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Bij het ONVERMIJDELIJK HEENGAAN 
van een REDACTIE 
Niet altijd is het mijn gewoonte hieraan en-, 
kele regels te wijden, want het opstappen 
van een redactie in het tweede trimester is nu 
eenmaal een natuurwet op ons Lyceum en 
heel soms was het effect van deze wet een 
opluchting. Ik herinner mij echter dat dit 
maar zeer sporadisch het geval is geweest, 
vrijwel altijd was het een uiteenspatten van 

I een vriendenclub. ' Van de kop of de staart van deze Redactie 
moesten wij reeds afscheid nemen in het ' Jaarboek, nu volgt ook de staart of de kop. 
Misschien dat ook dit langzaam afsterven 

, ons weemoedig maakt. 
' In Tuli was dus onze Redactie teruggebracht - 

t o t ' ~ o b  en Reggy. 
Rob, de schrijver wiens originele gedachten- k 

t gang de censor niet altijd vermocht te vol- 
gen, zodat er wel eens zinnetjes in T.L. ver- 
schenen die achteraf te ,,roodv bleken, 
maar die zinnetjes waren dan ook geschrc- 
ven op een meesterlijk geheimzinnige manier 
waarvan de drukker blijkbaar alleen het ge- , 
heim bezat of op een dusdanige vlotte wij- 

- ze voorgelezen in de Redactievergadering 
dat ze zich niet voldoende konden vastzet- 
ten. 
Niettemin heeft R. S. aan T.L. een speciaal 
tintje gegeven, iets eigens, iets aparts, enfin, 
iets Rob's, ,zodat wel niemand zijn kroniek 
ooit zal hebben overgeslagen. 
Ook Reggy was pittig en het was voor de 

, schoolbladen niet altijd een onverdeeld ge- 
noegen aan zijn pen gespietst te worden en 
bovendien Reggy deed nog zoveel meer om 
Jaarboek en Blad te doen verschijnen, want 
denkt U nu beslist niet dat de redactie alleen 
maar copie naar de drukkerij behoeft te 
brengen. En voor al deze sjouw en neven- 
*functies was Rob nu eenmaal ....., nu ja, eeh 
beetje te zwakjes, zelfs gewoon zitten op een 
Redactie-vergadering viel hem al buitenge- 
woon moeilijk! Hoe dan ook: wij geloven 
niemand te kort te doen als wij Rob en Reg- 

gy de ruggegraat van de redactie noemen en het is niet 
prettig nu een gebroken ruggegraat te moeten consta- 
teren. 
Dankbaar zijn wij ook Jan Bloem en Barend van Alsté 
die de sportkroniek in overbruggingssteun overnamen 
en Gerard Hirs die halverwege de draad van de Sch,- 

-kroniek opvatte en de enige is die nu mag zeggen: ,,Je 
suis, je reste". 
Jongens, dank voor de vriendschap, jullie bent eervol 
bijgezet in de afdeling: prettige T.L.-herinneringen! 

p. H. 

WEGENS 

BALANS-OPRUIMING I 
SPOEDOPROEP VOOR 
NIEUWE REDACTEUREN 

BIJZONDERE AANBIEDING! DOE HET NU! I 
TALMT NIET LANGER! BEDENKT WAT 

MEN U SCHENKT: 

TE WETEN 

Redactie-vergade@ingen: Neerlands meed-gerookte 
sigaret (Old Mac) in grote partijen voorradig. 
Opening met kloosterlijke thee. Daarna vermake- 
lijk voorlezen van eopie, Dubbellachen. Vervol- 
gens vreugdevuurtje van afgekeurde &&ken. Hu- 
moristische ontkenning van,de cenm dat hij dicta- 
tor is. Algemene strijd om de werkzaamheden te 
ontlopen. Berispingen en crematie der lijken. Slui- 
ting met opstellen van de agenda, 

EN NOG MEER ! MAANDELIJKS GRATIS ! 
PAPIER! 

WEEST D U S  GEEN HALVE ZACHTEN 
EN L A A T  NIET O P  U W A C H T E N !  



gehad moet hebben toen hij na zijn omzwervingen burg was gedreven, een twee- 1) 
weer aan de ouderlijke deur klopte. Die bekende tal eerwaarde zusters en een handje-vol leraren.*) 

gezichten, de ongevijnsde belangstelling van Het programma, dat men ons toestopte, was maar 
Sancta Maria en het schraaltjes (nog afgezien van onbegrijpelijke ter- 
verrukkelijke optreden men als: ,,Jaartoneel-Top onderwereld-en Tele- 
van de weinige lera- paat zonder h)  **). ,,De Schaduw" van C. J. Staes 

- ren, werkte zo op ons (kennelijk een Berg) viel ons bar tegen. Wij  heb- 

in, dat wij ieder ogen- ben al verschillende van die niemendalletjes ge- 

blik van de een of an- zien, zelfs een aantal die minder spannend waren, 

der de vraag ver- maar een dergelijke ongelooflijk goedkope en on- 
wachtten: ,,Heb jij je mogelijke afloop als ,,De Schaduw" heeft, was 
Frans voor morgen al ' voor ons iets nieuws en misschien juist daarom wel 

af?" interessant en aantrekkelijk. Wij  hoeven U niets 

d te vertellen. U hebt zelf gezien hoe de Schaduw 
zich6rustig liet ontmaskeren door een Ziener. U 

Wij  zaten keurig. weet ook dat commissaris Eisenstein geen nobel 
Men had voor ons een mens was, maar een stoute man die altijd touwtjes 
plaats op de eerste rij doorsneed boven afgronden. Maar U zult het die 
bewaard en dat was mijnheer Staes waarschijnlijk net zo min kwalijk 
fijn, want als wij om- nemen als wij, omdat zijn ,,productM door de Tri- 
keken, konden wij de nitariërs zo bijzonder aardig werd gespeeld. 

. hele zaal overzien. De hoofdrolspelers Jos van den Heuvel en Johan 
Wi j  hebben gekeken Smit waren naar onze mening verreweg de besten 
en wij merkten dat de van het troepje. Hoewel zij beiden zeer slecht wa- 
,,vriendschapsban- ren geschminkt -- van den Heuvel was eerder 
den" met Sancta Ma- jonger dan ouder gemaakt -- geloofden wij vast 
ria nog steeds niet zijn verslapt. Wij durven dit dat zij vader en zoon waren .Smitje speelde vooral 
hier gerust te schrijven, want pater Rector had het in het tweede bedrijf bijna ontroerend - eigenlijk 
ook gezien en hij was helemaal niet kwaad of zo. een beet te echt voor een acterende leerling-de- 
Dat zou ook niet in orde zijn, want het is helemaal tective. Co Heideman vonden wij als Cane niet 
aiet erg. ,,Als je schoolwerk er maar niet onder zo acceptabel, maar dat kwam waarschijnlijk door 
lijdt", zei mijn geachte vader vroeger!,altijd en dat de zenuwen en Wim Zweekhorst was als ,,Scha- 
zullen wij en U over een jaar of dertig waarschijn- duw" voortreffelijk -. als hoofdcommissaris min- 
lijk ook zeggen. der geslaagd. 
Onder het talrijke publiek zagen wij de edelacht- Er waren er nog veel meer die opvielen. Z o  wak 
bare heer burgemeester van Haarlem, die, zoals de René Kuyten een echt gezellig en knullig burge- 
bekende criticus van de unieke ,,Nieuwe Haarlem- meestertje en Gerard Cliteur een, misschien iets 



te veel gechargeerde, komische Duitse toerist. U 
kunt het ons niet kwalijk nemen dat wij alleen Ben 
Tempelman en Gerard Swildens nog noemen, hoe- 
wel de overigen dikwijls niet minder waren. Dzze 
twee staken boven het normale peil uit. 
Pater Hutjens (wij kunnen nog steeds niet ont- 
houden of het met- of zonder n is) heeft zijn ge- 
zondheid weer een maand of wat opzij gezet om 
het enthousiaste stel te regisseren en hij is daar 
best in geslaagd. Wij  willen nog onze hulde bren- 
gen voor het uitstekende décor en sluiten met te 
zeggen, dat wij (het publiek) een prettige avond 
hebben gehad. Gerard Michon. 

P.S. Over het algemeen wordt een inspicient! nooit 
genoemd. Wij  kennen Wim van Baarle evenwel 
zeer persoonlijk en wij vinden het nodig hem ach- 
ter zijn tekstboek vandaan te halen. Je deed het 
weer fijn Wullem! c G. M. 
*) Er was ook nog een middag-voorstelling, Gerard. 
(Red.) 
**) Zie: M. J. Koenen's, Verklarend Handwoordenboek 
der Nederl. Taal, 14e druk, blz. 983. (Red.) 

TEN AFSCHEID 
Nadat het nieuws zich als een lopend vuurtje ver- 
spreid had, en nu het enigszins bezonken is, willen 
wij erkennen, dat het ons spijt dat U weggaat. 
Hoe prettig hebben wij al die tijd niet met elkaar 
samengewerkt, goed, al moesten wij vele malen 
,,de klas uitrukken" en was er dikwijls ,,niets te 
doen", dat neemt toch niet weg dat we zonder U 
niet wisten wat een Trust en wat een Kartel was, 
en dat Adam Smith, Adam Smith was. en niet 
Riccardo. 

Niet alleen heeft U ons de allereerste beginselen 
van de Economie bijgebracht, maar U heeft ons de 
ogen ook geopend 'voor de mooie tennissport en 
het autorijden! Hoe wisten wij anders wat de 
tweede versnelling was, en wat een richtingaan- 
wijzer? Wij weten nog heel goed dat een Peugeöt 
het best van alle auto's door een bocht kan scheu- 
ren. 
Er is nog veel meer aan te halen, maar het komt 
hierop neer: we vinden het jammer dat U gaat. 
De een wat meer, de ander wat minder, maar spij- 
ten doet het ons. Na de oorloa heeft U al het lief 
en het leed van de Zijlweg meegemaakt, U heeft 
zich voor ons uitgesloofd, hier ligt een stuk leven 
van U. Daarom zeggen wij dan ook: 
,,Hartelijk dank voor alles, pater Vogels, en het 
allerbeste in Eindhoven!" R. N. (5A). 

SCHA KEN (van onze Schaakmedewerker) 

Tijdens het eerste trimester is het Rolland-Jeugdtour- 
nooi gespeeld, waaraan 5 Trinitariërs deelnamen. R. 
Faase en R. Comans bereikten de finale. Faase bezette 
met 5 punten uit 6 partijen de Ze plaats en Comans, 
de enige, waarvan de eerste prijswinnaar niet kon win- 
nen, met 3 uit 6 de 3e plaats. 
In de vacantie werd het jaarlijkse schoolschaaktournooi 
gehouden. Van de 8 Trinitariërs, wonnen er 6 een prijs. 
Scheefhals stelde iets teleur en Spook viel in voor Van 
der Zwan en moest toen beginnen met de last van 2 
nullen. In afd. B. van het bijtournoohon G. Koster de 
eerste prijs en in D. won C. v. Raaphorst de tweede 
prijs. In het hoofdtournooi werden de grote verrassin- 
gen de overwinningen van Comans op Snoek en Faase. 
Ondanks deze nederlaag werd Faase toch winnaar. H. 
Klein werd tweede en R. Comans vierde. H. Happel 
won de 3e verliezersl.onde en bezette dus de vijfde 
plaats. Wij werden dus le,  Ze, 4e en 5e. 
Door deze prestaties hebben Klein en Comans het recht 
verkregen deel te nemen aan het Jeugdkampioenschap 
van Noord-Holland en Faase had dit recht reeds. 

,,Niet geroepen? U zelf hebt 
mj uitgenodigd". 

,,Heb je nooit horen vertellen, hoe 
een slan8 haar prooi overvalt!" 

,,Hou je bedaard, jongetje!" 



JOU 

E r  was er eens een dode koning. En nadat het oude 
wijze lid der Raad van State een schep op de kist had 
gelegd, trokken zich alle oude wijzen in raadsvergade- 
ring terug. ,,Herenw sprak de oudste die de schep had 
gepleegd, ,,bij Jeroen, de koning is dood." De griffiers 
noteerden dit. ,,Hij kan niet meer  regeren" stelde een 
andere grijsaard vast. ,,Er moet geregeerd worden" 
sprak aarzelend een volgende. ,,Dan moet er... eh ... 
een nieuwe koning komen" concludeerde na enig na- 
denken een vierde. Toen waren de grijsaards op. Be 
schudden elkaar de hand en staarden elkaar ontroerd 
in het waterig oog. 

Er  kwam een advertentie in ,,Sursum Corpora": ,,Ho- 
ning gevraagd (voor dag en nacht)." Wel, er kwam er 
een. Hij werd aan de plaatselijke bisschop voorgesteld 
en schudde handen met allerlei notabelen. Maar hij 
was een uitvreter (om zo te zeggen), een prolurk. Hij 
jende en was onkies jegens het hof. Hij smeet zijn 
scepter door de balzaal en ve'mondde enige dienst- 
doende obers. Het land ging onder hem gebukt en 
kraakte in zijn voegen ... ,,Enfinw zei de Kamer ,,Jaar- 
lijks moet er om een koning gestemd worden." Dit zou 
omstreeks Aswoensdag geschieden. Maar, te deksels! 
Hij werd niet gedrukt en bleef nog een jaar. De Kamer 
werd bleek, maar kneep de lippen opeen. ,,Wacht maar!" 
zeiden hun witte facies. ,,Nu is hij nog koning. Maar 
straks." En het werd weer winter, en het neeg naar 
Aswoensdag. De koning zag toe en begreep. Nu werd 
hij wit en slapeloos. Hij wilde net een proclamatie uit- 
vaardigen, waarin hij welvaart beloofde, een varken 
per hoofd, en per kwart man een auto, toen de Kamer 
binnenkwam. ,,Hei!" riep de Kamer. ,,Weet je tegen 
wie je spreekt?" vroeg de koning. ,,Time's up" zei de 
Kamer ,,Er is een tijd van gaan." De ,koning werd 
groen. Maar sta vast, hij was toch flink voor zijn leef- 
tijd. ,,Wie is mijn opvolger ?" vroeg hij. ,,Weenie" %ei 
de Kamer ,,niemand wil". ,,Dat wil ik geloven," zei de 
koning philosophisch. ,,Jan, de valbijl!" beval de Ka- 
mer. Deze werd op een dienblad opgediend. ,,Zet hem 
a.j.b. bij de kachel," zei de koning week, ,,Dan kan ik 
in de vlammetjes kijken." Het Corps Diplomatique a t  
dien dag ossehaas. .. . . 
Vergeef ons deze regelen ...... ,,Waartoe zijn zij mij 
ontvallen?" vroeg Slauerhoff. Hij stierf aan de tering. 
Wij schrijven ons laatste nummer. En dat valt niet 
mee! Want als we straks de grauwe wereld inkomen, 
zullen we met heimwee terugdenken, aan die leuke, ,ge- 
zellige jaren in de schoolbanken.. . . . . Nee jongens, die 
tijd komt nóóit weerom. .. .. . Neem nu dit kostelijke tri- 
mester. De Jachthaven (spotters noemen hem ,,Latri- 
ne") werd verplaatst naar de ingang. ,,Nat1'-stond er 
op de deur ..... . Een week extra slapen betekende dit. 
Want na Sint Nicolaas en na des Heren Julianus ver- 
jaardag, wat zou men nog kunnen'melden? De proef- 

werken? Het Kerstspel? Wat? Heeft U dat niet ge- 
zien? Dat is een betreurenswaardig misverstand. 
p. Duvergé wachtte op de schrijvers en de schrijvers 
wachtten op p. Duvergé. Zij bleven wachten, tot de 
Kerstklokken gingen luiden. Toen zong het koor o.l.v. 
dezelfde p. Duvergé een stralende Nachtmis. Daarna 
wenste men elkaar een recht hartelijk Kerstmis en een 
voorspoedig Nieuwjaar. 
Vrienden, hoe zoet kan een restje Port iemand maken, 
ook al zit er zaksel in. Wij merken dht nu al. Wat 
lopen er toch, zo denken wij, veel aardige mensen rond 
op dit halfrond. Het is niet te geloven dat deze zelfde 
leraren een eindexamen kunnen afnemen. Deze vrien- 
delijke heren. Mijnheer van Noort leende ons een si- 
garet. Hij heeft hem nog niet terug. Wij zijn bang voor 
deurwaarders. 
De 14e keerden wij terug. Rozig en vermoeid, gelijk er 
in winterboeken staat, maar,. .. . . met tintelende ogen. 
Teneinde te boeten voor de mogelijke misstappen in de 
vacantie, begon men de bidweek, op de 18e. 
17 Januari kwam een heer ons meldingen doen over 
Indonesië, waarbij wangedrag 0pvie1.~ Foei. 
De 21e vervaardigde de heer Hielkema een 3e school- 
concert dat werkelijk uitstekend was. 
De A.G. vertoonde de 24e des avonds twee films, één 
over Oost Priesterhulp en één waarin (naar men ons 
zei) verdoemelijke Amerikaanse muziek werd opge- 
voerd. 
Dinsdag 28 Januari trok onder het eerste lesuur Leo 
van Maris zijn schoenen uit en stak zich in muilen. De 
schoenen plaatste hij op de verwarming. Toen na ver- 
loop van tijd zelfs de bescheiden leraar in een de longen 
verscheurende hoestbui losbarstte, heeft hij ze maar 
teruggehaald. 
De 29e verraste men ons met een goedgespeeld luch- 
tig ... toneelstuk. Komaan Gerard, de pen ter hand! 
De 31e vierden wij Beatrix. Meer is er niet. 
Willen wij thans een korte nabetrachting houden. Wij 
zijn niet optimistisch. Wij zijn ervan overtuigd dat er 
een hel bestaat, compleet met natte sneeuw en Victor 
Silvester. Wij zijn een roman begonnen, en een stapel 
verzen, maar we drukken ze niet. Ze zijn t e  somber. 
En daarbij komt nog, dat ze niets waard zijn. We zijn 
als schrijver gefaald, merken wij bij het herlezen van 
alle kolommen uit het afgelopen tijdperk. We hebben 
U niet opgevrolijkt. Nimmer hebben we ervoor gezorgd 
dat gij kon zeggen: ,,Tjé, dat is een goede vondst." Of 
,,Dat is een mooie zin", zelfs niet ,,Ja, zo is het, hij 
spreekt de waarheid." Niets van dit alles. Helaas, wij 
logen dikwerf. Wij zogen vaak een beschrijving uit de 
grote teen, omdat we absent waren. We hebben de 
platen-prijzen vervalst, ze zijn duurder. Wij zeiden 
soms dat.. . . . . 
,,'Maar," zal een enkeling zeggen, ,,'dat éne stuk, dat 
was toch wel aardig.. . . . ." De eerlijkheid gebiedt ons te 



bekennen: Die enkele passages zijn van Leo van Maris, 
welke ongezien redacteur was. Hulde aan deze stille 
werker, lof voor deze koene borst! 
Rest ons nog t e  zeggen dat wij vaak gelasterd hebben 
over het schoolleven. Dat is alsof men van een lief 
meisje zegt: ,,ze heeft  sproeten", wanneer men weet 
dat men kansloos is. 

R. Stuyt ( V a ) .  
SCHOTERSTRAAT. 

Een maahd geleden was de redactie van plan Tolle 
Lege tot  32 pagina's uit t e  breiden. Helaas, de prijs 
van ' t  papier steeg. Weest  blij, dat Tolle Lege in zijn ge- 
wone vorm voor u ligt, scheldt er niet op; bloed, zweet, 
tranen en sigaretten van uw  abonnementsgeld waren 
nodig om dit nummer te scheppen. Weest  blij, dat uw 
schoolblad er niet als een vod uitziet, gestencild op 
closetpapier. 
Derde Zaterdag. Op het programma stond een excursie 
onder leiding van pater Reykers naar het Rijksmuseum. 
Om tien uur stonden tientallen Schoterstraters smach- 
tend naar hun leider uit te  zien. Kwart over tien, geen 
pater. Half elf geen rondleider. O m  kwart voor elf 
werd de massa ongeduldig, ze stoof het Rijksmuseum 
in. W e  kunnen u meedelen, dat de boekenkist van Hugo 
de Groot en de Nachtwacht nog steeds aanwezig zijn. 
Voor sommigen was het bezoek aan het museum tame- 
lijk kort. Hoe vonden ze Doris Day in Lullaby of  
Broadway ? 
10 Januari. Tot  onze schrik werd de Kerstvacantie met 
drie dagen verlengd. 
Enkele volijverige leraren en leerlingen waren toch 
naar school gegaan. Hoe kwam dat? In alle kranten, 
behalve in de Waarheid natuurlijk, stond het t e  lezen. 
Wijst dit ergens op? 
22 Januari. Onderstaand verslag van de feestavond, 
voor eerste en tweede klassers is van H.  Poncin uit 
klas 1 A. 

De vrolijke kant van het Triniteitsleven. 
W e  zaten nog maar nauwelijks, of  pater Retera stak 
' n  speech af, waarin hij o.a. zei, dat de heren van de 
hogere klassen zo goed wilden zijn ons ' n  prettige avond 
te bezorgen. i 

,,The Show Stars" begonnen deze redevoering kracht 
bij t e  zetten met ' n  geweldig nummer. 
Hierna konden we ons verlustigen in  het onvervalst 
Jordaans van Bertus Wijf  jes. 
Gerard Hirs zong o.a. Good-night Irene. 
Bij de song zat pater Retera genoeglijk te  lachen. 
In de pauze leste Pepsi Cola onze dorst, al ging menig 

,straaltje tegen het plafond! Per ongeluk? 
Het jagerslatijn van de jongste Schoterstraat-artisten 
viel erg in  de smaak. 
Telkens wanneer, Gerard van Koningsbruggen met ' n  
,,big smile" op 't podium verscheen, waren we een en 
al aandacht voor de dingen, die dan zouden komen. Dit 

. keer was het Hersengymnastiek voor I A  en IB. De 
vragen waren werkelijk in echte Schoterstraatsfeer op- 
gesteld! 1B won met een halve punt. 
Tussen de bedrijven door kwam Bekooy met saxofoon. 
Z'n instrument trilde gevaarlijk. 
Maar het hoogtepunt van deze avond was wel het 
schimlhenspel van enkele 1B-ers. Schuilen hier verbor- 
gen talenten? Of worden ze eens de trots van de 
school ? Wanneer komt I A  ? 
Als laatste kwam een aardige film van Stan Laurel en 
Olivier -Hardy. 
Alles bij elkaar was het eFn mieterse avond. 
25 Januari. De bekende Amerikaanse song ,,Sound of" 
begint eindelijk tot  de Schoterstraatse binnenlanden 
door t e  dringen. 
Terwijl de BA-ers dit lied uit volle (kippen)borst zon- 
gen, paradeerden ze onder leiding van P. Goossens over 
de Cronjéavenue. 
P. Goossens zal, nadat hij eindexamen heeft  gedaan, 
ale voorbeeld voor alle Schoterstraters, als voorbeeld 
van bescheidenheid, ernst, rust en kalmte, i n  de gang 
tentoongesteld worden. Ja, ja ...... kijk, kijk ...... 

G. Hirs (4B) 

--p 

W e  hebben de laatste tijd het woord ,,Philips"  zog al 
veel gelezen en horen noemen en daarom is het wel een 
artikel waard. Vraag aan wie je maar wilt waaraan 
hij bij het woord ,,Philipsn denkt, en hij zal zeggen: 
,,radio en lampen*'. Hieruit blijkt wel wat een grote 
plaats dit enorme bedrijf in onze samenleving inneemt. 
Vader Philips was bankier en hij had twee zoons. Ge- 
rard de oudste had een grote technische aanleg en 
werd spoedig ingenieur. Anton, de jongere broer, ging 
in  de handel. 
Gerard interesseerde zich het meest voor electriciteit 
en vooral voor de gloeilamp en dit had tot  gevolg dat 
hij op 15 Mei 1891 in Eindhoven een fabriekje in gloei- 
lampen begon. Z'n vader die wel vertrouwen in de on- 
derneming had hielp hem met f 75.000. 
Lang duurde het voordat de fabriek bedrijfsklaar was, 
maar in April 1892 werden de eerste 50 gloeilampen 
afgeleverd aan.. ..... een kaarsenfabriek in  Gouda. Dat 
jaar werden er 100.000 gloeilampen vervaardigd, maar 
dat was 50.000 beneden de raming. Er werd dat jaar, 
mede door de prijsdaling van de lampen, met verlies 
gewerkt. In 1893 evenzo. E n  ook in 1894. Toen werd 
besloten de fabriek van de hand te doen. ,,f 25.000 
moest het zaaleje opbrengen," zei vader Philips. De 
hoogste bieder gaf f 24.000. ,,f 25.000" eiste papa Phi- 
lips. ,,f 24.000" zei de ander. ,,Dan niet", zei papa en  
wees hem de deur. De fabriek draaide verder, nu met 
Anton Philips als verkoper. Voordat de laatste voor 't 
eerst op reis ging, zei hij tegen z'n broer: ,,Ik zal meer 
lampen verkopen dan jij fabriceren kan." ,,Goed;" m t -  
woordde Gerard: ,,dan zal ik er meer maken dan ji j  
verkopen kunt." 
Daarna ging het inderdaad die kant uit. Anton, toen 
21 jaar oud, reisde en verkocht, verkocht en reisde. Hij , 
ging naar ' t  Rijnland, naar Westfalen en toen nuar 
Rusland, waar hij ontzagîijke zaken deed. Een jaar la- 
ter, in 1898, kreeg Anton van de tsaar een opdracht 
van 50.000 stuks. In Eindhoven dacht men aan een 
seinfout en  men vroeg bevestiging. Het antwoord van 
Anton luidde: ,,50.000, cinquante mille, fifty thousand'. 
Dat was duidelijk genoeg! 
In 1914 begon men met twee nieuwe producten, n.l. de 
radio en röntgenbuis. Beide' successen waren een gevolg . 
van 't oprichten van Philips Natuurkundig Laborato- 
rium. Daarna ging het steeds vlugger. Steeds werden 
weer nieuwe typen gloeilampen ontworpen; automobiel- 
lampen, lampen met een inwendige spiegel, projectie- 
lampen, infra-phil- ele droogstralerlampen, kerstboom- 
en illuminatieverlichtiIzg, vuurtorenlampen en Zampm 
zo klein als een. rijstkorreltje, fotografielampen en ten- 
slotte ...... de T.L.buis, de lamp zonder gloeidraad. 
En nu, in 1952, maakt Philips behalve lampen, nog tal- 
loze anderb productefi zoab: radio's, grammofoons, te- 
levisietoestellen, electronen-microscopen, fototoestellen, 
droogscheerapparaten, fietsdynamo's en medische appa- 
ratuur. Bijna alle grondstoffen maakt ,,Philips" zelf: 
glas, philite, carton, plastic en chemicaRën. 

. Zo is Philips omhoogekonien: van 25 tot 84.000 man 
personeel, de vloeroppervlakte van alle fabrieken is z 

1.650.000 m2 en het beginkapitaal van f 75.000 is  een 
peuleschilletje vergeleken met het tegenwoordige ka- 
pitaal van f 145.000.000. 
Uit deze cijfers blijkt wel dat dit bedrijf, verspreid over 
de gehele wereld, waard is om als Nederlander trots 
op te zijn. 

G. van Koningsbruggen (4B Sch.) 



eet DERDE SCHOOLCBNCERT 
( l e  EN Ze KLAS) 

Op Maandag 21 Januari j.1. werd het derde schoolcon- 
cert uitgevoerd, waarbij zeer goed geluisterd werd. 
Mijnheer Hielkema had reeds het eerste concert ge- 
speeld met de violist, mijnh. Magyaar. Thans kwam hij 
alleen om een pianoconcert uit te voeren. De eerste 
drie stukken waren van de componist Isaac Albeniz. 
Respectievelijk: Serenata uit de landstreek Granada, 
Sevillanas uit Sevilla en tenslotte Sequillas uit Cas- 
tilla. Bij deze, zeer melodieuze stukjes werd telkens ge- 
vraagd welke ieder het mooiste vond, het eerste of het 
tweede. Hierdoor ontstond wel een beetje geroep. Ver- 
volgens werden uitgevoerd: Villanesca en Andaluza, 
beiden van Granados. Het eerstgenoemde. was een mooi 
stukje, waarbij telkens de klokken van een kerk ten 
gehore kwamen, maar dan op Spaanse manier. Toen 
volgde het, ongetwijfeld, mooiste stuk van de middag, 
de Fantasie Impromtu van Chopin. Het werd met ont- 
zaglijke techniek en vingervlugheid uitgevoerd. Daar- 
na besloot hij het concert met een Etude, eveneens van 
Chopin. Zo eindigde dit schitterend geslaagde uur mu- 
ziek uitgevoerd door Miinheer Hielkema. 

Martin Vissers ( lb)  

(HOGERE KLASSEN) 
Dit pianoconcert, dat de ontwikkeling van de sonate 
behandelde, met als solist Willem Hielkema, mag over 
het algemeen geslaagd genoemd worden. 
Er  was ditmaal een keuze gemaakt uit werken van 
Scarlatti (1685-17571, Mozart (1756-1791) en Cho- 
pin (1810-1849). 
Deze 3 opeenvolgende tijdperken waarin de componis- 
ten leefden, gaven een zeer goede kijk op de ontwikke- 
ling van de sonate. 
De sonate van Scarlatti is ongelofelijk moeilijk op een 
piano te vertolken, omdat deze componist, evenals 
Bach en Vivaldi, op clavecimbel werkte. De heer Hiel- 
kema wist evenwel voor een prachtige imitatie te zor- 
gen, die de sfeer die van het clavecimbel uitgaat zeer 
dicht benaderde. 
Hierna speelde hij de sonate in C groot van Mozart. 
Dit stuk, dat vol is van virtuositeit en hartstocht, speel- 
de de solist volgens mij te hard, zodat veel van de 
sfeer verloren ging. Het laatste gedeelte was echter 
veel beter. 
Van Chopin, de laatste componist die op het program- 
ma stond, werd de sonate in bes op. 35 gespeeld. De 
diepe betekenis die over het eerste deel ligt, het dop- 
pio movimento (een angstdroom) was wat zwak; in 
het daaropvolgende scherzo en de Marche Funèbre 
kwam de sfeer van de daemonische dodendans prachtig 
.tot uiting. In de Finale Presto (tijdens Chopin's leven 
werd dit deel al een onverklaarbaar curiosum genoemd) 
vond een wervelwind van gelijke tonen zijn bekrach- 
tiging in een prachtig slot. 
De drie laatste delen van de sonate in bes waren zeer 
zeker het allerbeste van het hele concert en het viel 
ook niet te verwonderen dat de solist nog een toegift 
werd afgedwongen. (Fantasie Impromptu). 
De uiterlijke bewegingen van de heer Hielkema werk- 
ten wat storend, maar we mogen ondanks dat op een 
geslaagd concert terugzien. 

Wils van der Voorn (4A). 
' * 

Wij ontvingen bericht van het huwelijk van Jan Roozen 
met Els Luyten. 
Bovendien meldde zich op ons kantoor Robby, zoon van 
de Heer en Mevrouw Jansen-Broersen. Onze hartelijke 
gelukwensen. 

i 

O NGETWI JFELD zullen vele onder jullie I 
zeggen: , ,Wat doet die vreemde snoes- 
haan in ons Tolle Lege?" Wel, zo vreemd 
voel ik me helemaal niet in jullie school- 

orgaan, want ook ik heb op het lyceum gezeten 
en wel van '44 tot '47. Na mijn IIIe Gym. ben ik 
naar Antwerpen vertrokken en sindsdien .slijt ik 
mijn broeken op een Belgisch ,,Collegem. Men 
heeft mij daarom 'gevraagd mijn indrukken id Tolle 
Lege weer te geven, aan welk verzoek ik met het 
grootste plezier voldoe, hoewel ik me zal moeten 
beperken tot enkele algemeenheden. 
V~oreers t  kent men hier geen voorbereidende 
klasse met daarna een splitsing in Gym en H.B.S., 
maar men moet terstond na de Lagere School een 

E E N  B A L - t U S S E  

keus maken tussen ,,Latijnsew en ,,Moderne Hu- 
maniora". Het schooljaar, dat omstreeks half Sep- 
tember begint, zet in met een vierdaagse Retraite, 
waarna het ,,blokkenw voor de ,,prijskampenw 
(onze proefwerkweek) een aanvang neemt. Hoe- 
wel men op de Moderne Humaniora een A- en een 
B-afdeling heeft, kent men dit onderscheid niet op 
de Latiinsé. Alles concentreert zich hier dan ook 
op ~ a t b n ,  Nederlands, Frans en in iets mindere 
mate Wiskunde en Grieks. Daarentegen worden 
Duits, Engels, Natuur- en Scheikunde en Aard- 
rijkskunde van weinig of geen belang geacht. 
W a t  op de Belgische scholen vooral opvalt is het 
feit dat door één leraar soms viif of meer vakken 
worder? gedoceerd. Bij het mondeling eindexamen 
zijn slechts drie personen aanwezig, te weten de 
examinandus, zijn eigen leraar, die hem het exa- 
men afneemt, en de directeur van de school (in 
mijn geval Pater Rector van het College); deze 
laatste om, het feit wat gewichtiger te doen schij- 
nen. Op het einde van het schooljaar heeft dan 
de plechtige ,,prijsuitdeling" plaats in aanwezig- 
heid van alle leraren, leerlingen, ouders en verdere 
belangstellenden. De leerling ontvangt dan een 
,,bulletinM waarop hij eerst een ingewikkeld sy- 
steem van getallen en diagrammen moet ontwar- 
ren alvorens te weten of hij met zijn zwoegen in- 
derdaad succes heeft geboekt. Voor ieder vak 
krijgt hij namelijk niet alleen een waardecijfer, 
maar ook een rangnummer, zodat hij voor elk vak 
kan zien ,,de hoeveelste" van de klas hij is. Er 
worden zeer lage cijfers gegeven zodat het kan 
gebeuren dat men in een bepaald vak de eerste 
van de klas is en toch maar een zes heeft. Men 
krijgt ook een gemiddeld waardecijfer en een ge- 
middelde plaats. De besten van een klas vechten 
natuurlijk om de eerste plaats en de overwinnaar 
krijgt bij de prijsuitdeling een lauwerkrans om het 
hoofd! De meesten doen dat ding onmiddellijk in 
hun zak verdwijnen, maar anderen scheppen er 



een intens genoegen in, de hele dag met die on- - 
derscheiding rond te lopen, zowel binnenshuis als 
op straat! Het is werkelijk een koddig gezicht, om 
kerels van achttien à twintig jaar met een kroontje 
op het hoofd door de stad te zien paraderen. Ge- 
lukkig ben ikzelf nooit de eerste geweest! 
Het schoolreglement is zo streng dat, moesten de 
punten op de i's gezet worden, het leven ondraag- 
lijk zou worden. Ik citeer b.v.: ,,De vastgestelde 
studietijd dient stipt aan de studie besteed te 
worden, ook wanneer deze thuis geschiedt. Geen 
enkel student (!) mag zich gedurende de stu- 
die-uren op straat bevinden." Dit betekent dat 
de leerlingen op de vrije middagen (Dinsdag en 
Donderdag) tussen halt twee en vier uur, en elke 

l baar ST. MICHIEL 
avond van half vijf tot zeven uur hun neus niet 
buiten de deur mogen steken! Jullie begrijpen dat 
dergelijke bepalingen onmogelijk, naar de letter 
kunnen worden nageleefd. 
W a t  het verenigingsleven betreft, merken we 
vooral op dat er zeer weinig wordt gedaan aan een 
goede sportbeoefening, terwijl andere ontspan- 
ningsgelegenheden in schoolvekband geheel ont- 
breken. Ik denk tenminste dikwijls aan de talrijke 
verenigingen,l ) lezingen, concours en 'wedstrijden 
op het Triniteitslyceum. Een of twee keer per jaar 
wordt hier wel een lezing gehouden over een of 
ander onderwerp en ook vertoont men wel eens 
een film (waarvoor we dan elk 40 cent moeten be- 
talen) maar over het algemeen lijkt het, althans 
voor ons, Hollanders, een ,,dooie boel". Denk nu 
niet dat ik de Belgische scholen even in een slecht 
daglicht wil stellen. Geenszins. Trouwens, ik 
spreek slechts over één bepaalde school, zodat men 
lang niet al mijn woorden op iedere school mag 
toepassen. W a t  wel van bijna alle Katholieke 
Scholen kan gezegd worden, is dat zij met ere een 
heldhaftige strijd voeren voor een volledige ge- 
lijkstelling met de officiële staatsscholen. Op  vrij- 
wel alle Katholieke Scholen bestaat een verplich- 
ting tot het dagelijks bijwonen van de H. Mis, 
waarmee men voorkomt dat de jeugd totaal ver- 
vreemdt van Kerk en Eredienst. Natuurlijk wordt 
ook de uiterste zorg besteed aan het godsdienst- 
onderwijs, waarmee men misschien nog meer be- 
reikt dan met het verplicht stellen van de H. Mis. 
W a t  ik jullie verder volstrekt niet mag onthouden 
zijn enkele termen uit de schoolwoordenschat. De 
leraren bijvoorbeeld noemt men professoren, de 
leerlingen zijn studenten. De hoogste klas van de 
Latijnse Humaniora heet Rhetorica, terwijl de 
voorlaatste klas de ,,Poësisw is. Op  de Middelbare 
Scholen telt men van de zesde klas naar de Rhe- 
torica (op de vijfjarige Moderne Humaniora be- 
gint men natuurlijk in de vijfde klas, dan de vier-: 

I DE SPOTKIJKERS 
IC I Onder deze naam stelde het door de beide oudleer- 

Zingen G. Michon en F. Koster opgerichte cabaret- 
gezelschap, zich voor aan ' t  publiek. Volgens het 
programma, dat er tussen twee haakjes zeer ver- 
zorgd uit zag, was het repertoire gefundeerd op een 
culturele basis. 
Als eersten traden natuurlijk op Gerard MicAon en 
Frans Koster. De manier waarop zij de andere leden 
voorstelden, liet jammer genoeg veel te  wensen over 

I (Gerard denk er aan een volgende keer niet meer 

I ,,verdommen zeggén) . 
,,Wij wachten', dit was de zinvolle titel van het vol- 
gende nummer. 
De vrouwelijke leden van het gezelschap schotelden 
het weinige publiek een vertoning voor, die waar- 
schijnlijk als bedoeling had om de draak te  steken 
met de bvenszuijze van vele moderne jonge dames. 
De opxet was niet onaardig en zeer goed bedoeld, 
maar het tempo waarin het opgevoerd werd mag 

I heus wel wat hoger ligem. De indruk van de dames, 
wat hun talenten betreft, was niet groots. Jeanne 
de Vries slaagde er echter in om zich boven 't ni- 

I veau van haar medespelenden te verheffen. Zij gaf 
een zeer goede kamkterschets in ,,Nachtmerrie". 
Wanneer de begeleiding (waarom alleen een piano 
heren?) in ,,Dromantiek" driester was geweest, zou 
Jeanne's tabnt nog iets beter uitgekomen zijn. Bo- 
ven allen stond echter Frans Koster. De manier van 
optreden, zijn houding, ondanks zijn imitatie van 
Toon Hermans, waren een werkelijk succes. In zijn 
,,vrijgezellenfantasie" beklom hij een hoogte die 
niemand na hem dien avond nog zou bereiken. 
De teksten en muziek waren van Fr. Koster en G.  
Michon; in hoofdzaak toch wel van Fr* Koster; en 
vertoonden enige aardige vondsten, zoals o.a. ,,Moe- 
der, waar blijft pappie nou?" 
Wanneer wij deze avond rustig bezien, dan blijft ons 
slechts één conclusie: de opxet was goed, het niveau 
net op 't randje, maar 't geheel was nog niet rijp 
voor een voorstelling. 

B. v. Alsté (5B). 

de. enzovoorts tot de eerste klas). 
De meeste scholen hebben veel geleden door de 
oorlog en zo moet je niet vreemd opkijken als,ik 
zeg dat we hier geen Scheikunde- noch Natuur- 
kundelokaal hebben, evenmin als een Gymnastiek- 
zaal of een goed sportterrein. W e l  bezit het  col- 
lege een uitgestrekte beboste grond, waar de ,,stu- 
denten" echter zelden of nooit mogen komen. 
Veel meer nog zou ik kunnen zeggen over mijn 
ervaringen en indrukken, welke ik hier heb opge- 
daan. Ik vrees echter dat ik toch al wat teveel 
ruimte in beslaa heb aenomen. Nietemin ben ik " " 
blij langs deze weg nog eens contact te hebben ge- 
had met het Triniteitslyceum. 

Wim Baltussen 
Rhetorica, St. Michielscollege, 
Antwerpen, 

7 )  Kijk, kijk. (Red.) 



g e  1 MEMOIRES 
u a n  d e  geeLgerande water tor  

,,A1 lang, heel lang gelehen, misschien wel twee jaar, 
remde ik na een stijlvolle landing voor een frisgroen le- 
lieblad." Na deze woorden, die hij met weemoed in z'n 
stem sprak, zuchtte de tor diep. 't Maakte indruk op 
me, terwijl ik op m'n buik behaaglijk in 't gras lag en 
traag een grassprietje kauwde. 
Ik begreep 't, de tor had moeilijkheden, maar daar 
aan een torrebeest geen toegang wordt verleend tot een 
paters-kamer, nam hij z'n toevlucht tot een ander. 
,,Het zag er hier zo mooi en aanlokkelijk uit en ik 
geloofde vast, dat deze vijver nieuw was," - wat ik 
met een kort ja! bevestigde - ,,want ik had 'm, op 
m'n nachtelijke vluchten, voor m'n verpoppingstijd, 
nooit opgemerkt." 
In 't kort legde hij uit wat verpoppen was, en 't kwam 
hierop neer, dat hij in een nieuw en beter lichaam weer 
op aarde kwam, m at wij mensen zielsverhuizing noerilen. 
,,Ik leefde" - vervolgde de tor - ,,van watervlooitjes 
en ander klein grut, en elke dag koesterde ik me na de 
maaltijd in 't zonnetje, dáár, bij die afvoerbuis." 
,,Ik lig daar weer een keer met mijn ogen dicht en 
zuig, door m'n tracheeën, de zuurstof van onder m'n 
dekschilden." 
,,Daar hoor ik een zachte torrenstem een wijsje neu- 
riën, fascinerend, zoals 'n vrouwenstem soms kan zijn. 
Ik houd me dan ook goed, ervaren als ik ben, maar 
als ik toch door een oogspleetje kijk, word ik geheel 

L overtord." 
,,Bevallig zwemt langs me, met haar spaantjes verle- 

' gen I:olkjes 'draaiend, een allerliefst torrenvrouwtje, 
verrukkelijk, die voelsprietjes en dan 't gele randje, 
zoals alleen de beste families 't dragen. Mijn voelsprie- 
ten werden beurtelings groen en grijs. Met mannelilkc 
stem, doch met trillénde dekschizdjes spreek ik haar 
aan - en met trotse oogjes keek zij naar mij, en ik 
lachte begrijpend." 
,,Er volgde een gelukkige tijd." ging de tor verder, en 
kennelijk tevreden wreef hij z'n voorpootjes over el- 
kaar. Jammer genoeg ging hij hier niet verder op in, 
zou hij m'n leeftijd gekend hebben? Ik hield me goed 
en knikte instemmend. 
,,We hebben toen larfjes gekregen," verbrak de tor 
plotseling de stilte ,,leuke kleintjes, die in tegenstel- 
ling met die kinderen van m'n zwarte neef, evenwijdig 
aan het wateroppervlak hingen." En ik dacht meteen 
aan onze dierkundeles paragraaf ,,schildvleugeiigec". 
,,Maar weet U" en veelbetekenend kneep de tor z'n 
diepblauwe oogjes half toe; richtte z'n rechter voel- 
spriet als een duikboot-telescoop op, en met een diepe 
zucht, waar dodelijke haat in klonk, vervolgde hij: ,,dat 
hier een grote rover in de vijver zit? Die grote go~rl-  
vis daar," en met een blik in z'n ogen, die boekdelen 
sprak, wees hij naar een grote goedmoedig-uitziende 
goudvis, die eenzaam, met weduwnaarsblik in z'n ogen, 

. z'n middagrondje zwom in 't ondiepe gedeelte. 
- De tor hield zich even gedekt, tot z'n vijand rustig 

roeiend achter een bosje paardenstaart verdwenen was. 
Toen, als een orkaan barstte hij los: ,,Dat ondier heeft 
in één slag m'n bloedjes van kinderen, m'n trots, m'n 
alles weggerukt. Terwijl m'n lieve vrouw de 50 larfjes 
in de hoedpan verzorgde, vrat de schoft - en hier , 
ging de tor kennelijk te ver - ze alle vijftig onder de 
ogen van hun moeder op ..... ." en de laatste woorden 
gingen in een onbedaarlijk snikken verloren. Ik wend- 
de me af en pinkte een traan weg. 
Het snikken ging over in een torrig snotteren, toen 
vertelde de tor met neergeslagen ogen dat hij wraak 
had genomen, dat hij mevrouw goudvis in kleine stuk- 
jes en beetjes had opgepeuzeld, tot er tenslotte een ge- 
raamte boven dreef. 

Ik schrok, de tor werd bleek, had even een duizeling 
en een grote luchtbel ontsnapte aan z'n physische 
kieuw (dierkunde g 30). 
,,Ja," vervolgde hij zacht, ,,'t zal met mij niet lang 
meer duren, want ik ben al boven de maximum leef- 
t1j3 van 3 jaar." 
En toen zag ook ik 't; z'n kaken waren tandloos en z'n 
spaantjes danig afgesleten. 
,,Heus al ben ik ook een rover" ging de tor voort ,,ik 
heb spijt over m'n daad," en vragend keek ie me aan. 
Ik sprak toen over K. en S., V. en W. en natuurwetten 
en wist hem te overtuigen, dat 't torren-walhalla voor 
hem niet gesloten zou blijven. In volle overgave, met 
godvruchtige glans op z'n dekschildjes zonk hij weg 
naar de onbekende diepte. 

J. Bloem t @ ) .  

DE WERELD IN DE OUDHEID 
1. Op visite bij Tut-ankArnon. 

,,En dan ziet u hier een mummie van een pharao", al- 
dus de juffrouw, die ons, een groepje Schoterstraters, 
in het oudheidkundig museum te Leiden ,rondleidde. 
Om de mummie lagen enkele prachtig uitgesneden 
beeldjes van krokodillen, de heilige dieren van de 
Egyptenaren. 
Eigenaardig is het dat de Egyptenaren op het zijaan- 
zicht van 'n figuur het hele gezicht aanbrachten. 
Hierna werden we naar de imitatiegrafkamers geleid, 
waar op de zeer dikke wanden enkele duizenden hiëro- 
glyphen waren aangebracht. Ook de doodkist was te 
zien en een van ons krabde er heimelijk een splintertje 
af, bij wijze van relikwie. 

2. Bij onze eigen Voorouders. 

Tussen de oude wereld met o.a. Egypte en ónze aller- 
oudste geschiedenis lag hier slechts 'n trap en 'n gor- 
dijn. We waren verwisseld van juffrouw en aangeland 
voor de vitrines met bijlen, messen, speerpunten, scha-, 
ren, haarspelden, potten en verder de hele uitrusting 
van 'n Bataafs soldaat. 
Iets verder zagen we 'n miniatuur hunnebed en 'n 
koepelgraf met toebehoren. 
Ook werd ons 'n vlijmscherp mesje voorgehouden, iets 
wat we kunnen vergelijken met onze Gilette mesjes. 
Die volkeren smeerden bij wijze van scheerzeep het 
hele lichaam in met olie. Het vuil trok hierin en zij 
krabden de vuile olie met het mesje Br weer af! 
Hierna kregen we 'n groot aantal zwaarden en bijlen 
te zien, gevonden bij 'n wapenarsenaal in Voorburg in 
Zuid-Holland. 

3. Nog even bij de Grieken en Romeinen. 
Hier waren metershoge bewaarpotten met de prach- 
tigste voorstellingen uit 't Griekse dagelijkse leven te 
zien. 'n Griek die aan de ploegstaart stond of 'n jongen 
die met z'n slaaf naar school ging. 
Interessant waren de producten van de Romeinse glas- 
blazers. De mooiste figuren kwamen naar voren, zoals 
de z.g. ,,druiventrosjesv. De juffrouw vertelde dat ze 
zelfs glas konden fabriceren, waarbij je gewoon en dui- 
delijk van binnenuit zag wat er buiten gebeurde, maar 
je kon onmogelijk van buiten naar binnen kijken! 
Prachtig smeedwerk was er ook. Maar niet alle stukken 
waren even zedig, zodat de pater ons liever wegloodste. 
Hierna gingen we naar beneden, de bel luidde voor 'n 
nieuwe groep, hopelijk had de juffrouw daar minder 
moeite mee dan met ons! 
Onze straf, tenminste de mijne, kwam al gauw n.l. in 
de bus naar Haarlem, toen m'n maag allerlei rare ca- 
priolen begon uit te halen, om de met smaak veror- 
berde artikelen weer gauw van de frisse buitenlucht 
te laten genieten. 

I H. Poncin (IA Sch.). 



UIT A N U E R E  S C H D O L B L R O E N  
Wij lazen voor U in: 

TOLLE LEGE (St. Thomascollege, Venlo). 

......... deze vraag: ,,Waarvoor zijn wij op een Katholieke school?" En als 
antwoord komt er dan een artikel dat door de rector zelf geschreven is. 
Op een zeer belangrijke plaats moet op zo'n school de naastenliefde aan- 
wezig zijn, aldus het artikel. En dan moet men zo'n school niet beschou- 
wen als een school die slechts knapen aflevert met een einddiploma; licha- 
melijk sterke en geestelijk gezonde jongens, nee.. ... ... . en dan volgt de 
parabel van de zuurdesem. 
Wij weten vaak ook niet op wat voor een school wij zitten, en begrijpen 
helemaal niet waarom we er soms zolang op blijven zitten. 

Ä.H.O.I. (St. Aloysius<tollege, Den Haag). 

. . . . . . .. - een kerstlegende à la Timmermans. Zeer zeker niet onverdienste- 
lijk, maar men moet bij het schrijven van dergelijke verhalen altijd op- 
passen om niet in het belachelijke te vervallen. 
Zoals bijv.: God de Vader: ,,Ik kom Mijn Zoon en Zijn moeder bezoeken. 
Komt het gelegen Maria ?" 
Maria: ,,Natuurlijk Vader, wät leuk dat U komt; Hij ligt net wakker." 
En dan bij het afscheid: 
God de Vader: ,,Goedenavond Maria, groet Jozef van Mij". Maria: ,;Goe- 
denavond Vader 'en groet van mij Uw H. Geest." (vraag of Hij nog 's 
langs komt). 

ROND DE KOEPEL (Seminarie Hageveld, Heemstede). 

. .... .... enkele verhalen die ons tot op onze zondige botten ontroerden 
Steeds valt ons weer bij het lezen van dit blad op dat de Koepel wel moet 
beschikken over een onnoemelijk aantal schrijvers-met-vrede-in-het-hart en 
kinderlijke-blik-in-het-oog. (Coolen-club?) 

~~IRABILE LECTU (Haarlems Gymnasium). 
. . . . . . . . . een reeks artikelen zo stuntelig en onsamenhangend, zowel naar 
stijl als inhoud, dat wij verbaasd de omslag naspeurden, om na te gaan, 
welke school wel de gelukkige bezitster is van dit blad. Twee-nummers 
hebben wij gelezen, in de hoop dat het eerste nummer op een vergissing 
berustte; maar helaas, hoe ijdel bleek die hoop. Alles wás slecht! Lieve 
hemel. 

I 

, PRIMITIAE (Sancta Maria). 
. . . . . . . . .dat de dakpannen van Sancta Maria nog steeds fluisteren, en dat 
er zodoende nog steeds geroddeld wordt. 
. . . . . . . . . Bij een beschrijving van een Amerikaans schoolblad het volgende : 
,,In het Aprilnummer lees ik, dat de redactie 'n bal heeft georganiseerd, 
waarvan de geldelijke opbrengst was voor: The June souvenirs issue. Kan 
de redactie van Primitiae dit ook niet 'ns doen?" Tot zover de schrijfster. 
Een bal ? Op Sancta ? Hoe moet dat zonder ons? Idee afgekeurd! 

- Wij zien ons al op een meisje, schoon en gratieus als een nieuwe auto, en 
met de veerkracht van een jong horloge, toestappen, om haar naar de 
dansvloer van het Sancta-bal te voeren. Een droom die een droom blijft. 
Geen Doris Day-gekweel voor ons, mijn hemeltje, nee, wat zou er van 
ons worden? Alhoewel het idee van ,,een bal en zo" niet nieuws is. Brak 

r 

Joop Kostermans er in 1947 ook niet een lans voor? Hij werd uitgemaakt 
voor recalcitrant, dwaas; het idee was ongepast en ontijdig. 
Ziedaar, staak uw pogingen, en ga over tot een gezellig theekransje. Het 
is net zo leuk en wel zo gezond. Wat zegt U ?  Onbegrijpelijk, dat iemand, 
die zich competent acht om als criticus op te treden, zo weinig onder- 
scheidingsvermogen aan de dag legt? 
Tja, die maagzweer van ons beinvloedt ons humeur wel 'ns.. . . . . 
DE KNOR (M.T.S., Haarlem). 
......... een verslag over het gehouden Kerstbal. Opmerkingen waren o.a.: 
,,Verlichting aan de Bar sterk voor verbetering vatbaar (hm) ; Jig Rythm 
beter dan Bambloosers; zangers zonde van het geld; soortelijke dichtheid 
te -groot, rneer ruimte gewenst." 
Allemadl heerlijke taal, die ons onthouden wordt. 

IIIA-BOLIE (l'riniteitslyceum, Haarlem). 
......... con rubriekje, getiteld: ,,Wij lazen voor U in; etc." Hée, waar heb- 
ben wij dat meer gezien? In de Uitkijk, Elsevier of de Nieuwe Eeuw, of, 
of,. of in Kiekeboe ? 

(vervolg op pag. 10) 

I NTERVIEW 
' - 

In deze rubriek zullen alleen de 
meest uitzonderlijke schoolfiguren 
geinterviewd worden, zodat 't me- 
rendeel geen hoopvolle verwachtin- 
gen behoeft te koesteren zich ooit in 
deze rubriek vermeld te zien. 
Bij onze eerste speurtocht strandden 
we al dadelijk op Pieter Boon (4B), 
die een enorme indruk op ons ge- 
maakt heeft. 
Pieter vertelde op vlotte en onge- 
dwongen wijze dat hij in Amsterdam 
geboren is. Boze tongen, die bewe- 
ren dat Boon een rasechte ,,Zaida- 
ker" is, moeten we ernstig waar- 
schuwen en zij moeten aan dit stu- 
pide en pretentieloze geroddel een 
einde maken. Pieter heeft ons name- 
lijk van het onzinnige ervan over- 
tuigd. Stel je voor, Piet een ...... 
En dan te bedenken, dat Pieter de 
beste amateurbassist van N. Holland 
is. We dachten eerst dat hij een 
grapje met ons wilde maken, doch 
neen, hij wilde ons in het geheel niet 
overbluffen en hij verklaarde nog 
geen enkele borrel gedronken te heb- 
ben (het was 's morgens na de 
schoolmis en bij nadere informering 
bij zijn stamkroegbaas blijkt hij ge- 
lijk te hebben, wat die borrel dan be- 
treft ! ) 
Tijdelijk heeft Pieter onze school 
enige tijd geleden voor de M.T.S. 
verwisseld. Hij vond dat de opvatting 
van de M.T.S. echt modern was in 
de omgang met de vrouwspersonen. 
(Pieter lachte breeduit, terwijl hij 
zijn rechteroog betekenisvol toe- 
kneep). Zo, dat weten we dus weer, 
eventuele aankomende M.T.S.-ers 
kunnen hier hun voordeel mee doen. 
Op onze vraag wat hij wel van de 
school dacht, antwoordde hij kort: 
,,'n Tuchtschool." Een nadere formu- 
lering wilde hij niet geven, maar we 
dachten aan onze ,,gematigden uit- 
voerende macht. 
Wat hij van de A.G. dacht, willen 
we in dit goed gecencureerde blad 
niet vermelden. Doch we menen de 
belangrijkheid van deze vereniging 
niet te mogen bestrijden (we zijn 
geen lid, doch sparen vlijtig zilver- 
papier). Laten we hopen dat Piet de- 
ze regelen leest, en moge hij zijn me- 
ning wijzigen. 
Meer vertellen we niet van Pieter 
Boon, hij zou zich wel eens van zijn 
belangrijkheid bewust kunnen wor- 
den. Dit moet voorkomen worden. 

/ 
J. N. - R. S. 

P.S. Om iedereen een kans te geven 
eens beschreven te worden, hebben 
we besloten een wachtlijst samen te 
stellen, waaruit we dan eens een 
keusje (door het lot) zullen maken. 
Tegen de uitzonderlijk lage prijs van 
f 0.10 (administratiekosten) kunt U 
zich aanmelden. 

R. Schlatmann (4A). 
J. Neelissen (4B). 



(vervolg van pag. 9) 

DE HARPOEN (St. Ignatiuscollege, A'dam) . 
U ......... een verslag over het gehouden interscholaire 

tournooi, waar o.a. deze zinsnede: ,,Het grote nut van GRATIS FRANSE CONVERSATIE 
dit tournooi is niet alleen, dat het je een prettige 
Kerstvacantie geeft, maar ook dat het peil op sport- * 
en cultureel gebied op de middelbare scholen wordt up- A~~~~~~~ van de ouders gevraagd, ~evoerd en dat het de mensen van allerlei gezindten 
nader tot elkaar brengt." 
Voorwaar, een fraaie volzin! Maar och, voor ons niet 
van belang. Aan het Haarlemse schooltournooi heeft 
het Triniteitslyceum practisch niet meegedaan! Een 
enkeling uitgezonderd, die des te meer de holheid van 
ons verblijf deed weerklinken. 
Op de allereerste plaats zijn de jongens die er even- 
tueel aan mee hadden kunnen doen, op deze school niet 
(meer) aanwezig en op de tweede plaats waarom zou- 
den wij? Er is in de loop van vijf, zes jaar wel veel 
veranderd ......... Saaie, slome kudde. 
Dit was de laatste, keer, het gaat U goed. 

Reggy Naumann (5A). 

Leraar in klas met uitgebreid wiskundeprogram: ,,Jul- 
lie kennen er niets van, jullie gaan zeker te veel om 
met de talenafdeling. Ik houd niet van die gemengde 
verkeringen." 

Toen ~ e v r o b w  X Freddy op het toneel had bezig ge- 
zien, vond ze hem toch zo'n lief, aardig jongetje. Toen 
ze onder de Pauze vernam dat F'reddy in de eindexa- 
menklas zat, was er plotseling aan hem niet meer aan. 

V a n  het College Episcopal St. Joseph te Mous- 
cron (een middelbare school als de onze en geleid 
door saeculiere priesters), gelegen in het Zuiden 
van België bij de Franse grens, bereikt ons het 
verzoek of van i 4  Juli tot 30 Augustus a.s. een 
frans-sprekende jongen in een Nederlands gezin 
kan worden opgenomen voor het aanleren van de 
Nederlandse taal. Deze Belgische middelbare scho- 
lier is 16 jaar. Het kostgeld wordt betaald. 
Buiten dit ene geval zou men het te Mouscron zeer 
o p  prijs stellen als gedurende de vacantie meerdere 
Waalse jongens in contact konden gebracht wor- 
den met de Nederlandse cultuur op basis van uit- 
wisseling; b.v. een maand een Belgische jongen in 
een Nederlands gezin en omgekeerd een Trinita- 
riër in een Waa l s  gezin. 
Toegegeven moet worden dat Mouscron in' een 
industriestreek ligt en dus niet in het mooiste ge- 
deelte van België, maar voor de vervolmaking van 
de kennis der Franse taal lijkt ons dit aanbod een 
unieke gelegenheid, temeer daar wij er zeker van 
zijn dat de Trinitariërs in goede katholieke gezin- 
nen worden geplaatst. 
Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door: 

p. V. J. Hutjens O.E.S.A. 

Vlees pa leis 
- Fa. Gebr. Kroonenburg 

Krocht 12 - Gen. Cronjéstraat 13 

BETER VLEES VOOR MINDER GELD 

P. VAN NIEL 
GROOTE HOUTSTR. 90 

9atfums - D'oczs 
Haarlem - Telefoon 12160 

Firma A. J. V. d. Pigge 
H e t  b e k e n d e  a d r e s  

Chemicaliën en Drogerijen 

Uw kolenhandelaar 

Groote FRANS Houtstraat PERQUIN 162 
- 

Prima anthraciet , 

STOFZUIGERS 
HolIand-EIectro - Ruton - Excelsior 

vanaf f 2.50 per week 

JAN v. d. MEER Gen. Cronjéstr. I 
HaarIem 

Wij vervaardigen alIe drukwerken 
FRIS - ORIGINEEL - BILLIJK 

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

@ 



Onfspanningslecfuur voor de  JEUGD 

GEBONDEN IN KLEURIGE STEVIGE BAND 

J. Nowee: Arendsoog .................... 8e druk 
J. Nowee: Witte Veder ................. 6e druk 
J. Nowee: Het ~aadse l  van de Mosquitovallei 3e druk 
J. Nowee: Arendsoog in de knel .......... 4e druk 
J. Nowee: De Bende van de Blauwe Bergen l e  druk 
Care1 Beke: Twee Vreemde Zwervers ..... l e druk 
J. Nowee: De Cowboy-detectieve ......... 4e druk 
J. Nowee: Het Geheimzinnige Vliegtuig .... 4e druk 
J. Nowee: Om de Juwelen van Zambesia . . 2e druk 
Kees Spierings: De 6r klas v. mijnheer Franssen 3e druk 
KeesSpierings: Storm over Grand Cirque . . 2e druk 

* I 

Verkrijgbaar bij : 

Ged, Oude Gracht 74 1 Telefoon 17577 - Haarlem 

Koopt bij deze drie 
KATHOLIEKE BOEKHANDELAREN 

V o o r  akle S p o r t a r t i k e l e n  SPORTHUIS 

HERMAN VAN CASTEL 

V O O R  A L  U W  D R A N K E N  
\ 

SLIJT ERIJ-WIJNHANDEL 

99 ZIJ LftOEVE" 

ZIJLWEG 159 - - TELEFOON 13663 

"A'"N FIGARO 
D A M E S K A P S A L O  N 

Specialiteit in Verven en Permanenten 

ZIJLWEG 163 - TELEFOON 16487 

Voor UW studieboeken, ontspanningslectnnr, 
missaals en kerkboeken is Uw adres: 

BoekliandeI KUYPEKS 
* l 

Vlotte en accurate bediening is verzekerd 

Franco leverins door geheel Nederland 
SC 

BoekhandeI KUYPERS 
Min. Cort. v. d. Lindenstraat 4, Halfweg 
(Telefoon K. 2907-382) 

Twee vliegen in éen klab: 

O Snelle levering van alle 
soorten boekwerken, 

O o k  b u i t e n l a n d s e .  

O Degelijk schrijf- e n  

tekenmateriaal voor 

elke tak van onderwijs 

VAN KUIJEREN 
D e  Zaak voor Lezen en Schrijven 

Gen, Cronjéstraat 99 0 Telefoon 18919 

Voor .Gas 
Water 

Elec triciteit 

Technisch Bureau THEO BONARIUS 
Soendaplein 34 Haarlem Noord - TeIefoon 13783 

* 
Tabak- en Sigarenmagazijn 

B+ B I J N S D O R P  
Tempeliersstraat 47 Haarlem - Telefoon 1.3.5.0.1. 

* 



Voor fijne Vis 

BALM 
BLOEMENDAAL 

zeer zeker voor een b ij zondere 

TeIefoon 23280 (3 lijnen) 

Rijwielhandel 

George van Wijk 
i e  KLAS R E P A R A T I E - I N R I C H T I N G  

Zandvoorterpad 3 - Ouerueen 

Uw adres: 

BANKETBAKKERIJ 6. 1. V. DELFT 
Zijlweg 96 - Telefoon 10970 - Haarlem 

BAKKERIJ - KOKERIJ 
Bloemendaalsckeweg 335, Overveen, Telcfoon 20216 Giro 225672 

/ 

Ouders. Laat UW VOOR BRILLEN 
beseft Uw rerant- kinderen 
woordeIijkheid zwemmeu Ieren 

STOOP'S BAD Grote Houtstraat 37 elefoon 1 1059 
* 

DROGISTERIJ ,.OVER V E E N "  I 
Voorheen Fa. Haaks. 

A. A. J. HAARMANS ASS. ~ p ~ t h .  
El a s ti e k e K o u s e n nit voorraad leverbaar. 
TeIefoon 14494 - Postgiro 50228 - OVERVEEN 

Voor Kwaliteit 

Banketbakkerij A. VLAAR 
Ged. Oude Gracht 3 - Telefoon i 1202 

OVERVEEN 

Bezoekt 

Bestelt Uw brandstoffen bij --a $ P. BOSSE 
7 2  Nassaustraat 16 - Nienwe Gracht 26 - TeIefoon 11759 

HOTEL-CAFE-KESTAURANT 

BALENDONG G l a ~  in lood ' 

I Leidschevaart 142 gewoon glas in lood en 

Haarlem - Tel. 17661 gebrandschilderd glas in lood 

Adverteert in de Schoolbladen 
Primitiae en Tolle Lege 

AUTOMATIEK 

* 7 7  Rooaeuldaal" 
De inrichting ter plaatse voor uwe partijen' 

Voor U w  familiefeesten onze Beatrix Salon 

A./J. v. Schooten en Zoon, Telefoon 13574 

1 
SCHOTERWEG 28 


