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SCHOOLVERENIGING ja of neen ? 
Het rad van het studiejaar 1946-1947 komt al weer 
bijna tot stilstand. Over enkele weken gaat de bel: 
instappen, uitstappen, overstappen, blijven zitten. 
Een schooljaar is weer ten einde. De geschikte tijd 
voor een gewetensonderzoek. 
Was onze school een studiecentrum? 
Gaf onze school daarnaast al wat van een ideale 
school verwacht mag worden? Een zeer belangrijk 
element bij het beantwoorden van deze laatste vráag 
vormt het clubleven: 
Er is een artikel op de redactietafel gevallen, dat 
dit onderwerp met een scherp mes behandelde. Wij 
hebben het niet opgenomen. wet de guillotine be- 
reik je niets. ,,De knuppel in het hoenderhok" was 
een rake mep (zie T. L. no. 5, Jan. 1947), maar het 
rustig doorbladeren van deze Tolle Lege-jaargang 
bewijst toch ook, dat we geen ren met zieke kippen 
waren. Waarmee we maar willen zeggen: hoedt u 
voor overdrijving. 
Wat het sportleven betreft, zijn we van mening, 
dat de diverse Alliance-afdelingen uitstekend werk 
hebben geleverd: hockey-, tennis- en zwemclub 
waren springlevende verenigingen. En wanneer in 
September ook de voetbalclub zal herrezen zijn, is 
de sportring keurig gesloten. Of het turnen en wan- 
delen voldoende zal opnemen, zal de toekr~mst uit- 
wijzen. De genomen initiatieven konden in ieder 
geval niet door zieke kippen genomen worden, of- 
schoon een bloeiende vereniging als :,Natura docet" 
in een of ander oerwoud schijnt zoek geraakt. Het 
is onbegrijpelijk. De ,,Soos" was leen geniale vondst 
van enkele leerlingen, waarmee zij roos hebben ge- 
schoten. Laat de muziek echter niet ontsporeil. 
Sommigen zeggen: de Kleine clubs moeten verdwij- 
nen. Waarom? Wanneer enkele kleine groepjes zich 
graag rond schaakbord, vliegtuigbouw of postaegels 
verzamelen,-dan is de school blij hun  hiervoor de 
gelegenheid te  kunnen geven. Blijven over de grote 
culturele verenigingen: het eerbiedwaardige Cassi- 
siacum en het bevrijdingskind ,,K. en O!'. De oude- 
ren weten, dat vorig jaar deze jongste spruit een 
rumoerige, levenslustige blaag was. Dit jaar schijnt 
ze last van de mazelen gehad te hebben, al hebben 
enkele van haar afdelingen op zich heel goed werk 
geleverd. Practisch waren het echter onafhankelijke 
verenigingen. Een der leraren stelde onlangs voor 
om ,,K. en O!' nu ook maar juridisch op te  heffen; 
de zangclub en het Collegium ~ u s i c u h  moeten big- 
ven bestaan, terwijl de declamatie weer onder Cas- 
sici cum zou kunnen komen. Het lijkt ons uitste- 
helad om van Cassiciacum de grote vereniging van 
het gesproken woord te maken. 

En nu ons plan, of liever gezegd: het is een plan, 
door Pater Hutjens in de redactievergadering te 
berde gebracht. Uit de gedachtenwisseling bleek ech- 
ter, dat eenzelfde plan ook leefde bij enkelen van 
ons. We hebben ons er dan ook eenstemmig en met 
enthousiasme achter geschaard. Het komt ons voor, 
dat het noodzakelijk is, dat er iets tot stand komt, 
waarin de stem van de Trinitariërs, hun verlangens 
en wensen, duidelijk vernomen kunnen worden. De 
vorig jaar in het, zomer-trimester opgerichte Ly-. 
ceum-vereniging, overleed aan het begin van dit 
studiejaar plotseling. 
Wij stellen ons voor, dat, wanneer in de toekomst 
overal goede klassevertegenwoordigers worden ge- 
kozen of benoemd, die hun taak als een verant- 
woordelijke uitverkiezing beschouwen en niet als een 
last, eíi deze af en toe bij elkaar komen om de ver- 
schillende verlangens en initiatieven te bespreken, 
dat er dan iets heel moois op school kan groeien, 
nl. de lang verwachte eenheid en saamhorigheid van 
de gehele school. 

\ 
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OFFICIEEL 
De vacantie eindigt op 2 September. Alle Tri- 
mitariërs moeten dan om'9 uur aanwezig zijn 
in de Kathedraal voor de plechtige H. Mis bij 
heti begin van het nieuwe studiejaar. 
Op de nieuwe boekenlijst staat een verplichte 
agenda, uitgegeven voor de Augustijnencolle- 
ges. Maakt dus geen onnodige kosten door 

zelf een agenda aan te schaffen. 
Een heerlijke vacantie met een gave ziel en 
een gezond lichaam. Rector. 

AAN DE OUDERS VAN ONZE LEERLINGEN. 
Ik vestig er Uw aandacht op, dat voortaan 
op de Maandag-avonden van 18 tot 21 uur 
het Buiten-Bad van het Stoom-Bad te  Over- 
veen enkel toegankelijk is voor Heren en 
jongens. U zult begrijpen dat  het thans, nu 
de Directie aan ons verzoek gevolg heeft ge- 
geven, zaak is ook te laten zien dat 'er aan 
een dergelijke gelegenheid tot niet-gemengd 
zwemmen werkelijk behoefte bestaat. Ik zou 
dan ook gaarne zien dat U Uw jongens bij 
voorkeur op dat uur liet gaan zwemmen. 

Rector. 
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Deze 28 jongens imeer of minder, naa; gelang het 
aantal klassen) zouden de Lyceumvereniging vormen, 
waaruit een dagelijks n bestuur gevormd wordt, dat 
een nauw contact met de Rector onderhoudti 
Alle bestaande verenigingen zullen slechts kunnen - 
profiteren van dit actieve comité en nieuwe plannen, 
die onder-geen enkele competentie van bestaande 
clubs vallen, kunnen doar hen te* hand worden 
genomen. Ieder weet, waar hij zijn initiatieven kwijt 
kan. Via de klassevertegenwoordiger komen ze bij 
het dagelijks bestuur of ze worden door hem i n  de 
algemene vergadering gebracht. En omgekeerd wor- 
den berichten en  oproepen onmiddellijk door de 
klassevertegenwoordigers door de gehele school ver- 
spreid en, zo nodig, gepropageerd door ieder in zijn 
eigen klas. Er is ook geen enkel bezwaar, dat het 
dagelijks bestuur eens de klassevertegenwoordigers 
van onder-, middel- en bovenbouw apart bij elkaar 
roept. 
Noodzakelijke basis van alles blijft een prettige, 
eensgezinde klassegeest; de klasseleraar, de klasse- 
vertegenwoordiger .en zijn assistent hebben in deze 
een verantwoordelijke taak. 
Het is in de maatschappij nu eenmaal zo, dat la- 
gere regionen de gebruiken van de hogere kringen 
overnemen:vroeger was Mevrouw de titel voor een 
gravin of barones, tegenwoordig is iedereen Me- 
vrouw: en weledelgeboren wordt je tegenwoordig 
plotseling op 17- of 18-jarige leeftijd door een eind- 
examen H.B.S. of Gym. 
Zo ook zouden wij de Lyceumvereniging willen be- 
schouwen als het Corps van een Universiteit, waar- 
van het dagelijks bestuur de Senaat heet. Het is 
dan aok wel de grootste eer, die iemand kan over- 
komen in zijn Lyceumtijd, in deze Senaat te wor- 
den opgenomen. en op de klassevertegenwoordigers, 
waaruit de Senaat wordt samengesteld, straalt deze 
glans over. Voor de  nieuwelingen, die op school 
komen, lijken ons enkele minimumeisen noodza- 
kelijk om in de Lyceumvereniging te worden opge- 
nomen. Zij moeten b.v. het schoollied van buiten 
kennen en lid zijn van minstens één schoolclub. 
Een bescheiden ontgroening kan op zijn plaats zijn, 
alvorens 'de erenaam Trinitariër te mogen voeren. 
Weliicht zegt iemand: allemaal papieren organisa- 
tie, het loopt toch wel. wet dit laatste zijn wij h,& 
wel eens, maar misschien loopt het zo beber en wel- 
licht wordt de zelfwerkzaamheid en het  verantmor- 
delijkheidsbesef van de leerli~gen op deze wijze i 

gestihuberd, en de eenheid tussen Rector, leraren 
en leerlingen hechter. 
Het is best mogelijk, dat de Rector aLs verantwoor- 
delijk kapitein met ,dezei (gedachten niet accoord 
gaat, maar hij gaat er in ieder geval mee accoord, 
dat de kolommen van T. L. open staan voor ieder 
van ons, die deze schoolgemeenschap wil dienen. 
Wordt e r  echter onder jullie voor dit idee in het 
belang van onze gemeenschap gevoeld: je weet de 
Rectorskamer en je kent de leraren, met wie je 
eventuteel eerst eens nader een en and kunt be- 
spreken. gedactie. 

I Bestelt de boeken voor 
het nieuwe studiejaar 
tijdig bij : - 

Bòekhandel H. Coeberg k 
Ged.  Oude Gracht 74 

I Haarlem, 
I TeIefoon 1 104 1 - 19490 I 

REDACTIE-MEDEDELINGEN : 
PSEUDONIEM 

D e  Redactie verzoekt hiervan zo min mogeluk ge- 
bruik te maken en de bijdragen onder eigen naam 
te publiceren. Zij begrijpt, dat dit in een enkel geval 
onmogelijk is, maar dan moet de familienaam toch 
aan de Redactie bekend gemaakt worden. 

PRIJSVRAAG 
De oplossing van de Mei-prijsvraag luidde: 

,,ORDE E 3 i  NETHEID ZIJN DE KENMERKEN 
VAN BESCHAVING". 

E r  waren 27 ggede inzendingen. Door loting viel de 
prijs boe aan V. F'rencken. IV. 

JAARBOEK 1946-1947 
Met een ongelooflijk optimisme heeft de Redactie 
besloten wederom een Jaarboek uit, te geven. On- 
danks de minder prettige ervaringen bij de uitgave 
van het eerste Jaarboek opgedaan, meent de Re- 
dactie hiermee een groot schoolbelang te dienen. 
In  ieder geval wordt in de grote vacantie de copy 
persklaar gemaakt en wij hopen, dat jullie in begi 
September de druk mogelijk maken door &en voff 
doend wntal, inschrijvingen. 
Het pijnlijkst is de Redactie getroffen door het 
f it, dat verschillende leerlingen wel hebben inge- 
s& hreven op het Jaarboek 1945-1946. maar hun ver- 
bintenis niet zijn nagekomen. 
Mogen zij alsnog van hun dwaalweg terugkeren! 
Is het een idee fixe van de Redactie als zij meent, 
dat het een kostelijk bezit is, deze 5 of 6 jaar- 
boeken van de Lyceumtijd? 

ST. BONIFATIUS-LYCEUM TE UTRECHT 
Wederom is een nieuw contact gelegd. De Redactie 
van ,,Stemmenw, schoolorgaan van bovengenoemd 
Lyceum zag ergens in de Domstad enkele nummers 
van Tolle Lege. Zij sch~eef ons een zeer-waarderend 
oordeel over ons blad en verzocht om een ruilabon- 
nement. Hierop zijn wij natuurlijk gaarne inge- 
gaan. Wij publiceerden reeds vroeger de verschil- 
lende schoolbladen die wij uit binnen- en buiten- 
land ontvangen (zie Maart-nummer) . 
Deze lijst is al weer onvolledig en moet aangevuld 
worden met de Kennemer Lyceum Krant (Haar- 
lem), de H.B.S.-Koerier (Haarlem. Ie gem. H.B.S. B) 
en ,,Eigen Teelt" (Alkmaar, R. K. Lyceum). 

TOLLE LEGE NA DE BEVRIJDING 
Uit de brief van de Redactie van ,,Stemmenm ver- 
namen wij o. a., dat  op dit grote Lyceum na  de 
bevrijding pas drie nummers van het schoolblad 
verschenen .waren. Dit vervulde ons met enige trots. 
Ziehier een overzicht van T. L. met ppgaaf van het 
aantal pagina's: 
Sept. 1945: 4; Oct. '45: 8; Nov. '45: 8; Nov, '45: 2; 
Dec. '45: 8; Dec. '45: 8; Jan. 1946: 8;; Febr. '46: 8; 
Mrt. '46: 12; April '46: 8; Mei '46: 8; Juli '46: 12. 
Totaal 1945-1946: 94. 
Sept. 1946: 8; Oct. *46: 10; &v. '46: 8; Dec. '46: 16; 
Jan. 1947: 12; Febr. '47: 8; Mrt.-April '47: 16; Mei 
'47: 12; Juni-Juli '47: 16. Totaal 106. 

ER GEBEUREN. . . . . . 
veel meer leuke en interessante dingen op school 
dan de Redactie kan achterhalen. Iedere klas heeft 
haar binnenpretjes. Laat de l'ezers meegenieten en 
werp uw berichten voor Kroniek en Wespensteken 
in de T. L.-bus. 
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EEN HARTELIJKE GELUKWENS . 
aan alle Trinitariërs, die het einderramen met goed 
gevolg aflegden. Houdt de vriendschapsband aan 
door uw abonnement op T. L. te continueren. 

EEN PRETTIGE VACANTIE 
wenst de redactie aan de vermoeide leraren en leer- 
lingen, in het bijzonder aan alle m,edewerkers van 
T. L. - 
IN SEPTEMBER 

, 
--. 

komen alle Trinitariërs naar school met een adver- 
tentie voor T. L. ( 5.-, f 3.+, f 2.-). 
De Redactie gelooft er niets van. Wel te rusten. 

DE ILLUSTRA!lTES IN  DIT N U M m R .  
Tot onze spijt zijn de foto's van de Jamboree- en 
Actie Eigen Werk tentoonstelling niet tijdig klaar- 
gekomen. Wij bewaren ze voor het Jaarboek. 

DE TRAM 
Wet een onderdrukte geeuw rolt een leerling van 
het Triniteitslyceum, die ergens in Hillegom of Sas- 
senheim woont, 's morgens om half zeven zijn bed 
uit. J a . .  . . deze knapen hebben een zwaar leven. Als 
de Haarlemmers nog lekker op één oor liggen en 
nog kunnen dromen van een aanstaand Meetkunde- 

C feest, zitten zij al in de harde werkelijkheid. En 
's morgens om half acht staan R reeds met droef- . geestige gezichten op- de tram te wachten. Die 
tram - dat is een kruis. Met luid gegier komt zij 
reeds de bocht omgestoomd. De damp slaat er af, 

z6 v01 is ze deze morgen weer. Ook hangen er al 
aardige trossen aan voor zo vroeg op de dag. Men- 
sen, die half slapend, zich aan elkaar vastklemmend, 
buiten boord hangen, en er zo nu en dan met een 
zucht van verlichting afvallen, om dan rustig op 
de 'grond te blijven doorslapen. U begrijpt dat 
onder zulke omstandigheden vele mensen moeten 
blijven wachten. Meestal laten deze knapen dan ook 
een tram of wat voorbijgaan, omdat ze er met de 
beste wil van de wereld niet meer in kunnen. Wel 
hebben sommigen van hen het eens geprobeerd om 
met zoin tram mee te komen, maar ze zijn er ge- 
kneusd uitgevallen, en allemaal, onder het uiten 
van een droeve snik, zijn ze van dit leven geschei- 
den, hun laatste groet met brekende ogen en ster- 
vende mond aan hun leraren mompelend. Zo tegen 
een uur of negen als de ergste drukte wat 
geluwd is, Ininnen ze zonder levensgevaar de tram 
betreden. Hier laten ze dan met lodderige ogen 
hun kaarten knippen en doezelen weg; de een staat 
met zijn rug tegen een dikke dame geleund, die 
dit, door de omvang van haar lichaam, niet eens 
merkt. Pas als zij door de Hout op de Dreef komen, 
komt er wat leven in en staren ze vol belangstelling 
naar de schone omgeving! Op de Grote Markt aan- 
gekomen, schudt de conducteur ze één voor één wak- 
ker en ze verlaten de tram. 
Verder nog te vermelden, dat ze aIs zeldzame uit- 
zondering wel eens op tijd op school komen. 
Het eerste doel dat mij bij het schrijven van deze 

-bijdrage voor ogen stond, was natuurlijk de ver- 
hoging van de luister van ons aller zeer geliefd 
schoolblad. 
Of ik hierin geslaagd ben, laat ik aan de beoorde- 
ling van de lezer over. Mijn tweede bedoeling was 
bij de leraren enig begrip te wekken voor het wrede 
lot van ons arme forensen; voor de zware offers, 
die wij brengen om onze dorstige geesten aan de 
bron hunner kennis te laven. 

H. Schepers, 3 B. 

Uet eind van Dieter 
* . a  

,,Nog twintig maar, dan ben ik klaar!" 
Zo is 'de vrek zijn. streven, 
Maar hij is oud en kan niet meer. 
Zou hij 't millioen niet meer beleven? 
Helaas! De gierigheid verkort z'n tijd. 
Al 't vlees is van zijn botten. 
En achter hem staat zoontjelief 
Met 't zielig eind te spotten, 
Zijn vreugd is groot om Pieters dood 
De koning van de tonnen, 
De grabbelaar en centenvrek 
Een plutocraat in zilve~bonnen. 

r( 

En met de dood een naamgenoot 
St. Pétrus, de deur der hemelrijken. 
Of hij ook nu weer grabbelen kan, 
Dat kan geen mens bekijken. 

Cevas ~bfbeen.  



Het straattoneel zonder geluiden is een bos zonder 
vogels. En zoals er ook bossen zonder vogels be- 
staan, zo zijn er natuurlijk ook straten, die volkomen 
stil zijn, straten, waar als het ware een eeuwige, 
vreedzame rust hangt. i 
We laten de bossen zonder vogels schieten en .zuilen 
nu liever de vogelrijke bossen doorkruisen. 
De verschillende straatgeluiden passen bij de ver- 
schillende straattonelen, zijn er dikwijls onafschei-, 
delijk aan verbonden. Niemand zal zich een kermis 
zonder veel geschreeuw, getier en muziek kunnen in- 
denken. wieza l  daar het snerpende gegil der draai- . 

molens, het luidruchtig aanbieden der overvette 
oliebollen, het ons voortdurend schrik aanjagend 
geklap van ,,de kop van Jiut", het schieten in de 
schiettent, en het rammelen van een bel, die het 
einde van een heerlijke tocht door het luchtruim 
aankondigt, willen missen? Wie geniet niet van het 
kind, dat  zijn Moeder om een ,,ijssie" zeurt of een 
pas gekregen toeter inblaast, van de  jongen, die 
de schitterende rode. ballon van een kind doorprikt, 
wat ten gevolge heeft, dat de mama van het kind 
een scheldpartij tegen de schuldige jongen opzet, die 
evenwel van niets weet en al weer verdwenen is? 
Onze reacties op straatgeluiden hangen natuurlijk 
van vele verschillende omstandigheden af. Zo her- 
inner ik me heel goed, dat gedurende het tijdperk 
van de grote school ik op Koninginnedagen en der- 
gelijke, bij het horen van de eerste klanken van 
een of ander muziekcorps niet meer te houden was 
en ik die optocht moest en zou gaan zien om dan te  
kunnen genieten van de heerlijke feestklanken en 
van ,de zich uitslovende, meestal dik-opgeblazen 
muzikanten. 
Dit zijn van die aheerlijke geluiden, die tevens zo 
verschrikkelijk kunnen zijn. Want hoe gezellig een 
kermis ook kan zijn, niets echter is vervelender dan 
thuis dagenlang dat  voortdurende gejengel te horen. 
En hoe walgelijk is het om de heerlijke rust van 
een prachtige Zondagmorgen t e  horen verstoren 
door een of andere fanfare, of door het roffelen 
van trommels en het schallen van trompetten. 
Al deze geluiden, die wij dikwijls zullen kunnen 
horen, behoren echter bij de ,,bijzonderev geluiden, 
ter gelegenheid van een of andere gebeurtenis, en 
zullen zich niet dagelijks herhalen. 
De ,,dagelijksep geluiden zullen ons niet opvallen 
als een bijzonderheid, we zouden ze alleen maar, 
wanneer ze er niet waren, missen. Ze hebb'en dik- 
wijls hun eigen aantrekkelijkheid. Sommigen ook 
zullen we in  het begin vervelend vin\den, later on- 
uitstaanbaar en als ze ingeburgerd zijn, hebben ze 
iets eigens, iets karakteristieks. en willen we ze 
toch niet meer missen. 
Wanneer we in de herfst langs de donkere grachten 
van een oude stad dwalen, wanneer de bruingele 
bladeren opwaaien, neerkomen en eindelijk in het 
water neerdwarrelen, wanneer de donkere wolken- 
partijen de duisternis nog eerder doen invallen, dan 
is het het juiste ogenblik om te genieten van een 
ordinair pierement, dat dan weer meer nabij, dan 
weer verder af hoorbaar is. 
Hoe heerlijk is het om eens even een hofje, midden 
in de stad gelegen, binnen te schieten en dan te 
genieten van de rustige sfeer, welke tussen de muren 
van het binnenplaatsje hangt, en waar we slechts 
heel in de verte het straatrumoer kunnen horen. 
En wanneer we in Amsterdam komen, dan is dat 
slepende geluid van de tram, dat hoog begint en 
als het ware naar beneden glijdt, zo kenmerkend 
Amsterdams. We zijn blij als we thuis rustig zitten 

Cliché Haarlems Dagblad 

en zo min mogelijk zullen horen van alles wat @- 
~ a a i  is, maar wanneer we in Amsterdam zijn, dan 
moeten we dit geluid horen. Onuitstaanbaar i$ de 
man, die hele tijden met zijn valse harmonica in je 
straat blijft hangen, als maar dezelfde deuntjes uit- 
zuchtende, om dan de volgende week terug te komen, 
zonder een enkele wijziging in zijn repertoire. En 
toch is hij een van de persoonlijkheden van onze 
straat geworden, die we nu volledig aanvaarden. Ik 
herinner me nog enkele van die persoonlijkheden, 
die vroeger dagelijks in onze straat kwamen, en die 
we nu helaas nog maar weinig zien. 
Dat begon dan om negen uur, wanneer onze vod- 
denman door onze straat reed. Afwisselend bellend 
of met een harmonieus geluid roepend om de be- 
woners van onze straat op te wekken hem een of 
ander voorwerp af te staan. Ik kan me niet herin- 
neren, dat  de man ooit iets is machtig kunnen wor- 
den, hoewel .hij het jarenlang geprobeerd heeft. 
Deze man werd opgevolgd door een paar oude en 
goedige bakkers, die de bekende klap, veroorzaakt 
door het laten dichtvallen van hun karren, als het 
enig eigene konden beschouwen en een paar zin- 
gende en zwierig slingerende sl&~gersjon,gens, die 
mijn leermeesters geweest zijn voor de meest popu- 
laire straatlieaes. Omstreeks 12 uur kwam onze 
schillenboer de straat onrustig maken. In een ge- 
stadig tempo werd bij ieder huis aangebeld, terwijl 
de man zich eveneens aankondigde door het roe- 
pen of liever schallen van zijn beroepsnaam, waar- 
bij hij dan het ,,boer" een geweldige tijd wist aan 
te  houden. Dit uithoudingsvermogen is, geloof ik, 
wel vele schillenboeren eigen. Zo nu en dan kwam 
er omstreeks dezelfde tijd een fruitman, die met 
een bijzonder hoge en hese stem zijn waren aan- 
prees en tevens de prijs er van aankondigde. Deze 
man was nu in tegenstelling met &e schillenboer 
vrij kortademig, wat ten gevolge had, dat zijn ,,spijs- 



De Tien-Scholen-Tocht (NO. 4) 

* j  SANCTA MARIA" 
X 

Deze keer Voerde de Tien-Scholentocht ons naar 
Dreef 22: Sancta Maria. 
Nadat wij door de rectrix, Zr. Christiana, vrien- 
delijk ontvangen waren, deelde zij ons over het ont- 
staan van de school het volgende mede: In  1931 
werd begonnel? met een Gymnasium in de Koning- 
straat: 18 leerlingen. Dit liep in het begin tamelijk 
vlot, zodat in 1932 reeds door plaatsgebrek het hui- 
dige gebouw werd gekocht. In 1935 kwam de M.M.S., 
die reeds in 1926 was opgericht, ook in het gebouw 
op de Dreef. 
Toen werd de school, nadat gebleken was dat  de 
beide richtingen niet naast elkaar konden blijven 
staan, omgevormd tot een Lyceum. I n  1938 bleek 
er ook animo te bestaan voor een B-afdeling van 
het Gymnasium, zodat bij het begin van dat school- 
jaar ook deze afd. gevolgd kon worden. 
Het clubleven wordt hier geleid door een overkoepe- 
lend lichaam, V.I.V.O.S. genaamd. 
Aan de& naam is nog een kleine bijzonderheid ver- 
bonden. Er was nl. een prijsvraag uitgeschreven om 
tot een naam voor deze schoolvereniging te komen. 
Er waren verscheidene goede in zendingen. waar- 
onder de naam ,.biëncorf,". Aan~ezien een ,,bi." 
echter een mannelijk insect is, kon deze naam niet 
worden aangenomen en werd de schoolvereniging 
,,V.I.V.O.S." gedoopt. 
De verhouding tot de andere clubs is, dat V.I.V.O.S. 
die. clubs bij eventuele uitvoeringen financieel steunt. 
Verder bestaan er nog een zangclub ,,De Darniaa- 
tjes" en verscheidene sportclubs. De halve dagen 
les bevallen ook hier goed en er wordt bovendien 
nog hard gewerkt ook. Het docentencorps telt 24 
leden en het aantal leerlingen bedraagt 326. 
Over de onderwijsvernieuwiñg sprekenud, gaf Zr. 
Christiana als haar mening te kennen. dat deze 
door de leraren zelf moet worden bewerkt. vooral 
het aankweken van verantwoordelijkheid en zelf- 
standigheid is volgens haar een eerste eis. 
Nu kwamen we op het punt Interscholaire en samen- 
werking met andere scholen. Haar mening hier- 
over is dat, indien op school een intens clubleven 
heerst, er niet veel tijd meer overschiet om ook 
neg andere dingen te doen. De schoolclubs komen 
dus op de eerste plaats. En over de verdere samen- 
werking sprekend, noemde de rectrix toch als eerrte 
het Triniteitslyceum. Het is bekend dat Alliance- 
Hockey van S. M. alle medewerking ontvangt. 
Ook met scholen buiten de stad houdt S. M. wel 
contact, o. a. door'sportwedstrijden. die in de Paas- 
vacantie werden gespeeld tegen het R. K. Meisjes- 
lyceum in Amsterdam. Maar dat S. M. wel de~eliik 
meedoet, bewijst wel de deelname aan de ~ o o f i -  
declamat.iewedstriid. De ~rovinciale wedstrijd werd 
gehouden in de aula van deze school. Er werden 3 
meisjes en 3 jongens uit N.-Holland afgevaardigd, 
waaronder Marjolein Francken, om d'eel te nemen 

kaart" in een razend snel tempo opgelepeld moest 
worden. wilde hij (en daar stond hij op) niet meer 
dan èèn slok lucht tegeliik verbruiken. 
De drukte bereikte zijn-hoogtepunt, wanneer de ver- 
schillende scholen en kantoren ook nag uitgingen. 
De middagrust werd zo nu en dan alleen vërstoord 
door de vuilnisman en een orgeldraaier, die evenwel 
weer spoedig verdwenen, nadat de buit was binnen- 
gehaald. 
Dan was het weer stil in onze straat. 
Wat is het heerlijk door een bos met zoveel zingende 
vogels te wandelen. . . . Osmar. 

aan de verdere selectie in Leiden tussen N.-- en Z.- 
Holland. Hier viel ze af, maar zij, die in Leiden 
gestrand waren, mochten toch bij de eigenlijke de- 
clamatie-wedstrijd in het Muiderslot aanwezig zijn, 
Op een vraag over het ondergronds verzet tijdens 
de oorlog roemde zij het werk van enkele docenten, 
die, met inzet van hun persoonlijke vrijheid, voor 
de goede zaak hebben gestreden. Ook voor de meisjes 
had ze alle lof voor hun kordate en flinke houding 
tijdens de laatste maanden van de oorlog. 
Op een vraag over de uitbreiding van de school, 
verzekerde zij ons, dat er ~ e k e r  geen les gegeven zal 
worden in het ,,Huis met de beelden". Weliswaar 
heeft het bestuur het terrein achter dit huis aan- 
gekocht. maar er'zullen nog wel enige jaartjes ver- 
lopen voordat ter gebouwd kan worden. Ten slotte 
leidde zij ons door de school rond. Vanaf de kelder 
tot de zolder hebben wij een kijkje mogen nemen 
in de ,.lokalen", waarin de lessen worden gegeven. 
Hier bemerkten we ook nog de gezellige aula, waar- 
in de academia, de debatingclub, haar vergaderin- 
gen houdt. Beneden in de hal gekomen bewon- 
derden wij nog het prachtige mozaiek, ter nage- 
dachtenis aan de vroegere rectrix Zr. Hortense. 
Nadat wij vervolgens de rectrix hadden bedankt voor 
de hartelijke ontvangst, namen wij afscheid van 
haar en bevonden ons weldra weer op de u allen 
welbekende Dreef. J. v. Daal, I V  

VWhpikkur ui WcspewtJteh 
In verband met de eind- en overgangsexamens zal 
er ook een ,,Eigen" Triniteitslyceum-kerkhof worden 
aangelegd. Het onderhoud der graven is aan de lera- 
ren opgedragen. 

Lr.:: ,,Wat was het eerste voorrecht da t  de plebejers 
in Rome kregen?" 
Ln.: ,,Ze mochten twee volkstribunes bouwen.?' (His- 
torisch.) 
- 

Rij de promotie van 7 Mei en de verdwenen baard: : 
Do not al1 charms fly 
a t  the more touch of cold philosophy? 

Keats. Lamia. 11. 229. 
O 

De dakpannen van Sancta Maria fluisterden dat men 
vergeten had een kindermeisje aan te stellen voor 
de Trinitariërs bij de schooluitvoering van V. I. 
v. o. S. 
Hopeloze ouders met hopeloze kinderen, proficiat, 
ze zijn er blijkbaar weer: kindermeisjes; ze spreken 
zelfs Latijn. Verdere inlichtingen: Dreef 22. 

Lr.: .,Noem een bekende Engelse h>ilige en een be- 
roemd geschrift van hem." 
Ln.: ,,Thomas a Kempis met ,,De achtervolging van 
Christus". (Historisch). 
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De stam van Benoît Labre vierde 
zijn 121/2 - jarig bestaan met een 

15 Februari. Gezeten op een donker zolderkamertje, 
kregen twee leden van de Stam van Benoit Labre 
he6 lumineuze idee om een Jamboree-tentoonstelling 
te organiseren. Op de eerstvolgende stamavond werd 
het plan voorgelegd en wild enthousiast werd be- 
sloten: We doen het. Wat je op een dergelijke ten- 
toonstelling moet ten toon stellen, hoe je een Jam- 
boree-tentoonstelling in elkaar moet timmeren: we 
wisten het niet, maar toch: het moest doorgaan, 
het moest slagen. 
Er werd begonnen met het schrijven van brieven 
naar bijna alle landen, 'om foto's, affiches en ge- 
gevens over de verkennersbeweging door te zenden. 

1 Na twee weken t e  hebben gewacht kwam er van 
hier en daar een vriendelijk antwoord, maar..  . . 
bijna-niets werd toegestuurd! Er moest anders aan- 
gepakt worden, radicaler, het buitenland moest iets . 
van ons enthousiasme ingespoten krijgen en daarom 
maakt er één het plan naar Frankrijk en Engeland 
te liften, ja: te liften. 
31 Maart om acht uur 's morgens start hij, 's avonds 
om half elf klopte hij aan bij een bevriende relatie 
in Lille! De Fransen stonden verbaasd over een der- 
gelijke durf (liften noemen ze: itineraire auto-stop). 
De volgende dag hebben ze hem naar Calais gebracht 
en zijn overtocht naar Engeland betaald. In  Londen 
werd het Internationaal Hoofdkwartier wakker ge- 
schud en gaf volle medewerking. Terug uit Enge- 

, land is hij naar Parijs gegaan naar de ,,Association 
du Jamboree" om gegevens over Moisson. Veel had- 
den ze nog niet, maar wat ze hadden, kreeg hij 
mee. En toen beladen met bluib liftend naar 
Haarlem. 
De Nieuwe Haarlemse Courant had er lucht van 
gekregen en ging op informatie uit: het gevolg was: 
een artikel met grote kopletters. Na zo'n artikel 
móést er doorgetast worden. Alle vrije tijd (en mis- 
schien nog wel méér dan vrije tijd) hebben we ge- 
werkt, dat de stukken er af vlogen. De medewerking 
van het buitenland kwam binnen. Pe Franse am- 
bassade zou zelf een apart lokaal inrichten. Films 
weaden toegezegd uit Engeland, Frankrijk, Amerika 
en Zwitserland. Iedere dag bracht de post een brief 

- of pakket met vreemde postzegels! Zo moest het 
gaan. 
Op zijn tocht naar Frankrijk had onze lifter een 
koor van leiders en leidsters in Lile ontdekt; onmid- 
dellijk werd het geëngageerd. Waar hoe moesten ze 
in Nederland komen? Er moest een Franse spreker 
komen, die ook Nederlan,ds kende. Wie moest dat 
doen? Re ene Franse brief na  de andere ging de 
deur uit. Toen het niet snel genoeg ging, werden 
de brieven veranderd in telegrammen. Totdat ein- 
delijk de !dag voor de opening uit Frankrijk het be- 
richt kwam: Accord Nous arriverons a Rotterdam 
11.58. Een ~ a k  van ons aller hart! 
~nder tusseh  werd op de stamhut de tentoonstelling 
rrevomd. Ook hier: hoe moesten we klaar komen? 
Ïeder zei: Komt voor elkaar. Niemand geloofde het. 
Vrijdagmiddag voor Pinksteren om twee uur werd 
begonnen en 's nachts doo~gewerkt tot Zaterdag- 

middag 3 uur: de tijd van d,e officiële opening. Hoe 
het gebeurd is, weweten het niet meer, maar hmet is 
klaargekomen. Even te voren waren de  Fransen 
gearriveerd, vergezeld van de commissaris van Lille 
Sud: Ie docteur Lebecq en chef A. Moutonnet, die 
verbonden is aan het Nationale Hoofdkwartier te 
Parijs. In aanwezigheid van vele genodigden uit de 
verkennerswereld werd om drie uur de tentoonstel- 
ling plechtig geopend. 
Na een inleidend woord van onze oubaas Kramer en 
de -volksliederen van beide landen, sprak Pater Rec- 
tor als gastheer een gelukwens uit voor onze stam 
en een woord van welkom aan onze Franse gasten 
en nam de Hoofdcommissaris, baron H. van Voorst 
tot Voorst, het  woord om hiermede de tentoonstel- 
ling te openen, na  de Moisson-knoop losgemaakt te 
hebben. De genodigden maakten een rondgang door 
de verschiIlende lokalen. In het ontbijtlokaal was 
uitgebeeld #de Jamboree van Vogelenzang en Moisson 
In klas 4 B 2: de verkennersbeweging in  het buiten- 
land. In  klas 5A: stand van de Franse ambassade. 
En de leraarskamer was leeszaál, allerlei literatuur 
uit het buitenland. 
Na de bezichtiging trokken we naar de aula waar 
het. Franse koor zijn eerste concert gaf. Begonnen 
werd met de beide volksliederen. Daarna werd het 
nieuwe Jamboreelied ten gehore gebracht, tevens ver- 
schillende mars- en volksliederen. Zij hadden mee- 
gebracht de grote Franse Jamboreefilm 1947: ,,Jeu- 
nesse du Monde", die vervolgens vertoond werd. In 
gebroken Nederlands nam toen chef Moutonnet het 
woord, om ons iets te  vertellen over de prachtige 
beweging in Frankrijk van de Scouts de France, 
over Frankrijk en Moisson. 
De oprichter van onze Stam, pa%er Leopold Verhagen 
O.E.S.A., was speciaal uit Eindhoven overgekomen 
en bood de Stam als geschenk aan een reliquie van 
St. Benoît Labre, die hij van Z. Em. Kardinaal de 
Jong had ontvangen. Dit geschenk werd met oor- 
konde aan de oubaas overhandigd. 
Hiermede was 'de officiële opening afgelopen. Om 
7 uur werden de deuren voor het publiek geopend. 
Gedurende drie volle dagen brachten ongeveer twee 
duizend mensen een bezoek aan onze tentoonstel- 
ling. Overdag draaiden ieder uur in ede aula films, 
die het verkennersleven uitbeeldden, o. a. de Jam- 
boreefilm 1937. "s Avonds brachten onze Fransen 
de zaal in enthousiasme met hun zang en volks- 
dansen. Op Tweede Pinksterdag zijn hun liederen 
door de K. R. O. op platen opgenomen en werden 
op Triniteitszondag uitgezonden. Allen. die hen ge- 
hoord hebben, genoten opnieuw van hun eenvoud 
en charme. 
Derde Piliksterdag hebben we onze Franse vrienden 
in Amsterdam uitgeleide gedaan. Zij zongen ons 
toe: Au revoir. Ja, inderdaad: tot ziens in Augustus, 
in Lille, Parijs en Moisson. 
Die dag is de tentooiistelling gesloten. Maar hier- 

'mede was het  werk nog niet af! De volgende mor- 
gen moest in de aula het schriftelijk examen Ggm- 
nasium beginnen en in de lokalen de wetenschap 
weer gediend worden. 
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LJLLE, 10 - 6 - 1947. 

Chers frères Scouts du clan de Benoit Labre! 
Cést pour nous une page inoubliable Ele notre vie scoute que notre séjour parmi vous à Harlem et 

ce fut p u r  nog Parents et Amis, venus ntous cherch* en e r e  de Lille à nlotre retour de Hollande, 
une grande joie que dapprendre quel acceuil mus  nous aviez reservé. 

Prodige admirable que cette fraternité créé par notre ,appartenance commune au Scoutisme de 
Baden Powel1 et particulièrement au Scoutisme Catholique. A notre arrivée à Harlent, m u s  ne connais- 
sions rien de la Hollande, n m s  ne vous connaissions pas, mous ne parlions pas h même langue, et cepen- 
dant neus sommes t m b é  dans les bras les uns des autres, en rdant, tout simplement parce que nous 
avions la meme loiet  prononcé te meme Promesse* 

Comment -uous dire notre reconnaissance p u r  l'acceuil si chaleureux que vous nous avez resewé, 
tant &ns iwtre College que dans vos familles; quand nous nous ~ehwrvons maintenant entre nous, les 
dix membres de notre chorale, nous athons l'impresswn dávoir vécu un rêoe èt nous ne parlons que 
de notre prochaine rencontre. I 

Notre.joie est grande, si ngus avons pu vous intresser par nas chants et j'espère que vous avez 
retenu ,,La main dans la Main" - ..La Belfe Fille" - ,,Allons les Amis, faut partir". 

Je vais envoyer a tnotre cher Aumonier, le Père Vaadalon les paroles et la musique de. chants: 
j'espère ainsi que, si Ze Bon Dieu permet que m u s  nous retrouvions, nous puissions fous ensemble chankr 
d'un mieme ooeur. 

En attendant ce jour prochain, chaque fois que nous chanterons à Lille ces chansons qui vous ont 
plu, nous aurons toujours l'impression que vous êtes 12, pres de nous, nous soutenant de .,l9 chaleur de 
votre v~oix". Ainsi le Groupe Bemit Labre de Harlem aura scellé une solide amitié avec les Scouts de 
France de Lille-Sud, 

Ces trois jours passés parmi vaus nous ont permis de découvrir votre Rays, de constater que les 
Hollandais, reputés si froids, étaienf. aussi enthousiastes que nous, de mesurer votre krce de caractère, 
la solidité de vos traditions familiales, l'énergie et f'intensité de votre Foi. Pour Mut cela, nous ramenons 
de Hollande un grand exemple à suivre. - ,r - 

Personnellement, j'ai &té tres ému iorsque, le Dimanche.de la ~ e h t e c ~ t e ,  nous avons pu rhan'ier 
d'une même voix. en vatre C&thédrale, notre Credo: les mofs: ,,Et Unam, S,anctam, Catholicam et 
Apostoilicam Ecclesiam . . . ." prenaient tout leur sens. Emotion et reconnaissance, brsque le lendemain. 
i1 m'a été permis, avec le chef Kramer, de servir la Messe au cher Père Vandalon. Emotion d'un autre 
ordre, mais frès pmfotade aussi, que celui de prier pour nos &ux Pays, sur les tombes de vos fusillés, 
dans les dunes de Bloemendaal. 

t Emotion enfin l o r ~ ~ u ' a u  moment de nous quitter, sur le quai de la gare d'Amstenlam,í nous 
avons cltanté une dernière fois ces ~aroles si bien appliquéeseaux tiltimes moments que nous passions 
ensemble. 1 / I ,  

,,Allons les Amis, faut partir! Allons, les Amis, et Merci! 
Faut s'en aller à la maison, -r Pour le secours de votre bras 
la tête pleine de chanwns, pour la chaleur de votre voix, .. 
Et k coeur plein de smvenhs! . Qui suf chasser @US les smcis! e -- . 

Allons, les A d s ,  à bienk%! 
votre chemin, notre chemìn, ,. - 
Qui peut douter qu'un jour prochain, ' 
Ils ne se croisant de nouoeau. 

~ A i l o n s .  les Amis, à bientöd 

AUGUSTIN LEBECQ, 
C. D. Lille-Sud. . 

Er warenrv6ór de tentoonstelling zoveel bezwaren Tot slot moeten we nog dankaar vermelden, dat 
riit de weg geruimd, voor deze moeilikheld stonden de leiding van ons Lyceum een gift onder ~ ~ u v e r t  ' 

*we ook niet. Om 5 uur 's morgens was er niets meer aan de jubilerende Stam heeft overhandigd. 
te zien van het heerlijke spel van verkennen, niets Stam van Benoft Labre. 
meer dat kek op een Jamboree-tentoonstelling. 
Met heel veel genoegen en dankbaarheid kunnen y 

we op deze dagen terugzien. Ze zijn prima geslaagd Voor alle Schoolartikelen en Kantoor- 
en daarin hebben onze Franse gasten een groot benodigdheden 
aandeel gehad. 
We zouden nog vele enthousiaste regels kunnen 
schrijven over deze dagen: ,,over alles wat de man- 

J. ft. de Werd 
sen ons vertelden, over hun ideeën, hun inzichten, KLEVERPARKWEG 4 
maar commissaris Lebecq heeft beloofd zelf zijn 
indrukken weer te geven. 
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Ja, hier zit ik dan op (mijn Mmer en lees, hoe langer overtuigd, dat die boer aarcfig opgelucht was toen 
hoe meer beschaamd en met blozende kaken, het we tegen 10 uur opkrasten. Na ongeveer 10 minu- 
verhaal nogmaals over. Ik moet aan Noud de eer ten lopen kwamen we aan de  grenspaal. Maar bij 
geven, zoals trouwens aan alle journalisten, dag-hij die grenspaal stonden twee Duitse soldaten een ci- 
uit sobere gegevens een mooi verslag kan samen- garet te roken. Ik dank 0. L. Heer nog beden ten 
stellea. dage voor 'die cigaret. Miet een grote boog liepen 
Een $ding ontbreekt echter. Hetgene wat ik heb mee- we met ingehouden adem (zo bang waren we toen) 
gemaakt, zal voor jullie h i v  op school als iets rond tot we bij een anders grenspaal kmmen,  
fantastisch schijnen. Dat kan ik m'e dan ook leven- met daarachter een bordje, waarop we m~et moeite 
d i j  uoorstellen. Vergeet echter niet, dat wat jullie in het donker ctrrtcijferden: ,,EisdenM. Dan maar 
gelezen hebt, meegemaakt is, niet door één, neen, weer terug in nog een ander boogje. 

e door duizenderi andere jongens van jullie eigen leef- horloge één uur en we waren er tijd. Ga alleen maar eens jullie zelf na. J'e toetst wel zeker vall d;i; 'r\e een heel eind al iii België je te  weinig aan je zelf. Hoevelen onder jullie , In de ;epte zagen we een flauwe lichtglans. hebben geen prachtig werk gedaan Onder de be- Daar zun LVe ~ ~ ~ e ~ g e s t a p t  en zagen in  een schuur zetting. Velen van jullie leeftijd zullen nooit meer een man in hurkende houding naast koe. op schoolbanken zitten, waar jullie je soms 
verveelt. Hoe mooi is toch het leven, als je nog 'p de deur en de die de waoht 
op school bent. Je gaat naar school, maakt je huis- moest de deed Ons met een ver- 
werk en doet je Dat is wat er van je wonderd gezicht open. We dachten practisch beiden 
wordt verlangd. tegelijk: Zullen we hem vertellen wat en Wie we 
Dit wil ik speciaal even naar voren brengen, om bij zijn? Maar we hebben niets hoeven t e  zeggen. De/ 
sommigen de zucht naar avontuur ietwat te beper- man keek Ons lang aan en vroeg toen Of wij die 

ken. Om jullie echter niet alleen h e t  leuke, het twee waren, die boer N. zo goed kenden. Hu vroeg 
spannende, het aantrekkelijke van zo een tocht naar Ons Ook wat en waar we in lang 
Engeland te laten kennen, maar het echte, het gebleven waren. We waren nl. Pas 10 minuten gaans 
,,rauwe, ongepoiijste~~,.. zalik trachten jullie het in België! Na een paar k ~ ~ e n  hete melk, doken 
relaas te geven van mUn tocht naar Engeland. we tevreden in een bedstede. De volgende morgen 

wisselden we ons geld in bij de boer en kregen op- 
Coevorden-Londen dracht om naar Luik, Bressoux, te gaan en ons te 

Ten gevolge van omstandigheden vatten op een melden bij de onderpastoor Moors. De afstand naar 
goede dag 2 jongens van de H.B.S. te Coevorden Luik was 26 km en het locaaltje van Visé af werd 
het gewaagde plan op om te zien of ze naar En- gelukkig niet $gecontroleerd. Holland was in onze 
geland kontden komen. De moeilijkheid was het gedachten al reeds ver achter ons toen we in Luik 
geld, papieren en de eventueel te volgen route. Na arriveerden. Bressoux scheen een onderdeel van 
veel beraad werd besloten via Belgie, Frankrijk, om Luik te zijn. Nu, h& er te komen. We deden als 
in Spanje te komen en daar met behulp der Neder- volgt: we liepen achter mensen aan, luisterden wat 
landse ambassade naar Engeland over te steken. voor taal ze spraken en na  veel geloop hoorden 
Zo vertrokken dan Riek ten Cate en  schrijver dezes we een jongemeisj,esstem in het Vlaams een af- 
op zekere morgen voor hun verre tocht. Thuis had- spraak maken voor de ,,Cinema" met een jongm'an. 
den w2 uit vtiligheidsoogpunt niets verteld. Wat er Dit was de kans. Misschien wel wat2 al te vlug 
dan zo in je hoofd omgaat, is bijna niet te beschrij- vlogen we op haar af en Riek vroeg in zijn beste 
ven. Langzaam zagen we de spits van de kerktoren imitatie-Vlaams of Bels: ,,Wede ge ók hoe we van 
van ons stadje verdwijnen en de bekende streken hier naar Bressoux komme motte?" H'et scheen wel 
waar we langs reden en wisten dat we die zouden een goed surrogaat te zijn want we werden vrien- 
verlaten, stemden ons weemoedig. We keken elkaar delijk naar een tram verwezen en  aangeraden mee 
eens goed aan en beseften toen pas eigenlijk wat te gaan tot de  Terminus. Na ongeveer een uurtje 
we deden. In  Zwolle zijn we eventjes langs 'n paar arriveerden we bij de kerk van Br,essoux. Duitse sol- 
kennissen geweest, maar vertrokken reeds spoedig daten, die in- en  uitstapten, jmgen ons de dood- 
weer naar het Zuiden, naar Maastricht, waar des schrik op het lijf, als ze ons aankeken. Het leek net 
nachts overnacht werd in het Franciscaner klooster. of iedeaeen ons opnam en wantrouwig aankeek. 
De volgende morgen was het vroeg dag. Trouwens. Toen een Mof mij om vuur vroeg, kreeg ik bijna een 
we waren al wakker ook; door het ongewone kon- hartsverduistering en het klamme-zweet brak me 
den we toch bijna niet slapen. Het is erg vreemd uit. Toen hij bovkndien een cigaret (merk ,,Bali", 
als je, in  plaats van 'door je moeder, door een pater made in England) offreerde, durfde ik niets anders 
gewekt wordt. We hadden een stevig ontbijt en dan hem aan t e  nemen en toen hij daarop nog een 
met de bus ging het nu naar Eysden, waar bij het gesprek begon, kreeg ik last van 'duizeligheid en een 
lallen van de avond de Belgische grens overschre- draaierig gevoel in mijn maag. Riek echter, onver- 
den zou worden. Die dag brachten we op een boer- stoorbaar (in Duits was hij goed), mengde zich in 
derij door en elk uur scheen een eeuwigheid. Het het gesprek en bracht het op de ,,Heimat", waar 
leek wel of de avond niet wiltde komen. M ~ a r  hoe hij toch zo graag, héél graag arwidde. Zeer voldaan 
meer de avond naderde, hoe angstiger we werden. over het gesprek verliet ,,Hem Uebermensch" ons. 
Wel duizend maal vielen we de boer lastig met De onderpastoor, die ons zeer vriendelijk ontving, 
vragen over grenspatrouilles, of ze ook echt schoten voorzag ons van eten en drinken en vertrok op de 
op je, of 't ver lopen naax Visé was en of er ook fiets om een zijner ,,vrindenH in t e  lichten over de 
,,gevaarlijkc" boeren woonden. Ik ben er heilig van aankomst van twee ,,verre lopers". 



Dit ,,vrindjen bleek teen erge ,,zwarep' jongen te zijn, 
die begon met ons uit te horen tot en met, Wie 
we waren, waar we woonden. wat we deden, wat we 
wilden, hoe oud we waren, waar geboren, wie we 
kenc&en, hoe we ze kenden, wie ons het laatst gezien 
had,' met wie wij het laatst gesproken hadden, 
enz. enz. 
Na 'dit verhoor kregen We te horen, dat hij ons zou 
helpen, dat we een briefje naar huis mochten schrij- 
ven, maar dat we niet zonder hem op straat moch- 
ten komen en met niemand mochten spreken; an- 
ders zou hij zich wel eens ,,vergissen7'. Lang duurde 
ook die dag. .'s Middags kwam ,,hij" terug en netjes 
voor en achter hem lopend gingen wij in de bin- 
nenstad naar één dier vele kleine. lugubere zaakjes. 
Achter, in een opkamertje, werden Önze foto's ge-' 
nomen en vinaerafdrukken. Riek werd Jacaues Bou- 
dart, geboren I n  Bruxelles, en ik werd e e n  rasechte 
Belg, geheten René Miceel Pinségur, né Namur. 
Zo omgetoverd waren we vrijer in  onze beweging. 
Ons ,,transport" zou enkele dagen duren. 's Avonds 
werden we bij mensen gebracht om te overnachten. 
's Avonds bij andere mensen op visite. Het leven was 
erg prettig. Na 4 a 5 dagen moesten we bij de ,,baas" 
komen. Natuurlijk een vervanger daarvan. Deze 
wees ons op de gevaren en drukte ons op het hart, 
dat we precies moesten doen wat hij ons zou zeggen. 
Hij begon met ons te vertellen, dat wij nooit 
namen van personen of zaken, die we wisten, 
geschreven in ons bezit mochten hebben. Dat 
nooit naar iemand toe mochten gaan of blijk geven 
van herkenning, waar dan óók. Diezelfde dag ver- 
trokken we naar Namen, mijn geboorteplaats, vol- 
gens het vake persoonsbewijs. Kaartjes kregen we. 
De reis Luik-Namen was prachtig. Je gaat aoor tun- 
nels, langs rivieren, over heuvels. Prachtig; om t e  
genieten. 's Avonds kwamen we aan en gingen, ge- 
hoorzaam aan de bevelen. rug tegen rug staan, met 
kleine tussenruimte, wachtend ap de  dingen die 
komen zouden. Allerlei griezelige, geheimzinnige ver- 
halen dwarrelden door mijn hoofd. Hoe verrassend 
echter was de werkelijkheid. Na verloop van nog 
geen 10 minuten werden we afgehaald door een leuk, 

,vrolíjk meisje, die ons na  eerst onze namen gevraagd 
te hebben, omhelsde en verwelkomde op luide ma- 
nier als de twee langverwachte neven. Toen we 
van onze verbazing enigszins bekomen waren, stelde 
ze ons voor aan Marcel, haar broer, waarin we de 
jongeman herkenden, die de hele tocht met ons sa- 
mengereisd had. Spoedig kwamen we aan in-de ons 
aangeduide voorlopige verblijfplaats. 
Daar werden we al hè&l gauw ingewijd in de gehei- 
men van 't vak, hoe je met goed gevolg door een land 
reizen kunt zonder ergens last van t e  hebben en 
hoe te handelen in noodgevallen. Vooral dat han- 
delen in noodgevallen was iets, dat heel griezelig 
was. Alsof bet een doodgewone zaak was, werd ons 
geleerd, nooit t e  schieten, tenzij het onmageltjk 
anders kon. Maar dan moest je onverwachts schie- 
ten en héél erg raak, zodat je e r  geen last van kreeg. 
Je moest jezelf nooit laten fouilleren. Nooit schieten 
als je vrijstond. wel als je ,tussen veel andere men- 
sen in stond, enz., enz. Het klonk allemaal erg 
griezelig. We kregen een revolver, een kleintje maar, 
die erg koud en hard in mijn klamme handen lag. 
Daar heb ik nu nog last van. Na een opleiding van 9 
dagen voor courier, kregen we ieder in Namen 
kleine boodschapjaes te verrichten. We liepen en de- 
den als een grote machine. Iedereen moest op tijd 
en precies op tijd zijn en doen wat hem opgedragen 
was. Nooit ging iets mis nooit haperde iets. Tot op 
heden spijt het me die ,,grote machinist en machi- 
neontwerper" niet ontmloet te hebben. Na verloop 
van enkele weken namen we afscheid van allen, 
die ons in Namen lief geworden waren: Marcel, Jac- 
qwline, Antiinette, Pierre, Monsieur Euzard en an- 
deren, wier namen ik me niet meer kan herinneren. 

Onze ,,grotey' tocht werd voortgezet. Bestemming 
Londen, eerste stopplaats Petit Chapel, bij Pater 
Albert. 
Het was weer avond, toen we aankwamen. Zelfs 
héél laat in  de avond. 
Het verlaten klooster lag een half uur gaans door 
de velden, op de Belgisch-Franse grens. 
Hier was de ontvangst, kouder da,n elders. Een rood- 
harige pater stelde zich voor. Ons reiskoffertje werd 
overgenomen, bevattende geld, geld en nog eens geld. 
Pater Albert, in de wandeling ,,Pompom" genoemd, 
was erg, héél èrg ontevreden. Zoveel geld en nog 
niet tevreden. Die nacht moesten we zonder rusten h 
de grens over naar Charleville en ons vervoegen bij 
Loudon, op de gebruikelijke manier op het station. 
Hier was niet de vriendschap, die we elders onder- 
vonden hadden. We voelden, da t  we het hol van de 
leeuw naderden. Hoe Zuidelijker, hoe gevaarlijker het 
werd. Zonder enige vermeldenswaardfge bijzonder- 
heid kwamen we in contact met Loudon, bij wie 
we 2 dagen bleven. Het was een oude heer, erg wan- 
trouwend en achterdochtig, in het bezit van vier 
dochters, die erg geheimzinnig deden en erg on- 
vriendelijk. We wisten toen nog niet, in welke ge- 
vaarlijke handen we zouden komen en wat voor el- 
lende we in dit zonneland zouden meemaken. El- 
lende en gevaar, die mij mijn vriend zouden kosten 
p n  aan Riek zelf het leven in een concentratiekamp. 
Daarover een volgende keer. 
(Wordt vervolgd.) G. J- FLXM3THUIS, 4 B 3. '. 

De Belgische kwestie 
In dit artikel wilde ik enige woorden wijden aan 
bovengenoemd geval. België, die naam klinkt ons 
wrang in de oren. De naam België roept droeve 
herinneringen op, namen als Vlaanderen en de Zui- 
delijke Nederlanden echter roemrijke zcals de Gul-. 
den Sporenslag (1302). Dhàr, in de Zuidelijke Neder- 
landen, werd immers de Nederlandse beschaving en 
democratie geboren. f 
De eerste grote Nederlandse schrijvers en schilders 
leefden daar. Tot de zeventienzde eeuw lag in de 
Zuidelijke Nederlanden het zwaartepunt der lage 
landen. Ik herinner slechts aan het feit, da t  Mar- 
garetha van Parma haar zetel in ~ r u s s e l  had en 
dat in en bij 1Bmwel dite gebieurtenissen plq5~Itsr 
vonden. die het voorspel waren van de 80-jarige 
oorlog. Brabant en  Vlaanderen waren ook de rijkste 
gewesten '(hoewel dit natdurlijk niet idealiistisch 
gezien is). 
Die rijkdom stamt reeds van zeer vroeg. Reeds in 
de 12e en 13e eeuw telde Vlaanderkn marbtige 
steden, nat zo als Noord-Italië. 
Merkwaardioe naralellen zijn tussen Vlaanderen en 
N.-Italië te trekken. 
Verzetten de N.-Italiaanse steden zich tegen de 
Duitse keizers, de Vlaamse verzetten zich tegen de 
Franse koningen. 
Te dienaangaande zouden we dus kunnen zeggen, 
dat de Zuidelijke Nederìanden de bakermat der 
Nederlandse democratie waren. Artevelde zou men 
met Willem van Oranie kunnen veraeliiken. Beide 
wierpen immers het ,,droit divin" der vorbten over- 
boord. Zowel de Noord-Italiaanse als de Vlaamse, 
steden leden soms door burgertwisten, laten we lie- 
ver zeggen gildetwisten, dit is de tweede parallel. 
Het einde van de macht van de Vlaamse steden 
komt echter veel vroeger. De Vlaamse steden ver- 
liezen bun macht aan de Bourgondiërs, de Noord- 
Italiaanse steden &erven langzaam af, totdat Na- 
poleon de laatste resten vernietigt. 
Een ander verschilpunt is, dat Vlaanderen (hiermee 
bedoel ik de Vlaamse steden) geen koopvaardij- 



-. 
vloot had, zoals de N.-Italiaanse steden e n  de Re- 
publiek in de zeventiende eeuw, maar dat  vrijwel 

,alles door schepen van andere naties gebracht werd. 
De industrie was echter zowel in Vlaanderen zoals 
de N.-Italiaanse steden zeer belangrijk. 
Om op de Nederlanden terug te komen, de Bour- 
gondiërs brachten d e  eenheid cter verschillende Ned. 
gewesten tot stand. Noord en Zuid waren dus èèn. 
De hcervorming echter bracht grote veranderingen. 
Hoewel de nieuwe leer aanvankelijk het sterkste 
was in de Zuidelijke Nederlanden (denk aan Valen- 
ciennes, Bergen, Antwerpen en aan de vele Vla- 
mingen. die na de val van Antwerpen uitweken naar 
Amsterdam) kon zij zich later slechts blijvend 
handhaven achter de grote rivieren. De zaken 
schenen later een betere keer te nemen. 
Onder de indruk der Spaanse furie sloten d e  Zui- 
aelijke Nederlanden zich bij de Noordelijke aan bij 
de Pacificatie van-Gent (1576). Het ideaal van d!! 
Grote Zwijger scheen bereikt: alle Nederlanders één 
en tegen Spanje. 
De godsdienstkwestie bracht echter tweespalt. Als 
het aan Oranje gelegen had, zou de Katholieke sods- 
dienst in alle Nederlandse gewesten toegestaan zijn. 
Maar zo ver waren over het algemeen zijn aanhan- 
gers nog niet. Het is Oranje's tragiek getveest, dat 
hij zijn tijd eeuwen vooruit was. Het resultaat was, 
dat hij door beide partijen met argwaan bekeken. 
werd. De Calvinisten beschouwden hem als een ver- 
dacht iemand, die minstens heulde met de Katho- 

\ lieken en zeer lauw in het geloof was. De Katho- 
lieken beschouwden hem als iemand, die met vele 
mooie woorden het paard van Troje binnen hun 
muren wilde halen. Slechts weinigen begrepen de 
grote idealen van deze bijzondere man. Geestelijke 
dwergen waren deze Katholieken en Calvinisten, die 
in hun onverstand het beter meenden te weten dan 
deze geestelijke reus. Spoedig'gebeurt dan ook, wat 
Oranje gevreesd had. Teruggekeerde Calvinistische 
ballingen zetten onder leiding van fanatici als Da- 
theen een beeldenstorm op touw. 
Eeuwenoude kerken (Vlaanderen en Brabant waren 
er immers beroemd om) werden ont,heiligd. De felle 
haat der Z.-Nederlanders tegen Spanje verdwijnt, de 
handige Parma maakt er gebruik van en n u  is N.- - Nederland het voorwerp van hun haat. En niet pe- heel ten onrechte. Hoe fel de haat der Z.-Nederlan- 
ders wel was, bewijst het in Maart 1572 te Gent 
aangeplakte gedichtje: 

,,Helsche Duyvel. die te Brussel syt, 
Uw naam en faam zij vermaledyt, - 
Uw rijk verga zonder respijt, 
Want 't heeft geduurd te  lange tijt. .' 
Uw wille zal niet gewerden. 
noch in Hemel, noch op erden". 

Nu valt het werk van Oranje uiteen. De beide Unies 
van 1579 voltooien de afbraak. 
De Zuidelijke ~ederlanden,  verpersoonlijkt in de 
Unie van Atrecht. beloven weder eehoorzaamheid 
aan de koning. 
Nu breekt het donkerste tijdperk in de Vlaamse 
geschiedenis aan. Terwijl de Noordelijke Nederlan- 
den een tijdperk van de grootste welvaart beleven 
(de gouden eeuw), beleven de Z.-Nederlanden tege- 

lijk een tijdperk van de grootste ellende, de ijzeren 
eeuw. (Kan er  voor de tijd van de Aartshertogen 
niets beters af? - Red.) 
Een bekend spreekwoord aegt: 1' Siistoire se rèpéte. 
Eeuwen daarna wordt opnieuw de kans op hereni- 
g h g  tot één rijk geboden. 
~ e t  jaar 1815.- wener congres. Napoleon voorgoed 
verslagen. Frankrijk krachteloos. Voorgoed?? ,,Laten 
we v&r alle zekerheid een sterke schildwacht op 
zijn noordgrens plaatsen," zegt Metternich. 
Zó worden de Nederlanden weer één, voor de twede 
maal. 
Helaas regeerde e r  in dit herenigde koninkrijk een 

man, die het land onder de gegeven omstandigheden 
wel het minst nodig had, nl. Willem I. 
Al dadelijk begon deze man de puntjes op de ,,i" te 
zetten. Een van de eersten. die de waarheid van het 
oude gezegde: ,,Stelt op princen geen betrou en" 
moest ondervinden, was nog wel de restaurateu P van 
het Huis Oranje, van Hogendorp. Toen begon hij 
zich met het Zuidelijke gedeelte van zijn Konink- 
rijk te bemoeien. Hij maakte zich zowel bi de Ka- 
tholieken (reden: godsdienst), als bij de liberalen 
(reden: vrijheid), gehaat, zodat beide partijen een 

verbond: het monsterverbond, sloten. 
Zo ontstaat de Belgische opstand. En weer doen de 
Zuidelijke Nederlanden een even rampzalige keus 
als in 1579. 
Maar terecht kunnen wij vragen: konden zij in beide 
gevallen wel anders? 
Was in 1579 de ijzeren eeuh de prijs, in 1820 
kostte het hun een eeuw van binnenlandse beroe- 
ring. Zwaar hebben de Vlamingen moeten boeten, 
dat zij zich onder Waalse, d. i. Franse leiding, ge- 
steld hadden. Dit heeft zowel in 1914 (bestuursschei- 
ding), als in 1940, bijna tot 'de ondergang van de 
Belgische Staat gevoerd, doordat de activisten 
Vlaanderen, onder Duitse protectie, los wilden 
scheuren van de door hen zo gehate Belgische staat. 
Steeds heeft het ons. Nederlanders, pijnlijk getroffen, 
dat de activisten zich op Duitsland i. p. v. op Ne- 
derland, oriënteerden, al ging er dan van Nederland 
niet veel geestkracht t. o. v. een hereniging uit. , 
Frankrijk of Duitsland. Van de regen in de drup. 
Slechts Nederland zal de uitweg zijn. 
Nog zie ik voor me de foto van de toren (bij de 
Yser, naar ik meen), waarop Vlaamse oud-strii- 
ders ageschreveni hadden: ,.Hier is ons bloed, waar is 
ons recht?" 
Uw recht, Vlamingen? Nooit zult gij het hebben, het 
Franse België. 
Uw recht kunt gij alleen vinden, daar waar het 
hoort: in  de Nederlanden. 
Altijd weer zult ge de-steen des aanstoots zijn i n  
België. Ik herinner me de berichten over een Walen- 
congres in Charleroi, dat zich tegen de Vlaamse 
,,kolonisatie1' op het Waalse platteland verzette. 
Opnieuw biedt de historie u de kags, u met het moe- 
derland te herenigen. Opnieuw is uw ,.staat9' het 
toonbeeld van de grootste verwarring. 
De tijd is ongetwijfeld gunstig voor ons. 
Godsdienstige bezwaren kunnen niet meer bestaan, 
vooral omdat in Nederland de Katholieken als vol- 
waardige burgers worden erkend. 
De Geallieerden zullen graag een sterk bruggehoofd 
zien tegenover een zqkere ,,Oost-Europese demo- 
cratie", Denk aan Wenen 1815. 
Langzaam maar zeker wordt de taalgrens naar het 
Zuiden gedrukt. 
Frankrijks groeikracht. is uitgeput, meer doodkisten 
dan wiegen. Nu zijn wij aan bod. 
Frankrijks eeuwenlang offensief naar het Noorden 
en Oosten is doodgelopen en in het defensief ver- 
keerd. 
Frankrijk stort ineen, Nederland herrijst. 
Wij zullen weer daar staan, waar wij voor de $OW- 
gondiërs stonden. 
Voor de tombe van de Grotezwijger te Delft staande, 
zullen wij kunnen zeggen: 

,.En gij hebt toch overwonnen.'' 
A. P. Brandes IV. 
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I Het verhaal van de maand I 
Heus lezer, het is met 't schaamrood op de kaken 
dat wij het verhaal van de maand deze maal aan 
dit onderwerp wijden. Wij weten het, óók op de 
lagere school, die wij bezochten, moesten we, toen 
we in de vierde klas zaten, een opstel maken over 
dit onderwerp. 
Maar wat wijt u, het is warm, en heus: wij weten 
niets anders. Neemt het ons dus voor deze keer 
niet kwalijk en ga met ons mee: 

&en dasje naar Zee. 
Waarschijnlijk bent u allen wel eens op een warme 
zomerdag per tram naar Zandvoort gereisd en onge- 
twijfeld bent u dus op de hoogte met de in dit voer- 
tuig' heersende toestanden. Ik ben er dan ook van 
overtuigd, dat ik u met een gerust hart de beschrij- 
ving van de deinende, scheldende en puffende massa 
behaarde en onbehaarde hoofden, welke wij bij het 
binnentreden ontwaren, kan besparen. Ook hoef ik 
uw aandacht niet te  vestigen op het hoofd met het 
zwarte petje er op, het hoofd, dat iedere maal vóór- 
dat de tram begint te rijden, met uitpuilende 'ogen, 
waar de waanzin uitstraalt, en tot paarswordens toe, 
op 'n fluitje blaast. Gij weet het allen, en uw hart 
is vervuld van medelijden: dit is de conducteur. Vóór 
1 Juni was hij een net en braaf man, die door de 
week hard werkte, en 's Zondags met z'n vrouw en 
kinderen ging wandelen. Nu kent hij nog maar één 
hartstocht: op fluitjes blazen en ,,doorlopen" roepen. 
En is het nog nodig u er op attent te maken, dat 
er steevast bij de halte Bentveld ,ergens-in-de-inge- 
wanden-der-tram plotseling een onzichtbaar kind 
begint te  krijsen? Neen, gij weet dit reeds. Gij kent 
de consternatie die op de eerste tonen der eerste 
krijs volgt. -Gij kent het wanhopige en hardnekkige 
gezoek en gij hebt u eveneens met de anderen ver- 
heugd, wanneer de eerlijke vinder het lichtelijk ge- 
butste en verfomfaaide kind ten slotte met een 
triomfantelijke glimlach onder een dikke heer van- 
daan trekt, om het aan de gelukkige moeder ter 
hand te stellen. 
Doch gij weet dit alles reeds. Laten wij de tram 
dus in versneld tempo door de duinen snellen, opdat 
wij zoveel te eerder Zandvoorts dreven zullen be- 
treden. 
Maar wacht, we zijn er, de tram golft leeg, wij vol- 
gen de roepstem der kudde en trekken met onze me- 
dereizigers OD naar 't strand. Ik zal uw aandacht niet 
vestigen op de vele architectonische schoon- en ei- 
!zenaardigheden. die Zandvoort bezit. doch ik vind 
he t  hier-wel de plaats om enige woorden te wijden 
aan het stoere ras der Zandvoorters, van oudsher 
onverschrokken pensionhouders en -houdsters. On- 
derweg ontmoetten wij niet alleen enige van deze 
koene lieden, doch ook zien wij de ruige, sportieve 
gestalten van enige haringventers, terwijl !de blik 
die drie paar fiere ijscomanogen ons toewerpen, 
ons innerlijk onze kleinheid doet beseffen en ons 
doet betreuren, dat  onze wieg niet in Zandvoort 
stond. 
Doch daar is het strand! 
Het eerste wat ons opvalt, is het kleine aantal ba- 
ders. Doch waarschijnlijk treffen wij het ongeluk- 
kig en is de zee 'juist vandaag erg nat. waar het 
is toch een desillusie voor ons en wij overpeinzen de 
betrekkelijkheid van de bewering, dat de Zandvoortse 
zee op een warme zomerdag gelijk is aan een troep 
mensen met hier en daar een plasje water er tussen 
in, dat golft en zout smaakt. 
Thans zien wij evenwel de reden van dit geringe 
animo, en wij haasten ons onze schoenen uit te trek- 
ken en ons driemaal naar het Oosten te buigen. want 
de grond, waarop wij thans staan, is heilig. Zij is 

Dit is het'ver- 
haal van 

d e  volgende 
maand. 

(Cliché r 
Haarl. Dagblad). 

doortrokken van het hartebloed van duizenden op- 
rechte Amsterdammers. Het dringt nu tot ons door, 
dat hier kortgeleüen nog een slag van gigantische 

.afmetingen geleverd moet zijn. Overal, zo ver het 
oog reikt, liggen menselijke gestalen in allerlei bi- 
zarre bochten en kronkels gewrongen, levenloos ter 
aarde. Slechts enkelen die het er beter afgebracht 
hebben, zijn bezig hun wonden met welriekende oliën 
te verzorgen. Ontroerd kijken wjj naar de jongen 
voor ons, die bezig is het ontzielde lichaam van zijn 
beste vriend, met behuilde ogen en een pot Nivea te 
.balsemen. Voorwaar, d i t is opoffering en helden- 
moed. Wij vinden het hier heus de plaats om dit even 
te constateren. 
Diep onder de indruk en bij tijden met van ontroe- 
ring dichtgeknepen keel, trekken wij moeizaam ver- 
der, voorzichtig over àe gevallenen heenstappend, 
om hen niet in hun eeuwige slaap te storen. Huive- 
rend lopen wij om een door de zon gebleekt ge- 
raamte heen. Te midden van deze vlakte des doods 
ontmoetten wij 'een koopman in zure bommen, welke 
ons vraagt, of wij nu begrijpen, dat al die mensen 
hier voor hun 'plezier zo komen liggen. Dan begrij- 
pen wij het, deze mensen baden zon. Wij staan mid- 
den tussen een kolonie sudderende, vervellende en 
vervelende zonaanbidders, die zich, zoals in hun 
ritueel gebruikelijk is, telkens lui van de ene op de 
andere zijde wentelen, ten einde aanbrand- te 
voorkomen. Af en toe lachen ze glazig tegen een 
fles zonnebrandolie, maar dat is dan ook alles. 
Begrijpt ge, lezer, dat we, na  dit alles gezien te  heb- 
ben, plezier kregen in ons dagje aan zee? Kunt u 
zich indenken, dat wij terstond met veerkrachtige 
tred om deze menselijke carbonaden en runderlapjes 
heenliepen om de fortificaties te  beschouwen, - die 
kinderen hier, een eeuwenoude traditie getrouw, 
steeds bouwen? Kunt u ons in uw de in- 
gegraven pa's en scheldende ma's zien Dasseren, om 
t egaan  kijken waar al dat spektakel toch vandaan 
komt, om dan bij het strandorkest aan te landen? 
Kunt u dat? 
Dan kunt u meer dan wij. Wij hebben de tram 
(nu leeg) genomen en zijn naar huis gereden, on- 
derweg peinzend over Zandvoort en de Kongo. Wij 
houden het, geloven we, toch maar bij de Kongo. 

Noud v. d. Eerenbeemt, 4 A 1. 



JOURNAEL OFTE KRONYCK 
Eindexamen! Koude griebels lopen langs 'de ruggen 
van 800 Trinitariërs wanneer zij aan dit woord den- 
ken. 1% hun verbeelding zien zij op bloed en onvol- 
. doende s beluste examinatoren, die met één penne- 
streek toekomstige carrières kunnen vernietigen en 
bloeiende jonge levens kunnen doen knakken. 
Eindexamen! Ook onze Chronikus Babbel behoorde 
tot de in gymzaal en aula opgesloten willoze slacht- 
offers {der wetenschap. Ook hij keerde niet meer 
terug.. . . 
En nu staat een nieuwe Chroniker klaar om u maan- 
delijks te  verhalen wat er in het wereldjce der 800 
Trinitariërs voorviel. Hij weet het, Babbel's babbels 
zijn onovertrefbaar, nooit zal hij het peil van de 
oude Chroniker bereiken, doch hij doet zijn best. 
Denk daaraan als hij uw geduld te veel op de proef 
stelt. 
Op 12 Mei hielden, begeleid door enorm geknal en 
gehakkepof de 'drie Heemskinderen in 'n tweede en 
verbetebde uipgave, 'hun intocht op bnzb schod, 
Ooggetuigen verhalen, dat zij plotseling een hevig 
lawaai hoorden, en daarna een blauwe, naar benzine 
ruikende rookwolk de hoek bij de fietsenbergplaats 
om zagen komen. De wolk spoedde zich over de cour 
naar het afdakje bij de deur. Hier stopte hij en drie 
lyceïsten kwamen er uit. De eerste door Trinitariers 
bestuurde motor was op school verschenen. Boze 
tongen beweren, dat mijn,heer v. d. Heyden sinds die 
dag thuis bezig is een sprekende, zingende en dan- 
sende superhotor te bouwen, die alle concurrentie 
met één slag kraakt. Afijn, we zullen afwachten. In 
de tussentijd kunnen we ons het uur Kunst van 
Woensdag 14 Mei nog eens voor 'de geest halen. 
André Kaart bracht ons toen, te zamen met het 
door hem gedirigeerde koor en de ,.Haerlemse Mu- 
syckkamer", de ,,Kaffeecantate" van J .  S. Bach. Het 
applaus van de stampvolle zaal bewees wel hoezeer 
de uitvoering in .de smaak viel. Een aardige bij- 
zonderheid: In het koor zingt ook de vader van 
de heer Kaart mee, die hier dus door z'n zoon ,,ge- 
leid" wordt. 
Waarschijnlijk nog onder de indruk van de nieuwe 
lesrooster (bent u er óók zo op vooruitgegaan?) ver- 

' loor de schaakclub met 6-4 van het Sted. Gym- 
nasium. 
Op 14 Mei kondigde de wandelclub een massaal 
dauwtrapfestijn aan, hetgeen 's anderendaags in 
alle vroegte zou plaats vinden. Aangezien het trap- 
animo toen zéér gering bleek, wandelden de 6 ,,trap- 
pisten" maar een eindje om. 
Van dauw naar water is maar een klein stapje. 
Toen we op 18 Mei 's avonds naar bed gingen, had 
de Zwemclub juist die dag het internationale zwem- 
tournooi Nederland-Frankrijk in Den Haag ver- 
zwommen. 
Weer vallen de blaadjes van onze kalender, het 
wordt 24 Mei. Bedevaart naar Heilo. Negen leden 
van onze zéér actieve wandelclub hadden de moed 
ook t e r u  g te lopen. Dat hier moed voor nodig - was, blijkt wel uit het feit, dat vier van hen des 
middags om 16.15 uur het Haarlem's station bereik- 
ten. Toen wij deze kroniek begonnen te  schrijven 
was omtrent hfet .1ot der vijf anderen nog niets 
bekend. De politie dregt nog steeds. 
Onze Stam van Benoit-Labre zocht het verder van 
huis: Moisson-Jamboree. Moet ik u nog vertellen, 
dat hun Jamboreetentoonstelling een succes werd? 
Lees het verslag er over elders in dit nummer. 
Reeds herhaalde malen moesten wij constateren, 
dat er op onze school een betreurenswaardig mis- 
verstand bestaat omtrent de gang der seizoenen. 
Waakte men er afgelopen winter nauwlettend over, 
dat wij het niet te  warm zouden krijgen, door bU 
16 graden vorst de klassôbemperatubr zorgvuldig 
beneden het nulpunt te houden, deze zomer daar- 

entegen worden wij werkelijk ontroerd door de zorg 
die er besteed wordt om te voorkomen, dat wij het 
te  koud zullen krijgen. Wij hebben het nooit ge- 
weten, doch vooral korte mouwen schijnen bij 36 
graden C. funest te zijn, en iemand een eind graf- 
waarts te kunnen helpen. 
Zondag 1 Juni bracht ons Triniteitszondag en een 
stampvolle kapel. Na de Mis ontbeet men geza- 
menlij k. 
Er waren aan het ontgj t  heus hé61 veel leraren, be- 
halve de enkelen, die er niet waren. Terecht bracht 
p. Rector hulde aan Pater Vandalon en Ir. van der 
Hevden. die het voedsel~robleem a la  de ,.wonder- 
bare br'oodvermenigvuldfging" hadden opgelost. Aan 
de andere medewerkers. de eters uitgezonderd. werd 
vrij van huiswerk gegeven. 
Na van hogerhand toestemming verkregen te heb- 
ben, rolden wij 's anderendaags, juist twee dagen 
voor de eerste donderbui, onze mouwen tot de elle- 
bogen op en wachtten op Donderdag 5 Juni: Sa- 
cramentsdag. Tijdens het plechtig Lof, dat het 5de 
en 6de uur vulde, had eeniseder ruimschoots gelegen- 
heid de wonderlijke zang van ons koor te bewon- 
deren. Insiders fluisterden ons na  afloop in 't oor. 
dat er toch-nog-wel-'ns-af-en-toe-wat-scheef-ging. 
Wij hebben hen eerst ongelovig aangezien, hen 
daarna van ons afgestoten en hen verboden zulk 'n 
koor nog langer te belasteren. Voor ons blijft de 
wonderlijke zang van ons koor enig in z'n soort. 
Wegens lokalengebrek gaf mijnheer Huysmans en- 
kele van zijn lessen in het Indisch Instiuut te Am- 
sterdam. 
Natura Docet is blijkbaar toch nog uit het oerwoud 
gekomen en organiseerde enkele excursies. 
Peter Wilmering uit 3c moet voorlopig rusten, ter- 
wijl Kees van Bemmel uit 3d op de terugweg uit 
school in plaats van thuis in de Deo aankwam met 
een zware hersenschudding. In  ieder geval was nu 
dus bewezen, dat hij hersens had, wat naar hij zeide, 
wel eens ontkend was. Wij wensen beide Trinitariërs 
een spoedig herstel! 
En met Vrijdag 6 Juni sluiten we de kroniek van 
deze maand. Op deze dag riep p. Distel vanaf de be- 
kende ,,raadrots" vrijwilligers voor de landbouwactie 
in Twenthe op. 
And that's al1 for 'this time. 

UIT HET -KRAAIENNEST 
Hiermee openen wij op veler verzoek een nieuwe 
rubriek om de -bánd tussen de school en de oud-leer- 
lingen onderling te versterken. 
De redactie verzoekt dan ook de medewerking van 
alle oud-leerlingen en van alle leraren, om deze ru- 

briek te doen slagen. 
Stuurt ons uw axlnonces, examenuitslagen, etc: toe. 
27 Mei: geboren Josef Benedictus Ignatius Maria, 

zoon van onze leraar Mijnheer J. Kat. 
31 Mei: Priester gewijd van het bisdom Haarlem: 

Harry Kuipers (gymn. 1939). 
1 Juni: verloofd: Emmelien Matla en Ad Strack van 

Schijndel (1941 H.B.S. A). 

Erkend Gas- en Waterfitter 11 
Lood- en Zinkwerker 

Ruime keuze Sanitair 11 
Tetterodestr. 52-54 - ttaarlem - Tel. 15452 



Laatste uur kunst - 
Nadat Pater Hutjens zijn begeesterende aansporin- 
gen over onze hoofden naci uitgesproken om in gro- 
te getale de Kaffee-Kantate t e  komen beluisteren 
in de benedenzaal tijdens het laatste uur Kunst, en 
de conrector nog even gewezen had op de concur- 
rentie, die er die dag onvermijdelijk zou ontstaan 
tussen Bach $n ,,de Soos", zullen zeer waarschijn- 
lijk vele harten ge unkerd hebben naqr het tijdstip, 
waarop een van eide vertoningen zou plaats grij- 
pen. 

t 
, Het zal ongeveer kwart voor een gewest zijn, toen 

het ,,moment musical" aanbrak. Dat Bach zelf niet 
geweest is, zullen de velen, die de goed bezette zaal 
vulden, kunnen bevestigen en  onderstrepen, maar 
dat wij hebben kunnen genieten van zijn muziek en 
doe? deze cantate de kans gehad hebben, een van 
de merkwaardigste muzikale uitingen van zijn humor 
te zien uitvoeren, is evenzeer een onomstotelijk feit. 
Vooraf speelde mevrouw Maclaine op haar eigen 
clavecymbel een Toccata in D, sober, maar zuiver 
van toon en technisch over 't algemeen prachtig af- 
gewerkt. Bij het horen van dit gedempte snarenspel 
- 'n clavecymbel is 'n tokkelinstrument - vallen 
ons vooral de korte zestiende nootjes op, die Bach's 
muziek zo levendig maken en we verwonaeren ons 
misschien over de dissonanten, die vrij veel m zijn 
werken voorkomen. Ze bevredigen ons weliswaar in 
't begin niet, maar dadelijk daarop worden deze 
klanken sameneevoegd in een nieuwe reeks, die vol- 

- komen bevredig't, a l le  vorig tegenstellingen wegneemt 
en deze zelfs bekroont met een begrijpelijke overeen- 
stemming, die schitterend is. Hierna begon het 
hoofdwerk, dat ingeleid werd door een kort woordje 
van de dirigent Ändré Kaart, waarin hij het ont- 
staan, het verloop en de betekenis van de Kaffee- 
Kantate uiteenzette. De tenor Geert de Boer opende 
het concert met het recitatief: Schweigt still~e, plau- 
dert nicht, waaruit al direct bleek, dat hij een vol 
en helder geluid deed samengaan met een rijke en 

( Dit is de dag der doden . . . I 
Dit Is d e  d a g  der doden 
omdat nu van e e n  kerkgebouw 
het rood- wit- blauw der dodenvlag 
aldoor maar zingt een  lied van rouw. 

Omdat d e  moeders van d e  zonen 
komen naar he t  graf, met bloemen in d e  hand 
die s'morgens vroeg ontloken 
en bloeiden o p  het  land. - 
Omdat, nu duisternis het  licht vermant. 
d e  mensenmassa, stijf e n  stram van kou . 

zwijgt bij het  graf, e n  ieder denkt. 
aan met jong bloed betaalde trouw. 

Ook ik herdenk d e  doden: 
God, geef  ook mij diezelfde moed, 
die liefde is, e n  die niet lang voorheen 
een  land bevrijden moest. 

3 Mei 1947. I 2  

succesfrolle voordracht, welke hoedanigheden ook in 
het einde op de voorgrond treden. 
Schlendrian **), die een zeer warme en gevoelvolle 
voordracht ten toon spreidde. beheerste zijn stem 
niet helemaal, vooral niet in de hogere regionen en 
had hier en daar met de maat te kampen, maar de 
wijze, waarop hij als vader Li'eschen de wet las, 
was meesterlijk en leek op een klein toneeltje: Ook 
Lieschen t )  vervulde een prachtige rol als dochter 
met een goede voordracht en verdienstelijk stemge- 
luid, dat vooral naar voren kwam in haar bede: 
Heute noch, fieute noch, lieber Vater tut es doch. Het 
orkest, dat in het begin niet goed op dreef kon 
komen. nerstelde zich gaandeweg en wist verschil- 
lende hoogtepunten te bereiken. Henk de Graaf, die 
de obligaat-fluitpartij speelde, gaf een uitstekende 
vertolking daarvan ten beste en heeft niet weinig 
tot het welslagen van deze uitvoering bijgedragen. 
De samenzang in het slotkoor was een prijzens- 
waardige en klankrijke bekroning van het geheel. 
André Kaart dirigeerde met vaste hand en uit zijn 
directie bleek een sterk muzikaal gevoel in de be- 
handeling van de partituur. 

Ten slotte werd aan Lieschen, die toch haar zin 
gekregen had het traditionele kopje koffie epge- 
diend, waarna de meeste aanwezigen misschien nog 
'n klein toespraakje hadden verwacht, dat echter 
uitbleef. Haerlems Cantorye en Die Haerlemse 
Musyckkamer sanien met de solisten hebben weer 
eens getoond, tot welke prestaties zij in staat zijn! 
Hulde ! L. M. V. 

++ ) Marcel Dierickx. 
$1 Tiny Jaspers. 

TWENT E 21 Juli 1946 - . . - . . 

Wat hebben we toen gelachen in die open vracht- 
auto's, die ons van Haarlem naar Deurningen brach- 
ten en vooral in de tweede wagen met die geboren 
humorist. Dat was nog 'ns wat! 
Toen trokken ruim twintig "ï'rinitariErs tezamen met 
studenten der Middelbare Scholen van Haarlem, 
Amsterdam en Nijmegen op naar Twente, om daar 
de boeren behulpzaam te zijn bij het binnenhalen 
van de oogst. 
Ik heb met verschillende jongens over die vaccantie- 
trip gesproken en vaak hoorde ik zeggen: ,,Je bent 
net gek; ga je daar in de vacantie bij de boeren 
werken!'' Maar met die jongens ben ik en bijna alle 
Deurningers het helemaal niet eens. 
Twente is één der mooiste streken van ons land, 
met zijn heuvelachtig landschap, zijn hartelijke be- 
volking, het volk van row en stoet. 
Wanneer je in Juli daar bent, dan zie je dat heuvel- 
achtige landsch?p in heel zijn bekoring; het land- 
schap met zijn goudgele roggevelden, zijn groene-' 
weilanden en zijn heerlijke bossen. Dus wat natuur- 
schoon betreft, kom je niets tekort. 
En nu het werk! Je komt er niet om in de luie stoel 
te zitten; voor een jongen, die een beetje durf heeft 
om aan te pakken en daar de nodige kracht voor 
bezit; is in Twente wel plaats. 
Hoe heerlijk is bet, de gehele dag kuiten te zijn 
na een jaar tussen vier muren gezeten te hebben. 
J e  kunt daar rogge en haver binden, helpen bij het 
binnenhalen van de oogst en. .'. . 's avonds zit je 
achter de pan met gebakken tuffels sen spek. Je ziet, 

het valt best me; tijd om te voetballen en te  zwem- 
men heb je genoeg. 
Je hebt van die jongens, die bang zijn voor vuile 
handen; jongens, die de gehele dag in Zandvoort 
hangen of op straat doelloos rondslopen te slenteren. 
Neen, dan kun je maar beter bij de boer gaan wer- 
ken, hem helpen bij zijn arbeid, die vaals 'een strijd 
voor hem betekent. 



* 
TWENTE, . 
land van 
gastvrijheid. 

Ook verkenners kunnen dit werk best aan, ook a l  
moeten ze op kamp. Met de Igndbouwhulpactie 1946 
waren eir ook verkenners (of voortrekkers) bij. J e  
Kunt even goed, al  ben je b i j  de boeren, met je 
troep gaan kamperen. 
En he t  leukste van alles is nog, dat  er op het eind 
van zo'n landbouw-hulpactie een feestavond is, die 
doer de jongens zelf in elkaar wordt gedraaid. Ver- 
leden zomer wcis het een knal-avond. 

Hoe prettig en  gezond het boerenwerk is, brwijst 
wel het feit, da t  er  in de Kerstvacantie zes Trini- 
tariers, waaronder ook ondergetekende, weer in 
Deurningen geweest zijn. 
Heus, ik wed, dat, als je één keer mee geweest bent, 
je je spontaan voor de volgende actie opgeeft. 
Dus, Trinitariërs, de Twentse boer rekent op jullie. 

, J a n  van Schie, 4 A I 

SPORT 
14 Mei: VoetbalwedstrUd _ 

111-IV ............... 7-3 
In deze wedstrijd, die ondanks de 
hitte toch met veel animo werd 
gespeeld, bezat 111 een absoluut 
overwicht. Vooral de voorhoede var 
dit elftal speelde goed samen en 
wist het daardoor tot 7 doelpunten 
te brengen. IV bood eerst hevige 
tegenstand, maar later werd het 
geheel overspeeld. 
18 Mei: Leonidas Hockey tournooi., 
Dit tournooi was het besluit van de 
tournooien, die het a-elftal ook dit 
jaar weer heeft mogen spelen. Een 
waardig besluit was het niet. De 
eerste wedstrijd werd al met 1-0 
verloren. Hierdoor kwam het al 
direct in de verliezersronde. Ver- 
volgens werd de wedstrijd tegen 
Aeolus gespeeld. Deze werd met 
C cewonnen. Vooral v. d. Brandt 
speelde hier een zeer goede partij 
en nam 3 doelpunten voor zijn reke- 
ning. Doordat er  kauwgom op het 
veld verkrijgbaar was, werd de vol- 
gende wedstrijd gespeeld door 22 
kauwgom knauwende spelers en 2 
dito scheidsrechters. Maar ook deze 
wedstrijd werd gewonnen en wel 
met 2-0. Hierna volgde de laatste 
wedstrijd om het kampioenschap 
van de verliezersronde tegen Push a. 
Dit elftal, dat uit Breda afkomstig 

was, wist door z'n groot enthousias- 
me de match met 2-0 te winnen. 
Tot besluit volgde de strijd tussen 
B.M.H.C. en Pinoké om de beker. 
Nadat de wedstrijd 2 maal 7 minu- 
ten was verlengd moesten de spelers 
doelschieten, daar er geen beslis- 
sing was gevallen. Dit won Pinolré 
en bemachtigde daardoor de Leoni- 
das-beker. 

ZWEMTOURNOOI DEN HAAG. 

Een supporter vertelt hierover: 

Op deze \dag trokken we met 9 
zwemmende Trinitariërs o. l. v. 
p. Vandalon naar 't Haagje, om 
deel te nemen aan de wedstrijden 
van de Nederlandse R.K. Middel- 
bare scholen tegen de dito Franse. 
Toen we bij het zwembad aan de 
Mauritskade aankwamen, bleek het 
dat we nog een uur de tijd hadden; 
maar dit kwam goed van pas, daar 
enkelen van ons zich nog even wil- 
den loszwemmen. N a e e n  uurtje 
werden we allen in een lange rij ge- 
zet en werd uit volle borst het 
Wilhelmus en de Marseillaise ge- 
zongen, waarna de wedstrijden een 
aanvang namen. De borstcrawl voor 
juniores werd een spannende race. 
Tut 75 m. lag de Fransman Jean 
Suire met ruim een meter voor. Bij 
dc eindsp~rt echter kwamen J. v. 
Rijn en H. v. Doorenmalen zo op- 
zetten, dat ze bij het laatste keer- 

punt,een voorsprong kregen en res- 
pect. als eerste en tweede eindigden. 
Op de 100 m. borstcrawl cadetten 
veroverde A. Veerman de tweede - 

plaats. De 100 m. rugcrawl was 
weer voor J. v. Rijn, die niet veel 
moeite had om z'n tegenstanders 
hier de baas te blijven. Bij de 100 m. 
schoolslag werd A. Stoop derde: 
Daarna volgde het schoonspringen, 
waar J. Paanakker een serie mooie 
sprongen liet zien. Doordat hij bij de 
eerste sprong door een ongelukje 
niet goed terecht kwam, is het hem 
niet gelukt hier de eerste plaats te 
bezetten. Na afloop was de stand: 
Frankrijk 71 punten, Nederland 56 
punten. 
Vervolgens werd er nog een vriend- 
schappelijke polowedstrijd gespeeld, 
die door Nederland met 6-2 werd 
gewonnen. De beste spelers van ons 
waren wel v. Doorenmalen, v. Rijn 
en Veerman, die 3 doelpunten zet- 
ten. 

D.E.M. Hockey tournooi, Beverwijk. 
Het b-elftal van Alliance leed hier 
een 2-1 nederlaag, waardoor het 
meteen was uitgeschakeld. 

2 1  Mei: VoetbalwedstrUd 
IV-111 . . . . . . . . . . . . . . . 5-2 

Hierdoor nam IV revanche op de 
nederlaag, die het een week geleden 
had moeten slikken. 

J. v. Daal IV. 



DE BESTE WAARDEMETER 
van Lunenburg's Aardappelen zijn altijd befer. 

v. LUNENBURG's Aardappelen Grootbedrijf 
Gen. Cronjéstraat 122 - Haarlem - Tel. 20801 

l I 
VACANT VOOR U ! . 

Alle Trinitariërs zwemmen 
voortaan- in de nieuwe zwemclub 

op Maandagavond 
van 9-10 uur iq Stoop's Bad 

- 
F;. v. VASTENHOVEN 

Gevestigd 1898 - Haarlem 

MANUFACTUREN 
L I N G E R I E E N  

TRICOTGOEDEREN 
HERENMODES 

OSTADESTKAAT 4 - TELEFOON 10413 

GOEMANS 
De Puddingpoederspecialisten 
SINDS 1907 

GROOTE HOUTSTR. 90 

R. 1. i1. d. ?&e Gierstraat  3 

J. A. ELDERING 
Garenkokerskade 42 - felef. 14880 

TH. JANSSEN DE VOGEL 
Het adres voor \FIJNE Vleeswaren 
Met 40 jaar ervaring. 

LEEGHWATERSTRAAT 21  

Uw adres voor Bloemen i s :  
Moemenmagazijn ft. W. Brakel 

voorheen : AnnSe Wigman 

Groote Houtstraat 185 - Tel. 11290 

Drukkerij St. Jacobs Godshuis I 
DRUKWERK IN ELK GENRE 

SC 
I 

Antoniestraat 7-1 t - Haarlem - Telef. 10740 I 
I I 

P- 

( UW VULPEN DEFECT ! 7 
Van der Horst 

Uw Wasserij 
Bleekersvaartweg 1 1 ,  Heemstede - Tel. 28188 - 
V O ~ ~ w  ALT FOT* 
Overvaen e Tel. 11601~ alles op ~ ~ t ~ -  

en Kinoa&ied 

I Gr. Houtstraat -37 b.d. Anegang, Haarlem 
Opgericht 1850 - Telefoon 11059 I 
Alle voorkomende reparaties worden 

Wij repareren alle merken Vulpenhouders -1 AH S h o p  I 
I Groote Houtstraat 150 Haarlem - Telefoon 18132 1 

Uw kolenhandelaar 
FRANS PERQUIN 
Groote Houtstraat 162 

st PRIMA A N T f t R A C I E T  

Er is maar één roep 
over BALM'S VISCH 

,VERRUKKELIJK8 



Overveen - Tel. 23488 
FIJNE VRUCHTEN 
COMESTIBLES 
GROENTEN - AARDAPPELEN 

TECHNISCH BUREAU 

THEO BONARIUS 
. . . . . . . . . . . . . t . - . . - .  

i  BLOEM^^^^^^^^^^ 

I J. m. Barntzoorn en Zonen i 
l 

Zijlweg 7, Overveen - Tel. 14898 i' Kermis - October - Missie 

l 
e Triniteitslyceum 

I K. O. M. T. 
Koopt bij hen, die onm Missie-Kermis hiel- 
pen slagen met hun gaven. 

Sigarenmagazijn J. Stam, Zijlstraat 45. 
Religieuze Artikelen, Tweehuyzen, Zijlstraat 83. 
Peek en Cloppenburg, Grote houtstraat 38. 
Schoenmakerij G. Koningshoven, Witte Heerenstr. 55. 

SCHILDERWERK 
Hoeden en Herenmodes G. M. Kostermans, Grote 

Houtstraat 120. 
De Bijenkorf, Amsterdam. 
Kroon's Manufacturenhandel, Gen. Cronjéstraat 61. 
Sigarenmagazijn v. Hoof, Zandvoortselaan 18 
Melkhandel G .  Tervoort, Zandvoortselaan 62. 

STERK EN FIJN Groentehandel W. Sweers, Zandvoortselaan 73. 
Fashian Shop, Spierings C.V., Zandvoortselaan 108a. 

Schagchelstr. 17 A - Tel. 12306 Drogisterij Wed. Stroykes, Zandvoortselaan, 
Fotohandel Engel, Kleverparkweg 7. 
Groentehandel M. Giebels, Ostadestraat 5. 
Sigarenmagazijn de Ruyter, Ostadestraat 12. 
Fietsenhandel Sloof, Ostadestraat 7. 
Kankíjorboekhandel J. d. Werd, Kleverparkweg 4. 
Manufacturen W. v, Vastenhoven, Ostadestraat 4. 
Maison Verbeek, Banketbakkerij, Kleverparkweg. 
IJzerwaren G. Lokerse. Ostadestraat 7. 
Filiaal fa. Rewo, Kleverparkweg 6. 
Electro-Technisch bur. J. Somers. Ostadestr. lb. 
Bakkerij v. Vessem, Kleverparkweg 10. 
Drogisterij De Adelaar, Kleverparkweg 5. 
Melkhandel fa. Verdel, Kleverparkweg 2. 
Grossierderij Celèbre, Kleverparkwea 11. 

heus niet zwart1 Kermis - October - Missie Trinìteitslyceum I K. O. M. T. 
Gen. Cronjéstraat 101 - Telefoon Lyceïsten het  ,,K-0.M-T." niet vanzelf. 

Er komen duizenden mensen op de Kermis: dus 
moeten er tienduizenden prijzen zijn. 
1. Wie aaa t  er mee onze winkeliers af, zii wachten 

DROGISTERIJ ,,OVE RVE E N" , slech'ts om hun gaven aan iemand a f  ?e kunnen 
geven; wendt U hiervoor t o t  TOM EROM, Previ- 

Voorheen Fa. Haaks. nairestraat 21rd., Haarlem. 
2. Wie verzint er nog zeer leuke attracties? Hier- 

A. A. J. HAARMANS ASS. Apoth. mee gaat  men naar JOS. VAN NOORT, Klever- 

Ingrediënten voor scheikundige proeven parkweg 109, Haarlem. 
Overigens voor alle inlichtingen bij de 

Telefoon 4424, - Post Giro 50228 - OVERVEEN. SPULLERAAS. 


