schrijf tenminste nog een 
woord op." 

~ a r d . ~ e r a a r  over onthutste pater Distel. 
,,Hij zit met zijn handen in 't haar, maar kom we gaan 
verder. Waar ligt de Kalakari." 

Op het schoolfeest van St. Maria. 
Bij het zingen van het Sanctanische voikslied stemden 
alle Trinitariërs met gepassioneerde bassen in. vooral 
bij: ,,En Sancta Maria is ons Ideaal" ............ 

Meneer Paulides op zijn wreedst: 
............ en Madame de Beauharnais lag kreunend en 
snikkend op de vloer te rollen ............ 
De bel gaat; ,,Laat haar daar maar liggen tot de vol- 
gende week! !" 

HONDERDJARIG BESTAAN 
De Vincentiusvereniging, afd. Haarlem, heeft haar 100 jarig 
bestaan op waarlijk luisterrijke wijze gevierd. De enorme 

lotenactie was het startschot. 

Het Triniteitslyceum heeft hier lang geen onbelangrijke rol 
in gespeeld, 15730 loten mag zeer zeker een volledig succes 

genoemd worden, na de plundering van onze damescollegae. 

Het hoogtepunt was wel de Fancy-Fair ,,Oudt H~aerlem", 

waaraan eveneens een aantal onzer leerlingen actief heeft 

meegewerkt. In aardige Oud-Hollandse costuums trachtten 

ze de moderne bezoekers over te halen hun geld te ruilen 

voor de zegen van Vincentiu;. Tien dagen lang was het feest 

in de Concertzaal en niet minder dan 18000 bezoekers toon- 

den hun belangstelling. Tot onze spijt kunnen wij het batig 
saldo niet mededelen, daar dit nog niet voor putnlicatie vrij- 

gegeven is. Van officiële zijde echter vernamen wij dat de 

Fancy-Fair buitengewoon geslaagd genoemd mag worden. 

Gerard Michon 4A. 

ZWEMMEN 

Op 30 Mei werden in Stoopsbad zwemwedstrijden gehouden, 
waar ook Trinitariërs meezwommen. In  het eerste nummer, 
25 m. rugslag werden René Kuijten (20.9), Geert Spanhoff 
(21.-) en Rudi Muijlart (21.8), allen van onze school, resp. 
le, 2e en 3e. In het tweede nummer, w~aarin alleen Trinita- 
riërs rneezwommen aan de 50 m. schoolslag, bezetten Ton 
Bleker (39.2), Frans Lablans (39.4) en Frans Wassenberg 
(40.4) de eerste plaatsen. Ook nummer vier van het pro- 
gramma, 25 m. borstcrawl, werd een glorie voor het Trini- 
teits Lyceum. Winnaars waren Cor v. Egmond (16-3), Paul 
Blom (16.6), en Rudi Muijlaert (17.-). Frans Verhagen (21.1) 
en Art Lammers (23.1), plaatsten zich op resp. de eerste en 
derde plaats in nummer 7, 25 m. schoolslag. De 50 m. borst- 
crawl werd gewonnen door Co v. Doorenmalen (29.2), Ferry 
V. Doorenmalen (32.1) en Frits Muller (32.8). De strijd ging 
hier weer tussen Trinitariërs onderling. De middag werd be- 
sloten met de estafetten waarin de diverse ploegen van onze 
school tegen elkaar moesten uitkomen. Het bad was behoor- 
lijk druk ibezocht. ook al doordat er belangstelling was voor 
de wedstrijden van de meisjesscholen, die de onze vooraf- 
gingen. 

Zeer zeker zou het in de toekomst de animo voor het 
zwemmen bevorderen, als het Triniteitslyceum mocht uit- 
komen tegen gelijkwaardige ploegen zoals de heren van de 
andere Lycea en H.B.C.-sen van Haarlem die vormen. Waarom 
ook niet zoals bij hockey een Haarlemse interscholaire wat 
zwemmen betreft? Is de kwaliteit van de sport al geen rede 
genoeg? 

Uit de 5 poules van 3 man, eindigden de volgende jongens 
in de halve finale: C. Suyten - K. van Soest - P. Heinz - 
J. Berendonk - T. van Tooren. Hiervan kwamen K. van Soest 
e n  J. Berendonk in de finale. De laatste behaalde de overwin- 
ning met 21 - 19; 21 - 14. Hiermee wist J. Berendonk voor de 
derde achtereenvolgende maal de cup op zijn naam te zetten. 
Proficiat Jaapl Puck. 



VOOR BRILLEN 

Teleloon 11 059 

I 
i 
i 

'VACANTIE 
kamperen, strand en zeilen 

prima khaki shorts sanfor. . f 12.- 

J+ J+ KORTEKAAS 
TEMPELIERSSTRAAT 59 - TEL, 11750 

Met een paar ,,Tolletjes" loopt Uw zaak op ,,rolletjes"! 

Voor fijne vis 

B A LM Bloemendaal, 
zeer zeker voor een bijzondere 
gelegenheid 

TELEF. 23280 - (3 lijnen) 

Wij vervaardigen alIe drukwerken 

FRIS - ORIGINEEL - BILLIJK 

Drukkerij 

I St. Jacobs-Godshuis 1 
Antoniestraat 7. H'Iem, TeI. 10740 b.g.g. 12943 

, 1 KOM OOK NAAR: I I BAD ZUID IN ZANDVOORT 
t I * 

daar is het veilig, voordelig en 
leuk om elkaar in de vacantie 
te ontmoeten. 

MAISON BAGGEN 
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 L 

Op naar . . . . . het overgangsexamen 

om daarna Loeken en tekenmateriaal te 
bestellen bij : 

N. V. ANTON BOSSE 
BARTELJORISSTRAAT 12 

Wij willen graag meehelpen aan jullie 

toekomstig succes. 

Uw kolenhandelaar FRANS PERIUIN I 

Her juiste adres voor 

Groote Houtstraat 162 

* P R I M A  A N T H R A C I E T  

Rund- Kalfs- en Varkensvlees 
en fijne vleeswaren is , . . . 

t 

P+ MUL 
DOELSTRAAT 12 - TELEF. 12107 

* Voor horen en bezorgen worden geen 
e x t r a  kosten in rekening gebrachf. 

GARAGE VAN WIJK 
OVERVEEN 

• TELEF. 10303 



6- . 
RIJWIELHANDEL De Peddelaar 

PLEIN 1 - hoek Gasthuissingel 
Tel. 18021, H'lem, Giro 114174 

* 
Rijwielen, Onderdelen, Electra verlichtingsarf. 
Ijzerwaren. Vakk .  bediening 100 o/o sevice. 

Onders, Laat uw EZzrA deIijkheid zwemmen kinderen Ieren 

- Stoop's Bad 
Overveen 

Speciale uren voor Dames : 
Voormiddags van 10.30 - 11.30 

voor Heren: 
Dinsdag van 12 - 1 in het binnenbad 

als Lid van de R.K. Zwemver. N. V. A. 
voor meisjes Woensdag 5 - 6 

jongens Zaterdag 5 - 6 
dames Zaterdag 6 - 7 

Baden en zwemmen naar waerheyt, 

I Bewaert den mensch voor naerheyt. 

Firma A. J. v. d. Pipge 
H e t  b e k e n d e  a d r e s  voor  

. Chemicaliën en Droger Jen 

VAN OPZEELAND - HAARLEM - ZIJLSTRAAT 24-30 
Hotelporselein e n  huishoudeIijke srtikeIen voor kIoosters, ziekenhuizen enz. l 

Gebruikt HAFAM's  producten 

Melkinrichting HAFAM 
PIETER KIESSTRAAT 79 - HAARLEM 

AItijd het beste Altijd het fijnste 

, 

Leidschevaart 142 - HaarIem - TeI. 17611 
GLAS IN LOOD - gewoon glas in lood en 

I 

\ 

DONDERDAG 29 JUNI 
S I N T  P E T R U S  E N  P A U L U S  
titelfeest van de Apostolaatsgemeen- 
schap. - 
SC 

7.45 uur Plechtige H. Mis waarbij alle 
leden worden verzocht aanwezig te zijn 

BESTUUR. 

Dinsdagavond 1 1  Juli - 8 uur 

ALGEMENE VERGADERING 
voor alle abonné's op 'I'oIIe Lege vanaf de 3e kl. 

Motto : 

D e  beIangen van ons  schoolblad 

Als je niet komt. verlies je het recht op T.L. te schelden 

Redactie T.L. 


