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danken voòr de pret-' 
tige medewerking tot 
welslagen van de re- 
traites. W e  gingen in. 
een Laetare-stemming 

het geestelijk leven van velen van jullie goed ver- 
zorgd wordt, bewust beleefd en enigszins syste- 
matisch opgebouwd. Wanneer het contact met de 
biechtvader nog sterker en algemener wordt, dan 

Bij ons vertrek uit Overveen spraken we met Pa- zal uit Overveens schoolgemeenschap een grote 
ter Hutjens nog even over. ,,Tolle Lege", en hoor- groep ontwikkelde mensen voortkomen, waarover 
den, dat het Paasnummer in voorbereiding was. Kerk en Maatschappij zich danig zullen verheugen, 
Wanneer dat nummer precies uitkomt, is ons niet zodat ohze Laetare-stemming zich zal voortplan- 
bekend. Maar of het nu rond half Vasten zal zijn ten in de harten van diegenen, die vroeg of laat 
of tegen Pasen, in beide gevallen geldt de uitroep rilet jullie zullen samenwerken of op jullie zullen 
,,LaetareM-Verheugt u, en als vlag dekt zij ook de steunen. 

, lading van hetgeen wij in dit schrijven willen zeggen. Wij  zouden nog één gedachte hieraan willen toe- 
Met ondergetekenden voegen. Grote en hei- 
hebben jullie - tegen ~ x ~ ~ ~ x ~ x ~ * ~ ~ ~ ~ ~ ~ x ~ x ~ 1 x x ~ x x x x x ~ 1 x x x x x x x x x x ~  lige levenswaarden 
wil en dank -. kennis 3 

pf gemaakt. De conventie 4 
schrijft voor, dat je d 
,,aangenaamm mompelt 

s en daarbij beleefd : 
enigszins buigt. Ach- d 

teraf kunnen wij het 
in 
zeggen+ Het was ons 3 
aangenaam. Wij  wil- d 
den jullie dan ook be- ! 

)B vragen om stijlvolle 

PASEN 
' 

belevingsvormen. Van 
de eerste tijden van 
het Christendom af 

Juicht, Christenheid, overlaadt met bewqzen van eer heeft de kunst zich bij 
en aanbidt de Verlosser, Christus Jezus, Onze Heer. ; ons thuis gevoeld en 
Dankt Hem, verheft uw stem immer forser. 

)I zich rijk kunnen ont- 
Want H@ n6m de kelk die de Vader Hem bood, plooien. Niet alleen de 
stierf smadeZgk aan >t kruis en vernietigd' onze dood. beeldende kunsten -d 

Maar in glorie verrees H@ en met luister omgeven sculptuur, glazeniers- 
stond Hij op uit die smaad, herstetde ook ons leven. i[ kunst. schilderkunst - 

i 

I: 
pf 
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- 1 uit Overveen weg, 3 Pasen, dag van vernieuwing van 't licht en van. 't leven. 
niet omdat het Gode- Moge God nieuwe kracht en,sterkte ons nu geven, 

was afgelo- If En ook ons Gids zijn naar Zqn hemelse pracht. 

pen, maar omdat wij i/ Ton Bogaard ( V )  

" f f l n t  Hg schitste als een bliksem naar d'ingewanden 
van d'aardJ en verscheurde met kracht daar de banden 
van 't duistre dodenrqk. En uit de smartende diepten 
voerde HV zgn bewoners naar 't Hemels genieten. 

3 rie en )B 
)B trekt? Heeft de gre- 
% goriaanse en poly- 

phone zang niet tot 

doch kok de muziek en b 
)B de dramaturgie. Is de 
)I 
)B priester aan het 
% niet een dramáturg, r die stijlvol het myste- 

- )I taak, de tolk te zijn 
z God zij dank X w w w w w w w r w x ~ w x w x w w w w w x 3 x w w x w w x w w w w w w w r w w  
onder jullie zoveel van de gevoelens 
moois mochten beleven en bewerken. Houd je der gelovigen en deze tevens te stimuleren? Onze 
voornemen één jaar vol! Over een jaar zullen er godsdienstplechtigheden zijn vol symbolen en hei- 
wel weer 'n paar andere paters zijn, die jullie gees- lige handelingen, die zinvol zijn en als zodanig 
telijk komen optuigen. Overigens behoeven jullie moeten worden doorleefd. Dit willen we jullie vra- 
naar paters om je te helpen niet te zoeken. Als gen: weest stijlvol in de kapel -- het is een kwestie 
zwarte lopers op het schaakbord schuiven zij over van innerlijke tucht - zodat jullie samenzijn bij 
de cour z zwart op het oog, doch met zielen, wit God een vreugde wordt voor oog en oor. De Lae- 
als de meeuwen. Een goed verstaander heeft maar tare-stemming om de goddelijke werkelijkheden, 
een half woord nodig. die ons bekend zijn geworden, zal mede daardoor 
Als wij, na vele schoolretraites te hebben gegeven, jullie blijvend bezit worden. 
ergens diep van overtuigd zijn, dan is het wel van Van harte nogmaals dankend voor de samenwer- 
de grote waarde - om niet te zeggen: de onmis- king, wensen wij jullie de volharding toe en een 

,baarheid - van een geestelijke leidsman, een vas- Zalig Pasen. 
te biechtvader. Dat is de man, met wie je praten 
kunt, die jou blijft aanmoedigen en controleren, be- P. Olivier Joosten, o.f.m. 
zielen en raadgeven. Wij  mochten constateren, dat P. Henricus van Dam, 0.f.m. 



LA PAZ, BOLIVIA 

(V,ervolg brief fr. Vitalis 
v. Maanen 0.es.a.) 

Beste 
Iyceis ten 

Inderdaad, voorlopige plaats van bestemming, want zoals jullie we- 
ten. is het de bedoeling dat wii in Cochabamba (zoek het eenh op!) 
een nieuw klooster zullen betrekken. De bouw daarvan is echter nog 
in volle gang, d.w.z. voorzover de financiën dit toelaten. 't Is alles 
nog zeer bescheiden uitgevoerd, maar 't vormt de eerste stap voor 
het grote plan dat daar in de komende jaren zal uitgevoerd worden. 
Tot nu toe is alleen een stuk gebouwd van één verdieping, met 8 
kamers, een refter en een leszaal, en zodra het maar enigszins be- 
woonbaar is, trekken we erheen om wat verder zelf gedaan kan 
worden, ook zelf t e  doen. Totdat het zover is blijven we hier in La 
Paz, en het is misschien wel interessant iets te vertellen over de 
mensen en de gebruiken hier, die ook voor ons zo geheel nieuw zijn. 
Probeer je b.v. eens voor te stellen hoe het hier in de kerk toegaat. 
Ja, want we hebben hier een Augustijnse kerk, behoorlijk groot, en 
ruim en modern gebouwd. Hij is nog lang niet afgebouwd, en er 
moet nog heel wat aan gebeuren, maar als na enige jaren alles 
klaar is zal het een waardig Godshuis zijn. Er  staan banken in, 
maar de Bolivianen maken daar niet zo'n druk gebruik van. Vooral 
de vrouwen zitten het liefst op de grond. Ze komen binnen met een 
groot pak op hun rug, want altijd sjouwen ze in een grote doek 
op hun rug iets mee, en of er nu een H. Mis is, of preek, of er nu 
veel mensen zijn of weinig, ze dribbelen naar de plaats die zij voor 
zichzelf uitgedacht hadden, liefst. vooraan, gaan daar op de grond 
zitten, zetten hun vracht naast zich neer en beginnen op hun ma- 
nier te bidden. Vaak ook hebben ziJ, behalve die rug-vracht, een 
kind bij zich, dat op dezelfde manier overal naartoe wordt meege- 
dragen. De leeftijd van zulke ,,pakjes9', want ze zijn heel stevig in- 
gepakt, varieert van enige dagen tot enige jaren. Nu kun je van 

i zulke wurmen moeilijk verlangen dat ze vol godsvrucht Mis zullen 
horen of naar de preek zullen luisteren, hetgeen tot nu toe ook nog 
nooit het geval geweest is. Welneen, die kinderen krijgen op ,een 
bepaald ogenblik zin om te huilen, en dan doen ze dat uit volle 
borst. En hierbij geldt het axio- 

. ma, ,,horen huilen, doet huilen", 
met als gevolg dat een collega- 
peuter het ook op een schreeuwen 
zet, en soms wordt dit duo een 
trio. . 

Slot volgt. 

G 

Goudgeel strijkt het morgenlicht 
langs stad en veld; i n  het gezicht 
van een krijgsman, die voor deze dag 
de wacht heeft bij '9% verzegeld graf. 

Maar plots verliest de zon haar glans 
bij 't verblindend licht, dat thans 
een Man omgeeft, die snel - alleen - 
het graf ontdoet van  de grote steen. 
De krijgsman staat verlamd en  stom 
bedekt zijn ogen voor het licht rondom. 
De vreemd'ling zet zich op de sluitsteen 

?zeer, 
het graf bevat geen dode meer! 

Goudgeel zendt de zon, in. haar luister 
hersteld, 

haar stralen over stad en veld. 
Hoog in  de lucht zingt een vogel zen lied, 
nu hij zijn Meester verrezen ziet. 

Fra?zs Meulenbroek (V) .  

Vlooienpikken en 
wespensteken 

Onder de natuurkundeles werd in dezelfde 
klas een proef met wonderolie, griesmeel 
en electriciteit gedaan. De hele klas zat te 
wafertanden. 

ile 
De Heer van Noort heeft het in deze ru- 
briek zwaar te verduren, maar wij kunnen 
het niet over ons hart verkrijgen, U 't vol- 
gende verhaal te onthouden. 
Onlangs was deze leraar een dag ziek. Eni- 
ge voortvarende lieden spoedden zich naar 
de Prinsesselaan om te vragen of hij de 
volgende dag nog absent zou zijn. Zijn 
vrouw, die opendeed, antwoordde, dat hij 
wel naar school wilde maar van haar niet 
mocht! 
De volgende dag was hij NIET aanwezig! 
Dit is tekenend, vrienden! 

* 
Echfalon is slecht voor Luiers (v. Noort). 

Plechtigheden 
van de Goede Week en Pasen in deSchoolkape1 

PALM-ZONDAG: 
, 9 uur Plechtige Palmwijding en H. Mis. 

WOENSDAGAVOND: 
19 uur Donkere Metten. 

W I T T E  DONDERDAG: 
8 uur Plechtige H. Mis met Processie. 
's avonds 19 uur Donkere Metten. 

GOEDE VRIJDAG: 
8 uur Plechtigheden. 

, 15 uur Kruisweg. 

ZATERDAG: 
9 uur Donkere Metten. 
's avonds 23 uur Plechtige Paaswake 
en H. Mis. 

PAAS-ZONDAG: 
10 uur Plechtige H. Mis. 
's avonds 19 uur Gezongen Vespers. 



Schoterstraters worden Orionen. ... 
O rionen? Nee, beste lezer, de re- 

dactie van T.L. wenst u niet naar 
Orion in~laa ts  van naar de maan. de 
redactie wil ook niet dat ge u splitst 
(in ionen). W a t  moeten wij zonder uw 
klandizie en uw opbeurende critiek? 
Het is slechts een kronkel. Een kronkel 
in de doorluchte hersenen van Haar- 
lem's gemeenteraad noemde een zij- 
straat van de Delftlaan Orionweg. Een 
andere kronkel wil dat daar een con- 
current van de Zijlweg-Triniteit zal 
verrijzen. Onze geliefde Schoterstraat, 
waar onze suikeroom (za-' 

tjes, is een kenmerk van de hedendaagse architectuur. Het 
gebouwencomplex op de voorgrond bestaat uit het klooster en 
de kapel, De mooie kapel, die eigenlijk meer op een kerk lijkt, 
wordt pas over tien jaar gebouwd. Van bevoegde zijde verna- 
men we dat pater van Leur verzocht heeft in d e  binnenhof 
zijn knollentuintje te mogen aanleggen. 
In de linkervleugel van het eigenlijke schoolgebouw komen de 
gewone klassen. Er  zijn achttien lokalen, maar later kan men 
er nog zes aanbouwen. Het uitstekende gedeelte is het trap- 
penhuis. De tekenzaal ligt op het Noorden. Als we de school 
vanaf de Orionweg naderen, valt deze zaal wel het meest op, 
want hii steekt naar voren en rust OD kolommen. Tot onze 

1 HET MENDEL-LYCEUM 1 liger gedachtenis) zestig 
jaar geleden onder het al- 
ziend oog van een juffrouw de tafel 
van twee leerde en waar nù de bloem 
van Haarlem ( 'n paardebloem hoog- 
stens) z'n geest verrijkt, deze model- 
school zullen we binnen afzienbare tijd 
moeten verlaten. 
Een dezer dagen ligt er een pakje pa- 
pieren op het bureau van minister In 
't Veld. dat komt méér voor. honder- 
den ambtenaren hebben de tekeningen 
al bestudeerd, Excellentie alleen moet 
er zijn handtekening nog onder zetten. 
Het zijn de blauwdrukken van de Ori- 
onschool, ontworpen door de architect, 
professor G. H. Holt. De toestemming 
van de minister zal dus niet laag op 
zich laten wachten, toch duurt het nog 
wel enige maanden, voordat men met 
de bouw begint. Er zijn verschillende 
moeilijkheden, het geld voor de bouw 
van het klooster ontbreekt en in het 
ontwerp moeten het gymnastieklokaal 
en de eetzaal veranderd worden. 

spijt hebben we geen foto van de vAorkant van de school, 
zodat u de grootse hoofdingang, die onder het 
tekenlokaal ligt, niet kunt zien. In de hoek van 
de cour boven de toiletten en de gewone ingang 

is een balcon, het wordt speciaal gebouwd, opdat pater Re- 
tera over de hoofden van de vijfde klassers heen kan kijken. 
In de rechtervleugel komen de vaklokalen. 
Een hartewens van de heer Huysmans, een Aardrijkskunde- 
klas, wordt eindeliik vervuld. 
Helemaal rechts op de foto staat het gymnastieklokaal en er- 
onder de eetzaal. Het nieuwste plan is echter de eetzaal op het 
gymlokaal te bouwen. W e  hebben pater Retera verzocht hier 
een daktuin met rieten stoelen, parasols en .een bar (melk en 
water) van te laten maken; op ons voorstel is afwijzend be- 
schikt. 
Hoe vindt u de fietsenstallingen? Aardig nietwaar? Alleen 
die twee rijen bosjes ernaast leven niet lang. 
De cour is aroot, we kunnen nu in het eethalfuur. net als OU 

de Zijlweg, estafette gaan lopen. W e  missen het sportveld op 
de foto, hoogstwaarschijnlijk krijgen we één van de velden 
van het sportpark dat de gemeente Haarlem aan de andere 
kant van de Delft laat aanleggen. 

Meer kunnen we u niet vertellen, pater Prior heeft de rest 
voor ons geheim gehouden. 
Onze kleinkinderen zullen nog trots zijn op deze school, zij 
gaan over vijftig jaar met plezier naar school, zoals wij nu... 

Met behulp van de foto van de ma- - -  - G. Hirs (4B Sch.). 



SCHOTERSTRAAT. ,,de A.G. was ook weer actief", zodat we ons verplicht 

Een zucht van verlichting ontsnapt ons, wanneer we 
gaan zitten om onze kroniek te schrijven. Gelukkig we 
leven nog. Opgejaagd worden we. Opgejaagd als wilde 
dieren. We worden toegesnauwd, van links, van rechts, 
van alle kanten. Vroeger kregen we nog wel eens een 
vriendelijk woord en soms ook nog wel eens een ciga- 
ret, maar als we er nu om vragen, krijgen we de meest 
hatelijke opmerkingen te horen, zoals: ,,Leven jullie 
maar van Tolle Lege" en worden daarop driehoekig 
uitgelachen. Wij zijn het zelfs niet meer waard vierkant 
uitgelachen te worden. Vooral van Vilsteren uit 5A (wiJ 
herkennen hem aan de elegante loop, die hij over zich 
heeft) is sterk in dat soort dingen. Hij laat andere 
jongens zijn shagdoos leegplunderen, (ach, kom nou - 
Red.) komen wij in de buurt, gauw shagdoos weg en 
gaan ze over hun tante praten, die haar op haar tan- 
den heeft en prikkeldraad met stukjes glas pruimt. 
Andere jongens zeggen tegen ons: ,,Waarom kregen 
jullie geen' kloosterlijke thee op de redactie-vergadering, 
dan waren we van jullie af." Gelukkig bespaarde p. 
Hutjens ons dit leed. Het blad, moet toch vol komen, 
anders wordt er weer gezegd: ,,Wat heb ik nu aan een 
blanco pagina? Betaal ik me daarvoor scheel? (f 1.- 
per kwartaal). 
Net zijn de gemoederen wat bedaard, of we moeten al- 
weer in onze (afgeknauwde) pen klimmen en er van 
maken, wat er van te maken valt. Wat gebeurt er nu 
eigenlijk op onze school? Niets. Kunnen we niet eens 
iemand omkopen, die eens een kleine revolutie of een 

' paar staatsgreepjes op touw zet? Of laten we de Zijl- 
weg gaan veroveren. Geschiedenis moeten we maken! 
Later moeten de kinderen uit de geschiedenisboeken 
leren: 2de wereldoorlog 1939-1945. ' 
1952: Belegering van Zijlweg door Schoterstraters. Na 
hevige klasgevechten met handg-ranaten en inktpotten 
werd de Zijlweg veroverd. 
Maar laten we ons niet door onze gevoelens meeslepen, 
we gaan nu de feiten op eerlijke wijze weerleggen. 
Op Vrijdag 29 Februari kwam p. van Leur met een 
groot document de klas binnen. We moesten onze hand- 
tekening zetten voor het Paasvoetbaltournooi. 
,,Kijk uit, eerst lezen, het kan je doodvonnis zijn!" 
waarschuwden enkele jongens & la Albers. Bij deze 
woorden werd pater van Leur zo wit als een doek. 
,,Verraden werk.. !" was het enige wat hij kon stame- 
len. Met knikkenfde knieën verliet hij de klas. 
Weet U, dat we ons op de schrikkeldag wat teleurge- 
steld voelden? Nou ja, pech gehad, niet treuren, sterk 
moeten we zijn om zulke teleurstellingen te kunnen 
dragen. 
Op Woensdag 5 Maart was meneer Verberne ziek. 
Eigenlijk maar een klein beetje ziek, want op Vrijdag 
was hij weer present, maar toch, ziek is ziek. Wat niet 
zo leuk was, dat we 's Woensdags 3 uur les van deze 
goede man krijgen. Nu hadden we ons zóveel van deze 
dag voorgesteld en werden we om half 12 al weer naar 
huis gejaagd. 
De Zijlweg schept altijd zo op over de A.G. met van die 
mooie zinsneden als: ,,de A.G. schoot uit haar slof" en 

voelen er ook eens iets over te schrijven. De A.G. ging 
een reglement ophangen voor de rarnen. Zo maar, in- 
eens, zonder waarschuwing. Toen het er eenmaal hing, 
drong iedereen zich naar voren om het te lezen. Een 
onafzienbare mensenmenigte stond daar dat reglement 
te lezen. Tjonge, tjonge, wat een mensen waren dat! 
Het gevolg was, dat het na een week weer weggeno- 
men werd om erger te voorkomen. Er konden eens rui- 
ten of deuren ingedrukt worden door de massa. Het 
enige, wat ons in het reglement opviel was, dat het 
woord ,,tweede1' met één e geschreven stond. Tja.. . 
Ook moest er een nieuw bestuur gekozen worden. Een 
week lang konden we op het bord lezen: ,,Candidaat 
voor de Schoterstraat Fr. van der Laan. Tegencandida- 
ten opgeven bij. .. Fr. van der Laan." En of het er nu 
met wit, rood of blauw krijt opgeschreven stond, het 
hielp allemaal niets, er kwamen géén tegencandidaten. 
Wij geloven, dat de oorzaak moet gezocht worden in 
het feit, dat men bang is voor Fr. van der Laan en ook 
misschien een klein beetje, dat men geen zin in een be- 
stuursbaantje heeft. Zie zo, nu hebben we weer flink 
wat over de A.G. geschreven. Hier kunnen ze het wel 
een maandje mee doen. We gaan ons nu met meer ern- 
stige dingen bezig houden. 
Pater van Le~ir lier, al weken vóór de Stille Omgana 
met tramkaartjes <e leuren. Had hij nog een coñdu; 
teurspet opgehad, dan was het helemaal volledig ge- 
weest. 
In de nacht van 22 op 23 Maart gingen we stil om. Bij 
de lopers was geen een pater van onze school. Hoe zit 
dat H.H. Paters, durft U niet meer? De afstand is nog 
steeds hetzelfde als verleden jaar en eer-verleden jaar 
en eer-eer-verleden jaar en eer-. . . enfin U snapt het wel, 
En dan de leraren, één dapperling slechts waagde de 
tocht lopend, meneer Fennis. Hulde! 
We hebben onze kroniek weer volgesciireveq. Eén ding 
moeten we nog vermelden. Wist U, dat meneer Huys- 
mans ruilplaatjes uit de K.R.0.-gids spaart? Nee, na- 
tuurlijk niet voor zich zelf, maar voor zijn kinderen. 
Om teleurstellingen te voorkomen, het aardrijkskunde- 
cijfer blijft hetzelfde, we zeggen het maar even. -' 

Nu scheiden we er echt mee uit. We gaan een uurtje 
in de knoop liggen, want morgen hebben we gymnas- 
tiek-proefwerk. ~ . ' ~ e e m s k e r k  (4A Sch.) ' 
ZIJLWEG. 

Tijdens de extreme klanken van Pia's trio en het Con- 
certgebouw schrijven we de kroniek. 
In deze voorbereidingstijd op het komende Paasfeest 
is er weinig gebeurd, men heeft gemeend de soberheid 
te moeten betrachten. 
We stellen het op prijs dat ge sober zijt, we keuren dit 
gerust goed, doch men behoeft zijn activiteit niet geheel 
op zij te schuiven. 
Alleen de docenten vormen hierop een gunstige uit- 
zondering, zodat we gedacht hadden er enkelen voor 
het voetlicht te moeten halen. 
En nu de kroniek, daar zijn we tenslotte krachtens 
0.E.S.A.-besluit voor gecontracteerd. 
Woensdag 5 Maart was het 'n zwartgallige en azijn- 



overlopende dag voor enkele hartstochtelijke ,,Sancta 
Maria fans." De voorgenomen hockeywedstrijd werd 
namelijk afgelast vanwege de pruttelende toestand, 
waarin 't veld zich bevond. 
De 6e meende de Heer Verberne de vriendschappelijke 
betrekkingen, die hij met 4A nauwgezet onderhoudt, 

. niet te moeten verbreken. Hij wendde ziekte voor, zodat 
het proefwerk onmogelijk gegeven kon worden. Wel 
is waar bestaat 4A louter en alleen uit debielen, doch 
ze hebben het op prijs gesteld. 
De 10e dacht een zekere klas de heer Andriessen met 
een beestenpoot aan 't schrikken te kunnen brengen. 
Doch de heer A. - liefhebber als hij is - dacht met 
een ,,ernstige waarschuwing" te kunnen volstaan. Na 
de les werd dank zij zijn kordate optreden de misdadi- 
ger spoedig ontdekt. 
De 12e speelde Sancta Maria tegen de Tempelier. Aan- 
gezien vele vooraanstaande Trinitariërs acte de pré- 
sence gaven, kunnen we dit zeer wel als schoolevene- 
ment beschouwen. Al ras'kregen we medelijden met de 
Tempeliertjes - de score werd regelmatig door Sancta 
verhoogd - zodat we nu echte Tempeliers werden. 
Waggelend zijn we tenslotte thuis gekomen. 
Donderdag 13 April was het jaarvergadering van de 
A.G. Tot onze grote schrik bemerkte we, dat we in de 
nieuwe bestuursleden de kinderen herkenden, die zo'n 
uiterst zielige propaganda gevoerd hadden. Doch jon- 
gens, tracht er maar iets van te maken, klungel maar 
aan, maar volgt het voorbeeld van onze onvergetelijke 
vriend Leo van Maris, hij was de goede. 
Verder hield pater Methodius O.F.M. Cap. nog een le- 
zing over Rusland en de Kerk. Onze ,,hulp in de huis- 
houding" Wils v. d. Voorn vond het interessant, dus als 
we liegen. ... . in commissie! 
De 15e bleek de heer Hokkeling zeer opgewekt. Is hij 
zo met kegelen vooruitgegaan of zou hij een serie van 
3 op de tafel van Brinkmann gelegd hebben? 
Desalnietemin werd 't een amusante les. Hij verklaarde 
dat zijn kiiideren een hond wilden hebben. We willen 
de heer H. van niets betichten, doch het is de oude truc. 
Alleen de Groot bood een afdankertje aan, doch de heer 
H. doorzag de arglistige opzet. 
Gelukkig werd aan dit hondSe verhaal een einde ge- 
maakt, doordat Piet Maas (hij was wel wat zonderling, 
doch 't was een behoorlijke vent) en de H.F.C. Haarlem 

. 

de geconcentreerde aandacht opeisten. Thema 91 kwam 
toch op 't bord! 
De 2Oe hield de heer Delfgauw een portrettententoon- 
stelling. Vooral voor Maria Tesselschade (voor Hooft en 
voor ons ,,TesseltjeV) waren de verwachtingen hoog 
gespannen. 
Inderdaad bleek ze in het bezit van een pittig neusje 
en blozende konen, doch ,,en profil" viel ze tegen, bit- 
ter zelfs! 
Vrijdag 21 'Maart was een veelbewogen dag, waarop 
de lente z'n intrede deed en pater Rector z'n verjaar- 
dag vierde. 
Zeker, het is-een fijne avond geworden, de prior had 
een behoorlijke bui en de kok was niet al te lui, maar 
's middags hebben zich toch maar wanordelijke tafere- 
len afgespeeld, zodat de overheid zich genoodzaakt zag 
geen vrij te geven, of zou pater Distel's verklaring de 

, oplossing zijn? 
Uit diep innerlijke overtuiging hebben we de Stille Om- 
gang gelopen. We hebben er stellig geen krachttoer 
van gemaakt. 
Bijzonder was de prestatie van de heer F'ennis t e  roe- 
men, als hij gewild had, zou hij gemakkelijk als eerste 
loper geëindigd zijn, doch hij beperkte zich tot 't bij- 
trekken van de achterhoede. Ook Ab Kroon en Ernst 
Winkler (beide hockeyers, hierdoor is ook hun uitste- 
kende lichamelijke conditie te verklaren) liepen als 
helden ! 
En dit was het dan. Tot slot wensen we U allen een 
,,Zalig Pasen" toe en samen met Shakespeare schrijven 
we dan, duidelijk doelend op de proefwerkweek: ,,Come 
what may, Time ani3 the hour runs through the rou- 
ghest day." 

R. Schlatmann (4A). 

SPORT 
Het is hard voor een hockeyer uitsluitend te  moeten 
schrijven over voetbal. En zeker als er nog een heel 
goed hockey-elftal op school is, maar dat jammer ge- 
noeg niet speelt, omdat het te goed is. 
Maar is het toch niet raadzaam net zo actief te worden 
als de voetballers? En ook oefenwedstrijden te  gaan 
spelen voor het er op aan komt in het Paastournooi? 
Ik zou het helemaal geen gek idee vinden. 
ALLIANCE VOETBAL. 
Zoals U op het bord in de hall hebt kunnen lezen, is 
adspiranten b kampioen geworden door met 5-1 van 
Hoofdd. Boys te winnen. Onze gelukwensen! Wel is 
het jammer dat dit elftal waarschijnlijk de eer van de 
club moet hoog houden, want All. 1 verknoeide Zondag 
zijn kampioenskans. Om kampioen te worden hadden ze 
moeten winnen of gelijkspelen tegen D.S.B. 3. Voor de 
rust werd daar wel aan gedacht en de stand was dan 
ook 3-1 voor Alliance, maar na de rust werd het spel 
stukken minder en de wedstrijd eindigde met een 5-3 
nederlaag. 
All. 2 staat op een na de onderste plaats. Een beetje 
hoger jongens. Zo dicht bij de laatste is gevaarlijk. 
Bij de Junioren staat het a op de 2e plaats onder ADOb, 
terwijl het b op de 3e plaats staat, maar dat zal nog 
wel enkele plaatsen zakken. 
Ook adspiranten a heeft nog een kans kampioen te 
worden. Volhouden jongens. Eén kampioen is toch ei- 
gentlijk een beetje weinig. 
TRINITEITS 4-MULO (Ged. Oude Gracht): 5-0. 
Jammergenoeg kan ik niet veel meer dan de uitslag 
vertellen, want mijn aanwezigheid werd vereist bij een 
hockeywedstrijd. En je kunt nu eenmaal niet tegelijk 
op de Kleverlaan en de Zijlweg zijn. 
TRIN. LYC. 1-H.B.S. B 3-1. 
In deze oefenpartij werd door sommigen goed werk ge- 
leverd. Zoals S. Toenbreker en A. Wooninck en vooral 
door F'. Vorderhake, die de zware taak had Schilpzand 
te dekken. 
In de eerste helft golfde het spel op en neer en viel er 
van een klein overwicht van het Trin. Lyc. t e  spreken, 
dat vlak voor het eind door P. Goossens werd uitge- 
drukt in een beheerst schot op het doel. (1-0) 
In de rust scheen de H.B.S. een flink standje gehad te 
hebben, want direct na het begin van de 2e helft be- 
gonnen ze ket H. v. Dam flink lastig te maken. Hierbij 
ontstonden er soms rare gevalletjes voor het doel, maar 
de tegenpartij vergat in te schieten. 
Ook Schilpzand deed zijn best om Huub met harde 
verre schoten t e  passeren, maar het hielp niet. Hierna 
verslapte het spel enigszins. Er  werd er onnodig uit en 
achter geschoten. Ook bij de aanvallen die ons elftal 
opzette, ontbrak vaak het laatste keiharde schot. Ein- 
delijk kwam de gelijkmaker. De midvoor kreeg vlak 
voor het doel de bal en schoot in. (1-1). Maar we lie- 
ten het hier niet bij zitten. Enkele minuten later kreeg 
de ijverig zwoegende S. Toenbreker zijn kans en schoot 
in. (2-1). Om onze overwinning nog zekerder t e  ma- 
ken, bracht A. Wooninck de stand op 3-1. 
Wegens blessure kon J. Eichhorn niet meespelen. We 
hopen dat je de volgende keer weer meedoet. 
Een van de opmerkelijkste spelers van de tegenpartij 
was de man met no. 12 op zijn rug. Zou het bij hun 
soms de gewoonte zijn met 12 man te spelen? Toch wel 
sportief dat zij er zo eerlijk voor uitkomen. 
VOLLEY-BAL. 
Kunt U zich nog herinneren dat er in het begin van 
dit trimester een volleybal-competitie is begonnen? 
Nooit iets van gemerkt? Maar toch is er tussen de 
middagen hard gevochten. Enkele weken geleden werd 
de eindstrijd gestreden tussen V1 en 4B, welke door 4B 
gewonnen werd. 
Zo, nu is Kees Nolte ook weer tevreden. 
Wanneer komt er eens een zaalvoetbal-competitie? 
Daarin is IV practisch onverslaanbaar. Nog nooit heeft 
deze klas in die sport een wedstrijd verloren. Zou de 
Heer Meesters niet iets voor de organisatie van deze 
competitie voelen? Pieter Cremers (IV). 



V a n  hen die $naen.. . . 
, ontvangen wij maar zelden een be- 

richt. Omdat de oud-leerlingen-ru- 
briek mede daardoor zeer onvolledig 
was, veel plaats innam en weinig ge- 
waardeerd werd, blevkn alle huwe- 
lijks-, geboorte- en examenberichten 
voorlopig achterwege, tenzij zij 
rechtstreeks aan onze Redactie wer- 
den geadresseerd. t 

Een uitzonderi'lzg menen wij thans te 
mogen maken voor PIET PANNE- 
KEET uit Haarlem, de eerste na- 
oorlogse Trinitariër die priester werd 
gewijd. Pater Henricus Pannekeet 
O.E.S.A. hoopt op Be Paasdag in de 
Kathedrale Basiliek om 9 uur zijn 
Eerste Plechtige H. Mis op te dragen. 

\ Redactie. 

,,Om een jongensziel" 

V a n  de redact io  
De Heer en Mevrouw Babeliowsky 
werden verblijd met de geboorte van 
een klein babbeltje PAULUS JOZEF. 

Met een vaderlijk woord van Rudi 
Schlatmann werd Ton Bogaard (V) 
alsnog aan de Redactie toegevoegd. 

U xoudt het voor ons een stuk ge- 
makkelgker maken als u, zoals Jopie 
uit la, voor advertenties zorgde. 
Helpt ook de kroniekschrijvers eens. 
Gebeurt er iets aardigs in uw klas 
(hoe is het mogelijk?) schrijft het 
dan even op een stukje papier en de- 
poneert het in de bus die i + ~  de hal 
is opgehangen. Zij verwerken het 
dan wel. * 
Tenslotte wensen wij allen, Prior, 
Rector, Leraren en Leerlingen een 
Zalig Pasen en een prettige vacantie. 

INTERVIEW ' 
Onze bijzondere aandacht gaat deze dagen uit naar Kick Spook (IV). On- 
getwijfeld zult U zich afvragen wat we achter dit kindergezicht gezocht 
hebben? Doch wij, die het tot ons strwen hebben gemaakt alle groepen 
te interviewen, zijn over alle bezwaren heengestapt. 
Kick nu, altijd als kind gekend hebbende, zien we heden ten dage zijn 
metamorphose van spruit tot jongeheer voltrekken. 
Onlangs is Spook benoemd tot 2e secretaris van de A.G., en in deze 
functie sprekend, verklaarde hij: ,,Ik voel me vies genomen en p. Hutjens 
legt op alle slakken zout." Natuurlijk schuilt de schoonheid van deze vol- 
zin meer in de formulering dan in de gedachte, want Kick heeft een diepe, 
forse en kernachtige kijk op levensproblemen. 
Enkele hobbies blijkt hij te hebben, zoals voetballen (pingelt tot hij er bij 
neervalt) en postzegels verzamelen, voornamelijk op de ,,series voor het 
kind" is hij zeer gebrand. 
Verdere interesses schíjnt hij niet te hemen, doch dit is niet verontrustend. 
Uit onze rijke ervaring gesproken, komen die nog wel. 
Kick trekt zich van meisjes (zowel in het bijzonder als in het algemeen) 
en aanverwante zaken niets aan, hetgeen we op zijn leeftijd een mooi 
standpunt vinden, heel mooi zelfs! 
Op Stille Omgangen is hij verzot, het nachtelijk uur lonkt hem aan, trou- 
wens als sportieve prestatie vindt hij het ook niet gek! 
Kick bleek een vlot causeur, wiens rijk vocabularium zich nog niet door 
burgerlijke conventies heeft laten insnoeren, kortom we wilden zeggen 
dat we genoten hebben van Kick, ondanks 't feit dat hij memoreerde 
geen Danny Kaye neigingen te hebben. Edoch, we kennen hem te goed en 
we spreken de hoop uit, dat het hem goed moge gaan in zijn verder - 
zonder twijfel - veelbewogen leven. 

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

P.S. Tegen contante betaling (wegens de prijsverhoging van het papier 
zijn de kosten, na rijp beraad, verhoogd tot één kwartje) bestaat nog de 
gelegenheid zich voor deze rubriek op te geven! 

UIT ANDERE SCHOOLBLADEN 
Hier zijn we weer.- Weer moeten wij schrijven over andere schoolbladen; 
weer moeten wij andere schoolbladen aan ons critisch oog onderwerpen. 
Nu is er echter één moeilijkheid. Wij hebben haast geen schoolbladen ont- 
vangen. En hoe kan je nou over andere schoolbladen schrijven, als die er 
niet zijn? Tenminste, als wij ze niet gekregen hebben. We kunneh best 
onze critische ogen dichtdoen; want er valt niets te lezen, er valt niets 
te becritiseren. Wij zijn werkeloos. 
Kom aan, we liggen te zwammen. Dat moeten we niet doen. Tode Lege 
is geen zwamblad. Laten we die enkele schoolbladen eens even aandachtig 
doorbladeren. 't Is maar een kwestie van link bekijken met je glas-in-lood 
oog, heeft men ons verteld. 
Hier hebben we ,,AHOI" van het St. Aloysius College uit Den Haag. Een 
prima, goed verzorgd en aantrekkelijk blad met een tamelijk onbeleefde 
kroniekschrijver. Hij zegt n.l. bij het begin van zijn kroniek, dat hij maar 
meteen met de deur in huis zal vallen. Nu vinden wij dat een beetje bru- 
taal en inhalerig. Stelt U zich eens voor, dat iemand zomaar met deur en 
al Uw huis komt binnenvallen. Dat is toch te gek! Waar is de grens? 
't Begint met het naambordje en op 't laatst trekt men hele deuren met 

' scharnieren en al eruit. Gelukkig maakt deze met de deur in-huis-vallende 
kroniekschrijver zijn vermetele daad enigszins goed door beleefd te waar- 
schuwen: ,,Let op, ik val binnen." 
,,DE LYCEUMKRANT" van het Kennemer Lyceum is een dun blaadje 
(nog dunner dan Tolle Lege) met weinig aardige inhoud. In een artikeltje 
over ,,Jazz' lazen we de volgende zin: ,,Dan was er ook nog de muziek, 
die de neger maakte ter gelegenheid van begrafenissen, huwelijken of bij 
andere feestelijke gelegenheden.. . . . . . . ." Vinden jullie een begrafenis zo'n 
feestelijke gelegenheid? Gaan jullie dan zo graag het graf in? 
De ,,COORNHERT COURANT" is een vlot en aardig blad. Vlot is daar 
ook de rector die nu al de vacantietijden van de Paas- en Grote vacantie 
heeft bekend gemaakt. Moge het voor U in deze tijd van proefwerken en 
zware zorgen een troost zijn, dat U niet op het Coornhert Lyceum zit. 
Daar hebben ze n.l. maar tot 21 April vacantie. 
Tot slot geven wij U nog een middeltje om het zuur worden van melk 
tegen te gaan. Dit recept lazen wij ook in de Coornhert Courant. Het is: 
,,Om te zorgen dat melk niet zuur wordt, laat ze dan in de koe." Taboe! 
,,Maar nu is het toch werkelijk op. Echt op. Opperdepop zou het kleine 
zusje van de Heer Bisschop zeggen." (Aldus onze collega in het jubileum- 
nummer van de ,,I11 A BODE', het waarachtig niet-kale klasseblad van 
I11 Gym. a.) q Frans Roeland (4A Sch.). 



Het is beslist niet nodig 
uoor Uw studie nieuwe boeken aan te 
schaffen. U kunt 25 tot 40  pct. op 
Uw boekenrekening besparen door ge- 
bruikte boeken te kopen, mits die aan de 
gesielde eisen uoldoen En wat dat betreft 
loopt U bij ons geen enkel risico. Wy. 
leveren gebruikte schoolboeken onder ga- 
rantie! Dank zij onze grote uoorraad 
kunnen wy U gewoonlyk het merendeel 
van de boeken die U nadi8 hebt leveren. 

* .  
Over de conditie waarin de  boeken ver- 

keren kunt U gerust zijn. Daar alleen 
het beste van hetgeen wij inkopen weer 
wordt verkocht zult U over onze zending 
zeer zeker tevreden zijn. 

VAN DIJK'S BOEKHUIS 
Inkoop en verkoop van schooIboeken 

<OUDESTRAAT 26 - KAMPEN 

Uw kolenhandelaar FRANS, PRRQUIN 
Groote Houtstraat 162 

Prima anthraciet 

* U kijkt 

* U vergerijkt 

* U koopt bij 

Duivenboden 

H. F. TROMMELEN 
SchoenenhandeI 

G e n  Cronjesti.. 58 - Grote Houtstr. 157 
HAARLEM 

ROBINSON- S WIFT- en NIMCO-schoenen 

Gymnastiek- en Tennisschoenen 
zwart en wit 

* 
Tabak- e n  Sigarenmagazijn I 

B+ B I J N S D O R P  
Tempeliersstraat 47 - Haarlem - Telefoon 1.3.5.0.7. * 
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Voor Gas 
Water 

Electriciteit 

* 
7'ecbni.r~ ~ u ~ ~ o o  THEO BONARIUS- I 
Soendaplein 3 4  Haarlem Noord - Telefoon 13783 I 

\ 

'Voor fijne Vis 

BALM + 
BLOEMENDAAL 

zeer zeker voor een b ij z o n d  e r  e geIegenheid 
l 

i Telefoon 23280 (3 Iijnen) . I 
Ouders, Laat Uw 
beseft U w  verant- kinderen 

zwemmen Ieren 
I 

STOOP'S BAD I 
BEELEN 

WAST BETER 

De 5 eerste abonné's, die voor f 5%- besteed 
hebben bij een van onze adverteerders, ont- 
vangen ieder f I.- zakgeId van de admini- 
stratie van ToIle Lege. 



Voor Uw stndieboeken,' ontspan 

~ o l ~ a n d - ~ I e c t r o  - Ruton - ExceIsior Boekhandel KUYPEKS 
vanaf f 2.50 per week 

Vlotte en accurate bediening is verzekerd 
Gen. Cronjéstr. I - Franco leuering door geheel Nederland 

~ o c k h a n d e l ,  KUYPERS 
N.V. HERINGA & WUTHRICH ' Min. Cort. v. d. Lindenstraat 4, Halfweg 

CENTRALE VERWARMING 
JOHNSON OLIEBRANDERS 

ELECTRICITEIT 
MODERNE BLIKSEMAFLEIDERS Binnenweg 119 - TeI. 39441 - Heemstede 

OVERVEEN . 
HOTEL-CAFB-RESTAURANT 

on, TeIefoon 13574 

BOEKHANDEL H. COEBERGH 
levert ieder goed boek 

o p  ieder gebied. 

Zandvoorterpad 3 - Ouerueen 

Banketbakkerij HEIDEMAN 
St~~vesantatraat 75 - Haarlem - Telefoon 23721 
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Drukkerij St. Jacobs-Godshuis TRINITEITSLYCEUM 
Schoterstraat - Antoniestraat 7, H'Iem, TeI. 10740 b.g.g. 12943 
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