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Het is niet mogelijk allen afzonderlijk te bedanken. Daarom mogen wij 
3 b 

langs deze weg U aIIen onze oprechte dank betuigen voor de mede- 
werking, de steun en de belangstelling bij de voorbereiding en de viering 
van het ZiIveren Jubileum van het ~riniteitdyceum ondervonden. 

D e  AnnaIen, het Bijdragen- en Receptie-boek, maar vooraI ons hart bewaren een bIijvende her- 
innering aan U. NamLns het Convent : 

p. Drs. N, DE WIT O.E.S.A., Prior. 
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KIER STMI I[ S 
Misschien is de zin van het mensenleven nooit feller 
en op meer adembenemende wijze weergegeven dan 
in die stormnacht, toen op het dek van de ten 
ondergaande ,,'Pitanic3' de scheepskapel haar laatste 
melodte speelde voor hen die ten dode waren ge- 
doemd. 
Stel je voor: al die mensen, een paar minuten te- 
voren nog opbekommerd en opgewekt en feestvie- 
rend voortvarend op hun veilig gewaande schip, nu, 
na de ranìp, in doodsnood rondsneliend over het 
dek, zich wringend tegen de verschansing en vech- 
tend om een plaats in de sloepen; rondom hen heen 
gekraak van het schip, het geloei van de storm en 
het gebulder van  de hoog oplopende golven; angst, 
gehuil, dood aan alle zijden. 
Over dat alles heen klinkt echter, zwak en slechts 
bij flarden hoorbaar, ,,de laatste melodie van de 
scheepskapel. 
Op het hoogste punt van het hellende dek staan 
ze, de spelers, als 'mensen uit een andere wereld, 
die hebben afgerekend met het leven en nu hun 
preludium spelen op de dood. Angst, strijd, ,doods- 
bedreiging rondom: maar onafgebroken spelen zij 
hun laatste 'melodie: ,,Nearer, my God, to Thee". 
Het is dat lied, dat zin en betekenis geeft aan dit 
hels tafereel, want in Gods plan is ook deze ver- 
schrikking slechts bedoeld om de mens te brengen 
dichter bij God. , 
Dichter bij U, o God. 
Dit is immers het  ,doel van ons leven. Hierom gaat 
het, en ons leven zal geslaagd zijn, naarmate het 
een opgang is geweest naar God, naarmate het 
ons dichter bij Hem bracht, . 
Lijkt ons leven echter niet vaak op de nacht van 
de ,,Titanic9'? Moeilijkheden, strijd, stormen, golf- 
slag. Immers ook voor jonge mensen is het niet 
alles zonneschijn wat heit leven brengt; er moet 
gewerkt, gestrebden, 'gevochten, vaak geofferd war- 

den. In  ielder mensenleven kan het ,donker worden, 
nacht. 
Maar ook over ieder mensenleven klinkt als leitlmo- 
tiv dezelfde melodie, welk  kracht gegeven heeft aan 
de doden van de ,,'Pitanicv: Nearer, my God, to 
Thee. 
Hoe ons leven uiterlijk ook verloopt, wat het ons 
ook brengen zal, dichter bij God, zal het resultaat 
moeten zijn. 
Een te zware opgave? Ligt dit doel te hoog? 
Misschien wel, indien God ons niet een stuk tege- 
moet gekomen was. 

Het )gaat weer Kerstmis worden. 
Voor ons, christenen, is Kerstmis meer dan een 
feest van wat huiselijke intimiteit, met een kerst- , 
boom en wat kaarslicht; we vieren meer dan de 
geboorte van bot nieuwe licht, nu de dagen gaan 
groeien; we weten ook ,dat ons Kerstfeest niet 
wordt weergegeven door !de spreuken van ,,vrede op 
aarde" en ,,liefde onder d& 'mensen", die we 'dui- 
zenden malen zien op prentbriefkaarten en lezen in  
zoetelijk sentimentele kranten-artikelen: neen, voor 
ons is Kerstmis het feest, waarop God tot ons komt, 
God afdaalt tot ons, mensen. 
Dichter bij ons, o God: dat is Kerstmis. 
God immers staat in het middelpunt van ons 
Kerstfeest: God die mens wondt, Bod die geboren 
wordt, 'die ligt in de kribbe als een klein en hulpe- 
loos Kind. 
God komt tot ons, wordt een van ,de onzen, om 
voortaan samen met ons de weg naar God te gaan. 
Gij, dichter bij ons, ol God, opdat wij komen dichter 
bij U! - dat is Kerstmis. 
Mogen allen, die deel uitmaken van 'de gemeenschap 
van ons Lyceum, in hun eerlijk pogen dichter te 
komen tot God, ervaren dat God gekomen is tot 
hen. 
Zalig Kerstmis. Rector. 



W e l k o m ,  nieuwe CBurgernees ter 
N u  gij, Mr. cremers, benoemd zijr fot burgemeester van onze aloude 
stad Haarlem, nu gevoelen wij het als een behoefte en rekenen wij het 
ons tot een schone pIiciht, U op deze plaats onze oprechte gelukwensen 
aan te bieden en U hartelijk te feliciteren m d  U w  benoeming tot dit 
verheven, doch zeer zware ambt. Wij zijn oprecht verheugd, dat juist 
U tot dit ambt zijt &oepen. U w  vroegere werkzaamheden doen ons 
de gerechtvaardigde hoop koesteren, dat het Haarlem onder U w  bewind 
goed za2 gaan. W i j  roepen U dan ook een hartelijk welkom foei in de 
bloemenstad, de hoofdstad van Kennemerland. Vooral als Trinitariërs 
c>erwelkomen wij U ,  omdat gij hoogstwaarschijnlijk ambtshalve in aan- 
raking zuit komen met onze school en, wij spreken de verwachting uit. 
dat deze Ambtelijke belangstelling dan spoedig moge overgaan in een 
belangstellend medeleven met ons en ons lyceum. 
Wij wensen U toe, dat God U rijkelijk moge zegenen in U w  werk en 
dar Hij U mogq steunen bij de vervulling van U w  moeilijke taak. 
Mijnheer de Burgemeester, gij zult het ons niel kwalijk nemen, wanneer 
wij op deze plaats ook een woord van diep gevoelde dank en 
warme hulde brengen aan de Wethouder van Onderwijs, de heer D. J. A. 
Geluk, die gedurende de zeven maanden, tijdens <welke hij optrad als 

'loco-burgemeester, zo veel voor de school heeft gedaan. Niet op de 
laatste plaat4 is het aan de belangenloze medewerking van dd heer tGeluk 
te danken, dat de viering van het zilveren Jubileum van ons lyceum zo 
prachtig is geslaagd, ,Wij zijn hem daar erkentelijk voor en i4  het belang 
van onze school hopen wij, dat de heer Geluk nog vele jaren hef ambt 
wan Wethouder van Onderwijs der gemeente Haarlem moae bekleden. " 

(Cliché Haarl. Dagblad) De Redactie. -- 
, ,De flarpoen " schoolblad van het Ignatius-College te Amsterdam schrijft : 

99  Trinitas zet de bloemetjes buiten" 
f Reportage van het vijf-en-twintig jaar \ 

bestaande Triniteits-lyceum te Haarlem. / 
Trinitas heeft feest gevierd. Wat te denken van een klef oortje, cdat tegen mijn . 
Groots, machtig, imponerend, schooiz en boeiend wang vloog, toen ik me bij ,een zeker schijnend 
was het. doelpunt eens terdege uitrekte. 
Laat ik enige indrukken, enige impressies, de sfeer Nee, al  ben ik geen specialist, ik kan toeh wel zeg- 
proberen weer te geven. gen, dat dit nilet het ware spel is. Men speelt 

Op het spor6veld (na een babbeltje voetbal of men mangelt, maar niet dit onzekere, 
met Bomans gemaakt). stiekeme pletwerk in den brede. 

,,Sportsmen" mangelen openhartig en met heel 
Een snijdlende bries dartelde over de Heemsteeds3 hun persoonlijkheid. want met dat al zijn we die 
sportvelden, waar de Ignatiaanse stoottroepen met , , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ b ~ k ~ ~ , ,  kwijt en dat is zonde. 
kmde vingers ten onder gingen tegen de volgelin- 
gen van ,,Trinitas9'. Naar de kermis. 
Ik ben geen expert op het gebied van voetbd en 
hockey, maar dat behoeft ook niet, Zelfs een bij- Via een broodje garnalen met ei, ten huize van een 
ziende tante uit Boskoop kon zien, dat dit spel Ignatiaan genuttigd, kwam ik 's middags OP ,,Tri- 
niet op voetbal leek, maar veel meer weg had van "g ":ndruk van z,ee1 vlaggenvertoon offerde een partijtje ,,pletwerkv. 
Verwonderde men er zich eerst over, dat onze ik mijn eerste penning aan de ingang voor de 
rechtsbuiten op een gegeven ogenblik zijn linker- in en nog wat. 

. been miste, na  een half uur spelen keek men met Links van de trap kon men met een fiets OP vol- 
een zeker sarcasme naar de keeper van ,,Trinitas" komen verantwoorde wijze het vagevuur verdienen. 
die uitvoerig werd gemangeld tussen een links- Hoe harder men trapte, hoe vlugger 'de wijzer 
binnen en een rechtshalf. De arme jongen was er achter de fiets naar de 500 liep. Een oud-leerling, 
niet best aan toe! Op het eerste gezicht leek hij die heel uit Klazinaveen Was komen priktollen, 
meer op ,een schol, dan op een mens, maar hij probeerde het ook en sneefde prompt, geheel berus- 
hield. zich kranig en keepte door tot tien minuten tend in zijn lot (Dinsdag begrafenis! 1. 
voor het einde, toen hij een appelflauwte kreeg en Verderop kon je met een moker een spijker door 
van het ve1,d moest worden gedragen. Een mede- een brok hout slaan. Een pater Augustijn, die het 
sportsman vertelde me later, dat hij onder de deur ook wel eens wilde doen, sloeg bij de derde keer 
van ,de kleedkamer door geschoven werd. zo intens, dat het hele tentje in puin viel, goeie 
Dat was me toch te gortig, van'daar dan ook dat morgen! 
ik per kerende post naar het hockey-veld toog, Weer verder kon je met 3 ballen op busjes gooien. 
Ook hier ging het niet veel beter! Wie in één keer alle busjes er af kegelde, kreeg een 
Niet alleen verloren onze Ignatianen, maar ze waag- fiets! Deze fiets was van de rector zelf, hij ver- 
den het zelfs met enden gekromd hout elkaar murw trouwde er op, dat zijn bezoekers niet konden 
te slaan. - heksen. 
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De Officier 
van Oranje 
Nassau in 
zgn nieuwe 
slee met de 
Kapitein 
van het 
Triniteíts- 
lyceum. ' 
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Cliché 
Haarlems Dasblad 

Links opstomend kon je poffertjes eten voor 3 
duppen de zes. Om de poffers precies tussen half 
gaar en s2eenhard te krijgen, was ,de eele huis- 
houdschool naar binnengeloodst, en maar eten. 
Rechts was er 'een bioscoop, waar alle vrouwen 
van ,,Landru9' gefileerd werden en Charlie Chaplin 
zijn nieuwste snor vertoonde. 
Aj maar verder kon men genieten van een Jazz- 
band, die enkele klaagzangen van Jeremias ten 
beste gaf, met medewerking van een trein-kat met 
een buikpijn-complex. Buiten stonden dan nog een 
verbinding met de maan, een autobaan en een 
circus, bespeeld door de lieve schooljeugd zelf. 
Alle 'gangen waren druk beschilderd met tante 
Pollewopjes en paatjes Pinkelman en zowaar zag ik 
de wapenschilden uit onze aula pronken (voor een 
zacht prijsje verhuurd?). 
Zo tegen vijven dan kreeg de gang het  aanzien 
van een wringer. 
Wat het meeste te lijden had van deze wringer- 
manie, was het dijk der aarde, dat zeer, zeer ge- 
decideerd in de handen van de Missie-beijveraars 
sijpelde (wat zullen die zwartjes nu ,,model9' wor- 
den! 1. 
Vermeldenswaard is nog, ldat de hele kermis met 
uitzondering van de kaimlijn naar de maan en het 
auto-kerkhof, door de lyceïsten zelf werd bekok- 
stoofd. 
@aanden tevoren waren de jongens al bezig met: 
schilderen, repareren, en restaureren en het moet 
gezegd worden: Het was af. 

Op uitnodiging van een H.H. Geestelijkheid ston- 
den we 's avonds om kwart voor acht in de hal van 
de Haar,lemse Schouwburg. Verborgen achter het 
stalen scherm van Ignatiaanse vasthoudendheid, 
passeerden we iedere afwijzing met een: ,,Zeer 
vriendelijk van u.  . . . maar". 
Steeds meer stroomden de oud-leerlingen en hoog- 
waardigheidsbekleders (wat een hoogheid en wat 
een waardigheid) naar binnen en wij stonden 
maar in elen hoekje met s~ichtige oogjes te loeren 
naar een pater (Augustijn), die ons de tempel der 
kunst zou binnenvoeren. 
Deze kwam om acht uur en plantte ons, vanwege 
een geslaagde Harpoen-penetratie, in een loge. 
De school speelde ,,Le bourgeois gentilhomme" id 
Nederlands Proza ,,De O.W.-er van adel" van een 
zekere mijnheer Molière (Fr.). De vrouwelijke rol- 
len werden vertolkt door levende vrouwspersonen 

(wellicht een midwinternachtsdroom) en de mu- 
ziek werd uitgevoerd door een heus orkest (oh gra- 
mafoonplaat, oh Shakespeare) . 
Over het spel kunnen we kort zijn. 
De hoofdrol werd vertolkt door een 66 klasser, die 
ik aanraad eens As Sinterklaas op te treden. 
Lukt dat hem niet, dan kan hij het wellicht eens 
proberen als paashaas! 
Maar ook de andere rollen en rolletjes kwamen 
goed uit de verf, terwijl het décor, dat, een kleine 
verandering daargelaten, hetzelfde bleef, een keu- 
rige aanblik bood: 
Zelden heb ik een stuk zo gaaf en zo natuurlijk 
zien spelen als het in de &houwburg te ~ a a r l e m  
gebeurde met dat stuk van die mijnheer Molière. 
Na afloop was ik in de gelegenheid enige woorden 
met de heer Molière te wisselen. Hij verzekerde 
mij, dat de voorstelling zijn verwachtingen verre 
had overtroffen. Wat, een wonder! 
Terug in de tram, 's nachts om half _twaalf, trapte 
ik op een teen, toebehorend aan een naar dokwer- 
ker zwemend heerschap. 
,,Hé vader", zei hij, zijn ogen scheel trekkend, 
,,as je nog es het lef hebt, dan geef ik je een klap, 
en as  er dan nog'es wat gebeurt, dan is de tweede 
klap lij kenschennis". 
Dat was geen Frans, laat staan Molière. 

L. Thuring, IV b. 

I 

Uit Primitiae wan Sancta Mariu : 

HET T R I I N I T E I T S - L Y C E U M  

ia het Zilver 
De Trinitariërs hebben ons maanden geleden e& 
blik laten werpen op hun zilveren jubileum 'door de 
verrekijker; wat later wead deze verruild voor de 
toneelkijker en enkele weken gededen hebben we 
allen met eigen ogen b e t  groots-opgezette en alies- 
zins-geslaagde feest mogen aanschouwen, 
Er waren mleisjes onder ons, die genoten van de 
opvoering van ,,le Bourgeois gentilhomme" en naar 
ik meen, hebben we allemaal veel plezier beleefd 
van de kermis, met de daaraan verbonden attrac- % 

ties (ofschoon sommigen van ons verschrikt ziin. 
,door de onheilspellende voorzeggingen van ëen 
zwart-gepruikte. griezelig-uitziende waarzegster! 1. 
Ook o p  het soirée-dansante, waarmede de ,,feest- 
week" besloten werd, hebben we 't zilveren jubi- 
leum meegevierd. (Jullie bent nu eenmaal niet op 
een Angustijnen school en behoeft dus de conse- 
quenties niet te dragen. - Red.). 
Wij kunnen de Paters Augustijnen, de Trinitariërs . 
en de reünisten gelukwensen -met het welslagen 
van dit feest, waarvoor moeiten noch kosten ge- 
spaard zijn. 
Tenslotte hebben we ook met genoegen geconsta- 
teerd, dat, in tegenstelling met andersluidende be- 
richten in Augustus j.1. ditmaal gebleken' is, dat er 
een vriendschappelijke verhouding bestaat tussen 't 
Triniteitslyceum en Sancta Maria, welke vriend- 
schap misschien wel omgekeerd evenredig is met 
de afstand van de Zijlweg tot de Dreef! 

Joke v. Rossum V1 Gym. 

Vlwhpikkeri en Wespensteken 
Tijdens het ov~erhoren van de Griekse les in een 
der Gymnasiumklassen ontspon zich de volgende 
verheffende dialoog tussen leraar en slachtoffer: ' 

Leraar: ,,Wat is phonos?" 
Leerling: ,,Een moord, bloedbad". 
Leraar: ,,Wat is parthenos?" 
Leerling: ,,Maagd, meisje". 
Leraar: ,,Wat is nu phonoparthenos?" 
Leerling (enthousiast) : ,,Moordgriet ! " 

I 
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te land en te water 

. Hockey.. . . 
Zwemmen.. . . . 
Beker?? . 

Jos. v. Noort begint met voetbal. 
Jubileumtij d van het Triniteitsly - 
ceum. . . . Vrijdag 31 October. 
Het staat met ,,Head-lines" in het 
Programma. Wat dan? 
Het is de dag waar naar tientallen, 
neen honderben Trinitariërs heb- 
ben uitgezien. Het is de dag, 
waarop drie scholen elkaar in de 
haren vliegen (op sportgebied), 
elkaar geen duimbreed toegeven, 
en dan als het gelukt is, ,,aan één 
van de drie" de vijanden af te 
schudden, met een d~n~derend 
hoera en een ontoombare vreugde 
op het zilveren kleinood af he 
vliegen en het genoegen te hebben 
dat kleinood in de beker-kast te 
mogen plaatsen. En. . . . dat waren 
wij. 
Om een uur of half tien vroeg 
pater Vogels, de leider van dit 
,,sportevenement" even de aan- 
dacht. Met een paar korte woor- 
den heette hij de aanwezigen wel- 
kom en toonde hun, behalve de 
H.1.C.-beker ook nog de Triniteits- 
Jubileum-beker. Als dan ook om 
10 uur het schrille fluitje van de 
scheidsrechter het begin aankon- 
digt, is iedereen vol spanning. 
Waarde lezer ik zal U de taaie op- 
sommingen van droge uitslagen 
besparen, en in plaats daarvan 
proberen een algemeen overzicht 
te geven. J 

Wat betreft het eerste elftal? 
Bravo, Bravo; Bravo, 3 maal Bravo, 
want bet  is waarlijk passend en 
billijk hen te huldigen. 
Niemand had gedacht dat, toen 
de Amsterdammers reeds een 2-0 
voorsprong hadden verkregen, wij 
toch nog de winstpunten zouden 
behalen. Onvermoeid, wij waren 
iets zwakker, stormden wij op de 
vijandelijke veste aan. Dit werd 
na  25 minuten spelen bekroond 
met een meer of minder mooie 
goal, maar. .  . . hij zat. 2-1, Weer 
opnieuw. :. . Goderie, enkele zwit- 
ches (schrijf ik het goed?) Kilian, 
Elzakker, enz. Een mooie zweef- 
duik van de keeper, die de bal. .  . . 
onder zich door laat rollen. 2-2. 
Na de rust begint A'dam met een 
groot offensief, maar nu zetten 
we alles op de verdediging. Meest- 
al heerst dan over het algemeen 
deze stemming: Trap de bal maar 
weg, Goderie dacht er anders 

U C O G G D D C I  C U  V G I  DLUKJt5I  C 
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over. Even uitkijken. . . . Elzakker 
staat vrij.. . . geeft de bal mooi 
door.. . . de laatste loopt snel langs 
het lijtje, zwenkt naar binnen, 
schot.. . . goal. Een juweeltje. Als 
dan ook de tweede maal hetzelfde 
gevaar zich voordoet, wordt de 
A'damse keeper door een prachtig 
diagonaal schot kansloos gesla- 
gen 4-2. Dit was de eindstand. 
Ook den Haag was het slachtoffer. 
3-2 was de eindstand, 
Nu het tweede: In  theorie .eigen- 
lijk het eerste. Dit elftal was in- 
derdaad' bijna even sterk als het 
eerste; d.w.z. het spel dat ze ver- 
toonden, het plaatsen, het opstel- 
len enz. Als dit elftal eens goed 
trainde, zal het ons niet verwon- 
deren als dit het eerste op de 
knieën krijgt. 
Uitblinkers van het tweede? Janus. 
Hij was de ziel van het tweede 
elftal. Als hij eens niet te veel 
viel. Groen: als hij eens wat gro- 
ter werd (H.-O. eten! ). Paanakker: 
durf eens wat meer, loop eens wat 
meer in. 
A'dam (4-0) en den Haag (4-2) 
zeiden dan ook: W kwamen, 
wij speelden, en gaven ons gewon- 
nen. Onze superioriteit had hen 
geheel en al geslagen. 
Met derde elftial: Dit moest wat 
meer trainen. Een elftal dat pas 
één keer in het veld geweest is, 
rammelt altijd. Tegen A'dam 
speelden ze gelijk (2-2), maar den 
Haag kreeg de enigste kans op 
die dag om een van onze elftallen 
te verslaan. Zo hadden we dan 
van de 12 punten die we konden 
winnen, 10% in onze zak tegen 
den Haag 4 en A'dam 3. Voorwaar, 
een pracht prestatie. 

Noud v. d, Brandt gaat verder met 
hockey: 
's Morgens om 10 uur belgon de 
eerste hockey-wedstrij'd Triniteits I 

-A'dam I. Direct na  de bully 
stapten we regelrecht op het 
H.1.C.-doel af en lag de bal, voor- 
dat de Amsterdammers het wis- 
ten, in het net. 
H.I.C. kwam echter na dit doel- 
punt sbeeds meer opzetten 'en even 
dachten we nog aan de gelijkma- 
ker, maar de achterhoede was op 
haar post. Het spel der Amster- 
dammers nam af en na een kwar- 
tier werd het 2-0. Steeds minder 

werd het en de overwinning lag 
voor het grijpen. Deze kwam dan 
ook prompt. Bij de rust was het 
5-0. Na de rust weer hetzelfde 
spelbeeld: steeds zaten de Trini- 
tariërs voor het A'damse hok. 
Had er niet zo'n voortreffelijke 
keeper gestaan, de score zou nog 
hoger geweest zijn. Mhar de eind- 
stand was toch hoog genoeg om 
de volle buit van 5 punten bin- 
nen te halen. 
Het tweede elftal heeft eveneens 
alle twee wedstrijden gewonnen. 
Triniteits 11-Aloysius 11 werd 
met 6-1 gewonnen. Wij waren 
sterker en konden gemakkelijk 
winnen. Ook tegen het nog zwak- 
kere H.I.C. I1 behaalden we de 
overwinning. 
Oas derde dftal heeft niet ge- 
speeld, zodat de twee beschikbare 
punten verloren gingen. De leuze 
van pater Vogels: ,,Vsetballers, 
jullie moeten alles winnen, want 
de hockey behaalt geen enkele 
punt", is niet bewaarheid gewor- 
naar verhoyding, het grootste aan- 
den. Zelfs hebben de hockey-ers, 
deel in de overwinning gehad, 
daar zij uit 'de drie gespeelde wed- 
strijden 17 punten vóór, en slechts 
1 tegen wisten te behalen, tegen 
de voetballers uit zes wedstrijden 
18 punten vóór en 9 tegen. 

Een supporter eindigt met de 
zwemdriekamp : 
Omstreeks 1.30 uur waren de 
zwemmlers van het Ignatius Col- 
lege (Z.W.I.C.), de zwemmers van 
het Aloysius College (Plons) en 
onze zwem'mers (Alliance) Stoop's 
bad binnen getrokken om een po- 
ging te  wagen de beker, die door 
ae  Jubilerende school was uitge- 
loofd, te  brmachtigen. Om kwast 
over twee namen de wedstrijden , 
een aanvang, mlet als 'eerste num- 
mer de 50 meter borstcrawl (ou- 
deren), Hierbij blonken vooral H. 
v. Doorenmalen en J. v. Rijn uit, 
die er resp. 30,l sec. en 30,2 sec. 
over deden. Vervolgens de 25 me- 
ter schoolslag '(jongeren). Zij de- 
den het niet zo goed als de ,,oud- 
j es" sen verschillende series (gin- 
gen voor ons verloren. Maar geen 
nood: de 50 meter schoolslag 
(ouderen) haalde alles weer op. 
H. v. Doorenmalen zwom hierbij 
de 50 meter butterfly in de uit- 



stekende tijd van 37,2 sec. wisselslag, waarbij Z.W.I.C. een en hockey-ers Vrijdag j.1. al een 
Als afwisseling volgde nu een de- hele baan achterstand leed en de grote voorsprong behaald hadden, 
monstratie schoonspringen, waar- hinberniswedstrijd voor de jon- werd aan E. Heeremans, als vrij- 
bij J. Paanakker ongetwijfeld de geren, waarbij het worteltje hap- wel de enigste vertegenwoordiger 
beste was. Na verschillende salto's pen wel het moeilijkst scheen te der voetballers en chockeyers, de 
en zweefsprongen deed hij plot- zijn. Jubileum-beker overhandigd. 
seling de vermaarde ,,spatduik'' Hierna volgden de polowedstrijden Zo 'eindigde deze in alle opzichten 
en tot slot gaf hij nog een aardige met de uitslagen: geslaagde en goed georganiseerde 
schijnduik. Hierna volgde de 100 Alliance-Z.W.I.C. 6 0  en Alliance middag. , 
meter schoolslag (ouderen), waar- -Plons 7-1. Hier nog enkele uitslagen: 
in Fraps en Frits Lablans heer en Tot slot van de middag vond 'de ~,,&b;a~: meester waren. De 50 meter rug- prijsuitreiking plaats in de turn- Oet.: 
slag (ouderen) was weer voor J. zaal. Nadat bekend gemaakt was 
v. Rijn, die zich onderscheidde dat Alliance 12, Z.W.I.C. 6 en Hockey: 
door met een halve baan voor- Plons O punten behaald had, werd 18 Oct.: M.T.S.-Trihiteits L 2-1. 
sprong in de tijd van 36,2 als aan J. v. Rijn, als voorzitter van (onverdiend ! 
eerste te eindigen. Alliance, de wisselbeker uitge- 24 Nov.: Kennemer-Triniteits I 
Tot slot volgden de 6 x 50 meter reikt, en aangezien de voetballers 1-1 ! 

, - 
detalloze bijdragen in ons Gedenkboek ,door oud- 

In, het spioiinetje leerlingen musicus Jan geschreven; M U ~ ,  aan 'de aan strijkers de altijd in het hulpvaardige versterkte 
Collegium Musicum, in één woord aan alle oud- Aan een verrekijker en toneelkijker hèbben we niets leerlingen die door woord, aanwezigheid of meer, alleen het spionnetje gunt ons nog een blik brief de sympathie voor hun ,,oudev school tot uit- op het Schoolfeest, voordat het straks helemaal de drukking hebben gebramt. hoek van de geschiedenis omslaat. Wat het aandeel van de leraren betreft. Van de 

Het mWeekblad van de Kath. Lerarenvereniging Paters mag ,dit genoegzaam bekend geacht worden, 
St. Bonaventura" schreef er over: ,,Iedereen die ook door hen veel werk achter de 
de= feestweek geheel of ge'deeltelijk heeft meege- lissen verricht is. Pater Prior en Pater Rector, die maakt, zal dit niet gemakkelijk vergeten. Alleen is verantwoordelijke leiders, de eindjes van alle het maar goed, dat er vóór het gouden feest weer touwtjes in handen moesten houden en ook voor een kwart-e~uw moet verlopen. Het zou waarlijk het meest gswone werk niet uit de weg gingen; niet mogelijk zijn dit zilveren jubileum te overtref- Pater Prefect, ,die tussen zijn taak 
f en". door, de lijsten van alle gedaagden samenstelde 
Het heeft weinig zin alles hier nog eens te verslaan, voor het Gedenkboek; die ons ieder heeft over deze feestweek zijn eigen prettige voor een faillissement moest behoeden en zijn 
herinneringen, veilig opgeborgen . OP een goed rekenmachine zwaar heeft beproefd en de confra- 
plaatsje in zijn gebeugenkamer. ters, die behalve de behartiging van de hun toe- 
Wat dit feest zo buitengewoon belangrijk maakte, vertrouwde taak, stee,ds op ,de meest bedreigde 
was wel het feit dat hier een schoolfeest is gevierd, punten bereid waren in te 
een samenzijn van geheel de Triniteitsstad en niet En dan de Heren, 
van slechts enkele burgers, het was inderdaad een 
volksfeest in de goede zin van het woord. De Heer Babteliowsky had zijn' ganzenveer reeds 
Leerlingen en oud-leerlingen, paters- en leken- geslepen 'om aan de vertaling van Le ~ourigeois 
leraren, ouders en ztelfs ,,buitenlanders" hebben Gentilhomme %e beginnen, toen Op het allerlaatste , 
samen dit feest mogelijk gemaakt. moment nag een goede vertaling opdook en iedere 

enkel woord over deze standen in onze ~ ~ i ~ i -  Lyceïst heeft zijn inleiding )gelezen op ,de Burger: 
teitsstad. edelman in het vorige nummer. 
Dat vrijwel alle leerlingen nu actief zijn Wij reeds eerdeer in dit Over 
dat behoeft gelukkig niet bewezen te worden. de Heer Henrichs, leider wan schilder- ,en 
Maar gij moet dit goed verstaan, want natuurlijk timmerploegen, schepper van Landru e.a. en ent- 
was er gradatie in deze activiteit. Een jongen die Werper van de omslag van ons feestelijk feest- 
zich amuseerde op de Kermis, heeft actief mee- programma. De Heren Paulides en Hokkeling en 
gedaan het feest te doen slagen, maar zonder de Van de Weiden moet ik in  één adem IlOemen: Zon- 
zangers, de sportslui, de toneelspelers, de cadeau's- der hen geen wie za' de uren 
verzamelaars langs de winkels, de schilders, de 'door hen besteed aan het napluizen van vergeelde 
timmerlui, de standhouders, de circusdirecteuren, en paperassen en de dagen van Ordenen en compo- 
al die andene stille werkers voor, tijdens en na deze neren? 
dagen, waren 'de plannen volkomen onuitvoerbaar Het is jammer (dat de drukkosten zo hoog zijn 
geweest. Het is onmogelijk hen allemaal stuk voor in deee tijd, maar kost- wat het kost, eert deze 
stuk t e  honoreren. mensen voor hun groots belangeloos verricht w ~ r k ,  
Om dezelfde reden kan de K.O,M.T.-commissie niet een werk dat -zal stananauden als zelfs de herinne- 
uitmaken welke stand het best ver~orgd was; ze- ringen aan dit feest tot stof en as zullen zijn ver- 
ker er waren verschillen, maar was de kleine vis- gaan. 
tent met de zelf uitgezaagde visjes minder dan de Van 'de Heer' Kat mag ik noemen' de prachtige rede 
fantastische pijl-en-boog stan'd? Een prijs zou tot op ,de feestvergadering van Cassiciacum, het fijn 
grote onbillijkheden $leiden, ook al ten opzichte t getekende artikel op de Em. Rector en de (geestig 
van de schilders en andere omganisatoren. Wij gestyleerde hulde in intieme kring aan de zes ju- 
zagen er vanaf namen t e  noemen, maar een groep bilerende leraren gebracht. De Heer Kokkelkoren 
in zijn geheel mag naar voren gehaald: onzp voor- vernoemde ik reeds als lid van de reuniecommis- 
tmekkers en onze verkenners: altijd paraat, altijd sie, hij was Directeur van de Reunistenschool op 
bereid, het schoolbelang 'geheel toegewijd! Zaterdagmorgen en zijn staf van leraren moge met 
Wat de oud-leerlingen aangaat: de reunie-commis- hem met ere genoemd: de Heren Andriessen, Dr. 
sie, bestaande uit #de Heren: v. Liemt, Gustenhoven, Fuss, Hooy, Kat, Paulides, Schneiders, Theunis, 
Kokkelkoren, Romans, Tepe, Vermeulen, Brans en Verberne en v. 'd. Weiden. Be Heer Kroese 'ontviel 
Krouwels, mensen dite volop in het drukke leven ons midden in  de voorbereidingen, wij bleven ho- 
staan, hebben uren en uren uitgetrokken om dit pen op zijn beterschap, maar toen er tgeen minuut 
samenzijn te organiseren. Wij denken ook nog aan langer gewacht kon worden, heeft $de Heer Mees- 



ters met heldenmoed zich over paárd, verdwenen 
artisten en onbekende downs willen ontfermen. 
Wie heeft de kuif van Dr. Rekveld niet boven !de 
orkestbak gezien, onder die kuif zat hijzelf en dus 
konden wij wijlen de Heer Lully volkomen missen. 
Mijnheer Verberne, de Accurate, verschafte ons de 
lijsten van lang ,,vervlogen" leraren met dag en 
uur van aanstelling en vertrek zodat ons Gedenk- 
boek weer aan waarde won. Ir. van der Heyden, 
wij bewaarden hem voor het laatst als een waar- 
dige afsluiting: de recepties van Maandag en 
Woensdag waren bij hem in bekwame handen. 
Hulde! 
Wat jammer als die band van leraren en leerlingen 
weer verloren zou gaan, zou zij dan werkelijk in 
een of andere vorm niet te bestendigen zijn? 
Wij zijn gekomen aan d,e ouders: hoe hebben zij 
door hun persoonlijke aanwezigheid nimet meege- 
leefd in deze dagen en wat hebben wij allen 'dat 
niet hogelijk gewaardeerd. 
Met natuurgaven en bonnen, met cadeau's en vlag- 
gen hebben zij onze magen en handen en ogen 
verwend; het woord ,,dank" is kort, maar welge- 
meend. 
En zo komen wij aan de ,,buitenlanders9' van onze 
Triniteitsstad. 
De Directrice, de Dames leraressen en de leerlingen 
van de R.K. Industrie- en Huishoudschool. Zijn er 
in de Nedeiilandse taal fdankwoorden voor zoveel 
voetstappen, voor zoveel poffertjesgeur tot stikkens 
toe, voor zoveel dtensturen? Wij kennen ze niet. 
Wij spoeden ons voor een volgend dankwoord naar 
,,Sancta Maria", ook van deze zijde alle medewer- 
king bij het samenstellen van het toneelensemble; 
dank aan Rectrix, Con-rectrix, aan de speelsters uit 
deze kring en daarbuiten. 
Wij kunnen het  ook niet helpen 'dat de jongens 
hier zo vlug af studeren dat ze nog geen bas-stem 
hebben, zpngers en orkest ,,Vicit Vim Virtus", Uw 
deugd van hulpvaardigheid heeft niet onze (macht 
(vim) ,. !maar onze onmacht overwonnen. 
Nog zijn we niet aan het eind van deze Litanie van 
Alle Weldoeners: fabrikanten over het gehele land, 
winkeliers in Haarlem en omliggende gemeenten, 
bloembollenkwekers in Kennemerland: zo groot 
was uw getal en zovele Uw gaven, dat de admini- 
stratie in de war liep en U niet allen persoonlijk 
Bon bedankt wouden. Wij hebben dus gepronkt 
met vele vreemde veren, waarbij ik in dit verband 
heel bijzonder denk aan de stijlvolle versiering van 
Concertzaal en Gymnastieklokaal, met grote be- 
reidwilligheid verzo~gd respectievelijk door de Firma 
van Duivenboden en Vroom en Dreesman en aan 
de vlaggemasten (gebracht, gehaald, omgeruild voor 
langere, weer gebracht en weggehaald door de 
firma Thunissen. 
Naar er moet een einde komen, zelfs aan een 
Litanie: ,,Alle goede weldoeners en weldoensters. . . . 
gedankt door ons". 
Tenslotte op de laatste plaats genoemd, opdat zij 
op het voorplan in ons geheugen z o g e n  blijven 
staan: de Eerste Burger van onze Triniteitsstad: de 
Hoogeerwaarde Pater Provinciaal, 'die persoonlijk 
kwam en zulke belangrijke woorden sprak; de Ere-. 
burger: ,,Rector9' Vlaar, 'die door de Prinses-Regen- 
tes is gedankt op een wijze zoals wij allen het graag 
zagen. 
Zo hebben wij dan samen hier iets groots tot stand 
gebracht, waarvan niemand afzonderlijk zich de 
eer kan opeisen. 
Het was (goed, het was schoon en de H. Triniteit 
zij dank voor dat alles. P. H. 
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Wanneer U deze kroniek onder ogen krijgt is de 
feestweek alweer bijna meer dan een maand ver- 
leden tijd. Kronieker is er echter van overtuigd 
dat nog velen van tijd tot tijd terugdenken aan de 
stralende zeven dagen, toen de school een uitdra- 
gerij gelijk was.' Terugdenken aan de lauw-warme, 
onrustbarende hoeveelheden poffertjes etende, 
rechts en links in stands duikende, limonade zui- 
gende (2000 flesjes) lawaaierige menigte, die ziah 
gelijkmatig door de gangen bewoog. 
Aan de Vaders en Moeders en - belangstellende 
Oma's die om de drie 'meter hun verbazing te ken- 
len gaven dat-die-jongens-dat-nu-allemaal-alleen- 
gedaan hadden. 
Aan de griezeltent waar kwistig met beenderen en 
andere Memento-Mori-voorwerpen gewerkt werd. 
Aan de poffertjeskraam waarin overi borden poffer- 
achtig aandoende weke voorwerp.en, tedere draden 
werden gesponnen. 
En aan nog tientallen anderé prettige en gezellige 
dingen. 
Is het nog nodig hier op1 deze plaats over het gehele 
feestprogramma uit te weiden? 
Moet Kronieker U nog vertellen over de feestelijke 
Gala-premiere van Molière's ,,Burger-Edelman"? 
Over het brandscherm dat die avond halstarrig 
weigerde opgetrokken te worden, e n  op de hartige ' 

opmerkingen van de toneelmeester slechts kwaa,d- 
aardig lachend antwoordde dat het er zijn redenen 
voor had? 
Is het nog nodig een terugblik te werpen op de 
Lerarenhuldiging in het Rembrandtheates, en -op 
de film die daarna vertoond werd en die niet 
ieders goedkeuring kon wegdragen? 
Neen, ieder herinnert zich deze dingen nog. Laat 
ons dus van dit thema afstappen en zien hoe het 
wakkere Haarlemse politie-corps over de veiligheid 
der burgers waakt. 
Het was op een dag in begin Noveimber dat Hans 
Pot met nog een aantal Lyceïsten, smet-losse- 
handen door de Gierstraat reed. Oom agent die op 
de hoek van de Botermarkt de stad stond te bewa- 
ken, zag met ontzetting 't stuur zonder handen, e n  
riep met 'n kom-ik-zal-maar-weer-eens-'n-bonnetje- 
geven-stem: ,,Hé!!" Zonder het minste resultaat 
overigens, het stuur reed stuurloos verder. Tenslotte, 
wat is een agent in vergelijking met de Eeuwigheid? 
Toen kwam de man van de motor-politie. 
Rjeeds de  gehele morgen had de met leer beklede 
kloeke borst werkloos rondgereden, van tijd tot tijd 
wat knallen uit zijn knalpot op weerloze burgers 
afschietend. Hier was echter werk aan de winkel. 
Eén luttele handbeweging was voldoende om de 
motor zijn tanden op elkaar te doen zetten en hem 
op het spoor van de overtreder te brengen. 
Het werd een spannende achtervolging. Overal 
stonden mensien stil en riepen tegen elkaar dat 
ze er trots op waren in een stad te wonen die zulke 
agenten voortbracht. Moeders tilden hun kinderen 
op om hen de achtervolgde zondaar te tonen en 
hen te waarschuwen toch altijd braaf te blijven. 
De jacht ging via de Vijfhoek (,,Vier voor een 
gulden") door smalle stl-aatjes naar steeds smallere 
straatjes, waar de leren agent tenslotte met zijn 
motor in vastraakte. Hans Pot ging naar huis. 
De andere Trinitariërs gingen echter om de agent 
staan en begonnen ,,Haha9', en ,,Poch!" en meer 
van dergelijke dingen te zeggen, die een met zijn 
motor vastgeraakte agent je nu eenmaal kwalijk 
kan nemen. 
De motorist rukte dan ook met een wacht-maar- 
mannetje-gezicht aan zijn vehikel en toen dit ten- 
slotte losschoot en bijna achteruit over hem heen- 
reed, laadde hij Hans Bijvoet in het zijspan en nam 
hem mee naar het ,,bero7'. Tegelijk met hem arrl- 
veerden hier echter ook de andere Lyceïsten. De 
leren agent blies op een fluitje en terstond begon- 
nen in het politiebureau alannscriellen te rlnKe- 



len. Een monumentale poort zwaaide open, de agent- 
portier liet 'de ophaalbrug neer (?s avonds in bed 
bedacht hij pas dat die er niet was):, en voóraf- 
gegaan door de gemaliënkolderde hoofdinspecteur 
stoof het gehele corps naar buiten, luid ,,Jippiééé!" 
roepend en hun pistolen in de lucht afschietend. 
Bijvoet werd geboeid, en onder het zingen van 
,,Eikenhout is eikenhout" gevankelijk weggevoerd. 
Voor hij de deur achter zicM sloot riepi de achterste 
agent nog dat-ie-ze-allemaal-lustte, toen werd 't weer 

- stil in de Smedestraat.. . . Uit de ingewanden van 
het bureaw klonken geselslagen, ruwe vloeken en 
Blauwbaardachtig gelach. Boven dit, a,lles uit riep 
een huilende kinderstem ,,'k Zal het nooit meer 
doen ! " 
De buitenstaanden legden hun oren tegen de uit 
ruwe rotsblokken opgetrokken muren om vooral 
niets te missen. Frans Herblermann, ging op zijn 
fiets staan en blikte het sombere hol in. De ramp- 
zalige.. . . Langzaam kierde de depr weer open.. . . 
een in 'n zwart kleed gehulde gestalte sloop naar bui- 
ten. .  . . Een rauwe kreet die niets menselijks meer 
had. . . . en een duivelse stem die hees doch be- 
leefd zei: ,,Wilt U misschien van die fiets gaan, 
meneer", Ha, zo iets zegt men niet ongestraft tegen 
een Herbermann. Frans diende de man van repliek 
en greep naar pijn zwaard. Te laat schoot hem te 
binnen dat het thuis op 't nachtkastje lag, en met 
gebogen hoofd nam hij het verbaal inzake ,,beledi- 

ging der p~litionel~e macht" in ontvangst. Dan ging 
men naar huis. Van Bijvoet heeft niemand meer 
iets vernomen, omwonenden verklaren eenparig dat 
zwarte gedaanten 's avonds laat op een draagbaar 
een met een laken bedekt Iets wegdroegen. En hij 
was nog zo jong . . . .  - 
Genoeg echter hierover, Kronieker moet oppassen 
dat hij niet te veel onzin In de kroniek stopt, en 
denkt ingespannen na  over wat er nog meer ge- 
beurde. 

,,Le Bourgeois Gentilhomme" werd nóg eens op- 
gevoerd voor onze collega's van de Haarlemse Mid- 
delbare Scholen, en op 25 November was het als 
ieder jaar weer Catharinadag. Ook nu weer een 
plechtige Hoogmis met na  d~ afloop Catharinazit- 
ting van Cassaciacum. Alvorens te beginnen deelde 
voo,rzitter, Ton van Daal, mee dat de muzikale 
omlijsting van ,,Collegium Musicum" verviel, de man 
die de declamaties zou houden, verhinderd was 
(,,wegens omstandighed-en") en de pianist niet 
kon spelen (,,wegens een geblesseerde vinger"), 
Dat de zitting tóch een succes werd lag aan Mr. Jan 
Derks, die sprak over ,,Toneel als middel 
tot het uitdragen van Ideeën", en aan Jan 
Roozen die als pianist inviel. Kronieken schatte het 
aantal aanwezigen op een kleine vijftig. Lag dat 
aan het affiche, dat kennelijk onder de les ver- 
vaardigd was, of . .  . . aan iets anders? 

Noud v. d. Eerenbeemt 4 A, 2. 
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Toen wij gisteren n? afloop der lessen door 'de regen Toen begon de Sint te spreken. 
naar huis fietsten, reed hij plotseling naast ons. Het was een droevig verhaal van miskenning en 
Wij hadden hem niet zien naderen, opeens was hij verguizintg, van leugen en bedrolg. Met een tranerige 
er, als uit de lucht gevallen. Ondanks het wonder- bibberstem sprak de Kindervriend over de geluk- 
lijke hiervan herkenden wij hem niet. Pas toen hij kige dagen van weleer toen hij nog in alle huizen 
met een onmiskenbaar middeleeuws Spaans accent een graag geziene gast was. Toen barste hij in 
opmerkte dat-het-al-koud-begon-te-worden-en-%- tranen uit en riep met gierende uithalen dat hij 
tegenwoordig-al-vroeg-donker-was, en wij de rillen- naar huis wilde. Daar wij ons op dat moment juist 
de neger zagen die op zijn bagagedrager zat, riepen in de Grote Houtstraat bevonden, ontstond \er 
wij verrast: ,,Sinterklaas!" . meteen een grote oploop. Mensen kwamen uit hun 
Hij was het. Heel erg oud en heel moe. Op zijn huizen rennen, Vroom en Dre'esmann stroomde 
hoofd had hij een natglimmende bolhoed en om leeg (alleen een dloof oud mannetje bleef achter), 
zijn hals een rode ruw-gebreide wollen das. Uit trampassagiers worstelden zich naar de uitgang. 
zijn baard liep het water in straaltjes op zijn oude Ieder wilde de huilende Sint zien. Toen de oploop 
regenjas. Achterop zat Zwarte Piet, klappertandend te groot werd, begonnen politie-agenten degenen 
en naar 't ons voorkwam abnormaal blreek. die-al-gekeken-hadden tot doorlopen aan te manen 
Sinterklaas antwoordde niet, trapte moeizaam ver- en onder de wachtenden volgnummers uit te reiken. 
der. Zwarte Piet hoestte een holle kerkhof-hoest Dan droogde de Sint z'n tranen, snoot beschaamd 
en liet zijn voeten over de grond slepen. Langzamer- z'n neus, blies een denkbeeldig pluisje van zijn 
hand begon 't tot ons door te dringen dat hier mouw, en stapte weer op zijn fiets. Met moeite 
iets niet in <de haak was. Dit was niet de echte bereikten wij ,,Fluksy' waar een kop koffie werd ge- 
Sinterklaasstemming, bovenrdien, waar was de dronken, , De teleurgestelde menigte stelde zich 
mijter, waar de - muilen, waar was de staf, waar voor de ramen op en keek gespannen toe. In alle 
zaten de pepernoten? haast ingelegde bussen der N.Z.H.V.M. brachten 
Wij probeerden opgewekt een gesprek te beginneh. nieuwe ladingen nieuwsgierigen uit alle delen der 
,,Hoe maakte de schimmel het wel", informeerden stad. 
wij,, ,,Huppelt het nog steeds het dek op en neer?" In de cafetaria vervolgde Sinterklaas zijn droevig 
Sinterklaas zweeg. Alleen Zwarte Piet riep op een verhaal. Overal was hij verdrongen door namaak- 
melancholieke Spaanse manier ,,Adios9' tegen een Sin%en die tevens namaak-Kindervrienden waren, 
passerende grijsaard die ons hoofdschuddend na en opgebouwd waren uit watten en elastiek, En de 
bleef kijken, Pietermannen. . . . 

O 



,,Namaak meneer!" riep Zwarte Piet. ,,Sohoen- 
smeer, gebrande kurk. . . . !" 
Weer vroegen wij hoe het met de schimmel ging. De 
schimmel. . . . nogmaals kwamen de waterlanders 
te voorschijn. Wij hoorden de geschiedenis, van zijn 
dood. Reeds lang sukkelde hij door het ongeloof 
der mensen, die hem naar het rijk der fabelen 
hadden verwezen. Maar zijn genadeslag had hij 
vorige week gekregen. Er was in Haa~lem, één adres 
waar hij geregeld ieder jaar 's nachts eens uit kon 
blazen en kon eten van de wortelen di2 een jongetjr 
altijd voor hem klaar zette. ,,Iedere nacht drie 
wortelen meneer, het was een tractatie voor het 
beest, .waar 't lang voor we er waren, al over sprak 
Maar het jongetje is in September naar de 1IB.S 
gegaan, en weet je wat er vorige weel< in z'n scl~oen 
lag?" Wij zeiden er niet het minste idee van te 
hebben. 
,,Geen 3 wortelen, maar wortel 3". zei de Sint. ,,Dat 
was zijn dood. Piet en ik hebbun zijn lijk door de 
schoorsteen het ,dak opgetrokken en er de hele 
nacht mee gesleept. Tenslotte hebben we 't de di- 
recteur van het slachthuis in zijn schoen gelegd." 
De koffie was op, we betaalden en vertrokken. 
Het was a l  donker buiten, het regende nog steeds, 
en de straten waren verlaten, want alle mensen 
waren al naar huis gegaan om voor elkaar Sinter- 
klaaspakketjes te maken. ',,Ze hebben mij niet 
meer nodig", zei de Sint zacht. ,,Ik ben uit de tijd. 
De [mensen geven nu zelf de cadeautjes. Waar zal 
ik me nog moe voor maken..  . . 
,,OnzinJ', zeiden wij. ,,Heeft U dan nooit de uitge- 
breide Sinterklaasliteratuur gelezen? Bijna alle 

' verhalen gaan over arme kinderen die op blote 
voetjes en met gerafelde jasjes aan, hun vieze 
neusjes tegen de etalages van speelgoedwinkels 
staan plat te drukken, terwijl daarbinnen rijke 
mensen cadeautjes kopen. De kinderen staan er in 
de boeken nooit langer dan drie bladzijden, want op 
de vierde komt er een vriendelijke heer die de 
hunkering-in-de-kinderoogjes ziet, hen mele naar 
binnen neemt, een mand met levensmiddelen naar 
de zieke moeder stuurt, en, wanneer het een erg 
dik boek is, de werkloze vader als tuinman in 
'dienst neemt. Dat is dan het eind van het boek. 
Er zijn 'echter ontelbare arme kinderen die niet 
het geluk htebben boerken-kinderen tl zijn, die 
niemand met zich mee in de winkel neemt, en 
daarom alleen op U vertrouwen. . . . ' 
,,Hou maar op", zei de Sint, zijn fiets in een fiet- 
senstalling z<ettend. ,,Vannacht gaan we er toch 
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maar weer op uit, Piet, hier om de hoek woont de 
schillenboer, ga zijn paard lenen". En toen tegen 
ons: ,,Vannacht om twee uur kom ik over jullie 
dak, wanneer je er dan eventueel kunt zijn. . . ."  
,,Dat treft uitstekend", zeiden wij, ,,wij wilden er 
net; omstraeks die tijd i,ets gaan repareren, mooier 
kan 't dus niet". 
"Toen kwam Zwarte Piet terug met het paard van 
de schillenboer dat. Roos heette en erg nsar  be- 
schimmeld brood en andere vuilnisbak-ingrediënten 
rook, maar zoals we nu zagen eigenlijk toch wel 
een mooi paard was. Met één sprong zat de Sint 
er op, 'gooide zijn hoed, das en regenjas weg en 
trok bliksemsnel zijn bisschopskleed aan. En terwijl 
Zwarte Piet zich aan de manen vasthield gebeurde 
het wonder waarin wij vroeger zo rotsvast geloof- 
den, het paard steeg omhoog, hoger en hoger tot 
wij het niet meer konden zien en het boven de 
druilerige regen was. 

Toen riep een boze vrachtrijder dat wij niet op 
onze fiets moesten zitten suffen maar kijken waar 
we reden. We merkten #dat we nog steeds door de 
stad aan het fietsen waren en dat  het nog altijd 
regende. We zetten onze kraag op en gingen naar 
huis. Onderweg zagen we acht wink'els waarin een 
Sinterklaaq op een verhoging minzaam tegen de s 

kinderen van de klanten zat te  knikken. Wij zijn 
nieuwsgierig hoeveel hij er mee verdient. 
En begrijpen. nog niet hoe we er vroeger aan heb- 
ben kunnen geloven. 
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