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de levensgeschiedenis van ee 
Daar, waar in de buurt van de uitgestrekte heide, 
een boerenhoeve stond, lag een ,dennenbos. 
In 'dat bos leefden weinig dieren; ten eerste, omdat 
er zich weinig voedsel voor hen bevond en ten twee- 
de, omdat het gebied weinig aanlokkelijk was. Want 
geen bloem ontlook en geen aardige plant sproot 
voort uit de grond. Slechts enige soorten mos en 
groepjes bosbessen vertegenwoordigden er de bos- 
flora. De rest van de bod~em werd bedekt door een 
dek van afgevallen naalden. Enkele paddestoelen 
wilden er ook wel eens groeien. 
En boven de bodem stonden, donker en kaarsrecht, 
rij aan rij, $de 'dennen, die zó dicht opeen stonden, 
dat er bijna altijd een geheimzinnige schsmering 
tussen de stammen heerste. 
Zodoende waren er zeer weinig dieren, die hier leef- 
den, de insecten e.d. niet meegeteld. Slechts enkele 
vogels; en die er woonàen, konden zich meestal met 
recht ,,h'onkvasten" noemen. Zo had je daar de 
familie Kuifmees, Haksnavel. de bonte 'Specht, 
Blauwspiegel, de Meerkol en in het voorjaar werd 
jaar op jaar het oude kraaiennest bewoond door 
Muizenschrik, de Torenvalk en diens echtgenote. 
Blauwspiegel, de Meerkol, legde icdere herfst een 
wintervoorraad aan, 'maar, ongelukkig genoeg, ver- 
gat hij 's winters wel eens zo'n plaats. En daar hij, 
meestal eikels verzamelde, liet bet zich gemakkelijk 
raden, dat er weldra een aardig eikenstruweel aan 
de rand van het dennenwoud begon te  groeien en 
de bodem daarvan was bedekbmet gras en dor blad. 
Dit lokte weer andere dieren aan en zo was, reeds 
enkele jaren geleden, Ricky verschenen en deze had 
zich er een hok met vele uitgangen gebouwd. 

I 26 JANUARI 1 
l2 %-jarig Priesterfeest 

van Pater Rector 

8.45 uur : PIechtige H. Mis in de dekenale kerk 
in de Jansstraat. 

In de Stadsschouwbrirg : 

2 uur: OfficieIe huldiging den JuhiIaris ge- 
(precie~)  bracht door het gehele Triniteit~l~ceurn. 
Het programma, dat nog wordt bekend gemaakt zal be- 

staan uit muziek, uoordraclit en toneel. 

LYCEISTEN, ALLEN PRESENT 1 

RICKY 
. . . . Heeft wat beuerbloed in z'n, aderen . . . . 

(Cliché Haarl. Dagblad) 

Wie Ricky was? Ricky was een oude, vergtandigu 
rat. Daar ratten niet het ,,geluk9' hebben, in de 
schoolbanken te zitten om zodoende door anderen 
op dit punt onderricht te worden, mo-t het ver- 
stand - in zoverre een rat dan verstand kan heb- 
bben - worden bijgebracht door de ervaring. 
Lang geleden was hij in eeh schaur geboren, te- 
samen mat nqg zeven broertjes en zusjes. Zij 
groeiden als kool, want de boer had in zijn schuur 
nogal wat graan opgeslagen en er was dus votdsel 
in overvloed. 
Na enige maanden - ze waren natuurlijk reeds 
lang behaard en hun ogen waren allang open - 
waren het heuse ratten geworden, die ronddartelden 
en de aren le~egsnoepten. We1 kwamen ze nog ge- 
regeld terug in  hun nest om te slapen. 
Op leen dag was echter de boer gekomen met de 
hond. Deze sprong recht op het nest af en (de 
familie, vluchtte dadelijk verschrikt weg in alle 
richtingen. 
Ricky schoot moedel. Rat achterna (vader' was in 
geen velden 'of wegen te bekennen) en deze vluchtte 
naar leen heideveld, waar ze te samen, ver van alae 
rumoer, rustig leesden. 



Maar ja, het ging zó lang goed, het noodlot moest 
toch wel eens ingrijpen .En het noodlot greep in, 
in de vorm van Muizenschrik, de torenvalk. 
Toen ze samen rustig zaten te zonnen, bemerkten 
zij de wiebelende schaduw van de valk niet en het 
was al te laat, toen Muizenschrik plotseling als een 
steen omlaag viel en met Moeder Rat in de  gele . 
klauwen wegvloog. 
Zo bleef Ricky dan alleen achter. Maar hij was hui- 
verig geworden voor het leven in de heide en zo 
verliet hij het uitgestrekte heideveld om zich een 
nieuwe woonplaats te zoeken en deze vond hij in 
het eiken bosje. 
Al jaren leefdz hij hier. Zijn snor was vergrijsd, zijn 
oren waren gespbeten, als blijvend souvenir aan de 
strijd met andere ratten, evenzo was dit het geval 
met zijn staart, waarvan 'het uiteinde afgebeten 
W R  S 

stoeien, eikels en andere vruchten die hem in zijn 
onderhoud moesten voorzien. 
Het eten (ging dus heel goed, m'ede ,omdat hij de 
enige ra t  in dit gebied was. Hij beminde het vrij- 
gezellenleven. Bet was wel gevaarlijk hier te wonen, 
maar geen vijand kon hem snappen; daar zorgde 
zijn instinct en zijn aangeboren sluwheid wel voor. 
Zo verstreken de jaren en Ricky was een oude rat 
gew~orden. Zes jaren leefde hij al; voorwaar een 
respectabele leeftijd voor een rat. En het scheen, 
dat er nog wel enige jaartjes bij zouden komen. Bet 
schéén. . . . 
Het werd winter, een schrale tijd. En Ricky had 
nu veel meer moeite met het voedsel zoeken. Er 
waren geen eikels of jonge merels meer. 
Aan de rand van het bos stond leen door de blik- 
sem gekloofde oude waaiden. ,,Den Hulboom" zeiden 
de boeren en versnelden hun Das, als zii hem .. -- 

Het leven was hier zo kwaad nog niet. 
I n  de winter was het wel moeilijk, maar dat was 
ook alles. Het voorjaar was beter, en de zomer was 
bepaald schitterend. Dan waren er overal fijne 
kruiden, het krioelde er van kevers en de vlinder- 
cocons waren dik en sappig. Maar ook edeler buit 
versmaadde hij niet. 
Even verder in het eikenhakhout was dit jaar een 
nachtegaal komen broeden. 
Een natuurvriend bemerkte dit feit, door de schit- 
terende zang. Verheugd was hij, toen hij de brons- 
kleurige schalen zag. Zo'n buitenkansje en 'dat was 
hem alleen bekend! 
Een buitenkansje was het, slechts weinigen wisten 
het, maar de enige was hij toch niet. Dat zou hij 
spoedig gewaar worden.. . . Al een paar nachten 
nadien had hij in het geheel geen gezang meer ge- 
hoord, maar hij zocht er niets achter. De volgende 
dag ging hij weer met blijde 'verwachtingen naar 
het nest toe. 
Maar daar wachtte hem een ontstellende g waar- 
wording. In  het nest lagen slechts de verbrijzelde 
doppen en de vogels waren verdwenen.. . . 
Woedend was hij. Wie dat gedaan had, zou hij het 
betaald zetten! Machteloos stampte hij op de grond: 
,,Wacht maar!" Maar de dader - Ricky natuurlijk 
- voelde zich niet bcangst en was juist in volle 

. gemoedsrust bezig een jonge merel, die uit het nest 
gevallen was, vakkundig te ontleden en hem daarna 
de gebruikelijke weg naar de maag te wijzen. Zo 
leefde hij wel, want in de herfst waren het padde- 

- .  
's avonds voorbij moesten. 
Ook de meeste d i ~ r e n  vermeden de boom, wegens 
de bosuilen die daar al jaren woonden en Ricky 
scharrelde nooit in die buurt zijn kostje bijeen. 
Maar ja, nood breekt wetten.. . . 
En zo, op een klare winternacht begaf Ricky zich 
dan toch maar naar de gevreesde buurt. L nig sloop 
hij door 'de vriesnacht in de schaduw dser sombere 
dennen. 
Waakzaam spitste hij steeds de oren. Hoorde hij 
daar niet een wiekslag? Klonk daar niet de holle, 
spookachtige uilenro-p? Maar neen, een doodse 
stilte heerste. Vredig en sprookjesachtig mooi scheen 
de maan over de sneeuw. 
Wacht, rook hij daar niet iets? Ja,  het was vast 
en zeker een konijnencadaver. Snel trippelde hij er 
naar toe. 
Zijn fijne reuk had hem niet b~drogen. Gretig be- 
gon hij nu te eten. Of het nu door zijn honger kwam 
Öf door iets anders, maar zeker is,-dat ,er iets ge- 
beurde. wat noa nooit gebeurd was: ziin waakzaam- 
h ~ i d  verslapte.-~n d a t  werd hem noodlottig, want 
te laat bfemerkte hii de zachte vleuaelslaa. ~ lo tse-  
ling staken er vlijmende dolken in z& licgaäm.. . . 
hij beet wanhopig om zich heen. . . . toen werd alles 
donker voor zijn ogen. . . . 
,,HoeeeeW galmde het spookachtig door het bos. 
De ro-rloze dennen ritselden nu even, als een doods- 
gebed. Dan héél in de verte nog: Hoeeeei, hoei, 
pchcht!. . . . 
En het holletje onder het eikenstruweel bleef l-eg..  

R. Stuyt I1 

Uit de andere schooIbIaden 
Deze nieuwe rubriek zal zich bezighouden met dat- 
gene wat waard en nuttig is, te citeren, op te 
merken en onder de aandacht van onze eigen 
schoolgemeenschap te brengen. i 

Dit zal clan, op een andere wijze dan de Tienscho- 
lentocht van al  het aardige, buitengewoi~c en merk- 
waardige op de andere middelbare scholen niet al- 
leen van Haarlem maar van ons hele land, ons een 
bceld tracht& te geven, want al zijn we nu een 
Augustijnenschool, toch valt er van de 2nder.e Ne- 
derlandse colleges wel iets af te  kijken. 
Het val& ons dan ook dadelijk op dat de andere 
schoolbladen dikwijls, en vaak hcel goede, gedichten 
bevrrtien van de eigen lezers. 
Tot eer van onze school is mij gezegd dat wij een 
copij-surplus hebben. 
Ook vindeii we in de andere schoolorganen - het 
Kerstnummer van ,,De Harpoen'' geeft ons een bui- 
tengewoon voorbeeld hiervan - veel meer culturele 
stukken, nee geen zware langadcmige graf-ernstige 
dingen, maar frisse halve kolommertj~es. Geschre- 
ven door gewone H.B.S.-ers of Gymnasiasten over 

,,Kerstviering in Engrland, in Nederland, in België 
en Zweden (Harpoen) Kerstmis in de Musiek en 
Letterkunde (Harpoen). In Primitiae van Sancta- 
Maria vinden we een rubriek ,,Van onze docenten" 
't zou iets voor 011s zijn als we niet zo propvol met 
copij zaten. Niet zclden d.w.z. dikwijls geven de col- 
legebladen blijk van hun ,,vriju-heid. n.l. van de 
sctualiteit van onderwerpen zaals ,,The song of 
Bernadette"; ,,The dictator", ,,Is film beter dan 
toneel?" ,,Een cm2 Damterrein"; ,,De toestand in 
Frankrijk" etc. etc. , 
Het Kerstnummter van ,,De Lyceumkrant (Kenne- 
mer Lyceum) bezorgde ons een verrassing: Het gaf 
ons stukies te lezen in 't Frans. Engels en Duits! 
Wat is dat? 

- 

't Waren aankondigingen 'en verslagen van de lit- 
teratuur- en conversatie-clubs van elk van die talen. 
Dit is nu eens een typisch ,,lichtend voorbeeld"; 
zal het z'n weerschijn krijgen aan de Zijlw-g? 
Wie ,durft dit braakliggende terrein te beploegen? 
We ontvingen ook het 5-tallige ,,MontanaSlatt9' uit 
Zwitserland. 
Ik lees niet verd,er, die gedichten maken me jaloers. 

J. v. d. Horst VI. 



DIT IS DE KANS VAN UW LEVEN 

GRATIS RONDVLUCHTEN 
PER K.L.M.-SKYMASTER VOOR 
DE WINNAARS VAN ONDER- 
STAANDE WEDSTRIJD! 

Wie is op 10 Februari ToIIe Lege's 
abonnementen- of advertentie-kampioen ? 

Let op de borden in de ha11 

voor ,,the top-man of the day"! 

I eaking F c ~ k l y ' ~  1.4 P 
,,Tolk Lege's" finantiële toestand is momenteel zeer 
ernstig te noemen. Het zou struisvogelpolitiek zijn 
d-ze feiten niet onder ogen t e  durven zien. Niet 
alleen heeft de uitgave van het jaarboek en 't feest- 
nummer ons veel geld gekost, doch tevens zijn er 
nog oud-leerlingen die hun abonnementsg-ld over 
de vorige jaargang nog moeten'betalen. 
Om de kosten di, door jaarboek enz. ontstaan zijn 
te bestriiden. heeft de reda.cdtie besloten 'n n weldine 
abonnementen- en advertentie-campagne-op touw 
te zetten. Wii verwachten vanzelfsorelrend dat 
ieder, lyceïst hier a a n  meedoet. 

(Cliché Haarl. Dagblad) 

De Skymaster 
wacht op de 
gelukkige winnaars 

Men kan meedoen met de advertentiewerving of 
de abonnementenwerving, of met beiden. Alles wat 
men te  doen heeft is op een vel papier met naam 
en klas erop, de 'aangebrachte abonnementen of 
advertenths te noteren en dit bij de redactie in te  
leveren. Voor dit inleveren bestaat vanaf morgen 
iedere dag na  school gelegenheid in de ontbij.zaa1, 
waar dan telkens een redactielid zal tronen. Abon- 
nementen mo ten contant betaald worden. De prij- 
zen der advertenti s zijn f 1.- per cm. die van 
abonnementen f 1.50 voor het lopenmde schooljaar. 
U ziet, het snoepgeld van 'n kind. 



Iedere dag zal op de borden in de gang aangetekend 
worden welke 5 jongens die dag bovenaan staan 
bij het inzamelen. 
Houdt dit bord in  het oog,:zorg dat het ook Uw 
naam drmgt. 
De laatste dag waarop men zijn buit kan inleveren 
is 7'Februari. 

Wat tuk* we ? 
De winnaars. zullen tijdens een speciaal hiervoor ge- 
orgzniseerde avond een speciaal voor dit doel gecom- 
poneerde serenade van adme band o.l.v.!Max Cor- 
nelissen, in  ontvangst nemen, terwijl ede redactie 
van ,,Tolle Lege" hen dan de prijzen zal overhandi- 
gen. 
Wat voor prijzen? Hij die de .meeste advertenties 
heeft verzameld ontvangt een 

met vergoeding van de reiskosten naar en van 
Schiphol. 5 
Degenen die de eerste grijs ,niet kon&n 
behalen hebben recht op een van de talrijke andere 
prijzen, zoals boeken enz. Bovendien.ontvangt ieder 
die voor minimlurn f 15.- aan advertenties verza- 
melde gratis een jaarboek! ! 
Degene die de meeste abonnementen aanbracht 
ontvangt eveneens een 

De Tien-Scholen-Tocht <NO. 5) 
ONS INTERVIEW MET DE RECTOR VAN HET 
KENNEMER LYCEUM. 

De volgende etappe van de 10 scholentocht gold 
het Kennemerlycewm waar >de nieuwe Rector, Drs. 
E. van Meir, ons een kort interview toestond. 
In  April 1920 ging het Lyceum, als neutrale onder- 
wijstinstelling, o.l.v. Dr. A. de Vletter zijn le  levens- 
jaar in met een 30-tal leerlingen. 
De opzet was juist als bij ons, n.l. 2-jarige onder- 
bouw, dan splitsing in H.B.S. en Gymnasium; het 
gebouw waarin men begon was de Bloemendaalse 
school, later werd een villa, de ,,Belberkberg" ge- 
huurd en toen deze te klein was geworden, betrok 
men in 1936 het nieuwe wijdse gebouw aan het 
Stmpsplein. 
In de loop der jaren stichtte men ,een op het eerste 
gezicht merkwaardige afdeling, n.l. een Montesorri- 
afdeling, waarin hetaelfde programma wordt afge- 
werkt, maar volgens de principes van Dr. Maria 
Montesorri wordt er meer vrijheid aan de leerling 
gelaten. Deze afdeling telt nu p1.m. 200 leerlingen 
die ook een eigen rector hebben. 
Aan 'de ge.wone klassikalle school Zijn 26 leraren 
verbonden en de lessen aan de Montesorri-school 
(waaronder een M.M.S. ressorteert) worden gegeven 
door 16 docenten. Het aantal leerlingen van de 
klassikale school is in de loop der jaren sterk ver- 
meerderd. De Kennemer Lyceum Vereniging, de 
K.L.V., overkoepelt nu een schare van 500 ion~ens  
en meisjes. ~ e z e  K.L.V. behartigt ook de belañgen 
van dce Kennemer Montesorri Lyceum Vereniging, 
totdat deze laatste afdeling in een eigen gebouw 
zal zijn ondergebracht. 
De K.LV. wordt grwoonlyk gekozen ui& de school- 
raa~d die wordt gevormd door de klassevertegen- 
woordigers en hun assistenten, maar ook kunnen 
andere-jongens en meisjes di& voldoende stemmen 
hebben in de K.L.V. worden opgenomen. 

met vergoeding der reliskosten naar en van Schip- 
hol. \ 

Ook voor hen die deze eerste prijs niet konden 
behalen staan andere prijzen klaar, en bovendien 
voor allen die minstens 10 abonnementen aan- 
brachten een jaarboek. 
In  ons -nummer van Februari zal een interview met 
foto van 'de prijswinnaars gepubliceerd worden, dat 

-wij hen n a  hun rondvlucht zullen afnemen. 
And thats all. Ga vanmiddag nog aan'de slag, be- 
haal de titel ,,abonnementen-" of ,,advertentie- 
kampioen 1948". hier zijn wat richtlijnen: 

VOOR ADVERTENTIES 
Ga  de winkels in Uw buurt af. 
Ga de leveranciers onder Uw kennissen af. 
Prabeer a-dvertentie van grote zaken als V. & D. en 
van firma's als ,,Drosten te krijgen. 

VOOR ~ O ~ E N T E N  

Klop aan bij de U bekende ould-leerlingen. 
.Ga al Uw kennissen af (plus die van Uw ouders). 
Denk aan Opa's en Oma's, Ooms en Tantes. 
En nu, veel succeb, en tot morgenmiddag in de 
ontbijtzaal voor de  eerste lading abonnementen en 
advertenties of eventuele nadere inlichtingen. 
Now its' al1 up to you reader. 

Redactie. 

Met echt verkiezingstumult zijn in September de 
candidaten g kozen en afgestemd in massale mee- 
tings- maiden-speeches en beginselverklaringen. 
Onder de hoede van de K.L.V. staan de andere 
schoolclubs: de Debating Club, Bridgeclub, Schaak- 
club, muziek-, teken-, volksdans- en Japara-club, 
welke correspond~ntie voert met ,de mailsteamer 
,,Japaram. 
Het orkest o.l.v. F'. Luyken bestaat uit p1.m. 15 man 
en legt zich hoofdzakelijk op de klassiek'e meesters 
toe. 
Verder bestaan er litteraire groepen voor 'elk der 
moderne talen, zij organiseren bijeenkomsten waar- 
in men converseert in de moderne taal, lezingen 
houdt, gedichten besp~ôekt en de opvoering van 
toneelstukken in 't Engels, Frans of Duits voorbe- 
reidt. 
Het bestuur van d2 K.L.V. kiest ,de hockey- en 
voetbalelftallen die de school op de tournooien 
vertegenwoordigen. 
Elke klas heeft zijn klasseleraar bij wien de ver- 
langens en initiatieven kunnen worden kenbaar 
gemaakt. 
Eens per jaar geven alle l'e, 2e etc klassen een 
avond van toneel, declamatie en muziek voor hun 
klasgenoten; voor de Kerstviering hebben alle 
klassen tezamen een cultureel programma in elkaar 
gezet. Om de leerlingen van de verschillende stu- 
dierichtingen m~eer met elkaars studie-onderwerp 
b-kend te maken, organiseert mijnheer Van Meir 
lezingen over dle antieke cultuur voor de H.B.S.-ers 
en causerieën over de moderne tecniek en economie 
voor de Gymnasiasten. 
Godsdienst wordt op het Kennemerlyoeum niet on- 
derwezen, slechts een les wordt aan Bijbelkennis 
besteed <m die gedeelten te lezen die van nut kun- 
nen zijn bij de algemene ontwikkeling van de Ken- 
nemers, 
Toen kwamen wij aan het eind van ons onderhoud 
en n a  een gedachtenwisseling over Godfried Bo- 
mans, vertrokken wiJ, Jan van der Horst Vr. 



Het gebeurde toen wij een dezer dagen uit de 
eerste avondvoorstelling van ,,Jan Eyre" kwamen, 
en nog onder de indruk van Jane's lotgevallen naar 
onze tram wilden gaan. De Grote Markt was al 
in  een diepe duisternis gehuld, en behalve enkele 
minnekozende voorbijgangers en -stem was er 
eigenlijk geen levende ziel te bespeuren. Aangezien 
het avontuur dat wij toen gingen beleven een triest 
avontuur was, viel er een eveneens (trieste) motre- 
gen, en  repten de weinige mensen zich, diep in de 
kragen van hun jassen gedoken, voorbij. Om de 
sfeer te  completeren huilde er ergeñs met droeve 
lange uithalen een hond. 
Toen zagen wij hem. Wáár hij het ergens mocht 
hebben opgelopen weten we niet, maar hij vei-keerde 
in een zeer benevelde toestand en leunde zwaar op 
de hem ondersteunende man, die kennelijk met zijn 
figuur geen raad wist. 
Hééé!" riep de man met een schallende stem, 
,,Kom-es-effe-hellepe-Opa-thuisbrengcI!!" Daar we 
eigenlijk best een tram later konden nemen en hler 
een menslievend werk t e  verrichten viel, hielpen w?. 
In het begin ging alles goed, de motregen viel, de 
hond huilde, Opa zaemde een 1i:dje en werd geheel 
met het leven verzoen'd; door ons beiden de Zijl- 
straat ingesleept. De man onder Opa's rechter 
schouder reden-erde druk over de Indië-politiek, en 
dat 't 'n schandaal was. Wij zeiden dat hij gelijk 
had en voelden ergens in ons vaagj'es het gevoel, 
waarvan in boeken altijd staat dzb je het krijgt 
als je iets prijzenswaardigs doet. 
Tot hier verliep werkrlijk alles naar wens, doch 
toen bleef de man aan de andere kant plotseling 
staan, en zei met een onaangename lach: ,,Nou, 
hier woon ik. Je vindt het zeker verder wel hè?" 
Vervolgens grabbelde hij ergens in zijn jaszak naar 
een sleutel, stak deze op goed geluk in de rij huizen, 
opende een voordeur en ging naar binnen. 
,,Hela!" riepen wij protesterend. ,,Wacht 'ns even!" 
Doch hij stak alleen nog even zijn hoofd om de deur 
en zei: ,,C+edempte oude ~ r a c h t . .  . ." en daarachter 
een huisnummer dat we maar half verstonden. 
Vervolgens wenste hij ons goeden avond, vertelde 
dat-ie-naar-Moeder-de-Vrouw-ging en sloot met een 
klap de deur. 
Zo stonden wij op die avond om half tien met een 
glazig voor eich uitstarende, alcohol-ademige man 
in een Zijlstraat die op dergelijke momenten na- 
tuurlijk geheel uitgestorven is. 
In een gedrukte stemming gingen wij verder. Opa 
was echter door dit alles in het.geheel niet t"neer- 
g~slagen, hij redeneerdé druk tegen een denkbeel- 
dige Mies en riep soms uitgelaten iets onverstaan- 
baars tegen iets onzichtbaars. Wij op onze beurt 
spanden ons in hem uit goten, keldergaten en der- 
gelijke te  houden. 
Toen kwam de catastrophe. Aan het postkantoor 
gekomen ging hij eensklaps op de trapjes zitten en 
wilde, waarschijnlijk uit angst voor de geheim- 
zinnige Mies, niet verder. Wy rukten en sjorden 
zonder het minste resultàat, hij zat bovennatuurlijk 
vast. ,,Kom nou" zeiden wij (sorry, Mijnh~er  Ver- 
haak). Geen antwoord, Opa blééf. 
,,wilt U dat nu wel eensgauw láten en meegaan?" 

vroegen wij toen -dreigend, maar hij begon baldadig 
te lachen en zong daarna kraaiend: ,,. . . . an  apple 
for the teacher. . . . !" 
Somber tegen de muur van heb postkantoor leunend 
hebben wij ons toen afgevraagd welke wegen er 
nog open stonden. Hem alleen achterlaten en nog 
de tram van vijf voor tien zien te  halen? Wij kon- 
den het niet over ons hart verkrijgen. 
Het ergste was dat er uit alleilei onverwachte hoe- 
ken en gaten mensen begonnen te  komen, die niets 

bde&~ne-rdan.-opgzwondei? met elkaar fluisteren naar 
ons wijzen'en vervolgens tcgen elkaar -knikken dat 

'ze-'t-altijdcdel-gedachbhadden. Het was een op- 
windende toesklnd. Een ijle man.pi :  ,,Zit-dié effe 
in de jcljem''. Wij gaven dégene die in de ,,,jajemn 

,zat, een por tussen de brandhout-rib%en en z.iden, 
hem -.aan de -revers overeindtrekkend: ,,Gaat U 'nu 
méé, of niet?" Even hield Opa op met zingen, zei 
dan overmoedig: ,,Op je bolle ogen", zong weer enige 
noten, zocht in zijn beneve1.d geheugen en vervolgde 
plotseling met een huilerige stem: ,,Ik kán jouw 
wel, jij bent. . . ." Nu was dat een geweldige leugen, 
maar op de omstanders maakte het zichtbaar in- 
druk, het fluisteren zwol aan, en twee dunne juf- 
frouwen zeiden tegen elkaar: ,,. . . .Vader en zoon,. . 
sch'ande,. . . . in onze tijd.. . .". Alles bij elkaar was 
de toestand nu echter zeer pijnlijk geworden, wij 
begrepen dat er iets van ons verwacht werd, ten- 
slotte stonden al die mensen er óók niet voor hun 
plezier, dus stompten we Opa nóg eens tussen de 
bejaarde ribben, hetgeen de menigte verontwaar- 
digd deed roezemoezen, en een opgezwollen man met 
een vechtlustige pet op, deed zeggen dat-ze-dat-hém 
eens-moesten-fdoen. Iemand begon onder luide bijval 
over de jeugd van tegenwoordig. Opa was echter, 
zoals we tot onze schrik bemerkten, met een vredige 
trek om de lippen ingeslapen. De kring groeide 
nog steeds aan,  de buitensten groegen aan bijna- 
buitensten wat er gebeurd was. ,,Och," zeiden de 
bijna-buitensten, ,,Die jonge hep die ouwe man 
geslage". 
Wij begonnen nu te  merken dat de situatie zeer 
critiek was, besloten amok te maken en ons met 
een mes tussen de tanden en schuim op de lippen 
uit de kring belangstellenden te bevrijdm, doch 
zagen hier weer op 't laatste moment van af, en 
poogden nu maar langzaam in het Niet op te lossen, 
hetgeen door het slechte weer echter verhinderd 
werd. 
Toen zagen wij aan de einder een zwarte gedaante 
langzaam en statig nadrrbij komen. Het was onze 
redding, een redding op het nippertje, want in het 
publiek begonnen primitieve hartstochten te o ~ t -  
waken, de gesprekken begonnen allemaal over ,;af- 
ranselen" te gaan, en tenslotte waren wij sterk in 
de minderheid. Toen de agent eindelijk was gearri- 
veerd, stapte hij op een typische agentenmanier vafi 
zijn fiets, trok met veel machtsvertoon zijn hand- 
schoenen uit, en begon zich met nog meer ,,opzij!" 
en ,,doorlopen!" een wrg te  banen. Wij vertelden 
hem hoe-het-zat en 'gezamenIijk brachten w? Opa 
met de natte handdoek van een omwon~nd? w-er 

een wat bij zijn positieven. De agent charterde no, 
verkenner die zou helpen bij het verdere transport, 



Aan de Oud-Leerlingen stapte, na  met veel zorg zijn handschoenen weer te  
hebben aangetrokken, op een typische agentenma- 
nier op zijn f'ets, en reed langzaam en statig, zon- 
der éénmaal om te  zien de straat uit. Toen gingen 
We weer op pad, achter ons liep een geweldige 
schare belangstellenden, maar we bereikten toch 
zonder veredere incidenten Opa's huis. Terwijl de 
verkenner een omvergelopen fiets opraapte en wij 
Opa overeind hielden, belde een derde man aan. 
Mies kwam zelf voor en was erg stilte-voor-de-storm- 
achtig-stil. Gezamenlijk zeulden we de oude de 
trap op, zetten hem op een keukenstoel, zeiden 
,,Tot Uw dienst" en gingen weer naar buiten, waar 
de menigte gevdlgtrekkingen stond te  maken, en 
namen 'door het slijk sleurde. De verkenner salueer- 
de en vertrok. Boven onze hoofden huilde Mies en 
pruttelde Opa. 
Wij brengen nooit meer een ,dronkaard thuis. 

Wij vragen voor de rubriek ,,Uit het Kraaiennest" 
nogmaals de medewerking van U allen. 
Stuurt ons Uw annonces en examenuitslagen toe! 
Ook zouden wij ]het neer op prijs stellen eens van U 
een artikel te ontvangen over Uw beroep, werk- 
kring etc. om daardoor een bredere kijk te krijgen 
op het leven en op de mogelijkh-'den, die open 
liggen voor hen, die ook #eens oud-Trinitariërs zul- 
len zijn. 
Wij wachten nog op het abonnementsgeld van 70 
uwer en abonnementsopgave van 1900 uwer! 

Red. 

Noud v. d. Eerenbeemt 4A2. 

I- 
veel td kronieken valt e r  dit keer eigenlijk niet, 
eriode van St. Nicolaas tot nu is t e  kort om 

1 van t e  zeggen, laat staan om het  leuk t e  

December zagen we in R'embrandt .,Song of 
adette", een goede film zonder dn gevreesde 

esde zoetig-rose fondant-mentaliteit. Eniqe dagen 
er vertelde Pater Rector ons dat de Gerdenkbo-- 

en van vier op twee gulden waren gekomen. Kro- 
ieker heeft nog (vergeefs) geprobeerd zijn Gedenk- 
oek van f 4.- voor tw e voor f 2.- in te  ruilen. 

Tegelijk met de aanvang der proefwerkweek, bégon 
men het sportveld te  r staureren, na  er eerst einde- 
liik een goede omheinig gemaakt te  hebbon. OD 25 
December was er 's avonds een Kerstavond. Onder 
de pauze wenden ,,restanten" van de Octob?r-Ker- 
mis gratis verloot, en in de Kerstnacht, was er om 
half vier een Nachtmis waarin het koor zijn beste 
stemmetje voor z-We. 
Toen op 7 Januari 'de school weer bngon k w ~ m  er 
een decreet uit het bureau der Prefectuur ba.tref- 
fende het binnenkomen, waarvan de 3 laagste k1.i~- 
sen het  slachtoffer werden, Op 10 Januari hield 
de Soos een ,.verbroederingsaxrond" voor d9 eind- 
examencandidaten, waarbii tussen praten drinken 
e? k p ~ r t e n  dan tal van rlriiz~n ,.vprkieriCi" W rdan. 
Van de 100 bewoners der hoogste klsssen, gaven 
er 33 blijken van belangstelling. 
Sluiten we deze maal met d- verdwenen fiets: van 
miinheer Andriessen die na  een onwind~nmde jacht 

De Ping-Pong Club herrezen. , 

Op 10 December vond de heroprichting plaats van 
de Ping-pong club Het bestuur, dat toen gekozen 
werd, ziet er als volgt uit: 

Pater Vogels, Moderator. 
B. Lucas, Voorzitter. 
T. Knötschke, Secretaris. 
F. Schlatmann, Penningmeester. 
J. Viehoff. Materiaal-meester. 

Twee avonden per week kan er worden gespeeld en 
wel op Dinsdag en Vrijdag. 
De contribvti b?dre syt één gulden per' jaar. 
De club telt reeds 20 leden, die zich in de Kerst- 
vacan%ic al krdege hebben Reoefend. 
We ziin er van overtuigd, da t  deze club in een 
spor:.bchorfte voorzi t en dat er o.l.v. een actief 
bestuur veel kan woiden bereikt. 

Wandelclub D.1 .l. T 

nnne 7V~ndol~'ixh D.T T, (De Triniteits-Tipnelaars) , 
h w f +  In Afi afwelonen maanden reeds verschillende 
rnnoie prnstqti~s g-leverd. Reeds werden een tocht 
nqar Amsterdclm en twee naar  Leiden georganiseerd. 
Hef is jammpr dat in enkele gevallen de opkomst 
70 q l ~ c h t  was, dat het bestuur vrijwel alleen moest 

door de nachteliike. luquber-galmende ~an r r cn  van 
het Lyceum tenslotte in een klas werd terugq-von- 
den. Terwijl wij dit schrijven zitten onze ouders op 
school (ouderavonden heet het officivel) zouden 
ze ook huiswerk krijgen? 

N~oud v. 'd. Eerenbeemt 4A2. 
tinpelen. 

nu het  w-er voorisar wordt, ziet het, bestuur 
met vprfrnuwen de toekomst tegemoet en hoopt 
dclt er voor de tochten, die weer spoediq zullen 
ulnrdDn zehouden, een grotere belangstelkhg zal AAN DE LEERLINGEN. - 
brstaan. 

J. v. Daal. V. Er komen DRIE vacante plaatsen in 
de Redact ie .  

T e v e n s  een  C h e f  v a n  d e  
advertentie-afdeling. 

Sollicitaties vóór 7 Februar i  via d e  
T o l l e  Lege-bus of persoonlijk o m  I 4.30 
uur i n  d e  ontbijtzaal. 

R e d .  

I n  het notulenb'mk van de Academia ,,Cassiciacum" 
lezen we, da t  tijdens de oprichtingsvergadering, 
welke gehouden werd op Zondag 21 Februari 1926 
in het klooster, aan pater Vlaar het ere-voorzitter- 
schap werd aang boden. 
Tijdens de plechtige zitting van de Academie op 
Donderdag 30 October 1947 werd aan  pater Vlaar 
het ere-lidmaatschap aangeboden. 
't Kan verkeren, zei Breero.. 



Honger en de Bolero 
Het was weer één van die abnormaal warme dagen, 
die in Indië, vlak voor )de Oost Moesson aanvangt, 
het land en zijn bewoners plaagt en tenoerdrukt. 
Zover het oog reikte, was het  gras en alang-alang 
verschroeid. De gele stoppelvelden, overblijfsels van 
de pas binnen gehaal~dë rijstoogst, maakten het 
landschap er niet fleuriger 00. De donkerblauw-aan- 
doende bimboe-stoelen Stonden doodstil in windloze 
verzengende atmosfeer en de twijgen hingen slap, 
lusteloos en onbewegelijk neer. Op h,et veldje voor 
ons huisje vochten enige mussen met elkaar, wat 
gepaard ging met geti-r en geschreeuw. Verder 
was alles stil op een ding na:  

Over het veld heen klonk de befaamde Bol'ero 
van Ravel, welke op zanikkende toon door een van 
mijn lotgenoten op een harmonica werd afgedreund. 
Het leek of de tonen op de trillingen, die de hitte 
in de lucht deed ontstaan, naar ons toe schommel- 
den. Op dat moment kon ik de Bolero v'ervloeken. 
Met deze hitte, met een maag, waar vanmorgen 
alleen nog maar één theekopje droge, halfgare rijst 
in geborgen was, met  een moedeloze ziel, waar de 
smart dLr heimwee ih sneed als een tweesnijdend 
zwaard en met een lichaam, dat gehuld was in lom- 
pen, iets wat vroeger een zwembroek moest zijn 
geweest. Uit de verte, van over het veld, dat  ligt te 
braden in de zon, klinkt de Bolero. Om mij heen 
zie ik een hoop staken en knok rig aan-doende 
knieën en ellebogen, toebehorende aan mijn ver- 
schillende slapi-s. 
Het lijkt, een levend knekelhuis. Honger. Hoe lang 
nog? Als ik eind lijk, door honger, weemoed en heim- 
wee overmand, op mijn matje in slaap val, klinkt, 
voordat ik een goeie houding heb gevonden, vanover 
het geelverschroeide alang-alang-veld onder de ver- 
"zengende tropenzon #de Bolero. Een uur later schrik 
ik weer wakker door de eerste mo sson-bui. Nu 
voel ik me behaaglijker. Als ik uit de badkamer kom 
en het water flink over mijn bezwete bast heb laien 
stromen en het eten halen klinkt, begrijp ik mijn 
stemming van een uur geleden ni-t  meer. Aan alles 
komt een einde. Maar 'savonds, op het muziek- 
avondje, speelt een der jongens toevallig.. . . de 
Bolero. En \dar1 moet ik toch even twijfelen. 

S. J. Huizinga 3A. 

Sleur . . .,. 
's Mongens zeven, Proefweríí Frans 
Begint 't leven, Toch geen kans 
Ringg; 'de wekker, Met ogenspel 
Ik lag zo lekker. . . . .of wel? 

Thuis geen ontbijt I Wat 'n t i i d  

. 

I ~ r o o d j  es" halen 
, Straks betalen. 

I 

Eerst naar  d~e k,erk 
Wat een werk 
Met meisjaes praten 
Zul je 't laten! 

School gaat dicht 
Hart verlicht 
Praatjes maken 
Docenten laken. 

Thuis huiswerk leren 
Algebra proberen 
Strafwerk schrijven 
Zusje kijven. 

Naar school gehold Zes uur ,diner 
(fiets gemold) Je eet voor twce 
Geen !es g-leerd 's Avonds gcen lof * 

Wat verkeerd. Wat een bof. 

Net nog op tijd Bioscoopje nemen 
Dat's een feit, Bij Paatje lenen 
Eerste Iles Gulden krijgen 
Eén van de zes. Van vreugde hijgen. 

Dan vrij kwartier Film niet mooi , 
Speelplaats gemier Van minder allooi! 
Met regen kampen Heel veel moorden 
Sigqretjes dampen. Weinig woorden. 

Van twaalf tot enen Dan thuis gekomen 
Fietsje lenen Nog wat bomen 
Lunch verslinden Over politiek 
Met twee vrinden. Dat maakt je zick. 

Terug op school Vlug naar bed toe 
Wat een jool - Je  voelt je moe 
Les in Eng Is Hard gewerkt? 
Wat een bengels! . .niets van gemerkt. . 

I Joop Jaasen. 
23 Novrmber '47. 

(Cliché Uitg W van Hoeve Den Haag) 

JAPANSE WACHT 
VOOR INTERNERINGSK 
. . . . . In een landerige stemming 

AMP 
. . . . 



ALLIANCE EN CASSICIACU1\/\ 
I n  de aflevering van 15 December j.1. van ,,Alliances 
nieuws" (Orgaan van de .Hockeyclub Triniteits Col; 
lege ,,Alliance' te  Haarlem) lazen wij een stukje 
geschiedenis van de 20 jaren, die ,,Alliance9' achter 
zich heeft.. 
Wij verhagen ons over de bloei van deze vereniging$ 
die inderdaad de grootste van ons Lyccum is, maar 

t met de bewering, dat ,,Alliance9' ook de oudste 
, schoolveïeniging zou zijn, kunnen we het niet eens 

zij 11. 
Volgens schrijver is ,,Alliancep' opgericht op 10 Sep- 
tember 1927 en bestaat dus 20 jaar. 
De oprichting van de Academie ,,Cassiciacum'" 
heeft plaats )gevonden op Zondag 21 Februari 1926, 
zodat ,,Casslciacum" ruim anderhalf jaar ouder is, 
dan ,,Alliance7'. 't Is maar een weet! 

A. v. Daal, Voorzitter. 

uab Dciueb&sdm 
WONINGINRICHTING staat 
Ged. Oude Gracht 108-110 steeds 

Telefoon 17165 tot UW dienst 

Uw kolenhandelaar % 

FRANS PERQUIN 
Groote Houtstraat 162 

ic P R I M A  A N T H R A C I E T  

Fa. v. VASTENHOVEN 
Gevestigd 1898 - Haarlem 

MANUFACTUREN 
L I N G E R I E E N ,  

TRICOTGOEDEREN 
H E R E N M O D E S  

OSTADESTKAAT 4 - TELEFOON 10413 

B. VAN NIEL 
GR. HOUTSTRAAT 90 

9arhms - - C/3Youz 

Haarlem - Telefoon 12160 

Er is maar één roep 
over BALM'S VISCH 

,VERRUKKELIJK1 . 

Maat- en Orthopaedische 
SCHOENMAKERIJ 
ook voor ernstige gevalien is, 

GERARD J. VAN K O N I N G S H O V E N  
W I T T E  H E E R E N S T R A A T  SS - ' H A A R L E M  

Uit het Kraaiènnest 
Geboren 6 December: 

Nicolaas Hendrik, zoon van de oud- 
leerling en oud-leraar N. H. C. van 
Loenen. 

Geboren 25 December: 
Maria Allegonda medora, dochter 
van de Heer en Mevrouw Kromhout- 
Bosman. 

Geboren 28 December: 
Warie Annelte, 'dochter van de Hecr 
en Mevrouw Babeliov~sky-Spaens. 

Geboren 3 Januari: 
Monique Marie Cathérine. dochter 
van de Heer en M/evrouw Meulen- 
broek-Olgers. 

Verloofd 4 Junuari. 
Igna Dehters rnet Ton Blankwater. 

Verloof d : 
Ine Versélewel 'de Witt Hamer met 
Th. H. Horsthuis. 

Getrouwd 13 Januari: 
Ir. G. W. Pieterse (,,de man van het 
Planetarium') mlet Mej. A. M. P. 
van Niel. 

Uw adres voor Bloemen is: 
Bloemenmagazijn H. W. Brakel 

voorheen : Anníe Wigman 
Çroote Houtstraat 185 - Tel. 11290 

UW VULPEN DEFECT! 
Wij repareren alle merken Vulpenhouders 

Pen S h o p  
Groote Houtstraat 150 Haarlem - Telefoon 18132 

GOEMANS 
Be Puddingspecialisten 
SINDS 1907 

I G. BRUGMAN 
Erkend Gas- en Waterfitter . 
Lood- en Zinkwerker 

Ruime keuze Sanitair 
X 
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