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Een opstel, een artikel, een harte- 
kreet, een puntige opmerking. of 
een opmerkelijke puntigheid? Ter- 
wijl we dit neerschrijven overvalt 

HET ZESDE ons het vreselijke gevoel dat de 
Heer in het Evangelie ondervond: 

Als ,,regeren vooruitzien" is, dan tie zullen de rode draad van het ,,Ik heb ... . . . . . . houd mij daarom 
is dat ook waar van redigeren. afgelopen jaar op een nieuw pa- voor verontschuldigd". 
Tolle Lege heeft er weer een jaar troon spinnen en de Redactie zal Enfin, dan in September ,maar 
op zitten, evenals de school en wij de officiële naamlijsten verzorgen. weer over Tolle Lege 
allemaal, want zolang we op het Maar dan zijn we er natuurlijk ,,waar niks an is". Maar in wer- 
Lyceum zijn, begint het nieuws nog niet. kelijkheid is er aan ons ,,niks an". 
Jaar voor ons in September. Gelukkig kunnen we al op een En toch horen wij vaak in de klas 
Welnu in September a.s. begint paar belangrijke bijdragen reke- roepen als de concierge T. L. 
ons Onderwijsbedrijf zijn 30e ron- nen. brengt: ,,Ha!" Welnu die twee 
de (dat wil dus zeggen dat het in Een accuraat Heer als R. Verber- letters geven ons moed, maar ja 
September 1952 zijn 6e Lustrum ne heeft op dag, plaats en uur wij zitten op het ogenblik ook voor 
viert) en Tolle Lege zijn 21e Jaar- vastgesteld dat de Litterair-Eco- de poefwerken en zijn dus niet 
kring (dat wil dus zeggen dat wij . nomische Afdeling van onze H.B. zonder reden.wat somber. 
in September 1951 officieel ons 4e S., in de wandeling H.B.S. A ge- Prettige vacantie! En de copie 
Lustrum zouden kunnen vieren ... noemd, het volgend jaar 25 jaar voor het Jaarboek vóór 1 Aug. 
als wij niet evenals de Nederland- op ons Lyceum bestaat en hij za] Redactie. 
se Staat van de schuld leefden). er gaarne in het Jaarboek een 
Het Ie nummer van Tolle Lege over zeggen. I%**XYXIHXIXY%X~X%XIHILCX 

in de volgende Jaargang zal, zo- Dr J, (Rekveld zal het 'Onderwijs 
als dit de laatste jaren gebruike- in Amerika onder de loupe nemen 'Qooicnpikken 
lijk is, het Jaarboek zijn. Financi- en wij weten allen dat zijn loupe 
eel ZOU dat Jaarboek eigenlijk niet uitermate scherp is afgesteld; de- . en wespenstelzen 
kunnen uitkomen, maar aangezien ze bijdrage zal ons Jaarboek be- 
jullie dat toch niet geloven, noch langrijk maken ver buiten onze De l e  klas wijst geheel nieuwe 
onze zorg enigszins verlichten eigen kring. wegen in de geschiedvorsing: uit 
door een advertentie of abonne- Ook ontvingen wij van de Heer J. een proefwerk: 
ment, zullen we het maar weer L. Siang Hien, die op een A.G.- ,,Waar vergaderde de Senaat?" 
drukken en ons voorbereiden OP avond de aanwezigen zo buiten- ,,In de Pontifex Maximus." 
het enige commentaar: ,,Het wordt gewoon geboeid heeft, een zeer * 
elk jaar dunner". interessant artikel over: ,,Indone- ,,Op welke heuvel ligt het oudste Dat Jaarboek heeft iets van een sië naar de haaien?", waarvoor 
amphibie. gedeelte van Rome?" 

wij gaarne een plaats reserveren. , , R ~ ~ ~ ~  N ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~  
Het wil aan het begin van het Gerard Hirs van de Sch. afd., de 
prille schooliaar een overzicht bekroonde prijswinnaar, stond ons * 
geven van de afgelopen cursus en zijn opstel over Industrialisatie af. De bekende Heer K. zeer ernstig: 
tegelijk niet alleen historische In het luchtige genre zal Gerard , , B ~ ~  overhoor ik deze 
waarde hebben. maar een frisse Michon hopenlijk als oud-leerling keer de volgende keer..+ start zijn van een nieuwe Jaar- een interview met 
gang. Toon Hermans, terwijl ons redac- * 
De Rector is natuurlijk weer be- tielid Reggy Naumann de Unesco Chdsdienstles: 
reid gevonden zijn traditionele eens aan de tand zal voelen: .,Op welke Zondag valt Pinkste- 
artikel over 0. en O. te schrijven. En wat kunnen we voor 1 Au- ren?" 
De ,,Journaelistenu van de Redac- gustus nu van jullie verwachten? .,Derdezondag naBollenzondag,' 



was de stand weer gelijk. Hierna begon de Rest 
met haar slot-offensief, waarmee zij een 1 1 -9 
overwinning uit het vuur wist te slepen. - 
TAFELTENNIS, 

Haarlemse Kampioenschappen. 

Op Zondag 22 April werden de Haarlemse kam- 
pioenschappen gehouden. Tussen het gewirwar 
van kleuren, zagen we ook het rode shirtje van Jan 
Smit. Jan speelde prima. Hij won de eerste drie 
wedstrijden, maar in de halve finale van de over- 
gangsklasse struikelde hij. In-het dubbelspel werd 
hij in-de finale uitgeschakeld. 
R. Tjia bereikte in de derde klasse de halve finale 
in het enkel. Ook in'het dubbelspel bracht hij het 
met Volman zover. 
Van Tooren bereikte in de vierde klasse de tweede 

Eindexamencadidaten-Rest van de school. 
Eindelijk is het er dan van gekomen. 
Reeds enkele maanden waren wij bezig met het 
plan om op school eens een soort ,,,Rugbyw-wed- 
strijd te spelen. Door vele bezwaren is het er nooit 
van gekomen, doch de laatste schooldag van de 
Eindexamencandidaten werd aangegrepen om eens 
flink een robbertje te knokken. Als tegenstanders . 
werd een team gekozen uit de rest van de school. 
E r  werd gespeeld volgens de regels van voetbal, 
waarbij de handsregel verviel. Ook mocht de te- 
genstander, behalve door haken en in de rua aan- 
Gallen, op alle mogelijke manieren ten val geubracht 
worden. Hoewel we er in het begin een tikje hui- 
verig tegenover stonden, mag het, achteraf beke- 
ken, toch een succes genoemd worden. Ondanks 
de rare buitelingen die er gemaakt zijn, heeft vat: 
Baarle met zijn Rode-Kruis staf geen enkele maal 
assistentie moeten verlenen. Een groot aandeel van 
dit succes mag wel aan de heer Meesters worden 
toegeschreven, die een deel van zijn vrije middag 
beschikbaar stelde om de wedstrijd werkelijk prima 
te fluiten. Technisch bekeken, werd het spel nog 
verkeerd en ,,onpractisch" gespeeld. Men liep zich 
bijv. graag dood op het verdedigingsblok vóór het 
doel, terwijl een overspeelballetje naar de vrijstaan- 
de vleugelspelers, direct het gewenste doelpunt 
had opgeleverd. 
En zo werd dan om drie uur onder enorme be- 
langstelling begonnen. De in pyamajasjes gestoken 
cand. wisten aanvankelijk een 2-0 voorsprong te 
nemen,, maar toen was het gedaan met hun over- 
wicht, en na 2-2 moesten zij telkens een kleine 
a&terstand in lopen. Met de rust was de stand 
6-5 in het voordeel van de ,,restH. De candidaten 
hadden inmiddels hun zes invallers in de strijd ge- 
worpen, terwijl bij de ,,rest" alleen Romme zich 
liet vervangen. Na de rust namen de candidaten, 
zwaar aangemoedigd door een vijfjarige Sancta- 
delegatie een 8-7 voorsprong, maar even later 

ronde, terwijl van Soest in de poule bleef steken. 

(door H. Huijboom 4a Schoterstr.) 

Op Donderdag 19 April werd het kampioenschap 
van de Schoterstraat gespeeld. De eerste ronde le- 
verde geen bijzondere resultaten op. De winnaars 
van de poules waren a.e.v. F. van Vilsteren, H. 
van Bemmel, T. van Tooren, K. van Soest en I. 
van Son. 
Daar het hierna al te laat was, werd besloten de 
finale op Vrijdag d.0.v. te spelen. Winnaar werd 
K van Soest, nadat hij van Tooren met (21210)  
( 2 1 ~ 1 3 )  (15-21) en (21219)  had verslagen. 
T. van Vilsteren werd derde. Na afloop ontving 
K. van Soest uit handen van Pater van Leur de 
beker. 

VOETBAL, 
A, Md-B. Afd, 0 ~ 4 .  

Het 'in Alliance-shirt gest~ken A-elftal begon aan- 
vankelijk niet zo slecht. Wel  was B. direct in de 
aanval, maar de Groen-zwarte achterhòede met 
Samson aan het hoofd kon steeds schoon-schip ma- 
ken., De linkervleugel van de A-mannen speelde 
echter zeer zwak, zodat het alleen van rechts moest 
komen. Na twintig minuten werd een voorzet van 
de naar buiten gezwenkte middenvoor Schmitz 
door Samson in eigen doel gekopt ( 1 -0). Hierna 
begonnen de boekhouders minder safe te spelen, 
waarvan Eichhorn en z'n mannen dankbaar ge- 
bruik maakten. In een periode van sterk overwicht 
was het Schmitz, die met een keurige omhaal de 
bal van dichtbij langs de Literair-economische keed 
per -in de dito touwen joeg (2-0). 
In de tweede helft was de druk van de Wiskunde- 
mannen nog groter. De schaarse aanvallen van de 
A-voorhoede liepen steeds dood op de trapvasta 
achterhoede (v. Alsté) van de tegenstanders. Na 
tien minuten reeds was het Eichhorn, die met een 
keihard schot alle illusies van hen die Handelsrecht 
plegen te leren, in stukken schoot. Een vierde doel- 
punt van Herbermann kwam als een emmer watei 
over de bekende nachtkaars. De A-mannen zagen 
geen eens kans de eer te redden. 



O p  de  tweede Pinksterdag en de  daarop volgende 
Dinsdag werd o p  Wimbledon een tournooi ver- 
speeld, waarvoor 15 gemengde dubbels inschreven. 
De  dubbels waren hoofdzakelijk gevormd uit meis- 
jes en jongens van  S.M. en T.L. D a t  het ondanks 
het gure weer zo'n groot succes is geworden mag 
hoofdzakelijk worden toegeschreven aan  de  goede 
organisatie en  d e  prima gezonde sfeer die op  en 
rondom de  banen heerste. 
Het idee om alleen dubbel te spelen was  heel aar- 
dig, want  hierdoor was de  uitslag tot in d e  laatste 
set onzeker. W i j  zagen immers hoe individueel 
sterk bezette dubbels, werden geslagen door min,, 
dere doch goed samenspelende duo's. Da t  tenslot- 
te het tweetal Baljon-Kroon met d e  eer ging strij- 
ken was geheel volgens de  verhouding. W a n t  zon- 
der aan Kroon's spel afbreuk te  doen, mag hun 
succes in de  eerste plaats 'worden toegeschreven 
aan het uitstekende spel van Mej. Baljon. Kroon 
begon dit tournooi zelfs zwak, maar toen hij minder 
onbeheerst ging spelen, bleek hij met zijn partner 
een onverslaanbaar duo. In de  eerste halve finale 
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andere Schoolbladen 
Wij lazen voor U in: 

PRIMULA VERZS (Gymnasium Augustinianum, Eind- 
hoven) 

......... een ontroerend stuk over jazz, naar de hand van 
een zekere Werner Stoffers. Deze heer beoordeelt de 
jazz naar het feit, dat hij op zekere avond een ,,jazz- 
club" meemaakt in een of ander pittig café. Hij ziet 
daar ,,herenv die hun haar zonder uitzondering op Bop- 
wijze dragen. ,,Na een beetje van de muziek geproefd 
te hebben en een jongen te hebben aanhoord, die met 
een zware angina-stem z'n verlangen naar een zekere 
dame uitzingt", gaat genoemde schrijver van het stuk 
weer naar huis, met een hoofdpijn als een brulboei. 
Thuisgekomen neemt hij met voorzichtige vingers ,,Eine - kleine Nachtmusik" uit de (Eindhovens) platenrek en 

-doodstil op de radio geleund laat hij de muziek op zich 
toekomen. Nog naneuriënd gaat hij de trap op en ver- 
zucht: ,,Goddank, dat er nog mzcxiek is." 
Wij vinden deze beoordeling zeer eenzijdig en vrij kwe- 
zelig. Wij beoordelen bijv. een persoon toch ook niet al- 
leen om het feit dat die persoon op zekere avond zo 
lelijk tegen ons deed? Welnee man! Goede eigenschap- 
pen zijn er ook nog! ( ? )  En overigens, wij zijn in Eind- 
hoven geweest, wij hebben die Werner Stoffers gezien 
en wij vinden dat over Bop-hoofden gesproken, Bop in 
dit geval in Bep kan worden veranderd. Probeer 'ns 
papilotjes, jongen. 

TOLLE LEGE (school voor geestelijk minder bedeel- 
den, Haarlem) 

......... een aantal vreemd aandoende pennevruchten. 
Maar voor de rest geen onaardig blaadje; kloeke druk, 
vlot papier en sympathieke komma's. Neen, geen deca- 
dent misbakseltje of niemendal1etje;kan nog wel wat 
worden. Ach, als men z'n best maar doet, en dat doet 
men ongetwijfeld. Wij zingen maar van: ,,there's a blue- 
bird OU your windowsill". . . . . . en swingen verder. 

wonnen zij in drie sets: (3-6) ( 6 2 0 )  (6-2) van 
Eet sterke dubbel v. Lent-v. Beers. Behalve de  fi- 
nalisten zagen w e  behoorlijk spel van d e  dubbels 
Nederkoorn-Nederkoorn, v. Doorn-Amelung en 
ten Berge-Herbermann. V o o r  de  andere halve fina- 

ale hadden zich inmiddels geplaatst Faase-Faase en 
Alessie-Romme. Deze laatsten hadden drie sets no- 
dig om de  zware wedstrijd te winnen (7-5) 
(4-6) (6-2). 
Hierna trokken w e  ons terug rond d e  kachel met 
hete chocolade, wollen truien, kauwgom' en  zelEs 
scheikundeschriften, om d e  nieuwe finalisten wat  
rust te gunnen. 
D e  finale is qua spel wa t  tegen gevallen, want  hoe- 
wel Alessie-Romme d e  eerste set keurig wisten te 
winnen, begon vooral bij Romme's partner de  ver- 
moeidheid van de  halve finale parten t e  spelen. 
Baljon-Kroon waren in de  tweede set beslist ster- 
ker en  ook de  laatste set wisten zij in hun voordeel 
tc  beëindigen (5-7) (6-3) (6-2). 
Onder  grote belangstelling reikte R. Naumann de  
prijzen aan de  winnaars uit. % 

DE HAIZPOEN (Ignatius-college, A'dam) 
......... een afscheidswoord, gericht aan de Heer M. 
Romme, die naar een concurrerend ,,collegew, n.l. het 
Triniteitslyceum, is vertrokken. 
Wij waren zeer trots toen wij dat woord ,,collegew lazen. 
Hoe bestaat het, een college. ..... 

A.H.O.Z. (Aloysius-college, Den Haag) 

......... dat een gymnasiast bij het zien van de maan op 
een donkere avond soms melancholisch wordt en zich 
afvraagt, wat zo'n maan alzo niet ziet op onze goede 
aarde. 
. . . Tja, wat zou zo'n maan zien? 's Mensen vreugde en 
leed. Wij-zouden zeggen, meer leed dan vreugde. Zo'n 
maan ziet bijv. een slagveld, puin, bloed en pijn. Dat is 
groot leed. Maw ook leed dat kleiner is, zoals bijv. 
jongetjes die flaters slaan.. . . . . 

PRZMZTIAE (Sancta Maria) 

......... boze en stekelige zinnetjes omdat wij de laatste 
keer wat van de vlag gezegd hadden. En wij hebben nog 
niet eens zo min over die vlag gepraat! Nog niet eens 
Blue Band als argument aangehaald! 
Nee, die behandeling vinden wij niet CHRIS-telijk om 
zo'n arm, eenzaam jongetje als wij, zo sarcastisch te be- 
handelen. 
Sparen jullie daar nu zilverpapier en postzegels voor? 
En de eerste'de beste keer zo lelijk tegen een bedeesd 
nikkertje uit de missie te doen? 
In den beginne waren wij zeer gegriefd toen wij die on- 
vriendelijke dingetjes lazen, en wij wensten dat wij zulk 
een machtige pen bezaten als Marat eertijds hanteerde. 
Maar wij zijn helaas geen Marat, wij zijn slechts een 
nietig, klein ventje. 
En dat allemaal over een vlag, een vlag, die de lading 
dekken moet. . . . . . 
En wat die kuddegeest betreft, we gaan vooruit; hebben 
wij niet met Pinksteren op eigen initiatief gezellig met 
jullie getennist? 
Juicht de rectrix dit toe? 

Reggy Naumann (4A) 



DL INTELLECTUEEL en hëi Apostolaat 

E en missie-congres, een studie- 
weekend, of hoe men iets der- 
gelijks wil noemen, is, volgens 
sommige lieden, een bijeen- 

komst waarop veel gepraat en 
weinig gedaan wordt, zoals zij dat 
dan plegen uit te drukken. De 
deelnemers aan het studie-week- 
end dat in de Paasvacantie te Nij- 
megen gehouden werd, hebben 
zich echter weinig van bovenge- 
noemde pessimisten aangetrokken. 
Dit weekend was georganiseerd 
voor vertegenwoordigers van de 
verschillende Middelbare Scholen 
en stond onder leiding van enige 
missionarissen van Scheut en en- 
kele leden van de A.L.M.A., dc 
Academische Leken Missie-Actie, 
Het thema van deze bijeenkomst 
was ,,het intellectueel Apostolaat 
en de moderne leek". In enige 
zeer interessante lezingen werd 
dit thema uitvoerig behandeld. 
Ongetwijfeld is dit weekend van 
groot belang geweest en de deel- 
nemers zullen het werkelijk niet 
bij woorden alleen laten. 
Nu kunnen we ons afvragen, wat 
heeft een dergelijke bijeenkomst 
voor ons ,te betekenen, wat heb- 
ben wij er mee te maken? 
Toch moeten we het belang er 
van niet onderschatten. Het is een 
uiting geweest om te komen tot 
een intenser leken-apostolaat. Dit 
is werkelijk heel hard nodig. Ve- 
len onder ons beschouwen missie- 
actie als een hobby, zoals voetbal-. 
len en postzegels verzamelen ook 
hobby's zijn: Dat is natuurlijk een 
grote fout. Christus heeft immers 
gezegd dat we Zijn leer aan alle 
mensen moeten verkondigen, maar 
Hij heeft nooit gezegd dat 'we 

. postzegels moeten verzamelen. Dit 
laatste is natuurlijk ook belangrijk, ' 
iedereen heeft recht op ontspan- 
ning. Maar we zullen allemaal 
moeten toegeven dat missie-actie, 
e6 dan missie-actie in de breedste 
zin van het woord, oneindig veel 
belangrijker is. Deze actie hoeft 
zich niet te uiten in allerlei massa- 

" bijeenkomsten en brallende liede- 
ren. W e  vragen ons dan ook wel 
eens af hoevelen er zijn die na 
een lezing voor onze Apostolaats- 

,,Ook de edelmoedige studerende jeugd, die zich soms laat meeslepen 
door verderfelijke ideologieën, moet door de bewonderenswaardige 
kracht en het voorbeeld van het missie-apostolaat worden opgewekt 
en aangetrokken tot edeler ondernem{ngen." Pius XZZ - H. Jaar 1950. 

gemeenschap naar huis gaan met aan de leden van de A.L.M.A., dle 
de gedachte: ,,Toch wel interes- na de beëindiging van hun studies 
sant, zoals die mensen daar le- in de missie gaan werken, als arts, 
ven", en het er verder bij laten. als landbouwdeskundige, enz. En 
Zoals vermoedelijk iedereen wel dit dikwijls zonder zekerheid om- 
zal weten, willen wij tezamen trent pensioenregeling e.d. Dat is 
's Zaterdags om 7.40 u. de H. Mis wat anders dan hier te blijven 
opdragen voor het wereldaposto- frunniken om een hoger baantje 
laat. De belangstelling voor deze te krijgen dat beter betaald wordt, 
voornaamste vorm van missie-ac- terwijl in de missie de kansen voor 
tie is minimaal te noemen. Natuur- het grijpen liggen. Dat is echt le- 
lijk zijn er gevallen waarin het on- ken-apostolaat. 
mogelijk is de H. Mis bij te wo- Mogen wij iets overnemen van 
nen, maar dit aantal zal toch niet dit vuur. Dan zullen wij ook al on- 
zo heel groot zijn. De massa blijft ze redeloze afbraak-critiek op on- 
in bed liggen en wordt alleen in ze Apostolaatsgemeenschap laten 
beweging gebracht als er een film varen en inzien dat een missie- 
gedraaid wordt, om daarna weer club iets heel belangrijks is. 
rustig in te dutteh. , Natuurlijk staan wij dan altijd 
Hoevelen bidden het dagelijks ge- open voor opbouwende critiek, in 
bed van de Voortplanting des Ge- de vaste overtuiging dat er nog 
loofs, dat ook het gebed van de , veel aan ons werk ontbreekt. 
Apostolaatsge~neenschap is? L. v. Maris (Va) .  
Laten we een voorbeeld nemer1 Secr. A.G. 

, 

f \ 
EEN GEMISTE KANS 

Men verwijt onze schoolgemeenschap dikwijls dat ze geen belangstel- 
ling voor kunstuitingen heeft, dat ze geen culturele interesse bezit. 
Gedeeltelijk is dit zo. Gedeeltelijk! 
Bij het laatste recital bijv. van Ans Bouter en Jan Hesmerg ware% 
de hoogste klassen in ruime mate vertegenwoordigd. 
-Maar nu lazen wij in de krant een stuk over de generale repetitie 
wan de H.O.V. met Yehudi Menuhin, ' s  werelds beste violist, als 
solist. Leerlingen van Haarlem's middelbare scholen, zelfs van de 
lagere scholen, vormden het publiek en hadden een ochtend van 
waar kunstgenot, waartoe men maar zelden in het leven de kans 
krijgt. 
Was dit nu geen goede gelegenheid geweest om ook onze jongens 
van Menuhin's brillante spel te laten genieten? (De doorsnee-lycebt 
heeft immers geen f 6.20 tot zijn beschikking om een concert met 
Menuhin als solist bij te kunnen wonen). 
Hier is een unieke kans gemist! 

H .  Rombouts (VIa) 

Om misverstanden te voorkomen: de Rector was hieromtrent niets 
medegedeeld. Dat wil niet zeggen dat er dan niet terecht aanmerkin- 
qen gemaakt kunmn worden op de organisatie van het geheel. 
verzachtende omstandigheid: bij het H.Z.C. was onze deelname zo, 
dat men het niemand kwalijk kan nemen als hij vergeet dat er op 
de Zijlweg een imposant gebouw vol cultureel gewas staat. - Red. 



. . 
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JOURNAEL ofte KRON YCK 

ZZJLWEG. er prijs op te verklaren dat W?j lijfelijk aanwezig waren 
bij dit feest. Men sla Leo v. Maris dus niet, vanwege dit Beginnen wij dan met een dag vrij, 30 April ,  omdat p. beroerde verslag. Vogels jarig was. Leve de Koningin. 

De volgende dag verschenen de E.V. C.-^^^^^ onzer ge- Onzegbaar vuil is het daarentegen, dat bij de bijeen- 
meenschap niet, en  ij hadden er  reden voor, zoals ook komst der A.G. 23 niet het van ge- 
de voortrekkers en verkenners de 23.3 April  reden had- "Oemde secretaris werd voorgedragen* maar dat van 
den om monter de broek op te stropen en ons op hun de heer Wessel. Daar was niets op tegen, als niet .... . 
harig scheenwerk te vergasten. Kortom, dat andere was veel mooier. 

Niettemin kwam op Mei de HoogEerw. Pater Hickey, Pater Albers had een excursie uitgevaardigd naar de 

Generaal der Augustijnenorde ons instituut eens bezoe- ~ ~ ~ ~ d e e ~  Op de ' O e  lei en de heer Huysmans naar 
ken. De Paters ter plaatse toonden wederom hun orga- 
nisatorische talenten door de volksmassa z6 t e  redige- 24 Mei was het Sacramentsdag. Deze dag behoort tot 
ren, dat het de hoge gast een nog aanzienlijk grotere onze mooiste schooldagen. 
school moest toeschijnen dan het al was. Misschien voor 
een gunstiger post op de orde-begroting? Van alle spee- Vergeten q niet de ' l e  de dag de 
ches was slechts (ongelukkigeFwijze) de zijne te ver- eindexamen-H.B.S.ërs verscheidden. De datum van de 

staan. Maar men moet Hij.is een Amerikaan. gymnasiasten weten we niet meer' Die waren Opeens 

En uit welk land komt Nellie Lutcher? weg. De H.B.S. daarentegen zorgde voor één unieke 
dag. De bakfiets, de saxophonist, de band, het touwtrek- 

6 Mei en de daaropvolgende Zondag waren weliswaar ken, het was alles een betere school waardig, volgens 
voor ons slechts nationale feestdagen, Maar voor een een zwartgallige andersdenkende. En dan het lijf-bal Om 
aantal betekenden zij ,een verblijf in Eindhoven. Verslag half drie op het veld. Bovendien Was dit de datum vafl 
zie elders in dit blad. Alleen over de beoordeling van de de trieste ~R?matie der Kunstkring. Zij is toegevoegd 
Haarlemse litteraire bijdrage: was dat stuk gezwollen? aan de rij der andere schoolclubs. 
Doe dan Van Deysel maar in de haard, want die is dan 
niet te harden. Zeker, er zijn schrijvers die het harde, 31 Mei staat in het teken van wangedrag van V op twee 

transpiratieve leven der boeren schetsen, en hun stijl na. Zij (wij) verlieten de preek voor een excursie naar 

verschilt van die van Rimbaud en Verlaine, in wier stad's kweektuin onder leiding van de heer Melsen. Een 

school trouwens ook het bedoelde stuk thuishoort. conflict met p. Hutjens was onvermijdelijk. Commentaar 
tijdens het leven van één der beide partijen ongewenst. 

1 Mei hadden wij een goede dag, maar daarop volgden Die kweektuin was anders heel mooi. Daar waren in 
vele slechte, hoewel 9 Mei p. Albers verjaarde (zegt ons mooie landje schaars voorkomende schermbloemi- 
men). gen, en in de kassen was het zo zalig dat wij ons in de 
Bij de bedevaart naar Heiloo deed zich' nog een merk- Gran Chaco waanden. 
waardig voorval voor. Een der junioren dacht schrander Het Heilig-Hart-feest viel op 1 Juni. De gewone 45-mi- 

p 

aan de dubbele betekenis der uren. Want niet waar, 7 nuten-regeling. 
uur kan zijn: 7 uur, maar 19 uur is de tweede mogelijk- 1, de daaropvolgende week hervatte de heer Rekveld de 
heid. De jonge borst ijlde dus om zeven Uur "s avonds arbeid. Het bubble-ghm ver~topt  hij weliswaar nage- 
ter bedevaart, alwaar hij de boterhammenzakjes der on- noeg onzichtbaar, maar soms sabbelt hu, en dan ver- 
zen mocht oprapen. Maar waarom niet? De genade raadt hij zich. 
werkt immer. Ook 's nachts. Van die fietsen weet U toch? Een kettingslot zal wel Diezelfde dag was het luilak. Vrijdag's avonds togen voldoende zijn, tenzij er een ijzerzaag in het spel komt, wij op weg om enige bloesems te bemachtigen. Eenzaam want die dingen zijn onweerstaanbaar. en met slechts luttel koper op zak. Grauwe jongens 
gooiden balletjes in het haar van gelijkgetinte meisjes. Stoomt thans op naar de vacantie, die, troost U, voor- 
~~t werd donker, in afwachting van de pinkstervacan- eerst nog niet in zicht is. De eindexamenlijders van het 
tie. Ach, die paar dagen vr ij... . . . wij hebben veel over gymnasiuin beg0hnen de I l e  Juni. Sterkte. 
de lente gedacht, en zagen ook wel in dat de winterjas Intussen is het zo'n mooi weer, dat men bijna romantisch 
uit moest. Maar, zo vroegen wij, waarom moet het op- ZOU worden. Er  zijn stukken van Liszt die men niet be- 
nieuw stromende sap zo bijtend zijn, dat de schors rim- hoeft te verdelgen in deze week. Dichters zijn blij om dit 
pelt? weer. De pijn veroorzaakt fraaie strofen. Er  is 'n wee- 

moed om bepaalde Russische composities. Als het niet 
20 Mei was het Triniteitszondag. Het koor zong goed. zo'n werk was, zou men een gedicht a la ,,Mei" vervaar- 
Het ontbijt was goed, maar gering. Er  was muziek, er digen willen. De duiven nestelen in de linde, eindelijk. 
was meer, er was goede muziek. Er waren leraren. Maar Ze leggen maar twee eieren, want zuinigheid.. . . . . . . . Ja, 
de thee, beware me, de t h  ...... hielden wij (toen wij het als het warm blijft, kan er nog van alles gebeuren en 
nog niet wisten) voor hooisoep met sukristol. Wij stellen wie veel honing eet, moet in de handjes wrijven, want 

Q 



het is op de duur smakelijker dan uitjes in het zuur. 
E r  zijn van die avonden waarop de bomen zo malachri- 
no-achtig ruisen. 
Wij schreven een paar regels: ,,De Kolderkotser kiest 
tot.. . . . ." neen, we schrijven niet verder. Dit blad is niet 
litterair, maar bedoeld slechts cultuur en humor in fris- 
se en blijmoedige knapentaal te spuien. 

R. Stuyt (Va) 

SCHOTERSTRAAT. 

Als dit blad uitkomt, dan zullen de eindexamens wei 
achter de rug zijn en dan zullen er de nodige avondjes 
georganiseerd worden, maar daar zal ik U niet over be- 
zig houden, want mijn taak is uw geheugen op te fris- 
sen en te mediteren, wat er in het verre verleden zoal 
gebeurd is. Ondankbare taak evengoed, kroniekschrijver. 
Het is tenslotte allemaal ouwe koek van een maand 
geleden. Weet U b.v. nog dat we van 30 April tot 5 Mei 
kermis hebben gehad? Ik weet het wel, want ik schriJf 
het op een papiertje. Mijn collega niet, die gaat zo op 
in de feesten, dat hij elke keer als er 'n ,,Tolle Lege" uit 
moet komen, met een wanhopig gezicht naar een zekere 
pater toe gaat, die hem dan van data voorziet. Als je 
zelf niet meer helemaal nuchter bent, kun je ook geen 
data onthouden. Enfin, ik lees door op mijn papiertje: 

4 Mei: ,,Gen. 0. uit Am. Toespr. bis. Om l/z 12 naar 
Zijlw." De vertaling luidt als volgt: Op de 4e Mei kwam 
pater Generaal over uit Amerika. Gespeecht zonder eind. 
Om half twaalf kregen we gelegenheid om naar de Zijl- 
weg te  gaan. 
Twee dagen later: Interscholaire. Hierover gelieve men 
elders in dit blad te lezen. 

Donderdag 10 Mei ging men naar de ~ o o ~ o v e n s  o.l.v. 
de Hr. Huysmans. Volgens ooggetuigen werken ze nog 

precies hetzelfde als de vorige keer. 

De I l e  Mei kregen we bezoek van meisjes. Wat? Ja, 
heus, keukenmeisjes en gillen dat ze deden! Maar daar 
waren ze ook voor gekocht. Ik stel voor, de hoeden die 
men op had, bij opbod te  verkopen op de boekenbeurs, 
dat geeft wat moed voor het volgend jaar, dan hoef je 
je daar geen zorgen over te maken. 

I2  Mei: Jaarlijkse bedevaart naar Heiloo. 

De 20ste Mei: Triniteitszondag. Ik kon helaas niet aan- 
wezig zijn. Maar dat is echt waar, met de vuist op tafel. 
Ach ja, dat komt ervan, als je duivenmelker bent. 

De 2Sste Mei was er een interessante lezing in de aula 
Dhr. J. Lo Siang-Hien sprak over Indonesië. De lezing 
was het waard. dat er protere belanpstellinc was. De 
korte broek was nog hecbeste vertegGnwoordigd. ÄlÏes 
bij elkaar vijftig man. De volgende keer is er tot 12 uur 
bal na. Maar dat zal op de cour gegeven worden. Men 
vreest n.l. dat de aula te klein zal zijn. Belachelijk! Er  
waren er nu toch ook maar vijftig.Of zou men de vol- 
gende keer wèl kunnen komen, dus niet ,,verhinderd" 
zijn ? 

24 Mei: We kregen zelfs vrij om de vrije Triniteitszon- 
dag in te halen., En nu nemen wij vrij! 

P. J. Stammeijer (4A Sch.) 

P ER bus startten op Zaterdag 5 Mei om 8 uuï 
's morgens de deelnemers aan het interscholaire- 
tournooi. En wat voor een bus! Radio aan boord, 
leuke lui aan boord, fijne stemming aan boord 

en 7 Augustijnen aan boord. Voor deze gelegenheid had- 
den wij een overhemd aan met een los boord. 
Amsterdam en diverse andere steden en dorpen gierden 
we voorbij, en voor men het.  wist zat men ergens bij 
Zaltbommel in een restaurant. 
Een wrange man sommeerde de menigte wat te gebrui- 
ken. Zo zei hij bijv. tegen ons: ,,Hé jij zwarte, wat moet 
jij? Gauw een beetje!" Angstig hebben wij toen koffie 
besteld. Binnen stond een wrak van een piano, en op de 
vraag of er wat op gepingeld mocht worden, bitste hij 
dat alleen beroepsspelers dit voorrecht genoten. Nadat 
men nog twee glazen gebroken had en de chauffeur, die 
zes uitsmijters naar binnen klokte, had staan aangapen. 
startte de bus weer. Maar na nog geen vijf minuten 
rijden, werden wij door een auto achterhaald, die de rec- 
tor even z'n hoed kwam nabrengen, die in de .bar was 
achtergebleven.. . . . . 
De tijd werd nu gekort met het zingen van ,,LouiseM, 
,,Oh you're sweet one" en ,,The roving kind", waarbij 
een Schoterstrater, die naar de naam Piet luisterde, ' 
zich buitengewoon onderscheidde. Grinnekend, 0.E.S.A.- 
roepend en hongerig strompelde de kudde het Gymna- 
sium Augustinianum binnen, alwaar, Mohammed zij ge- 
loofd, het dineren een van de eerste punten van het 
programma was. Eerst tomatensoep, toen aardappelen, 
vlees en rabarber. Rabarber hebben wij persoonlijk niet 
gegeten, maar ge ...... eh ......, gesnoept. Na dit godde- 
lijk schransen gingen de jongelieden naar het sportveld. 

* 
Even voor tweeën was het dan zover. Na het vendel- 
zwaaien van onze gastheren bracht Rector Vlaar de bal 
aan het rollen, en de voetbalwedstrijd Eindhoven-Venlo 
was begonnen. Eindhoven wist haar overwicht in de eer- 
ste helft met een J-O voorsprong uit te drukken. Na 
de hervatting werd het door een fout van de keeper 1-1 
en een onrechtmatig gegeven penalty bracht de stand 
op 2-1 voor Venlo. 
Hierna werden de hockeygoals in het veld gebracht en 
onze persfotograaf van Baarle vereeuwigde nog even 
ons in blauwe hemden gestoken team. 
Over die hockeywedstrijd tegen Venlo is niet veel goeds 
te vertellen. Wat onze jongens in die 2 maal 25 minuten 

. . . . . . tweemad 'n O .. . . . . foto v. Baarle 
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Uitslug US.  R.-przlsvruag I -  
Van de negen binnengekomen oplossingen werden 

- er zes in orde bevonden. 
Na loting kwam broeder Pius Amanuensis als 
prqswinnaar uit de bus te voorsclz@n. 
Wq raden de gelukkige prijswinnaar aan, xicl3 
?net Dr Rekveld in verbinding te stellen, opdat 
deze hem het xeldxame geschenk zelf zal kunneiz 
overhandigen. REDACTIE. 



E.S.A.- Interscholaire - Eind hoven 
DOOR: 

PIET VERZIJLBERGEN - ,,Gultuur" 
CO VAN DOORENMAALEN - ,,SportM 
REGGY NAUMANN - ,,Algehele oml@sting". 

te zien gaven, was individualistisch .niet eens zo gek, 
maar van ploegverband was niets te merken. Dit was 
ook eigenlijk niet eens zo verwonderlijk, want om een 
team naar Eindhoven te sturen dat dit jaar nog nooit 
samengespeeld had, was wel al te riskant. Stalpers in 
het doel was behoorlijk, maar het backstel Niehe (zeer 
goed) en Schlatmann (zwak) bleek in het geheel niet 
op elkaar ingespeeld. 
Het eerste doelpunt, reeds na 5 minuten gemaakt, was 
daar een direct gevolg van. Even voor de rust gelukte 
het aanvoerder Bekkers, om zijn jongens tot een paar 
aardige aanvallen te brengen, maar een Venlo-doelpunt, 
in die periode gescoord, maakte aan alle illusies een 
einde. Wij spraken in de rust optimistisch over ,,nog 
drie doelpunten", maar wij begrepen allen, dat dit on- 
mogelijk en geheel onverdiend zou zijn. De tweede helft 
is er een geworden zonder doelpunten. Misschien wel 
omdat Herberman, onze beste speler, achter ging spe- 
len, waardoor onze achterhoede versterkt, maar de aan- 
val nog meer verzwakt werd. Met deze 2-0 achterstalid 
kwam het einde, en gelukktg zagen we onze geelhemden 
langs de lijn al klaar staan, om deze Haarlemse neder- 
laag goed te maken. 
Eindhoven won de toss en toen begon er een periode 
van 30 minuten snel en spannend voetbal. Eindhoven, 
begon met een paar snelle aanvallen, want zij wilden 
alles, behalve hun tweede nederlaag lijden. Maar onze 
verdediging greep direct goed in, met Eichhorn als uit- 
blinker. Op het middenveld zagen we de duels tussen de 
ieuzd-internationaal de Wit en ziin bewaker Bol. die 
do& de laatste meestal op meesterlijke wijze wekden 
gewonnen. Onze voorhoede, hoewel zonder Rombouts, 
was ook prima op dreef. De rechtervleugel Wooninck- 
Soelaert borduurde er enkele malen schitterend door- 
heen, doch miste nog dat laatste tikje stootkracht om 

. tot doelpunten te komen. De linkervleugel Bieshaar- 
Groen speelde, hoewel minder technisch, met meer figh- 
ting-spirit, zodat middenvoor van Someren niet over 
assistentie te klagen had. Deze laatste speler was het, 
die even voor de rust met een keihard schot 270 ,,Oran- 
je-witte" harten stil deed staan, doch de bal stuitte via 
de onderkant van de paal het veld weer in. Hier bleef 
het bij, en met 0-0 kwam de rust. Nog even waren wij 
getuigen van een plechtige belofte van spil Bloem aan 
pater Hutjens, dat wij de wedstrijd zeker zouden winnen 
en toen begon de tweede helft. Wij noteerden al direct 
een kogel van Brandjes en een tegenaanval van Eind- 
hoven, die4 op van Dam doodliep. En toen eindelijk na 
7 minuten een vlijmscherpe pass van Soelaert; van So- 
meren ontsnapte bliksemsvlug aan zijn bewaker en knal- 
de de bal keihard onder de deklat (1-0). Onder de 
kreten van de 0.E.S.A.-yell stelden onze jongens zich 
opnieuw op. Eindhoven attaqueerde heftig over de ge- 
hele aanvalslinie, maar met het linkeroog van Bloem, 
bleef ook ons doel potdicht. Wij zagen nog hoe van de 
Heuvel enkele aanvallen over rechts onschadelijk maak- 
te, maar toen ineens, met Haarlem in de aanval was 
het tijd. Tevreden over deze verdiende overwinning - 
stortten wij ons op de ,,ijscoboerfl, die even later uitver- 
kocht het veld afstrompelde. 

* 
Om 5 uur kwam de kennismaking met de families waar 

men gehuisvest werd. De, nu als heer vermomde, G. Her- 
bermann en wij troffen het best: aardige mensen, aar- 
dige auto, aardige sigaretten, aardig huis, aardige doch- 
ters. 
De mogelijkheid, om voorgoed te blijven, en het nare 
Haarlem (en omgeving), waar voornoemde G. Herber- 
mann en wij toch niet naar waarde werden geschat en 
gewaardeerd, vaarwel te zeggen, werd besproken. 
's Avonds hadden de deelnemers uit Venlo, Eindhoven 
en Haarlem én 't Gymnasium Aug. een gezellige bijeen- 
komst. * 
We gingen met een ,,bezwaardv gemoed naar de aula 
van onze gastheren. Als ras-Haarlemmers waren wij 
natuurlijk te laat, maar de Pater aan de deur verzeker- 
de ons, dat het niet zo erg was. Later hoorden wij, dat 
hij aardrijkskunde leraar was; vandaar die goede ken- 
nis van onze zeden. 
De avond werd geopend door de inleider van Eindhoven, 
die op enigszins schoolse manier wat over beroepskeuze 

..... . h@ was er weer ... ... cliché T.L. Venlo 

vertelde. Vervolgens sprak de inleider van Venlo met 
ontzaggelijk veel vuur over de beleving van het Chris- 
tendom. Wij bewonderden zijn enthousiasme, aangezien 
de temperatuur in de zaal vrij hoog was. Daarna kwam 
inleider Jan Verschuren, die, volkomen op zijn gemak, 
een woordje zei over Persoonlijkheidsvorming. 
Wij vonden dat hij er wel eens naast peuterde. Zijn bc- 
toog was niet altijd zuiver. De Jury vond het niet nood- 
zakelijk om verandering te brengen in de volgorde. 
waarop men was opgetreden - wat zij trouwens bij de 
voordrachten ook niet deed - en kende Eindhoven de 
eerste, Venlo de tweede en Haarlem ,,de derde prijs" toe. 
Eindhoven durfde het ook bij de voordrachten weer aan, 
om als eerste op het podium te verschijnen. De schrijver 
had een heel oud thema genomen en dit in een nieuw 

-jasje gestoken, wij menen nog te weten, dat het blauw . 
was. Het ging over een knaapje, vermoedelijk de schrij- 
ver zelf, dat verliefd werd op een meisje. Verder verliep 
het volgens de regelen en ieder, die een beetje inzicht 
in zulke dingen had, kon de teleurstellingen van het 
knaapje reeds voorspellen. In elk geval heeft de schrij- 
ver de zaal tot het einde toe geboeid. Hij verdiende de 
eerste prijs volkomen. 
Het tweede stukje van Venlo was niet zo interessant, 
wij hebben het dan ook maar vergeten. Wij weten, dat 
Venlo het ons niet kwalijk zal nemen. Het was volgens 
de Jury toch wel een tweede prijs waard. 
Als laatste verscheen onze Joop, U weet wel Joop Jan- 
sen, met het stuk van Hans Gimbrere. Hans had het 
leven vergeleken met een dag. Dit stuk was op moderne 
wijze geschreven, hetgeen tot gevolg had, dat slechts 



weinigen in de zaal hem begrepen. Zelfs de Jury kon de 
strekking niet vatten. Zij liet dit duidelijk merken, doma 
te zeggen, dat het te hoog gegrepen en opgeblazen was. 
Bij deze woorden dachten wij aan ,,Grassprietjes" en wij 
hoopten nog een vierde voordrager t e  zien verschijnen, 
met een stukje over een gehucht aan een rivier. 
,,De derde prijs'' was weer voor ons. 
De Jury bestond uit de Heren Anton Coolen, DZ H. P. 
A. Weijtens en Pater Dr Rem. Kwant O.E.S.A. 
Na de Pauze werd een originele scherts-opera opge- 
voerd, die de schone naam ,,TobiP' voerde en vele lijken 
en een moraal bezat. 
Eindhoven, het was steengoed! 
De Joffers troffen ons het meest, wij hadden altijd ge- 
dacht, dat Brabant ze knapper had. 
Tijdens de pauze kon ieder zijn mond begolven met bier 
en appelsap. Men beweerde, dat het lekker was, toen 
wij kwamen was het op. * 
Na de vermoeiende dag was het een ware weldaad om 
nu eens flink te gaan slapen. Het lag niet aan de blauwe 
litsjumeaux, ook niet aan het afschuwelijke gesnork 
van ons slapie, maar aah de rabarber en aan het heim- 
wee, dat wij pas om vier uur insluimerden. 
......... En dan t e  bedenken dat wij vorige nacht thuis 
helemaal niet geslapen hadden. Toen hadden wij d e  hele 
nacht lopen spoken.. . . . . 
De volgende ochtend om 9 uur werd in de kapel een 
Plechtige H. Mis opgedragen met ,,volkseu zang. Hierna 
kwam 't ontbijt, hetwelk in 'n schranspartij ontaardde.. . 

Na het ontbijt zagen wij de Hockeywedstrijd Eindhoven- 
Venlo. Dit is zeker de mooiste wedstrijd van het week- 
end geworden. De eerste helft deden de ploegen niet veel 
voor elkaar onder, maar na de rust een sterk veldover- 
wicht van Eindhoven, met daar tegenover een uitsteken- 
de doelman van Venlo. In de allerlaatste minuut kreeg 
de midvoor van Eindhoven een kans en een glaszuivere 
kogel vloog in de linker benedenhoek (1-0). 

En dan eindelijk na het eten de langverwachte voetbal- 
wedstrijd Venlo-Haarlem. De laatste wedstrijd, met als 

...... hetwelk in een schranspart@ ontaardde ...... 
foto Eichhorn 

inzet de beker. De rood-zwarten wonnen de toss, en stel- 
den zich met de zon in de rug op. Ons elftal dat onge- 
wijzigd was gebleven, kreeg het al direct zwaar te ver- 
duren. Na vijf minuten een vrije trap, vlak buiten ons 
strafschopgebied, maar van Dam redde schitterend. Met 
een goede uittrap bracht hij onze voorhoede aan het 
werk, waar Bieshaar op de linkervleugel een prima par- 
tij speelde. In een periode van vijf minuten noteerden 
wij drie keiharde schoten van hem, waarvan er twee via 
de paal het veld insprongen. Maar in de 17de minuut 
had hij eindelijk succes, toen hij door een goede voorzet 
Groen in de gelegenheid stelde, ons eerste doelpunt te 
maken (1-0). Dat die voorsprong tot de rust gehand- 
haafd bleef, kwam hoofdzakelijk door het prima werk 
van onze keeper. Want van Dam stopte de moeilijkste 
ballen, met een stijl die menig paar handen op elkaar 
bracht. 
Na de rust speelden onze Kanaries nog beter. De half- 
spelers Brandjes en Bol trokken onophoudelijk naar vo- 
ren. Wij voelden aan de kant dat het nu onze kans was, 
om dit jaar voor het eerst eens de voetbalbeker mee 
naar huis te nemen, maar het zou anders lopen. In de 
2Oste minuut na de rust begon de misère. Tijdens een 
scrimmage, ruim twee meter buiten ons strafschopge- 
bied kwamen Bol en tegenstander ten val. Tot ieders 
verbazing gaf de scheidsrechter een penalty. Proteste- 
rende Haarlemmers, schouderophalende Venloenaars, 
een scheidsrechter die op z'n stuk bleef staan: 1-1. 
Hierna werd het spel wat ruwer. Bol werd onnodig ge- 
sandwicbed en van Dam moest twee maal gerestaureerd 
worden. Maar in die periode hadden wij ook een Eich- 
horn en vooral een Bloem, zodat het einde onbeslist 
kwam. De wedstrijdleiding besloot tot twee maal vijf 
minuten verlenging. ,,Goed" zeiden enkele van onze jon- 
gens: ,,Maar dan met een andere scheidsrechter." Aan- 
voerder Eichhorn probeerde z'n jongens over t e  halen, 
hun sportieve plicht na t e  komen, doch tevergeefs. Nv 
zult U, waarde lezer, direct met Uw oordeel klaar staan. 
,,Onsportief" zult U zeggen. Dat is zeerzeker zo, doch U 
moet zich ook de teleurstelling van de jongens in kun- 
nen denken. Zij hadden werkelijk een prima wedstrijrl 

'gespeeld, een mooi doelpunt gemaakt en die voorsprong 
goed verdedigd. En nu moest een onjuist besluit van een 
zeer zwak leidende hockey-scheidsrechter de beslissing 
brengen.-Natuurlijk hadden zij zich, nadat ze wat ,,afge- 
koeld" waren, bij het besluit van hun aanvoerder moeten 
neerleggen, die zeer terecht wilde doorspelen. Die afkoe- 
ling kwam echter net iets te laat en Venlo kreeg de 
beker. 
Met enige moeite werd het veld ontruimd voor de laat- 
ste wedstrijd van het tournooi, de hockeywedstrijd Eind- 
hoven-Haarlem. Eindhoven kwam het veld op, met een 
niet ongegronde air van ,,In welke saus wilt gij gebra- 
den worden." Of die saus nog op temperatuur moest ko- 
men, wij wisten het niet. Maar wel wisten wij dat er van 
een Eindhoven-overwicht in de eerste twintig minuten 
geen sprake was. Integendeel, met Spierings, Blom en 
Schlatmann als uitblinkers kwamen onze jongens her- 
haaldelijk in de vijandelijke slagcirkel, en met een beetje 
minder pech hadden wij de leiding kunnen nemen. Vijf 
minuten voor de rust echter kwam een prachtige tegen- 
goal, en vlak daarop de tweede. Een minuut na de rust 
maakte Eindhoven el' 3-0 van en toen was voor ons de 
lol er af. Van ons enthousiasme van vóór de rust was 
niets meer te merken en in technisch opzicht waren wij 
nu eenmaal de mindere van onze Eindhovense vrienden. 
Dat het voor tijd nog 4-0 werd, was geheel onbelang- 
rijk. Eindhoven won verdiend de wedstrijd en daarmee 
de beker. Evenals vorig jaar gingen de blikjes naar 
Venlo en Eindhoven, zodat wij ons alleen maar konden 
verheugen over het plezier, dat we gehad hadden. 

Jammer, dat de wedstrijden zo ongelukkig voor Haar- 
lem zijn verlopen. Hadden ze ons maar mee laten doen, 
dan hadden de Trinitariërs tenminste gewonnen. Wij wil- 
len niet zeggen dat wij zo'n ster zijn op sportgebied, oh 
no! Maar wij brengen geluk. Want wij zijn altoos zeer 
gelukkig in het spel. 
Om ongeveer half zes reed de bus weer voor, en met 
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zakken vol cadetjes en krentebolleh stapten de Haar- 
lemmers weer in. Er gingen evenwel minder man mee 
terug, doordat verschillende mensen reeds eerder waren 
vertrokken. Pater Distel vertrouwde het zaakje niet, en 
sloeg dus aan het tellen, telde nogmaals en vertelde zich, 
want er werd gegild en gestoeid. En zoals wij weten zijn 
orde en 'rust het kenmerk ener beschaving, en zonder 
beschaving kan men niet tellen. Maar later klopte alles 
toch, en wel als een zwerende vinger. Het weer op de 
thuisreis was niet t e  best, regen, onweer, bliksem, don- 
der en een ontzettende tegenwind. De tijd werd maar 
weer gekort met lallend gezang. Pater van Leur zong 
zowaar nog een aardig sopraanpa~tijtje mee. Van  p. H. 
merkte men niets, want die zat helemaal achterin de 
bus uit een heleboel zakjes te  snoepen. 
Men begon te  snoeven over de' diverse, in Eindhoven ge- 
troffen huizen. Maar de kroon spanden wel Piet Verzijl- 
bergen en André Spierings, die midden in een fuif wa- 
ren terecht gekomen. 
Onze buurman in de bus, die ons eerst had beziggehou- 
den met moppen vertellen en getracht had ons over ons 
privéleven uit te  horen, bleef niet achter en vertelde, dat 
hij voor ' t  diner met z'n gastheer jenevertjes dronk. Wlj 
vonden hem in ' t  begin al zo raar, om U de waarheid te  
zeggen, in het begin konden wij hem helemaat niet de- 
termineren, wij dachten: ,,Wat is dat voor een ding? 
Zeker uit de pan gewipt met visbakken." Maar het 
bleek later Jan Bloem maar. Een dergelijk geval hadden 
wij ook nog bij de hand met van Doorenmaalen in Eind- 
hoveh. Wij kwamen hem tegen, doodsbleek zwaaide hij 
over de straat en mompelde zoiets van: ,,Gebakjes van 
gastvrouw, zuurballen van V en D en de zoute haringen 
op de hoek." Tja, het kan vreemd gaan in de wereld. 
Bij iedere ijstent die gepasseerd werd, verhief zich een 
hysterisch gegil van ,,Stoppen! Stoppen!" Maar er werd 
niet eerder gestopt voordat de nood werkelijk zo hoog 
was, dat er gestopt moest worden! Weer een restaurant. 
Binnen werd men vergast op accordeonmuziek, wat de 
man weer vijf cent kostte. Laat die ellendeling nou ,,Red 
roses for a blue lady" spelen. Nee, dan in vredesnaam 
maar ' t  papieren toetertje, maar geen ,,red roses", want 
dat roept ,,Aches" in ons wakker. 
Ver over kinderbedtijd heen arriveerde men op de Zijl- 
wèg, voor het rasphuis. 
Eén ding viel ons zowel op de heen- als terugweg op. 
De rechtervoorband was beslist niet goed opgepompt, 
want de bus sloeg aan die kant door. Of lag het aan de 
veren, of aan wat anders ......... ? Mijnheer Terstegen 
zat naast de chauffeur en ,,hooiM weegt toch bijna niets. 

De sleutel knarst in het slot, wanneer ik de schoóldeur 
open doe. De deur gaat open en ik zie de verlaten gang 
voor mij. De diepe stilte die hier heerst overvalt me, als 
ik naar binnen ga. Onwillekeurig loop ik op mijn tenen, 
maar mijn voetstappen kUnken nog als hamerslagm. 
Als ik de gang doorloop, lijkt deze vier, vijf keer zo 
groot als anders. Het lijw wel, of ik me in een onder- 
aardse grot bevind. Het minste geluid, dat ik maak 
galmt door het hele gebouw. Ik zie dingen, die ik  anders 
nooit zag. De hoge kale muren. De kapstokhaken, dte 
als scherpe pennen uit de muur steken. De lange rij te- 
geltjes, waaraan geen eind schijnt te komen. Dit alles 
doet mij vreemd aan. Ik mis het gezellige geroezemoes 
dat er - ondanks het gebod van stilzwijgen - altijd in 

- 
de gangen is, het geluid van tassen, die tegen de grond 
gesmeten worden, het dichtslaan van deuren. Ook mis 
ik het lawaai, dat de leraren maken, als ze druk rede- 
nerend en met de armen zwaaiend, uit de lerarenkamer 
komen. Ik ruik niet de geur van sigaren, sigaretten en 
pijpen, die anders blauwe nevels in de hele school ver- 
oorzaken. Ik zie niet de lange rij van ,,jongens op de 
eerste bank", die gewoonlijk staat opgesteld in de gang, 
om de deul' achter de leraar te sluiten. Iets, wat totaal 
overbodig is, gezien het feit, dat de leraar meestal, als 
een van de eersten de klas binnengaat, om daarna nog 
gevolgd te worden, door een stoet van ,,pennenvullers" 
en ,,waterdrinkersn. Ik misde Brosdeq die op gewone 
schooltijden, als een hazewindhond door de gang rent, 
om de heren. leraren van koffie en melk te voorzien. Ik 
bemerk de leegte onder de klok, waar deSrefect anders 
als een rotsblok in de branding staat. Ook de Amanuen- 
sis is nergens te bekennen. Zijn heiligdom zit potdicht 
en een bruin gordijntje zorgt er voor, dat pottenkijkers 
hier weinig succes hebben. Ik ga de trap op. Ook geen 
Rector, die bij het wisselen der lessen, gelijk een herder ' 

over zijn kudde, neerziet over ZIJN ,,veen: de jongens. 
Boven aan de trap gekomen, ligt er weer een eindeloze 
yang voor mij. Ik durf geen geluid te maken. Als ik  
kuch, lijkt het wel of ik  bij een echoput ben, honderd- 
maal versterkt, komt het geluid weer terug en rolt dan 
weg langs de gesloten klasdeuren. Ik kijk eens een klaa 
in. Netjes op een rij staan de glimmende banken. Ook 
het tafeltje van de ieraar staat daar eenzaam op het 
podium. Een deuk in de stoel wijst er op, dat het nog 
niet zo lang vacantie is. Iets wat ik op de gang boven 
ook mis, is het gebrom van de bovenbouwers. Toen ik 
in de eerste klas zat, dacht ik altijd, dat hier de een of 
andere machine of motor draaide; maar nu weet i k ,  
waar het geluid vandaan komt; ook ik ben een onder- 
deel van die motor geworden. Ik begin een b'eetje ang- 
stig te  worden door die stilte en ilc huast me  naar de , 
buitendeur. Opnieuw knarst de sleutel in het slot en ik sta 
weer buiten. Het lentezonnetje doet de cour blinken. Een 
troep meeuwen zit op het dak van de kapel, maar komt 
er niet af; er is niets meer te halen. De Broeder is hun 
vóór geweest en heeft de cour weer gezuiverd van de 
cadetjes, afgekloven appels en papieren zakken, die er, 
na een vrij half uur, altijd voor zorgen, dat ,,ons binnen- 
hof" er uit ziet als de Haarlemmer Hout, waar pas een 
groep schoolkinderen is geweest, om ,,hertjes te voeren". 

Als ik wegrijd, kijk ik  nog even naar het omgeploegde 
sportveld, dat nu weer even gelegenheid heeft om bij 
te komen van de doorgestane emoties van het afyc- 
lopen trimester. 

Piet Sshackman (3a). 
-" 

Wij ontvingen bericht van de verloving van 

De volgende ochtend kwamen wij de postbode tegen. 
Hij reed nu met een bakfiets, vanwege de vele verstuur- 
de kaarten ...... 

Mej. C. C.  BARNHOORN met de oud-leerliny 

C. L. BYLARS. ' 

I 



Firma A. J. v. d. Pigge Voor fijne Vis 

BALM 
Het bekende adres voor BLOEMENDAAL 

• Chemicaliën en Drogerijen 
zeer zeker voor een bij zonde re gelegenheid 

- TeIefoon 23280 (3 Iijnen) 

* 
Tabak- en Sigarenmagazijn 

'B* B I J N S D O R P  
Tempeliersstraat 47 - Haarlem - Telefoon 1.3.5.0.7. 

* - 
EN TOCH KOMT DE ZOMER! 

Een volkomen verantwoorde 

ZONNEBRIL van 

CHRIS KATER OPTIEK 
Sanfpoorfersfraat 30 - Haarlem - Tel. 10729 

HET BEGON IN 4 A  
NU laat 50°/0 van de school zich hier knippen. 
WAAR BLIJFT DE A N D E R E  HELFT? I 

I UW KAPPER Rozenstraaf 26 

EINDEXAMEN-CANDIDATEN 

Tussen Albers en Alders een  kop  koffie bij 

KOELEMIJ 
ZIJLWEG i59 - TELEFOON 1.3.6.6.3. 

2 minuten van het Lyceum 

Laat Uw schilderwerk verzorgen door 

C. REES 
schilders bedrijf 

TELEFOON i 2073 

KOLLANDSLAAN 6 - JACOBSTRAAT 7 

N.V. HERINGA' W UTHRICH 
HAARLEM 

Centrale -verwarming 

Johnson olie branders 

Electriciteit 

Moderne bliksemafleiders 
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Profiteert van de vooruitgang der techniek I .,Zeg Piet, waar sta1 jij je fiets?" 

,.NatuurIijk in de betrouwbare 
Berijdt een roestvrij 

MAGNEET - rijwiel 
in aIle kleuren, in diverse 
uitvoeringen, ook met 3- 
en 4-versneI1ingen. 

H O O F D A G E N T :  
- 

JAN v. d. MEER, Cronjéstraat I, TeI. 161 52 

RIJWIELSTALLING , , F R A N S  H A L S "  
op de 'Schoterweg 14 

de service is daar goed en het is 

tevens een reparatie-inrichting". 
k 

4e huis naast de Bioscoop 

gratis rijwielverzekering - 
FEEST OF PARTIJTJE? 

Met 

KREMIX IJS 
zult U eer inleggen! 

$k 
REGENTESSELAAN 38 - HAARLEM 

TELEFOON 17360 (b.g.g. 14315) 

ALLES VOOR U W  RIJWIEL 
v i n d t  U SPOTGOEDKOOP 

BIJ V E L O  LICHT P A L E I S  
OVERTONWEG 5 - HAARLEM-N. 

Buitenband . . . . . . . . . f 3.85 

ZadeI . . . . . . . . - . . f 3.98 

ENZ. ENZ. 

W i j  vervaardigen alIe drukwerken 

FRIS - ORIGINEEL - BILLIJK 

DruLkerij. 

St. Jacobs-Godshuis 

Antoniestraat'7. H'Iem, TeI. 10740 b.g.g. 12943 

OVERVEEN 

Bezoekt 
HOTEL-CAFE~-RESTAURANT 

7 7  Roozendaa~'  

HUDSON - MERCEDES 
AUTOMOBIELEN 

GARAGE VAN WIJK - OVERVEEN 

De inrichting ter voor uwe partijen. 

A. J. V. Schooten en Zoon 

Telefoon 13574 

Leerlingen, die gebruikte schoolboe- 
ken tegen gerleducéerde prijs willen 
kopen en die hun overtollige school- 
boeken weer van de hand willen doen 
worden opmerkzaam gemaakt op 

van DIJK'S Boekhuis 
O U D E S T R A A T  26 - KAMPEN 

LEDEN VAN ALLIANCE . 
Koopt Uw Sportartikelen bij: 

HERMAN VAN GASTEL 
GEN. CRONJESTRAAT 101 - HAARLEM 

Adverteer in de schoolbladen Primitiae en Tolle Lege 

BALENDONG 
Leidschevaart I 42 I Glas in lood 

&ar,ern - -,-el. 1761 g ~ w o o n  glas in lood en 
gebrandschilderd glas in lood 



Uw kolenhandelaar FRANS, PERQUIN 
Groote Houtstraat 162 

Prima anthraciet 

Water , 

Eléctriciteit 

Technisch Bureau THEO BON ARIUS 
Soendaplein 34 - Haarlem Noord - Telefoon 13783 

Ondera, Laat Uw 
beseft Uw verant- kinderen 

woordelijkheid zwemmen Ieren 

STOOP'S BAD 

H. DE VRIES 
ALGEMENE BOEKHANDEL EN 

ANTIQUARIAAT 

met 

SCHOOLROEKHANDEI, 
* 

Jacobijnestraat 3 - Ged. Oude Gracht 27-27a - Haarlem 

Voor 

Giebels I ~zerhandel 

Ged. Onde Gracht 5-7 - Haarlem 

, VOOR BRILLEN 

GROTE  OUTST TRA AT 37 - TELEFOON 11059 

Alle boeken voor het Triniteitslyceum of Sancta Maria kunt U telefonisch besteIlen bij de 

R. K. Boekbande1 KUYPERS 
CORT v. d. LINDENSTRAAT 4 - HALFWEG 

Telefoon K 2907-382 

Vlot en franco thuis bezorgd 8 

Aan alle jongens, die in September 
niet op school terugkeren 

ToIIe Lege kun je het volgend 

jaar per post ontvangen à f 3.25 
(Jaarhoek inbegrepen) 

. Het jaarboek ' 50 -3  1 à f 1.75 

Meld .ons even je beslissing 

voor 1 Augustus 
ADMINISTRATIE T . L  

Oproep 
aan alle Trinitariërs die op 
ZATERDAG 28 JULI 
in de stad zijn. 
Stel je beschikbaar als collectant op die 
dag voor de R.K, T,B.C. bestrijding 
en geef je daarom nu terstond na de 
les op 
bij Middenstandsbureau, Kruisstraat 25 
of F. Holzhaus, Gen. Cronjèstraat 73 

één middag in de lange vacantie 
voor een ander l 


