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DE NATIONALE 

Dam en Dan 
Hebt P7 ook a1 een vierkante cm.? 

Om de nagodachkenis te eren van al )die dappere 
mannen en vrouwen, die tijdens de oorlog in het 
ondergronds verzet hun leven hebben gelaten voor 
het vaderland, van al die helden van 'de koopvaar- 
dijvloot, van marine, leger en luchtmacht, die buiten 
het vaderland, in Oost en West, of waar ook ter 
wereld, het hoogste offer hebben gebracht tijdens 
de nationale strijd om het bestaan, van al  diegenen, 
die in concentratiekampen de marteldood zijn ge- 
storven, om hun aller nagedachtenis te eren hoopt 
men eerlang t.e komen tot de oprichting van een 
nationaal monument op het Damplein te Amster- 
d m .  Om de daartoe benodigde gelden bijeen te 
brengen, maar vooral om de nagelaten betrekkingen 
van de gevallenen ftimantieel te hunnen onder- 
steunen, is men begonnen met de verkoop per vier- 
kante cm. van het Damplein. Overal in het land 
wordt nu reeds aebie gevoerd voor dit mooie doel. 
Ook in Haarlem. Bij 'deze nationale actie kunnen 
de Middelbare scholen van Haarlem natuurlijk niet 
ten achter blijven. Daarom zullen deze scholen 
onder auspiciën van hl& Haarlems Interscholair 
Comité op Woensdag P8 Februari een grootscheeps 
offensief lanceren. Dit offensief wordt op vrijwel 
gelijke wijze georganiseerd als de actie-Venraag. 
Niet alleen de leerlingen zullen aan deze actie hun 
medewerking verlenen. De wethouder van Onder- 
wijs, 'de heer Geluk, heeft ook een beroep gedaan 
op lde leraren en ook zelf zal hij langs de huizen 
gaan om de cqytificaten t e  verkopen. Nadere ge- 
gevens zullen er bij het verschijnen van (dit nummer 
ongetwijfeld reeds zijn bekend gemaakt. Natuurlijk 
willen ook wij, Trinitariërs, meedoen, niet zo zeer uit 
humane overwegingen, als wel omdat we ons gedre- 
ven. voelen ,door de positieve Christelijke naasten- 
liefde. Hier kunnen we onze dankbaarheid jegens 
de gevallenen tonen )door er mede zorg voor te  dra- 
gen, dat hun nagelaten betrekkingen in hun nood 
worden bijgestaan. Maar willen we werkelijk mee- 
doen, dan moeten zoveel jongens als maar mogelijk 
'is, zich bij de betrokken instanties aanmelden. Laten 
we nu niet achterblijven, maar laten wij de glorie- 
rijke dagen van de actie-Venraay doen herleven, 
toen het Triniteits-Lyceum voorop ging. 

In de nacht van 28 op  29 Februari zal ons Lyceum 
weer deelaemen aan #de Stille Omgang in Amster- 
dam. 
De Deken van Amsterdam heeft voor dit jaar als 
initenti,e vodr [deae Beldetoccht laangegeven: goede 
katholieke gezinnen en meer priesterroepingen in ons 
vaderland. 
Lyceïsten, jullie zijt natuurlijk allemaal overtuigd 
van het belang van deze intentie, vooral in onze 
tijd. Daarom hoop ik dat jullie met heel velen die 
nacht meegaat naas Amste~dam. Het aantal deelne- 
mers van het vorig jaar moet ver overtroffen wor- 
den ! 
Om kwart  mor twaalf is 'er een kort Lof in de 
Lyceum-kapel. Daarna vertrekken we naar de Tem- 
peliessstraat, waar we 'om half één een extra tram 
hebben naar Amsterdam. 
Na lde Stille Omgang gaan we naar de H. Mis in de 
kerk van de Paters Jezuïeten aan de Rozengracht, 
waarna we. lontbijten in het Roothaanhuis. 
Om ha19 vaaf verlaten we Amster'dam weer. 
Ideaal: Eed h& Wmiteitslyaeam doet mee m& de 
Stille Omgang! 

Rector. 

voor 1948 

300 Jaren geleden werd de vrede van Munster 
gesloten. Zij maakte de Repu- 
bliek der 7 verenigde gewesten 
officieel los van het Duitse Rijk 
en Spanje. De Republiek was 
nu een eerste rrangs mogend- 
heid. 

200 .. .. bij de Vrede van Aken, bleek 
de Republiek 'tot een tweede 
rangssmogendheid gedaald te 
zijn. 



100 .. ,, begon de echte opkomst wan 
hef Liberalisme. 

100 ,, .. gaf Marx  uit zijn ..Communis- 
tisch Ad,anifest". 

100 ., .. kwam er in ans land een grond- 
wetsherziening, die d e  invoe- 
ring van een parlementaire re- 
geringsvorm en ministerriële 
verantwoordelijkheid bracht. . 

100 ., .. kwam er onderwijsvrijheid in 
Nederland. 

"" 7 i "  ' 

50 .. , aanvaardde H. M. Koningin 
Wilhelmina Haar  Regering. 

50 ,. ,, kreeg Haarlem een WateTlei- 
ding. . -. ." 

40 .. ,. werd Kardinaal D e  Jong pries- 
ter gewijd. 

40 .. , de verkennersbeweging ont- 
stond. 

30 .. ,. maakte de  vrede van Brest- 
Litovsk een einde aan de oor- 
log tussen Duitsland en Rus- 
land. 

I 
30 ,. ,, werd de wapenstilstand na de 

eerste wereldoorlog gesloten. 

30 .. ,, werd de  Russische Socialis- 
tische Federatieve Sou jet Re- 
publiek geproclameerd. 

25 ,, ,, ging de S. Radbioudstichting 
over tot d e  Stichting van de 
Universiteit van Nijmegen. 

10 .. ,, vond de ,.Anschlusz" van Oos- 
tenrijk bij Duitsland plaats. 

Wat is een ,,Digest9' 
Als je in  een Engel* woordenboek het woord 
,,digestm opslaat, zul je daarbij o.a. lezen: overzicht. 
Dit woord ,,digestP' stamt af van het Latijnse werk- 
woord ,,digerere", dat o.m. ,,verdelen, ordenen" be- 
tekent. Dit Latijnse werkwoord heeft echter ook de 
betekenis ,,spijs verteren". Zo kan ,,digestv worden 
opgevat in twee betekenissen. 
Het Engelse ,,Digest2' is door Amerikaanse uitgevers 
en publicisten gekozen als titel vcor maandbladen, 
die een overzicht geven, leen selectie, een verzame- 
ling van belangrijke, interessante artikelen uit toon- 
aangevende dag-, week- en maandbladen. Ook wor- 
den er soms samenvattingen van beroemde boeken 
in opgenomen. Zo'n Amerikaanse. ,,Digest9' brengt 
dus een overzicht van het belangrukste uit de grote 
wereldpers, maakt een ,,verdeling7' uit wat in toon- 

aangevende bladen verschijnt, tracht een bloemle- 
zing, een soort ,,revue9' sanien te stellen uit al dat- 
gene, wat over heel de wereld ,door vooraanstaande 
journalisten en andere schrijvers wordt gepubliceerd. 
En om n u  nog even samenhang te brengen met die 
andere betekenis van het Latijnse ,,digerereu: ook 
geestelijke spijs moet goed verteerbaar zijn en daar- 
om zocken de redacteuren van de ,,DigestsW juist dat- 
gene bij elkaar, wat &n interessant &n boeiend &n 
leerzaam is, maar 'daatnaast ook goed verteerbaar 
voor de geest! 
Ongeveer 11 jaar geleden is er in Amerika ook een 
,,Cabholic Digest" verschenen. Deze brengt dus' een 
overzicht van de Katholieke wereldpers, maar neemt 
daarnaast ook wel artikelen op uit niet katholieke 
bladen en tijdschriften, voorzover (de lezing daar- 
van voor katholieken goed en nuttig is. 
,,Catholic Digest" is klein begonnen, opgericht door 
twee ondernemende, Amerikaanse priesters, die nu 
nog aan het hoofd van de redactie staan; nu heeft 
die ,,Catholic Digest" in Amerika al  een maande- 
lijkse betaalde verspreiding van driehonderd en 
vijftig duizend! De winst, die daarmede wordt ge- 
maakt, wordt geheel besteed voor lde katholieke 
zaak in Amerika. 
Toen wij, in Europa, nauwer dan voorheen met de 
Amerikanen in contact kwamen, ,door de bevrij- 
dina. ziin hier ook uitgaven van de ..Catholic Digestv 
verikhenen. Dat g ing  in overleg ,& samenwerking 
m'et de ,leidim van het .,moederblad" in Amerika. 
Er verschijnt nu reeds een Nederlandse, een Franse, 
een Ierse, leen Italiaanse en een Duitse uitgave, die 
alle, ieder in eigen taal ,,Katholieke Digest" heten. 
In nauwe samenwerking met de Amerikaanse redac- 
tiestaf werken redacteuren in Frankrijk, België, 
Nedrland, enz. aan de samenstelling van dit over- 
zicht-maandblad, om bet beste te  brengen, wat op 
elk gebied in 'de KaAholeke werelpers verschijnt. 
In  deze Europese uitgaven komen ook bijdragen 
voor uit het eigen land, waar de editie verschijnt. 
En waarom wij jullie dit verhaal over ,,Digest" en 
de ,,Catholic Digest" hebben verteld? 
Wiel: het is duidelijk, 'dat het. voor katholieken goed 
is, in 't algemeen, katholieke lectuur te lezen, ook 
om kennis te  nemen van wat in andere landen en 
werelddelen wordt geschreven. Dit zul je zeker 
begrijpen. Maar dan moet zo'n maandblad, zo'n 
Katholieke Digest, ook verspreid worden, onder de 

, mensen komen, de katholieken moeten zich er op 
abonneren. En om 'dit te bereiken, doen wij, - nl. 
de leiding van de Katholieke Digest in Nederland, 
- een beroep op jouw mledewerking. Je bent een 
jonge, flinke kerel, je durft een taak, een werk aan, 
en als je in deze zaak iets kunt doen, zul je dit niet 
weigeren. Dat staat in ieder geval vast. En als je 
helpt bij de verspreiding van de Katholieke Digest, 
kun je daaildoor nog een mooi cadeau veodienen 
ook. Word je nieuwsgierig? Lees dan met aandacht 
de advertentie van de Katholieke Digest in dit 
nummer. Dan weet je precies waar het om gaat, 
wat er gedaan moet worden. 
Wij rekenen o p  je hulp en wensen je goed shicces! 

Jos van de Griendt, 
Directeur voor Nederland 
Katholieke Digest. 
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l Uitvoering van alle voorkomende schilderwerk 
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,, . . . Satanisch Iachend drukte de gemas- 

kerde op een knop, een vaIIuik kIapte 

open, een rauwe kreet.. . zou de HaarIemse 

recherche het voortaan met een man min- 

der moeten steIIen . . . ? ? ? ? ?" 

N a  DicR Bos, Panter Bill, e n  Bob Crack . . . Jan Jansen ! ! 

JACHT OP 

massamoordenaar 
EIST VIJF M E N S E N L E V E N S  
W a t  was het huiveringwekkende geheim van de 

MUSEUM DER VERSCHRIKKING . beschimmelde biefstuk in het hooggebergte ? ? ? 
Afbeelding v a n  h e t  T e y l e r m u ~ e u m  m e t  
r e c h t s  boven de b e b l o e d e  k a m e r  waar -  
in de weduwe v a n  Nelle gebroken  t h e e  * 
z a t  te lijmen. Welke afschuwelijke mys- 
t e r iën  b e r g t  dit t tuis  des Doods?  

(niche Hoarl. Dagblad) W a t  waren de laatste woorden uan de weduwe van Nelle?? 

ADEMBENEMENDE ACHTERVOLGINGEN DOOR DE 
EEUWENOUDE GEWELVEN VAN HET TEYLERMUSEIJM 

Kent U de geniale scheppingen Dick Bos, Panter Bill, de Pimpernel, Lord Lister, Bob 
Crack en de nog ontelbare anderen die U voor slechts enkele dubbeltjes van hun avon- 
tureii Baten genieten? De hogere literatuur die U voor 25 cent zeven moorden bezorgt, 
kant en klaar in vijftig pagina's tekst verpakt? 
Tot voos kort bezaten zij de reputatie niet voor een kleintje vervaard te zijn. Thans 
wordt hun roem echter in één slag weggevaagd, nu ,,Tolle Lege" in een uitgave van 
de Nachtmerrie-Meesterwerkenserie haar nieuwe creatie ,,Jan Jansen de streamline- 
detective", op de markt werpt. Hij klopt, veegt en zuigt. Wacht U voor namaak, let 
op de naam Jan Jansen, alleen echt met handtekening. Bij aankoop van twee of meer 
exemplaren ontvangt U gratis een lijk naar keuze. Alleen de Nachtmerrie-Meester- 
werkenserie kan dit doen!! 

Let op: ,,De Jacht Op De Manke Massamoordenaar". 

Een riiroman voor sterke zenuwen. Prijs 25 cent 
Kindwen half geld. Halve kinderen kwart geld. 

UIT DE PERS: ,,. . .Dit is nou 'ns 'n echte triller". 

* 

(Heemskerks Nieuws - Advertentieblad) 

DE EERSTE EN WELLICHT LAATSTE AFLEVERING KOMT IN ONS VOLGENDE 
NUMMER ONDER ,,WET VERMAAL VAN DE MAAND". MIS HET NIET!!! RE- 
SERVEER REEDS N U  UW EXEMPLAAR VAN ,,TOLLE LEGE"!!! 

KIJK UIT NAAR JAN JANSEN DE STREAMLINE-DETECTIVE IN: 

,,DE JACHT OP DE MANKE MASSAMOORDENAAR". 

Wij brengen U: SPANNING-SENSATIE-RILLINGEN-ANGSTDROMEN-KOUDE 
GXIEBELS. VOLGENDE MAAND IN TOLLE LEGE! 



'I riniteitsr 
- In  de klas, naast de toiletten gelegen, was een 
afschuwlijk misdrijf gepleegd. Een der knapen (het 
was een doubleur) had 't gewaagd om 't sigaretten- 
eindje, dat de dienstdoende leraar in 't vuur van 
zijn rede, achteloos in ]de asbak geworpen had, hei- 
melijk weg te nemen. 
Tot ontzetting van de nog niet in  slaap zijnde klas- 
genoten, had de schavuit toen de grenzeloze bru- 
taliteit gehad om er een vluchtig trekje aan te 
nemen. Gewaarschuwd doar 'de groeiende onrust 
in de klas en door 't zesde zintuig, dat sommige 
leraren eigen is, had de docent zich met verras- 
sende snelheid omgedraaid en de knaap op heter- 
daad betrapt. Terwijl de leraar de misdadiger, met 
behulp van een toevallig in  de buurt zijnde passer in 
bedwang hield, had hij door een van de strooplik- 
kers, die elke klas rijk is, de broeder laten waar- 
schuwen, 'die de knaap onmiddellijk gearresteerd 
had en op b ~ v e l  van de Prefect, onder diens kamer 
in 'de kel'der had opgesloten. 
De Triniteitsi1echtbank, bestaande uit vooraan- 
staande schooljongens, zou direct na  afloop van de 
lessen in 't openbaar uitspraak doen. - 
In 't vrije kwartier waren alle knapen, door de 
Rector zelf, van het  'droevige feit op de hoogte ge- 
bracht en zodoende was het tot Rechtszaal gepro- 
moveerde gymnastieklokaal, na  't zesde uur tot aan 
de  klimpalen toe gevuld (hoewel de bepaling, dat 
houders van strafkaarten geen toegang hebben, 
reeds in werking was gesteld). 
Achter een grote, met groen laken bedekte, tafel, 
die achter in 't lokaal was opgesteld, had 'de rech- 
ter teen achttien-jarige H.B.S.-er) en diens helper 
plaatsgenomen. Z,e hadden allen hun stalen gezich- 
ten aangetrokken en waren gekleed in lange, zwarte, 
wit-bebefte klederen. (De broeders, die voor deze ge- 
legenheden zo spontaan hun Zondagse costuums 
afstaan, komt een oprecht, hartelijk woord van dank 
toe). 
Toen ,de Rector, die 't recht van veto had, maar 't 
nimmer gebruikte, de zaal binnentrad. ontstond een 
spontaan handgeklap, dat echter overging in een 
schrikbarend lawaai. toen de verdachte werd bin- 
nengeleid. 

,Onmiddellijk rees de openbare aanklager, de 17- 
jarige G., overeind, zette zijn bril op (de bril was 
glasloos, anders kon hij niet zien) en begon, nadat 
't schoollied door de gemeenschap mishandeld was 
geworden, on'der de langzaam aanzwellende stilte 
de aanklacht voor te lezen. 
,,. . . .dat  beklaagde toen genoemd sigarettendeel, in 
de volksmond peukje genaamd, zonder verlof van de 
eigenaar, in casu de leraar (dit verergerde het mis- 
drijf) had weggenomen. Bovendien nam beklaagde 
n a  dit misdrijf een trek aan voornoemd sigaretten- 
deel!. . . ." 
Droog en zonder enige emotie klonk de stem van de 
openbare aanlrlzger door de zaal. De beklaagde 
kromp tot zes maai toe ineen. Het was een onaan- 
genaam schouwspel. 

Toen de openbare aanklager ophield met spreken 
ontstond voor de tweede maal een hevig tumult 
onder het publiek. 
De ordebewakers, kenbaar aan  hun' strakbleke ge- 
zichten en een rode band om de buik, voelden zich 
verplicht in  te  grijpen en verwijderden de volgende 
personen : : 

l,e ltwee 16-jarige G,ymnasiasten; 
2e een 15-jarige Gymnasiast; 
3e vijf 16-jarige H.B.S.-ers; 

4e een 17-jarige H.B.S.-er; 
5e 'een H.B.S.-er, waarvan de leeftijd op zijn 

aandrang niet vermeld word (om de lezer 
echter een flauw idee te geven, verklap 
ik  dat hij kiesgeiechtigd is) ; 

6e nog een jongeman, die echter later, onder 
'een vloed van excuses werd teruggehaald, 
daar 't bleek, dat hij leraar was. 

Toen de orde hersteld was, klopte de rechter met 
een hamer eeii gat in 't groene kleed en riep stilte. 
Daarna begon hij met een grafstem de beklaagde de 
meest voor de hsnd liggende vragen te stellen. 
,,Ik beken alles" haastte beklaagde zich te zeggen. 
,,Natuurlijk" sprair de rechter, die met behulp van 
wat vochtigheid de scheikundige formules, die hij 
voor de aanvang van een proefwerk op zijn hand 
geschreven had, probeerde te verduisteren. ,,Je kan 
moeilijk anders. Er zijn 20 getuigen en als de les wat 
boeiender geweest was, waren er misschien wel 25 
geweest." 
De beklaagde knikte stom. 
,,Ik veroordeel je tot cen boete van twee pakjes 
'Virginia-sigaretten plus 100 strafregels: ,,Ik mag 
geen peuken jatten" sprak de Rechter, die behalvs 
Rechter, ook, rechtsbuiten was in  't klasse-elftal, dat 
dien middag een wedstrijd tegen ,een ander elftal 
moest spelen, en 't zodoende kort wilde maken. (Er 
wordt gefluisterd dat de Edelachtbare, wegens ge- 
brek aan. activiteit en opkomende kindsheid spoedig 
met pensioen zal gaan). 
Nogmaals ontstond er echter een rumoer in de zaal, 
zij 't dan minder lawaaierig dan de vorige malen. 
Dit vonnis druist tegen ieders rechtvaardigheidsge- 
voel in en hier en daar werd gemompeld, dat voor 
deze zaak, die gezien 't uitgesproken vonnis, uiterst 
belangrijk scheen, toch zeker een advocaat mocst 
worden aangewezen. Toen een stem uit de klim- 
palen, luidop en helder, de Rechter op zijn nalatig- 
heid attent maakte, durfde deze met 't oog op de 
aanstaande verkiezingen, niet weigeren en stond op. 
,,Heren", sprak hij, ,,ik ben genegen cle eventuele 
advocaat toe te staan een kort pleidooi 'c.e houden. 
Ik dacht anders dat dit een zogenaamd kort geding 
kon worden". Hij poogde deze laatste woorden op 
sarcastische toon uit t e  spreken, maar 't lukte hem 
niet. De toon was slechts bitter en 't publiek hiold 
hem dus voor imbeciel. (Ik zeg hier imbeciel en 
schrijf niet het oorspronkelijk door 't publiek geuite 
woord, daar 'dit toch door de censuur geschrapt zou 
worden). 
I n  allerijl werd de knaap, #die in de klas buurman 
van de beklaagde was, tot advocaat benoemd. 
Onbewogen stond deze op en maakte in enkele 
rake woorden zijn 'excuus over 't feit d a t  hij in col- 
bertcostuum de verdcdiging op zich moest nemen, 
waarna de Rechter ,,ter zake" zei. 
De advocaat kwam terzake. 
,,Ik wil beginnen met 't corpus delicti" begon hij 
,,mag ik dat even van U hebben?" 
,,Watte?" sprak de Rechter, die geen Gymnasiast 
was. 
,,Het corpus dclicti, 't peukje" zei de advocaat on- 
verstoord. 
,,Haal het korpus likkie" beval de Rechter aan een 
der juryleden (er waren ook jury-leden). Spocdig 
kwam 'deze met het verlangde terug. 
Het was 'een erg net peukje, zó net dat hct eruit zag 
alsof 't niet wist !dat zijn boveneinde in rook was 
opgegaan. 
De aclvocaat nam bet losjes in de handeil. 



,,Mijne Heren", sprak hij toen. ,,Als men een sigaret 
of sigaar heeft gerookt, werpt men (de bekendc buk- 
shag rollers daar gelaten) 't ~vergcbleven eind weg. 
Men werpt 't weg mijne Heren! Volgens mij, neen, 
sterker, volgens de  wet, kan en mag men dan niet 
van eigendom spreken. Hier is dus van diefstal gem 
sprake, hoogstens van een cnwellevendheid. Daar- 
bij komt dat ik door uitgebrt ide onderzoc$ingen te 
weten ben gel-:omen dat beklaagde van een straffe- 
rokers fan~ilie is. Het p e u ~ j e s  zoeken is hen als het 
ware aangeboren. Vader van de beklaagde heeft één 
van de grootste bukshagwijken van Haarlem." 
Ge v&lt, lezer, He advocaat zei maar wat. 
Hoewel niemand dit echter in de gaten had door 
de overtuigende toon die de advocaat in zjjn strrri 
wist te leggen, wierp hij 't pleidooi toch over een 
andere boeg. 
,,Edelachtbaren" ging hij voore. ,,Heb gij wel eens 
dat vreselijke gevoel gehad, das de straffe roker 
aangrijpt, als hij #door omsianciighcden gedwongen, 
enige uren nict heeft kunnen roken? Stelt U voor 
Heren, dat  zo'n straffe rokcr, a,ls beklaagde, na  
enige tijd ten prooi valt aan dit grvoel en een on- 
bedwingbare lust tot roken in zich voelt opkomen. 
Daar mijn cliënt een karaktervolle persoonlijkheid 
is én omdat hij niets rookbaars bij zich heeft, weet 
hij zich $e bedwingen, maar edelachtbaren, dan 
komt de grootst denkbare foltering: de docent 
steekt onkundig van de gevolgen van ~ i j n  daad, 
achteloos een heerlijk geurende sigazet op. Na een 
vreselijke zeven a acht minuten deponeert de docent 
't overgebleven eind in  de asbak, brandend en geu- 
rend. Ban wordt de bekoring té groot. Daar voor 
hem ligt hetgene, da t  hem verlossen kan van dat 
reeds eerder omschreven gevoel. En wat doet be- 
klaagde? Hij laat alle hygiëne en voorzichtigheid 
varen: doet een greep.. . . doet een t rek. .  . . voìla!" 
De zaal zat zwijgend t e  transpireren. Het was dood- 
stil. Dan hervatte de advocaat dreunend zijn plei- 
dooi, nadat hij met een schone zakdoek zijn voor- 
hoofd bewreven had. Hij legde nogmaals nadruk 
op de ontzettende gemoedstoestand van zijn cliënt. 
In 't vuur van zijn rede (vergeef me de cliché-uit- 
drukking) ging hij zelfs zóver, dat hij beweerde het 
een mistoestand te  vinden, dat  er in de lclaslokalen 
door de leerlingen niet gerookt mocht worden. Hij 
somde in enkele korte trekken de voordelen van 
't roken i n  de klas op, (nadelen kon hij, volgens zijn 
zeggen, niet vinden) 'en wees met grote nadruk op 
't feit, dat  'de leerling, door op een voor hem critiok 
ogenblik 'een sigaret t e  roken, zich veel beter op zijn 
werk zou kunnen concentreren of de aandacht beter 
bij hetgene dat de leraar vertelt, zou kunnen hou- 
den. 
Het was revolutionair, doch 't publiek gaf van zijn 
instemming blijk door na  't pleidooi een applaus van 
een half uur te  produceren. 
Wit van aandoening stond de rechter op en ver- 
klaarde, dat  de jury de beklaagde had vrijgesproken. 
He% voorstel van de advocaat izou diezelfde week 
nog door 't Parlement van de School besproken 
worden. 
Een donderend applaus brak los. 
Een nieuw tijdperk zou beginnen. 

* Vergeet het. 
Joop Jansen. 

VW- cri W e ~ p e h h  
Uit de redactie-vergadering: (bij bespreking van 
Jan v. d. Horst's handschrift). 
-r We zullen 't ,artikel eerst maar naar de apotheker 
brengen, vóór de drukker 't krijgt." 

Homerus was een groots poeët in al zijn taferelen, 
Zo ge er tenminste ó6g voor hebt. .  . . uw 

fantasie laat strelen. 
Maar hebt ge niet in t minst gevoel voor 

de schoonheid zijner verzen, 
Die zoet zijn als het sap van donkerrode kersen, 
Doe dan zijn sprookjesboek maar dicht; ge 

izoudt U slechts vervelen: 
Ontvankelijkheid voor poëzie, dat laat 

zich niet bevelen. 

De blinde zanger voert ons mee ter krijgstocht 
met zijn helden, 

En tovert ons voor ogen, hoe dz' hun  
' egenstanders velden. 

Wanneer hij strijd en 'dood beschrijft, zijn 
geestdrift kent geen grenzen, 

En tekent hij met meesterhand 't karakter 
van zijn mensen. 

Hij laat Odysseus aan 't woord om zijn 
listen te  vermelden, 

Die hiertoe steleds zijn toevlucht nam, 
als 't noodlot hem weer kwelde. 

Is dit de reden - dat de blinde het zonlicht 
moest ontberen - 

Dat hij zo zonneklaar de dingen kon typeren? 
Want met de ogen van zijn geest kon 

hij veel 'dieper schouwen, 
Waardoor hij meer, steeds meer, van zijn - 

evenmens kon houden. 
Maar als hem, heel zijn leven lang, h~et 

zonlicht was beschoren, 
Zou déze poëzie ook dan ons zijn geboren? 

W. Helsloot Va. 

Wat Leerdam is 

is BEELEN voor de WAS 

In  het eerste trimester bedroeg het aantal uitle- 
ningen van de biliotheek (afd. Zijlweg), voor de 
onderbouw 221 en voor de bovenbouw 134 boeken. 
Volgens de statistiek schijnt bij 'de bovenbouwers de 
Nederlandse en Duitse letterkunde, zich in de meesbe 
belangstelling te verheugen. 
Voor de onderbouwers zijn er catalogi van de jeugd- 
bibli~the~ek voor een kwartje verkrijgbaar. Ze zijn 
bijna uitverkocht. Wegens de grote onkosten kun- 
nen er to t  nu geen catologi van de leitterkunde- 
afdeling voor de bovenbouw beschikbaar worden 
geskl~d. 
De bwkcncollectie is goed. Ieder, die voor ziin eind- 
examenlijst l i teratuur zoekt, kak geholpen "worden. 
Aan de opbouw van een bibliotheek voor de Scho- * 

terstráat-afdeling word't gewerkt. Voor de boven- 
bouw is er a l  een behoorlijke collectie. Voor de jeugd- 
bibliotheek zijn minstens honderd boeken nodig om 
te  beginnen. Wel zijn er al vele giften gekomen, 
maar hek getal honderd is nog lang niet bereikt. 
Het is jammer, ldalt er van de door de jongens be- 
loofde boeken, tot nu zo weinig binnen komen. Wie 
helpb nu eens flink mee, opdat ook de Schoterstraat 
spoedig een mooie bibliotheek heeft voor onder- en 
bovenbouw? 

De Bibliothecaris. 



BIJ DE KBRZPIOENSCHAPPEN 
VAN ALLIANCE. 

(Van teen enthousiast Alliance-lid) . 
In de laatste weken zijn, zoals bij Alliance gebrui- 
kelijk is op het eind van een seizoen, weer enige elf- 
tallen kampioen geworden . 
Dit zijn bij !de dames het le en 2e elftal, het laatste 
ongeslagen en zelfs zonder dat de ,,kcepster9' ook 
maar 1 maal heeft behoeven te vissen! 
Bij de heren het lste elftal, waardoor het zich, zoals 
zeer veel lezers a l  door de publicatie op het bord 
weten, een plaats in de promotie-klasse verworven 
heeft. 
Nadat het 2 jaar geleden naar de 2e klasse gepro- 
moveerd was, stond het onmid'dellijk (het eerste 
jaar reeds! ) bovenaan. 
Doordat er dat jaar wegens vorst geen promoties 
en degradaties konden plaats vinden, bleef het dat 
jaar in de 2e klasse. 
Dit was een reuze strop; maar zoals altijd, droeg 
het elftal 'dit met de haar eigen opgewektheid en 
beet door, en ziehier het resultaat. 
Voor de 2e maal bevocht bet zich de bovenste plaats 
en nu blijft bekroning niet uit. 
Wij Trinitariërs zijn trots op dit elftal van oud- 
lyceïsten en het enthousiasme en de saamhorigheid 
van dit elftal zijn voor ons en onze juniores een 
lichtend voorbeeld. 
Hulde! Hulde! 

wLLEGoM KIJKJES IN  
Allereerst iets over de naam Hillegom. Men kan 
hieromtrent twee verklaringen aannernen. De eerste 
is als b& volgt: Een Oud-hollandse edelvrouwe, 
Hillegondac, n&mde haar woonplaats ,,Hillegonde- 
heem" Dit woord werd, om de u i t s~ raak  vloeiender 
te maken, door weglating ei saméntrekking van 
enige letters ,,Hillegom". 
Een andere uitleg is deze: Hille betekende vroeger 
,,verheven plaats" en Gumme in het Oud-Saksisch 
,,hof9'. Het zal ,dus oorspronkelijk een buitengoed 
gevreest zijn op een hooggelegen plaats. 
Uit de oude tijden is nict veel meer overcebleven 
In het tegenwoordige Hillegom. 
In het jaar 1767 stichtte  mba ach es heer Mr. Jan Six 
het Neder-Duits Hervormde Armen- en Weeshuis. De 
armen en wezen werden er geheel op zijn kosten 
verpleegd. Tegenwoordig is er een wasserij. Een 
steen in de gevel is het enige, dat ons aan de vroe- 
gere bestemming herinnert. De Ned. Herv. Kerk -- 
voor de Hervorming een Katholieke kerk - werd 
omstreeks 1200 gebouwd. Later werd zij, na  verwoest 
te zijn, in gothische stijl herbo~iwd. Tijdens het be- 
leg van Haarlem werd de kerk weer verwoest, doch 
de hoge toren bleef staan. Ongeveer vijftig jaar later 
werd ze weer hersteld. 
De St. Martinuskerk werd op het  eind van 1800 ge- 
bouwd, maar in 1922 was een restauratie al nood- 
zakelijk. Bij uitbreiding van de parochie werd er een 
nieuwe kerk gesticht, de St. Jozeflrerk. 

4 FEBR. TRINITEITS-H.B.S. A 2-5. 

In de voetbalwedstrijden tegen >de Raaks schijnen 
we maar niet op dreef te kunnen komen; 2-5! 
En dan is de 5 nog aan de lage kant, want de Raaks 
heeft verschillende mooie kansen gemist (o.a. 'een 
penalty) ! 
Of het nu kwam door de regen of door het glib- 
berige veld, he% wilde in ons elftal maar niet vlot- 
ten. Ik geloof dat de oorzaak hiervan is dat de 
spelers wat te veel op Goderie vertrouwen en dat 
hierdoor, als Goderie b.v. eens niet mee zou spelen, 
het gehele elftal als los zand uit elkaar zou vallen. 
Ja, wat betreft de techniek van iedere speler en 
het samenspel valt er nog wel wat te repareren. 
Maar bij de hockey-ers hoorde ik al stemmen om 
ook eens tegen de Raaks te  spelen. 
Misschien doen zij het beter. 

6 FEBR. POLO-WEDSTRIJD SCHOOL-ZEVENTAL- 
D.W.T.-COMBINATIE. 
J. v. Rijn schrijft ons: 
Om half negen precies sprong ons school-zevental 
h& water in. Voor het eerst weerklonk hier onze 
pas uitgevonden zwem-yell: 
0-0; E-E; S-S; A; OESA; OESA, OESASA! 
Van onze zijde werd er niet zo best gespeelsd. 
De voorhoede was maar matig en ter was niet veel 
enthousiasme. Ook aan tactiek ontbrak nog wel eens 
wat. J an  Paanakker werd erg kort gehouden en kon 
zodoende niet veel uitrichten hij moet echter ook 
eens overspelen op de andere spelers van de voor- 
hoede als deze in een betere pmitie liggen. 
Frans Paanakker heeft héél goed ,,z'n mannetje 
gehouden"! Maar hij kon toch niet veel uitrichten, 
daar z'n techniek nog niet goetd genoeg is. In de 
achterhoede werd wel aardig (gespeeld; alleen is 
Frans Lablans jammer genoeg n~og wat tenger. De 
wedstrijd eindigde in een 2-1 nederlaag, maar..  . . 
er zal revanche genomen worden! 

HET VERLEDEN 
Over het ,,Hof van Hillegom", is vrij wat meer t e  
vertellen. In  1356 werd het al vermeld, als pleister- 
plaats van de Landgraaf. In de 18e eeuw kwam het 
in bezit van de familie Six, die een grote rol speelde 
in de Hillegomse geschiedenis en het bleef in han- 
den van die familie tot 1822. In 1903 werd het aan 
de gemeente geschonken, die het als raadhuis deed 
inrichten. Van de oorspronkelijke vorm is echter niet 
veel meer over gebleven. 
Op het dorpspleintje staat nog ,een oude pomp, die 
het jaartal 1740 draagt en versierd is met de wa- 
penschilden van Mr. Six en echtgenoote. In  de oor- 
log heeft de pomp nog water gegeven. 
Ook hotel ,,Het wapen van Friesland" dateert uit de 
18e eeuw of vroeger. Het had met nog een hotel de 
eer een ,,posthuis", te zijn, d.w.z. een plaats, waar 
paarden voor de diligences, die tussen Haarlem en 
Leld'en dienst deden, verwisseld en gestald konden 
worden. Toen echter in 1880 de stoomiram kwam, 
waren deze posthuizen ten dode opgeschreven. Op 
het pleintje 'vinden we ook nog een oude vleeshou- 
werij met leen aardige klokgevel. 
Van de buitenplaatsen is alleen ,,Treslong", nog 
over, dat  bewoond werd door de Franse familie Bioys 
van Treslong. 
In het jaar 1645 logeerde in Hillegom de beroemde 
kunstschilder Rembrandt van Rhijn. Hij maakte in 
die tijd een schets, bekend als het ,,Bruggetje van 
$ix7', 



Nog dient opgemerkt te worden, dat een ontmoe- 
ting te Hillegom tusscn Haarlemse en Haagse 
wielrijders leidde tot oprichting van de A.N.W.B. Een 
marmeren gedenkplaat in  hotel ,,Het Wapen van 
Friesland", herinnert ons aan die gebeurtenis, 
Tot zover over het vroegere Hillegorn. Maai nu 

HET HILLEGOM VAN THANS: . . 
Waar eens de woeste binenduinen lagen met hun 
ruige plantengroei, zien we nu vlakke velden, door- 
sneden met tal van vaarten en door beukenheggen 
in vakken verdeeld, waarop de bloembollenteelt 
wordt uikgeoefend. Van het natuurschoon is dus 
niet veel meer overgebleven. Ook het dorp heeft 
grote veran'deringen ondergaan. De meeste oude 
gebouwen hebben laats moeten malrel voor 
moderne woningen en winkels. De oude stoom- 
tram heeft het  veld geruimd voor de meer comfor- 
tabele electrische tram. De oude straatverlichting is 
vervangen door de natriumlamp. Het landelijke 
karakter is geheel verdwenen. 
De bl-rnbollenvelden met hun geurige, kleurige 
pracht trekken jaarlijks duizenden bezoekers. Het 
merendeel der bevolking is dan ook werkzaam bij 
het bloembollenbedrijf. x 

Hillegorn bezit ook nog fabrieken voor Jam, ge- 

droogde groenten, zandsteen, lijm en beton. 
Al is Hillegom geen stad, toch zijn er veel winkels, 
die men eerder in  een stad dan in  een dorp zou ver- 
wachten. 
Wat onderwijs betreft, heeft Hillegom geen klagen. 
Met vermaak blijft het ook niet achter. De tonernel- 
verenigingen zorgen voor de nodige ontspanning en 
van tijd tot tijd zijn er concerten. 
De aard van het bloembollenvak brengt mee, dat 
men er voor de verkoop op uit moet. J a  zelfs buiten 
Europa, tot in Amerika en Zuid-Afrika zockt men 
zijn afzekebied. De na-oorlogse vervoersproblemen 
konden de Hillegommers niet weerhouden een auto- 
expeditie in t e  stellen op Praag. 
Het weizaige natuurschoon, da t  ons neg restte is in 
de beruchte oorlogswinter bijna geheel verdwenen. 
Waar eens de muziektent stond met een aardig 
plantsoentje er omheen is nu een kale woestenij, 
maar er worden volop plannen gemaakt om er een 
hertenkamp t e  doen verrijzen. Ook 'de van de Ende- 
laan en het Wilhelminapark werden geheel van hun 
bomenpracht beroofd. Maar de opbouw gaat  voort 
en binnen korte tijd zal Hillegom weer even mooi, 
misschien nog mooier zijn dan het voor de oorlog 
was. 

H. Kakebeeke 11. 

Er is rnaarléén roep 
over BALM'S VISCH 

,VERRUKKELIJKt - 
I J. G. A. VAN DAM 

AARDAPPELENBEDRIJF I 
I speciaalzaak voor inrichtingen en gestichten I 
I Nassaulaan 20 - Haarlem - Telefoon 14229 1 

Het \veld, ,met 'sneeuw w en ijs 
Is overwelfd door n lucht als Idod zo grijs, 
Waaruit ~n~eeuwvlokken bij hondendkìtlein, 
Steeds meer op de biadem nederdalten. 

En uit de effengrijze lucht, , Zowel de sneeuw, als dons zo zacht,, 
Dalen zij, in warr'lende vlucht, Als de uiiind met z'n onverbidd'lijke kracht, 
Zij dekken de aarde, m n  he6 leven zo moe Dwingen het land, te scheiden van dit ,leven, 
AI vallende met een witte lijkwade toe. Om daarna een nieuw en beter na te streven. 

De rave vliegt voort, met trage vleugelslag, Als de barre winter heengaat ,met zijn 
Zijn gekras klinkt, als was ' t  een , lijkwade van sneeuw, 

droevig rouwgeklag, ZulEen als van ouds, als iedere eeuw, I 

Zijn uleugels gelijken o p  de nadenende Dood, De bloemen en de vogelen dqarneven 
Als &n wanneer het Leven h e n e n v l d ,  Zijn, als 't symbool ,uan ' t  weerkomende leven! 

R. Stuijt 11. 
Het sppijt de Redactie zeer geen passende winter bij dit gedicht t e  kunnen leveren. 

V&& ~u&vmhdm Uw adres .voor Bloemen is : 
WONINGINRICHTING staat Bloemenmagazijn i+. W. Brakel . 

Ged. Oude Gracht 108-110 steeds voorheen : Annie Wigman 
Çroote ttoutstraat 185 - Tel. 11290 



JOURNAEL OFTE KRONYCK 
Ditmaal opent de kroniek met een gebeurtenis, die 
verdient met gouden letters in de annalen der we- 
reldgeschiedenis, of althans in die van ,,Cassicia- 
cum" geschreven te  worden. Op 22 Januari stond 
A. P. Brandes op het  spreekgestoelte van deze club 
en sprak erg lang over het laatste oorlogsjaar. Na 
op het bor'd een onbegrijpelijke tekening over iets 
onbegrijpelijks gemaakt te hebben, toonde A. P. 
Brandes ook ditmaal er zeer originele ideën op na 
te  houden en een uitmuntend strateeg te zijn. Staat 
e r  in  de Tweede Kamer nog niet ergens een stoe! 
leeg? Joop van Dieren'donck Sprak op dezelfde avond 
interessant over het Suez-kanaal. 
Vier dagen laher vierde Pater Rector zijn 12%-jarig 
priesterjubileum, dat 's middags in de Stadsschouw- 
burg gevierd werd. Nier past op de eerste plaats een 
compliment aan  dei band o.l.v. Max Cornelissen. 
Het was O.K. boys! Het programma na  de pauze 
was wel aardig, maar niet geweldig. 
Enige dagen daarna begonnen de conferenties en 
het was ook in die tijd dat het personeel van de 
,,Zijlhoeve" verlangend op het  vrije half uur ging 
wachten. Iedere dag overmeesteren Trinitariërs bij 
dozijnen het  gebouw en drinken er koffie van 20 
cent (,,Hier is een kwartje", ,,Dank u beleefd, mijn- 
heer") en limonade (idem). 
Op 6 Februari sprak Max Cornelissen over Beet- 
hoven en speelde de sonate Pathetique. Oorgetuigen 
zeiden later, $dat het maar goed was, dat Ludwig 
von B. dood en doof is. Op dezelfde bijeenkomst had 
Joop Wennink het  over ,,Reisindrukken uit België". 
Zaterdag 7 Februari ging Natura docet op strand- 
excursie. Ondanks de harde regen (goe'd voor de 
wurmen) mag de tocht geslaagd heten. 
Maandag 9 Februari hield I1 een klasse#-middag, 
blijkbaar als boete voor hun gedrag in het Bis- 
schoppelijk Museum. Echte gymnasiasteil van Johan 
de Witt schrijven niet als beroep in bet bezoekers- 
boek: ,,Kwakzalver", ,,Bokserv, etc. Foei! Moesten 
juMe de pater zo'n verdriet doen? Dan gedroeg de 
eerste klas zich beter in het oudheidkundig museum 
te Leiden. Stuk uit een aldaar opgevangen gesprek: 
,,Mummies zijn 'de ,oudste bewoners van Egypte" l). 
Maar intussen was de klasse-middag van. I1 zeer 
geslaagd; Ab. Kroon speelde op één viool vier ver- 
schillende melodieën. . . . tegelijk! 
De aanwezigheid van pater Rector, van de klasse- 
pater, van pater Retera en pater Vandalon, en van 
de heren Melsen en Van Noort, (die er extra 

Gebrnikt HAFAM'S producten 

Melkinrichting ,,M A F A M" 
PIETER KIESSTRAAT 79, - HAARLEM 

- Telefoon 12160 

I Uit het Kraaiennest 
Geboren 26 December: 

Anneliesje, dochter van de Heer en Me- 
vrouw J. Kranendonk-Vermeulen. 

16 Januari: 
J. van Tongeren, Cand. examen medicijnen. 

[ Geboren 19 Januari: 8 

I Wim, zoon van de Heer en Mevrouw J. 
Schutter-Hupperetz. I 

Dr. J. Rekveld is benoemd tot Docent in de Di- 
dactiek van de Natuurkunde aan de Ruksuniver- 
siteit te Leiden. 

uit Leiden voor over kwam),, werd zeer op prijs 
gesteld. 
Op Maandagavond 9 Februari hield de Soos een Vas- 
tenavondfuif, die daverend was. Daverend ook het 
applaus dat de Hercn An~driessen en Terstegen ver- 
welkomde. 
Is het U ook opgevallen, dat  ter sbeeds meer vecñt- 
partijen op  de cour plaats vinden? Zeker 't voorjaar. 
And that's al1 for this time. 

Noud v. d. Eerenbeemt 4A 11. 

UITSLAG TOCLE LEGE ADVERTENTIE- 
WEDSTRIJD. 

Doordat ter geen enkel abonnlernent is binnengeko- 
men! is de vliegtocht, die aan deze wedstrijd was 
verbonden, toegekend aan  hem, ,die in de adverten- 
tie-wedstrijd de tweede plaats veroverde. 
De namen van hen, die binnenkort boven Amster- 
dam zullen cirkelen, zijn de volgende: : 
Eerste prijs voor: K. Langenegger uit V (ruim f 300). 
Twcede prijs: W. Klein-Schiphorst uit fb (f 83). 
Een jaarboek hebben ontvangen: 
J. Stut uit I1 (f 33). 
T. Brugincn uit Ia (1 30). 
F. Paanakker uit 4a (1 30). 
W. v. Opzeeland uit III (f  23). 
Voorwaar een mager resultaat Van de 750 Trinita- 
riërs. 

( ZIJLWEG L59 BIJ DE JULIANALAAN ( 

G. BRUGMAN 
Erkend Gas- en Waterfitter 

Lood- en Zinkwerker 

Ruime keuze Sanitair 
X 

fetterodestr. 52-54 - ftaarlem - fel. 15453 
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E. HOMOET - HAARLEM 

KoloniaIe waren, Comestibles, Noack's 
fijne vleeswaren i 

Pieter Kiesstraat 38, Telefoon 12432 
De z a a k  w a a r  men pret t ig  koopt 

I Uitzending van diners aan huis 

I ook voor ernstige gevallen is, 

( GERARD J. VAN KONINGSHOVEN 

Voor rijwielbanden en dnderdelen 

Verzorging van extra 
diners en partijen 

v.h. H. P. J. VAN DAALEN 

TELEFOON 16494 . . . . HAARLEM l WITTE HEERENSTRAAT 55 - HAARLEM 

I GED, OUDEGRACHT 11 Tegenover Postkantoor 

Maat- en Orthopaedische 

I 
SCHOENMAKERIJ 

J, KORTS'S IJZERHANDEL N+V+ 

Filialen: Generaal Cronjéstraat 29, Spaarnwouder- 
Heemstede, Binnenweg 138. 

1 In de Cronjéstraat, I 
l daar woont l 
I Herman van Gastel I 
I 
l zijn s p o r t a r t i k e l e n  zijn voor U I I Electr.- Techn.- G Radio Bureau 

KLEVERLAAN 176-178 - HAARLEM - TEL 14753 
Voor reparaties op elk gebied - Verhuur geluidsinstallaties 

Cronjéstraat 101, - . T el. 17757 

GOEMANS 
De Puddingspecialisten 
SINDS 1907 J 

I 

TAXI ? 

Bel op 1-3-0-0-0 * DAG EN NACHT 

KLEDING- EN HERENMODEZAKEN 
GrooteHoutstraat 120 - Kleine Houtstraat 58 H. HUISBOOM 

Gen Cronjstraat 5 W a g e n w e g  118  - Telefoon 19949 - HaarIem 

Voor beter maatwerk 

.h& eb V M I  /&&&ecp& - Kleermakers 

ZIJLSTRAAT 7t  TELEFOON 16963 

aardappelen groenten 

fruit en conserven 

SPECIAAL ADRES 

Fa. v. VASTENHOV voor het  opmaken van 

Gevestigd 1898 - Haarlem 

MANUFACTUREN 
L I N G E R I E E N  

TRICOTGOEDEREN 
HERENMODES 

OSTADESTKAAT 4 - TELEFOON 10413 
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Ook het R.K. Lyceum behoeft dringend uitbreiding 

* .  
Het  adres  hiervoor is 

BOUWBEDRIJF GEBR. SCHIPHORST 

H. J. G. KLEIN SCHIPHORST 

Fred. Hendriklaan 47 - Haarlem-Zuid, Telefoon 121 54 

t I DE KATHEDRAAL" 
LEIDSCHEVAART 1'42, - HAARLEM, TELEF. I 7661 

alle gebrandschilderd glas-in-lood gelegenheids- 
ramen, raamhangers, suitedeuren en boven- 
lichten, 

1 Er komt weer tamelyk gerefield materiaal aan 

/ Vrijblijvend prijsopgave 

GROTE HOUTSTRAATkiog 
HOFLEVENAN CIER 

gouden en zilveren bputerieën 

Voor Bloemen BEUNIS 
BLOEMENMAGAZIJN 

GIERSTRAAT 75 - TELEFOON 14858 - HAARLEM 

HENK TH. FIBBE 
M A K E L A A R  EN TAXATEUR 

NASSAUSTRAAT 14 - HAARLEM 

l Beheer van huizen. I 
@ 

H E E M S T E E D S C H E  TAXI EN LUXE VERHUUR 
R E P A R A T  IE I N R I C H T  l N G  

J. E. v. d. BOS 
J a c o b  C a t s l a a n  5 - H e e m s t e d e  - Tel. 15950 

I Uw adres voor Melk- 1 .  
en Zuivelproducfen is : 

W+ J+ J+ STUT 
I PIETER KIESSTRAAT 54 - HAARLEM I 

HOCi(EYSTlCi(S 
met vier maanden schriftelijke garantie 

I f 22.75 I 
SPORTHUIS &AARLEM" 
GR. HOUTST RAAT l23 - H a a r l e m  - T e l e f .  12215 

De leverancier van Uw school 

Voor V l e e s  en fijne V l e e s w a r e n  naar: 
Fa+ MONTIJN en van SCHIE 
ZIJLSTRAAT 10 - HAARLEM - TEL+ 10346 

Horen en bezorgen zonder prijsverhoging 



I VERSTEEGE'S manufacturenhandel 1 I N.V. 'lh Martin G. Co. 
AMSTERDAM - ACHTER OOSTEINDE 2-6 l 

Wand- en Vloertegels 
Glazen bouwstenen 
Marmertegels 

I 
spetzaalhuls dameskieed~ng 
pnarrbuul,aoixX) k9rnng.n-r 23 

haarlem 

Tricotages - Kousen - ~ereknodes 
Zlflweg 117 - Telefoon 10240 I 

N.V. Heringa l% Wuthrich 
HAARLEM 

Centrale úerwarming 

Johnson olie branders 

Electriciteit 

Moderne bliksemafleiders 

/ Fa. B. Paanakker 6 Co. 
ALLGÉN 

ANEGANG 23 

De Friesche Kaashandel H e t  juiste adres voor prinui schoeisel I 
altijd het beste, altijd het fijnste 

BINNEN W E G 119 - Heemstede 
OPGERICHT I 848 I I - 

Stoom-, 
. - 

was-, en 
strijk- - 

Brouwers 

inrichting s *s/ 

Voor GAS, WATER, en ELECTRICITEIT 

TECHNISCH BUREAU 

THEO BONARIUS 

% I 

Soendaplein 34 - Telef. 13783 - Haarlem 

Drogerijen, chemicaliën 

Fa. A. J. van der Pigge 
* GIERSTRAAT 3 - HAARLEM 

........................ 

i BLOEMENMAGAZIJN i 
i J. W. Ua~nZ1oo~n en Zonen i 
i Zijlweg 7, Overveen - Tel. 14898 1 

i 'Voor al Uw Bloemwerken en Versieringen ! I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



Wij hebben steeds voorradig een ruime 
sortering albums, stockboeken en verdere 
philatilistische artikelen. - Vraagt onze 
rondzendingen en  nieuwtjesdienst. 
Inkoop - Verkoop - Taxatie - Veilingen 

BostzegeSBandeS 

'1, P. DE VRIES N.V. 
Grote Houtstraat 160, Haarlem 

Bestelt Uw brandstoffen bij 

B. BOSSE 
Nassaustraat 16 - Nieuwe Gracht 26, Tel. 11759 

Uw kolenhandelaar 

FRANS BERQUHN 
Groote Houtstraat 162 

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

Z e t  je jonge, sterke schouders onder 

het ,,Katdo ieke  Dises t"-werk e n  

verdien een po 
Wil je weten hoe? 
Lees dan met aandacht verder. 
Het wereldmaandblad ,,Katholieke Digest", Nederlandse Editie, moet gelezen wortden door iedere ont- 
wikkelde Katholiek. Hij blijft daardoor goed op de hoogte van het belangrijkste, wat in de katholieke 
pers over de hele wereld verschijnt. Als jij helpt, om de verspreiding van de ,,Katholieke Digest" te 
bevorderen, ,als jij je stoere schouders zet onder het werk van de ,,Katholieke Digest3'-verspreiding, - 
als jij een paar abonnemen%en aanbrengt, dan help je mee aan de verbreiding van de katholieke ge- 
dachte; en - wat voor jou persoonlijk aantrekkel - je kunt daarmede een goed 
polshorloge verdienen (voor 5 abonnementen) of een dere kwaliteit (voor 2 abonnementen) 
of een vulpen (voor 2 abonnementen). 
Geen pruldingen, maar beslist iets goeds. 
Een polshorloge, dat  lang mee gaat of een vulpen, d oed blijft schrijven. 
Je kunt je vader, je oudere broer, je ooms of kenn onnement te nemen, voor een 
jaar. Prijs negen gld. 
Op het Redactie-bureau Tolle Lege (conrectorskamer) en bij het Bureau voor Nederland van de Katho- 
lieke Digest, Jachtlaan 222, Apeldoorn, kun jte een proefnummer krijgen (kosteloos) om te laten zien 
aan hen, die je wilt vragen, zich te abonneren. Dan krijg je tegelijk een circulaire, waar alles instaat, 
wat je moet weten, om de abonn'ementen aan en het geschenk te verdienen. 
Doe je het? - Wij horen je al ,,ja7' zeggen! 
Wij weten heel zeker, dat wij niet tevergeefs ee 


