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OP 20 OKTOBER 1948 vond de oprichtingsvergadering van de AG
plaats Zíj heette ook wel "Apostolaatsgemeenschap des ge-
beds:Petrus en Paulustt, maar over t t algemeen genomen sprak
men over de A.G. Het plan om tn blijvende organisatie op Èe
richten ter bevordering van enerzi.jds interne i anderzijds
externe missiewerken was ver\,íezenli jkt. 0m enkele voorbeel-
den Èe noemen : het kapelbezoek werd bevorderd, dit had he-
laas niet de bedoelde uitwerking. De eerste en t\^leede klas-
sers kregen opdracht zoveel mogelijk postzegels te vetzame-
1en ten bate van de externe missiewerken.
De smeekbeden der missionarissen lieten niet lang op zích
wachten. Brieven uit Afrika, Zuíd-Amerika en Formosa getuig-
den van de hoge nood in de missie . Een pater uit Formosa
vroeg om een naaimachine: hij heeft hem gekregen. Een ander
kon worden voorzíen van vierhonderd vishaken. Voor hem t zo
schreef hij, waren deze vierhonderd vishaken meer \^raard dan
duizend gulden . Zo r^rerd er ook t n j e"p van vierduizend gu1-
den (dit vras 25 jaar geleden) geschonken aan de Augustijner-
missie in Bolivia.Een pater in Italië kreeg honderd gulden,
zL ja parochie was geheel door de bombardementen verr^7oes E.
Maar natuurlijk konden slechts enkelen worden verhoord, a1-
hoewel een feit is dat de A.G. deed wat ze kon doen.
0ok op andere scholen in Haarlem waren er soortgelijke or-
ganisaties. 0p den duur ontstond er een samenl^Ierking tussen
hen: "Kizito" van t t Laviegerie college,en Wiap (I^fillibror-
dus-Apostolaat) van het Mendel. Deze samen\,verking kwam o. a.
tot uiting in gezamenlijke vergaderingen der besturen en ge-
meenschappelijke acties .

Echter ook intern r^/as de A.G. in vo11e bloeí.Ze organiseer-

de f iLmavonden met f ilms van Hitchcock etc. Er \^7aren debat-
itg-avonden, die opvallend druk bezocht werden. i,laarschijn-
lijk omdaE Èijdens dit soort bijeenkomsten de afstand tus-
sen schoolleiding en leerlingen werd verkleind.
De j aarlijkse Fancy-Fair rdas intussen uitgegroeid tot een
bijna onmisbare traditie , r^raar iedereen zíet' bij betrokken
voelderalles voor t t nobele doel. Tenslotte de sinterklaas-
aktierdie tot doel had en heeft om arme gezinnen en a11een- q6



wonende invaliden een prettig sinterklaasfeest te bezorgen.
Het enthousiasme hiervoor is natuurlij k ook een gevolg van
het grote plezíer daL zo een aktie met zich meebrengt voor
de deelnemers bij het bezoeken van de gezinnen die een sint
gehuurd hebben.
Jammer genoeg viel er geleidelijk een zekere verandering te
konstateren r^rat de mentaliteit van de leerlingen t.o.v. de
A. G. betrof. Er was minden enthousiasme dan dat qrat tot voor
enige jaren a1s vanzelfsprekend werd geacht . Een soort mo-
dernisering mocht niet baten. Er $/aren n.1. werkkampen, met
het doel enige hui.zen te laten bouwen in enkele Augustijner-
missies door de leerlingen.Deze aktie op zt-eh sloeg rdel aan
maar bleek toch nier in staat de A.G. nieuw leven in te b1a-
zen.De A.G. verdween in 1968. De enige overblijfselen ervan
zíjn de vas tenaktie, de sinterklaasaktie , de werkkampen en
de FancY-Fair' 

BEN R'.MANS
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in haarlem staat nog steeds het gekoelde pilsje van de fir'
ma koelenij te wachten op gekwelde docenten en idem leer-
plichtigen die, meE de schoudertas naast het biljart ge-
plaatst , de derde wereld beloerend , op belerende víjze de
snaarzuivere donderpreek van óén der managers bekommentari-
ëren , doordrenkt van kryptogrammatiese trugv/echsels , meer
dan ooit achterhaald door pedagogiese blunders van voorlaad-
se blaruberEen (waarschijnlijk drieloopse pentatuigen).

'vijftig jaar is een hele rijdrmaar tt is om voor je It r^/eetr,
oreerde de feestredenaar , terwijl hij op onhandige manie'r
een vuil ei ontweek , zodat zíjn - zich reeds heË gras voor
de voeten weggemaaid voelende - navolger van een koude drie-
eenheid r Bepensíoneerd inklusief lunchpakket op de fiets,
het prenatale leven in het aangezicht geworpen kreeg.

",het brakend gepeupel , \reer teveel tot zícii. genomen hebbend
van de door distillatie verkregen vochten - gul verstrekt.
door bijpassende braspatronaten,die, in het gesticht verbo-
den lektuur in de zíjzak verbergend, de stemming in het. on-
reine trachten te brengen - trekt zíeln schuifelend terug van
d.eze door gekonsipieerde vrouv/en aangeboden pLezanÈerieën
en bedankt de gastarbeiders voor hun komst naar de studio.
de toekomst is niet zondex meer veilig op grond van een rijk
verleden, gesuggereerd door paus , bisschoppen en konrekto-
ren , die het beste beentj e voorzeLtend het zinkend schip
drijvend trachten te koeieneren: blazoenerend met obligate
intercitaten en andere flauwekul . de ínzet echter is van
veel belang, r^/eten wêr gezien de konkreet kontesterende be-
langengangen en de naderende nieuwtjes van onheilsboden.
zo zíjn de dagen geteld , maar vreugde zíJ alom , rÀrant hoe
schoon is het opgepoetste feestvarken niet in deze tijd,of-
wel: dagen korten 

de triniteir gewij d
de school die orlze j 
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paal en perk ex posthumo
de mortuis ni1 nisi bene

Noot van de TedaKtie: DIT GAAT ALLE PERKEN TE BUITEN.

àan dit oevertoË3ïalial dat,
alle g. ! d.t vuoF me*Jl,tt )ooi+
gehogFd, oyertrcPt .is g€cn tpuw-vatt ta kh"pen. 4e



ZOALS DE MEESTEN onder j,t11ie wel zull-eÍr \,reten, r^ras het tot
zet n l0 jaar geleden de ger,íoonte, dat er voor de vele akti-
viteiten die er vraren, klubs r^rerden opgericht . Deze vormden
op zíeh zeet hechte gemeenschappen, met een eigen orgaan,
plaats van bij eenkomst, doel, etc. Vanwege deze zel-fstandig-
heid wilde ik van het klubleven even een apart hoofdstukje
maken, ir tegenstelling tof derook in deze Tee-eLs door nij
beschreven, aktiviteiten die meer algemeen van aard Lraren.
De grondbeginselenr wêarop t t bestaan van zot n klub berusE-
tê, kunnen in grote lijnen samengevat worden a1s:

- Slechts een beperkte groep van leerlingen rías 1id;
- Ze waren geinteresseerd in het doel van de klub;
- Ze betaalden hiervoor 'n kontributie;
- Ze stonden meestal- onder gezag van een leraan of pater.

De bijeenkomsten vonden meesEal op school plaats. Zo was er
een "Debating-Club" die diskussies op touw zette, en spre-
kers uitnodigde r oil op die manier tot een ze1-fst.andig ge-
vormde mening te komen. Er was tn biologen-klub, die nu tns
op excurs ie r^ras, dan eens op school vergaderde .Andere voor-
beelden van deze soort \{aren: de schaak- de z\{em- de duin-
k1ub, de diverse sportklubs, een sociëteit en een congrega-
Èie. Dit laatste r{as een soort vereniging Èer verering van
Maria, en di-e werd ook wel Maria-congregatie genoemd.
Door di t ger^reldige aantal verenigingen , ontsÈonden er op
school dus vele kleine gemeenschapjes,die a1le tezamen bíj-
na de hele school vertegenwoordigden Elke leer1i"ng hoorde
d'us wel bij een of meer van deze groepj es "De leerlingenver-
qniging vormde het overkoepelende orgaanrdat van a1le mark-
ten Ehuis 14/as. Hoe zeer de ti jden zíjn veranderd b1i jkt we1
uit het feit dat tot tien jaar geleden deze vorm van kultu-
reel leven algemeen r^Tas , terwijl er nu geen enkele klub in
de hierboven sti j 1 meer is Ik zau dr.rs met een gerust hart
durven beweren dat de klub-struktuur vroeger uitstekend vo1-
deed, maar tegenr^roordig helemaal van het toneel verdwenen
is. De reden hiervan kan liggen in eeÍr verandering der men-
taliteit van de leerlingen, of van de 1,eraren, in het opko-
men van nieuwe , aan onze tijd aangepaste strukturen, of in
de verandering van de gehele maatschappi-j rvoor zover het de
jeugd betreft . Een vaststaand feit is wel dat het vaak erg
moeilijk is om te ant$/oorden op de vraag : welke struktuur
past eigenlijk wè1 in anze hedendaagse maatschappij.......?

BEN ROGMANS.
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EXCLUS IEF VOOR TEE-EL

KATASTROFAAL INTERVIEI^] MET
SOEPFABRIKANT TE DORDRECHT

OUD-'-I(INITARIëR JORIS OSSESTAART

OP EEN MOOIE zomerse dag in september haalden wij or.ze Ves-
pabromf ietsen uit het schuurt j e .Nadat Í^re man een af scheids-
kus hadden gegeven snorden r^7e goedgemutst richting Dordrecht
Een paar uur later stonden we voor het huis van de heer Os-
sestaart. líij belden aan en in de deuropening verscheen een
rimpelige zestiger, die ons v/antrouwend opnam.
lli j : Dag meneer Ossestaart, wi j zi jn van Tee-el, vreet u we1?
Os.: Oh Ja, jullie komen voor dat interview n.a.v. het 50-

jarig bestean van mijn oude school . Kom binnen , kom
binnen.

I{ij: Dank u wel., meneer.
Os.: Ga zitten, jongens . Jullie lusten vast we1 een kopje

soep na zotn lange reis.
I'Iij: Nee dank u lre1 meneer, wij hebben net onze boterhamme-

tjes op.
Os. : Nou dan zou ik zeggenrvreag maar wat, jullie $reten 'wi1-

1en .
t{i j : Kunt u ons iet,s vertellen over uïr periode op t t Trini ?

Os.: Tjarhet schoolleven was hard in nijn tijd, mear ik was
geen doetj e.

I.Iij : (spitsvondig) Dan zult u de cour heel wat keert j es aan
hebben moeten vegen?

Os.: I'lat? I{ij moesten hem opnieuw bestraten. En als we niet
op tijd in de les verschenen dan moesten wij een pijp-
je krijt voor de klas opeten.

Wij: (onder de indruk geraakt) En hoe was de dagindeling?
Os. : Dagindeling? In mijn tij d bestond er geen dagindeling I

I{e stonden om half vijf op en liepenrr^teer of geen r^/eer,
twintig kilomet.er naar school.De lessen duurden ander-
half uurrvan 's ochtend acht tot t s rniddags vij f . (En
met overslaande stem:)Pauzes waren er niet bij, na het
laatste uur werd er voor de hele school een teil soep
gemaakt. En met r^rat er overbleef lieten ze de f ietsen-
stalling bruin schilderen. En nou moet ik effe naar de
w.c.

I^.li j : ( f luisteren tegen elkaar) Ik geloof dar het hem reveel
wordt, \^'ij mogen we1 uitkijken Heb je gezíen dat hij
een houten poot heeft. Hoe zou ie daar aan komen? Moet
j e a1 die rare soepreclames aan de muur zíen. Ssssstt,
daar komt ie.

Os. : (verbeten hinkend) En dan die leraren.Als j e een beurt
kreeg moest j e met ont,bloot bovenlichaam voor de klas
komen en hij ging met een brandende peuk sigaar achter
je staan. Hier, moet je mtn rug zíenl oat maken jullie
niet meer mee, hè:

Wij: Nou als ríij oÍrze 1es niet. kennen, dan eh......
Os.: Ga toch weg, papkinderen. Zíen jul1ie dir? ( Hefr hou-

ten poot.) Heb ik overgehouden van een gymles Ik kon
niet uit de ringen komen.De amanuensis heeft me losge-
zaagd. (1oopÈ rood aan)

"ij: (met angstige blikken) Zo,we zíjn nu wel voldoende ge-
informeerd over uw schoolt ij d . Oh j a, namens de school- 52



leiding mogen wij u uitnodigen de grote
wonen.Het kost u slechts f 10.-.Lijkt u
I{at doet u our meneer 0ssestaart.? Waarom
houten been etaf???

LUKAS MULDER JOHN MITTENDORFF 6A

volgE hieronder
Nieuwsblad van 9

anno 1922. Klas: "En hoe zegen urí

te schieten.tt
dat voor je hele leven ? Minstens

reiinie bij te
dat niet leuk?
schroeft u uw

WOORD VAN DE REDAKTIE

Hier hield het verslag op . Ter aanvullingtn berichtj e overgenomen uit het Dordrechts
september j .1.

INVALTDE DOET POGING TOT DOODSLAG
Dordz,echt 8 sspt.-Gísterenmiddag heeft de tnualíde heey. J.0.
te D. getracht tuee haarLemse sehoLieren díe een ínteruíeu
af kuamen nemen uan het Lexen te berouen.Dankzíj het tijdig
íngníipen Dan omuonenden zíjn ez' geen slaehtoffers geoaLlen-.
De beide iongeLui zi.jn met ernstíg hoofdLetseL in het prin-
ses Margriet hospitaal opgenomen . Er is geen Leuensgel)aar.
J .0. t s ingesLoten. Het onderzoek uoy,dt geLeid door, ínspee-
teur vesten, hoofd afd.recherche, betez, bekend aLs uoorzít-
tey, uan onze earnaDaLsuey,eniging.
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Dhr- van Beers over volksfeest: "De leraren hoeven niet meete hoepelen.t'
Leerling: "Nee, die kunnen ophoepelenl"
Er-wordt een vraag gesteld, maar de desbetreffende leerlingr^reet geen antwoord en ieder steekt zí jn vinger op Dhr.v.wees: "z"g wi11en julrie je okseltjes ereer dichtdoen?"
Dhr. líoonings tegen leerling die hem
. begint, zeg ik dat het niet mag.',

verveelt: "Als je weer

\t 
--

-.--\
Dhr. Hokkeling: "Ik heb vroeger een zuster gehadrdie heb ik

trou\^/ens nu nog. . . . tt

Gesprek gaat over kleding
zussen er uit?t'

Dhr. Hokke1ing: "Ook om op

Dhr . Douwe s : 'r On thoud j e
één jaar lang?"

Dhr. Terstegen: "rk heb wel eens geprobeerd socrates op te
roepen t s nacht,s in het kolenhok r otn hem wat t,e vragen,
maar hij zeíz "Ja kan mooi barsten.'t .zÊ\

5, oe rest komt de volgende keer *1$i-e*:'
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NAARMATE DE JAREN opklommen in getal was ook de man ouder
ger^rorden. De jotrge man die eensrvrolijk fluitend en met een
voorkomen als ging hij de gehele wereld veroveren, rondliep
had weinig meer gemeen met de kleine, gebogen gestal_te van
rur die met traag slof fende pas zích voortbewoog. Ook \4/as
het kleine inkomen zo gering geworden dat hij goedkoper en
goedkoper onderkomen had moeten vinden.
Het huis aan de straat van weleer, met heel het drukke en
levendige gaan voorbij de ramenrhad plaats gemaakt voor een
wat donkere zoLderkamer met een enker dakraam. Er viel maar
weinig licht naar binnen en er heerste een prettige schemer
in de vo1le zomer, al was het er dan ook broeiend heet.
vaak stond de oude man bij 't kleine raam en keek vanaf diE
plaatsje hoog boven de huízen over de daken en over de stads-
grenzen naar de velden in de verte. wat er op het zoLderka-
mertj e aan meubilair stond \^ras niet veel meer . Enker het
hoogstnoodzakelijke.Het enige dat werkelijk waarde voor hem
had vras een oud houten kistje.Hierin bewaarde hij zijn her-
inneringen . Zonder waarde voor wie dan ook behalve voor de
oude man. Het \i/as ook een wonderlijke verzameling van stuk-
je" glas, zíjr. eerste zakmesrhet oude horloge dat hij kreeg

-toen hij van school ging r wêt snippers papier , vergeelde

kleine brieven, r^rat lint j es, een f les j e meE tranen, r^rat ge-
droogde bloemen , r{ar kleine potjes met vreemde geuren, een
flesje met zonLicht. Te veel om op te noemen eigenlijk,maar
voor de oude man vertelde iedere herinnering hele lange ver-
halen.
Vaker en vaker stalde hi j "" voor zícli. op tafel en kon er
dan uren naar kijken . Veel herinneringen hraren erg stoffig
geworden en hij besloot ze eens liat op te poetsen.Vol ijver
zeEte hij zich aan zi'jr. taak . Maar hoe hij ook poetste en
hrreef de herinneringen bleven dof en glansloos. Dag in, dag
uit, steeds weer opnieuw zetEe hij zich aan dit werk. Maar
a1le moeite r^ras tevergeefs en de oude man werd er zeer ver-
drietig onder.
De goede God hoog boven in de hemel had vaak naar de oude
man gekeken en , toen hij hem zo vruchteloos tobben zag be-
sloot hij hen te helpen . En hij stuurde een engel naar de
oude man. Weer zat de oude man aan tafel en \íreef en poets-
te zonder merkbaar resultaat. Toen stond ineens de engel in
het kamertje. Even schrok de oude manrmaar de engel leek zo
vriendelijk en had bijna dezelfde zonneglans in de ogen a1s
zíjr. liefste herinneringen dat hij, toen de engel tegen hem
lachte, zonder angst terug kon lachen.
"D"g oude man" t zèi de engel. 5tl
ttDrg engel van Godtt , zeí de oude man,\,Íant dat het een engel



r^ras wist hij meteen omdat de engel precies leek op 't plaat-
je dat vroeger in zíjn kerkboek stond.
"God heeft Uw verdriet gezíêo", vervolgde de engel na de
groet. "Hij wil U helpen en heeft daarom mij gestuurd. Ik
moest U zeggen dat herinneringen gevronnen zíjn met harte-
bloed en dat alleen hartebloed ze r4reer nieuw kan maken. "
Toen groeÈte de engel opnieuw en vloog Ëerug naar de heme1.
Lang dacht de oude man na over wat de engel had gezegd.Weer
ging de oude man aan het werk, maar nu met hartebloed dat
hij voorzichtig op 'n schoteltj e had opgevangen.En het won-
der gebeurde.De herinneringen werden weer nieuw.Ze glansden
en fonkelden en het was een weelde zo zo te zíer- in al hun

herwonnen pracht. Hel kostte heel r/at hartebloed.
Zorzonder dat hij tt merkte verloor hij meer en meer b1oed.
Bleker en bleker werd hij , naarmate het werk opschooÈ. En,
op een goede d.g, toen hij de laatste herinnering fonkelend
op tafel legdergleed hij met een zachte zucht achterover in
zi.jn stoel en r orzibhtbaar voor ieder , droeg de engel van
God de zíe1- van de oude man ver weg van de aarde.

Na dagen braken de buren de deur open.Zij hadden zíjn slof-
fende stappen gemist en maak-Len zich ongerust.Aan tafeL zat
de gestorven oude Íuan en voor hem a1s één groot wonder van
licht de weer levend geworden herinneringen.
Schuw stonden de mensen in de deuropenittg.
"I^lat had de oude man ri jke herinneringenr'! f. luisterden :aij
toen tegen elkaar.
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l5 sept. Die drie planten in de ha1, of zo je wilt r op het
bordesrhebben we gekregen van hout en plantsoenen.Misschien
krijgen we er nog meer, en dat zou niet gek zíjr^.
l8 sept. I,lerd een eers te-klasser ondersËeboven gelopen door
de theer'C., verbonden aan dit lyceum. Hij liep na dit on-
geval , waarbij koter en inhoud van zi,jn tas over de-grond
gingen, geT/íoon door, (vloekend. ) Sportief hoor I I I
19 sept. In de grote pauze aan de surveillant in de oudbouw
gevraagd, waarom hij daar stond err r^rat hij daar deed. (Deze
vraag is echt niet zo debiel, a1s hij op het eerste gezicht
1ijkt, hoor. ) Het antr^roord r^ras, dat hij daar moest staan om
de orde te bewaren, en dat hij niets stond te doen. Jarnog-
a1 wiedes, r^/anÈ er r^ras niemand in de ha1. Ik vind 't volko-
men zinloos om de goeie man daar maar voor Jan Hen te laten
staan met dit (mooie) r^/eer, terwij t hij voor hetzelfde geld
(en veel liever) tussen zíjn collega t s in hun eetkamer zou
kunnen zitten. En ik vind dit we1 een beetje de Eerm tpoLi-
tieagent I in de hand werken, En waarom zien \^re trouwens bi j
mooi ï^reer nooit leraren tijdens de pauzes op de cour?Ik heb
er na de oproep van verleden jaar nog geeneen gezien, ja,
êên , die altijd zo snel mogelijk diagonaal de cour over-
steekt.Durft U soms niet?We zu11en U echt niet opetenrhoor.
20 sept. Toespraak van de rector over de bomenactie.Hij wist
naar zi, jn zegger. in t t begin niet \taar die af f iches vandaan
kwamen. I.rIat een bak. (Niet verder vertellen, hoor, maar hij
heef t zeLf de tekst van zotrt ding vetzonnen, dus kun je na-
gaan hoe \.ri j hier op school, op een onschuldige manier, be-
Lazexd worden.) Verder vond ik het een leuk verheel en een
goed begin voor de bomenactie (Eerste dag í 1.50, tweede
dag f 203.68:) 's Middags reclame voor de naai- en breicur-
sus sen. We hebben dit meneer Ters tegen r^rarm aanbevolen I dan
heeft hij *et zijn pensioen nog \rat om handen en kan hij bij
voorbeeld kleertj es voor zíjn kleinkinderen gaan breien.
Mab.r hij zag het zelf niet zo zitten, geloof ik.
2l sept. De mensen in de nieuwbouw kunnen eindelijk r,reer tns2l sept. De mensen
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naar iets anders, een huis dat gesloopt wordt, kijken, want
het kruispunt gaat op den duur ook vervelen. t s lliaa"g, om
vi j f uur \^7as meneer Van Holk nog bezíg vi ezígheid tussen de
plantjes van het monumenL te halen Als je nu voortaan je
afgekloven appelklokhuis, je uitgezogen ijssrokkie,je brood
dat je niet meer lust, in'n prullebak gooit, dan wárdr dr.
bloemenbak tenminste niet zo'.o troep. Je moec alleen even l0
meter naar tn afvalbak lopen,omdat er bij tt monument (nog)
geen sEaat, maar is dat nou zo erg? Ja? Je zoo tns moe wor-
den, hè? rn het kader van die bomenactie komen er ook bomen
op de ouv/e cour r êfl mis schien kunnen \íe dan in het midden
víat tegels !/eg (laten) halen en daar graszoden leggen, waarje kan zitten er'zo, lijkt me hardsrikke gaaf .
25 sept- De verjaardag van meneer + mevrouvJ Blaas en meneer
Hoekstra. De eerste kreeg tt eerste uur een taart van vr o,

tlil

de laats te hebben wij met een 'aubade'
taal't en een eigen lied op de oude cour
succes is ger^/orden.
23 I Zt+ sept. Interscholaire roeiwedstri
Van ons heef t a1leen de meis j."ploeg ge\,/
ploeg vergeten in te schrijven.
26 sept. Daar heb ik nu meer dan een wee
en eindelijk hoor,'t is er: "A1s 't effe
man. De Emmalaan is dan eindelijk k1aar,
gêD, tGod, wat mooi. . t , nee.inlaarschi jnli j
een zwikkie hobbels en kuilen ingedaan
de brommers te beperken.
27 sept. Nou zíjn a1 1e remmen 1os, ieder
tn plakkaat met tekst en er komen er ste
acrie.heeft tot nu toe aL ruim f 900.--
in de laatste plaacs te danken aan tt on
siasme van meneer Grobbe , die als het \^7

in deze bomengeschiedenis. Daarbij moet
den, dat a1s hij niet met dat zakjeside
\^/e nooit zoveel geld bij elkaar gekrege
ik geloof dat tíij de kreet van meneer Bu
hoor , Grobbe doet het a11een maar voor
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huis) met In kruiwagen zovt moeten nemen. In de grote pavze
kwam er ineens tn hele stapel hout van het sloophuis aan de
overkant de eour oplopenrvoornamelijk bedoeld voor spandoe-
ken, maar meneer Terstegen en ik hebben besloten er maar in
de herfstvakantie konijnenhokken van te timmeren.Kort hier-
na wandelde de verzameling verzaagde stukj es boom naar het
huis van Grobbe.
28 sept. Derde uur: extra :uítzending van de schoolradio.Na-
mens het bomencommité deelt Trini-vader(men. Hokkeling)mee,
dat de óérste duizend gulden binnen is en dat er nog veel
meer moet komen. Ik mag dit wel, tns een andere stem uit tt
aquarium, j e raakt aan die 'gewone t stem zo gewend. t t Zíjn
aan van die ' lekkere mensen t in dat handenarbeidlokaal , hè,
zitten ze,\raat ik bij ben, a1 over mijn opvolger te praten.
Nou gezondheidlVoor de sEatistieken moet nog o.pgemerkt wor-
den, dat er vandaag psylogolische testen gehouden zijn voor
de eerste-klassers; en dat meneer Hoekstra plaatsvervangend
conrector I^/as.
29 sept. Een of andere (tot nu toe nog onbekende grapjurk)
heeft alvast tr/ee bomen op de cour geplant. Vreselijk goeie
stunt als ze er maar niet a1lemaal zo bij gaan staan (A1-
leen voor ingewijden:) De rector is vandaag gezakl. voor het
diploma fietsenmaker I

Chronni e

h;
I-



O-rt - t


