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De Muis, die de betreffende titel het 
eerst had gelezen, voelde de verantwoor- De perfecte L y c e ~  t delijkheid, die hierdoor op hem rustte, 
en keek zeer diepzinnig: Ook de muis 
die wel eens naar de bioscoop ging en Het was ues uur in de avond. ook wel 'ns naar een muizen-meisje keek, 

De klas hulde zich in  een koude duisternis. Vier muizen stonden peinsde. 
rondom het bord, waar de maan op scheen. Ofschoon rechts D, geleerde muis nam het ,,wij onderaan was geschreven: ,,Niet uit s.v.p.!" stond er nog, wat zullen de daad bij het woord 
er had gestaan. De oudste muis begon t e  lezen: ,,Aardige ge- ,,i hij, ,,wij gaan nu spijkers met koppen . zinsgebruiken, Jagerslatijn, Verantwoordelijkheid der hoogste slaan, we moeten thans de koe bij de 
klasse. Maandag inleveren." horens vatten en zullen dit varkentje 
Hij zette zijn bril af en stak het eind van de beugel nadenkend wel eens wassen,,. 
in zijn mond. Dat had een van die Iheren voor de klas ook Hij w,s er zeer trots op, z,jmaar enge- 
gedaan, waarna hij, had gezegd: ,,Ja, jongens, dát zei Napoleon, merkt vier @preekwoorden in  één zin 
diát zei hij". ,,Afschuwelijk," zei de muis, die onder de zijnen gestopt te hebben- 
de roep van oude, wijze muis bezat, ,,afschuwelijk! Opsteltitels! , ,,llr weet hetfl zei de muis, die maar ,,zo- 
Dat schijnt nog steeds niet veranderd te zijn. Was in de tijd zo" was. De geleerde muis keek ernstig 
Van mijn Vader ook al. Hij kon er van meepraten., Schrijven op: ,,Jij? Hm, is - is 't wel fatsoenlijk?- 
nog steeds over plichtsbesef, aardige dit, fraaie ,dat, verant- ,,Maar natuurlijk!" 
woordelijkheid en dergelijke dingen. Maandag inleveren!! Arme ,,Hm, vertel het  toch maar - eh, eh ik 
jongens! " bedoel: dan mag je het vertellen!" 
,,Er is één goede bij", zei een bleke muis, ,Het oog voor het  ,,Welv zei ,de muis, ,,we gaan samen een 
schone in  de stad en buiten". grondwet opstellen en schrijven die op 
Dit Was een Zeer bijzondere muis; hij vertelde soms 'S morgens,. h& bord; dan zien de jongens het morgen 
dat hij tot half twaaf 'snachts Mesdags had zitten t e  bekijken, en worden perfecte Lyceïsten. Dus: - 
en als de werkvrouw Don Carlos floot, zat hij altijd te  huilen, Een perfecte Lyceïst moet.. . . - 
of tenminste droomverloren in het niet te staren - naar de - Een perfecte Lyceïst is . . . . - Enzo- 
lucht, of naar  een leraar of zo. Hij was eigenlijk een kunst- voorts! " 
zinnige mqis, wat men ook aan zijn bleekheid Iron zien. Bleke De geleerde muis deed neb of hij dit 
muizen aijn meestal kunstzinnig. plan héél gewoon vond, maar kon toch 
,,De Perfecte Lyceïst", las één van hen, een meer geleerde muis, niet geheel verbergen, ,dat hij diep ge- 
die tamelijk ontwikkeld was; hij kon het woord Renaissance troffen was door de genialiteit van dit 
vrij goed uitspreken en had Zelfs eens opgevangen, dat  het voorstel. ,,Juist, dat  wou ik ook net zeg- 
perfectum van T0110 S U S ~ U ~ ~  Was, Hij Was de geleerdste Van de gen. Dat doen we. We schrijven het eerst 
muiken in  zijn omgeving, en dacht, dat  hij nu ook we% de  op een kladje. Ik  zal het wel doen. Dat 
geleerdste van alle muizen was; wat onder muizen 'een bekend kladje is omwille van de fouten. Niet, 
verschijnsel is. dat ik fouten - maar je begrijpt.. . . 
,,Heel goed", zei hij, ,,heel goed! - De Perfecte Lyceïst - Wie begint? Wacht, ik heb al wat: - 
Mogen ze best 'ns over nadenken. Schandelijk! Komen op De perfecte Lyceïst moet steeds op tijd 
school, leren hun lessen, of leren ze niet en denken 'daarmee komen. - Goed?" 
voldoende te doen. Dat is niet voldoende. Vast niet! Heel Hij keek vragend de kring rond. 
goed. Laten ze daar maar eens over nadenken. Ik  begin die De wijze muis had wel het land, dat hij 
leraar heel sympathiek te  vinden, ook al had hij laatst iets nu niet de eerste wet gaf, maar zei toch 
over ons te vertellen met zijn muizenissen, muziennesten. . . . " maar: ,,Ja, niet slecht". Waarop de muis, 
,,Wat zouden ze dan nog verder moeten doen?" vroeg een jonge die maar ,,zo-zo" was, zich haastte te 
muis. De oude keek hem aan, zei een paar mclal: ,,Hoe?" en zeggen, dat hij het alleruitstekendsty* 
,,Wat zee-je?" wat helemaal niet vloeiend, maar erg schneidend vond. 
klonk. Toen moest hij plotseling vreselijk hoesten. ,,Aangenomen dus" zei de voorzitter, die 
De muis, die deze vraag gesteld had, werd door de Mesdag-muis zichzelf thans de enige juiste man voor 
en de zeer geleerde muis een beetje schuins aangekeken. Ze dit ambt oordeelde, daar hij het toch 
vonden hem niet helemaal zo-zo: hij ging wel eens naar de opschreef! 
bioscoop en keek ook wel eens naar 'een muizen-meisje, wat toch ,,Aangenomen. Wie volgt? Hier, alsje- 
@er onnatuurlijk, en toch zeker ongepast was. blieft, ik weet er nog één: 
Toen hij dit weer gezegd had, begon hij t e  blozen; hij had - De perfecte Lyceïst is steeds beleefd - 
zeker weer iets onfatsoenlijks gezegd, dacht hij. Aangenomen?? Aangenomen! !" 
De eerste muis begon weer: ,,De vorige spreker heeft me tot Het potlood kraste weer. 
nadenken gestemd. Hij heeft gelijk. Er moet op loiit gebied iets Om .half één 's nachts stonden de wetten 
gebeuren. . . . commissie, sub-commissie, voorzitter. . . . Ik zal er op schrift, qp het kladje, wel te verstaan. 
nog eens over nadenken. Die pater laatst had gelijk. Ik  sluit Bij het licht van de maan kropen ze 
zijn woorden bij mij aan, ik bedoel, ik sluit hem bij mijn woor- dood-vermoeid, met rood omrande ogen 
den aan, eh, ik wil zeggen.. . . zijn woorden sluiten zich bij de naar het bord met het kladje met de 
mijne aan.  . . . wetten er op. - 
Toen werd hij een beetje rood; hij ging vlug bij de verwarming Het waren er vijf geworden. De schrijver 
staan en zei: ,,He, wat is het hier wa,rm! Ik ben zeker rood in zelf .ha,d er nog drie ontworpen en 
mijn gezicht?", hopend hiermede een voldoende reden voor zijn eigenlijk hadden er zeven kunnen zijn, 
blozen aan t e  geven. maar de wet van de muis, die maar ,,zo- 
De geleerde muis hielp hem uit zijn situatie door te zeggen: zo" was, was afgekeurd, omdat hij ,,de 
,,Inderdaad, de pater had gelijk. Wat zeide hij toch ook weer? verhouding van Lyceïst tot Lyceïst be- 
O ja . .  . . Vondel moeten ze spelen, Vondel, en gedichten opzeg- trof en voor beide partijen nogal gun- 
gen, en mooie muziek spelen, menuetjes en zo - en Vondel, stig was uitgevallen, en omdat in die 
vooral Vondel". Toen ging hij in  zijn zak-woordenboek bladeren, van de wijze muis teveel nochtansen en 
ten eerste om zich een houding te geven en vervolgens om t e  desalnietteminnen voorkwamen, hadden 
kijken, wat Vondel betekende. Toen hij dit niet gevonden had, ze hem maar stilzwijgehd overgeslagen. 
nam hij weer levendig deel aan het gesprek en  zei: ,,Deze Wat niet zo moeilijk was geweest, daar 
kwestie houdt mij bezig: ee interes~eert me. Het is een vraag- h~et nu eenmaal gemakkelijker, is iets 
stuk: - De Perfecte Lyceïst. - Wat moet een Lyceïst doen stilzwijgend niet te doen, dan stilzwij- 
om ~erfecti  te zijn?" Ze voelden allen [de ernst der situatie. gend wel. 



Er zouden dus vijf op het bord komen te De voorzittcr was zeer trots op zijn werk en had zich dan ook 
staan, vijf zinnen, vijf gedachten, die volkomen gerechtvaardigd gevoeld om zijn handtekening er- 
een ommekeer in de zielen der Lyceïsten onder te plaatsen. 
teweeg zouden brengen. Ze pakten het Ze bleven de hele nacht op, pratend, discussierend, hun werk 
krijtje, dat, ofschoon 's middags door een bekijkend, het krabbelige schrift van de geleerde muis, de 
jongen uit de andere klas weggehaald tasibare afspiegeling van hun vernuft beschouwend, opgewon- 
onder de belofte, dat  het ,,zó terug zou den, geestdriftig over hun heilbrengeilde taak, die van zo ver- 
komen", toch weer teruggebracht was. strekkende betekenis zou blijken. 
De voorzitter-schrijver deed ook het Eindelijk daagde de morgen. Het werd kwart voor negen. De 
laatste werk, hij schreef de wetten op eerste jongen kwam binnen, die over enige ogenblikken een 
het bord. Het ging prachtig. Weliswaar perfecte Lyceïst zou zijn. 
viel hij een paar keer omlaag en welis- Hij liep langzaam naar het bord, - vier paar muizen volgden 
waar wist hij halverwege het verschil hem - bestaarde het dronken schrift van de geleerde muis. 
tussen een r en een 1 niet meer, maar mompelde: ,,Hm, zeker bijles Hebreeuws geweest" en greep de 
overigens verliep alles keurig en reeds borstel. De ruige stof ging over de heilboodschap der muizen. 
na twee uur lieten ze zich voldaan op Toen ging hij zitten. 
de grond vallen. Vier paar muizenogen stonden vol t ranen. .  . W. de Groot V. 

f 7. Uit de andere Schoolbladen 
Bij vele andere schoolorganen ontvingen we 
het tijdschrift van Seminarie Hageveld ,,Rond 

Twintigste eeuw de  mer. Koepel" 't Maakt en meteen nog wel al het een Vastenavondnum- prettige indruk, 
hoewel gestencyld is het keurig verzorgd. Als * alle Seminariebladen zo voor de dag kunnen 
komen zal de wesegschaal zeker niet naar  de 
kant van de ,,gewone wereldpers" doorslaan. 
We kunnen nog wel een paar andere school- 
bladen van nabij bekijken: hier hebben we 

Mens, uw auto's gieren door de straten. ,,Harpoen9', 't Tolle Lege van 't ~gnatius-Col- 
Met starre blik aanbidt ge uw techniek. lege. Het maakt op 't eerste gezicht een iets 

levendiger indruk dan ons blad; 't heeft een 

Lawaai doet u het rijk der stilte haten, vrij kleine druk en per pagina telkens onder- 
broken kolommen. Cliché's en tekeningen, de 

Gij zilt de slaaf van het hlle mechaniek. noodzakelijke verluchtingen, ontbreken daar- 
entegen. 

Vergiftigd is uw brein door holle phrazen, Toch heeft men in Amsterdam de smaak van 
't schrijven naar 't onsi lijkt beter te  pakken, 

ge weet niet meer wat 'waarheid is, wat niet. getuige de vele artikelen die zich kenmerken 
door hun losheid en familiariteit. Hoe ?t komt 

Ge kust de hand van oppermachtige dwazen, dat weten wij niet; ligt 't aan de lucht, a an  
de studie, aan  de omgeving of is dit een 

wier lage spot het Recht zelfs niet ontziet. bevestiging van de gangbare mening dat de . 
Haarlemmers nu eenmaal van nature niet 

Éénheid wilt ge en ge zilt verdeeld. geestig zijn? 
De serieuze artikelen zijn ook echt door jon- 

Uw diplomaten met satijnen tongen geiis geschreven en onderscheiden zich vooral 
door hun actualiteit. 

hebben de vrede, die ge blind verspeelt, ,,Ahoiv van 't ~loysius-college uit Den Haag 
valt wat de omslag betreft tegen, maar de in- 

tot een wanstaltig praat-object verwrongen. houd is zeer goed: over 't algemeen goed op- 
gezette en  juiste stukked, dikwijls over toneel, 

Ge kunt niet meer de luister der natuur, film en muziek, die blijk geven van 'een vaak 
heldere zienswijze en mening van de auteurs. 

de schijn niet meervan echtheid onderscheiden De ernstige stukken kunnen vIe prijzen, de 
geestige jammer genoeg niet, want zij ont- 

Materie-cultus noemt ge nu cultuur. breken. 
Welbeschouwd maakt ons Tolle Lcge zeker 

Ge breekt tradities uit het raam der tijden. geen slechte indruk èn wat uitvoering en wat 
inhoud betreft; alleen ligt bij ons 't zwaarte- 

Het lijkkleed der ontbinding drukt reedszwaar punt te veel op het ernstige, de, aan  de jeugd 
eigen vlotheid, mag wel een grotere plaats 

het avondland, ééns bolwerk der beschaving in de toekomst innemen. 
Er zijn moppen nodig, vooral omdat mijnheer 

Het aloud bastion zinkt weg met stil misbaar, Andriessen zijn oranjebroekje schijnt wegver- 
teld te  hebben. We kunnen dan ook gedeelte- 

verzwakt door de kracht der ondergraving. lijk in de behoefte voorzien door iets te ver- 
tellen uit een van de laatste nummers van de 

De wijn van oude eeuwen is verschaald, Kennemer Lyceumkrant: 
Uit 'de klas: Leraar: ,,Zo, jij spreekt echt 

het licht kwijnt weg, het donker daalt. Hoogduits". 
Leerling: ,,Ja mijn vader is torenwachter". 

HELSLOOT. Va. Vertaling: ,,Les fils telephoniques laulaçaient 
sur les poteaux: de kinderen van de telefoniste 
wiegelden op hun potjes". (Volgens de Sleutel 

L 
natuurlijk: de telefoondraden wiegelden $op de 

J palen). Jan  van der Horst VI. 



Romance Pictumle 
/ In het dorp Oomik heeft het menselijk bestaan mij verlaten l 

Veel werd er  vroeger door zijn inwoners over mij 
gesproken en daar mijn gedrag gedurende mijn leven 
hen bevreemdde en zodoende bevreemdende gebeur- 
tenissen in  het (dorp door bet in wezien bijgelovige 
volk van mij afkomstig gedacht worden, was ook 
de voorspelling, dat ik na  mijn dood de omtrek van 
Oornik onveilig zou maken, van hen. 
Bemind door de dorpsbewoners was ik dus niet, in- 
tegendeel zij plachten zich van mij af te  wenden, 
daar zij mij verafschuwden om het bestaan dat ik 
leidde. 
Hoewel zij, naar ik stellig wist, dit  bestaan van mij 
niet kunnen uitspreken, welk oordeel gebaseerd 
werd op meningen, getoetst aan eigen daden. Im- 
mers de be ren  - want zij allen waren boeren - 
beploegden de akkers met de door de 'dampende 
rose-bruin geldeurde paarden getrokken ploegen van 
de ochtend tot de  avond, en zij bemestten de velden 
en zaaiden de graankorrels en in de oogsttijd oogst- 
ten zij. 
Karren vol gerijpte gewassen werden binnengehaald 
en op de hof was er een feest als na  de geboorte 
van een kind. 
De vrouwen en de meiden bakten op de gloeiende 
ovens, zetten potten op het vuur en draaiden het 
spit. 'tAvonsds was e r  het feesten en kruiken land- 
wijn, de een na  de ander, werden geledigd en op 
het  erf werd gedanst. Tot laat in de avond speelden 
de oude jengelende harmonica's, ver in de omtrek 
hoorbaar, de oogstliederen en waar harmonica's 
speelden daar danste het jonge boerenvolk. 
De ouderen vertelden bij de houtvuren in de haard de 
verhalen, welke zij ieder jaar opnieuw vertelden en 
wanneer het vuur slechts een smeulende hoop a s  
was, vertelden  ij no ledigden de kruiken en aten 
van hammen en wo g ten. 
En soals zij in de zaaitijd ter kerke gingen en tot 
God baden uit een heilige angst, welke men som- 
tijds vroomheid hleet, zo gingen zij nu de volgende 
morgen naar de kerk, klein en aantrekkelijk, midden 
in  het dorp, en prevelend hun gebed zeggende, dank- 
ten zij God en getuigden van een hfeimelijk geloof. 
Onder hen nu leefde ik, maar nimmer was ik met 
hen, want a j  verafschuwden en bespotten mij 
iedere keer wanneer hun de gelegenheid goed scheen. 
Mijn leven was niet 'dat van een martelaar, evenmin 
als van een heilige, en al moest ik me de lust ertoe 
dikwijls bedwingen, de gedachte hieraan zette ik 
Qit mijn hoofd wanit mijn verstand \liet me 'de 
dwaasheid ervan inzien. 
Even buiten ,het dorp bewoonde ik een huis, onaan- 
zienlijk voor degenen die geen oog hebben voor het 
schone, (gelegen hier in het kleine. 
%aar voor mij was het als een feestzaal, waar ge- 
dronken werden de zoete wijnen uit de vaten, tel- 
kenmale weer opnieuw gevuld, en waar de danse- 
ressen, begeleid door de scherp trillende pijpers, 
dansten de dans van de min, en waar geproefd werd 
van de schalen, gevuld met prikkelend geuren'de 
spijs. 

En de tuin die het omgaf droeg de vruchten van 
mijn arbeid: dse bloeiende kamperfoeli in het voor- 
jaar, welke sterk en doordringende geuren, meege- 
voerd op de cadans van de eerste trillende lente- 
warmte, tot in mijn woonvertrek verspreidt; 'szo- 
mers mijn bloeiende lindeboom-met in de avond de 
dansende muggen er boven, (als vonken in de rose- 
rode gloed van het vuur; de ranke wingerd, warm- 
rood in de herfst, tegen de achtergevel van mijn 
huis. 
En ik was de kleine prins die het bewoonde en met 
gonzend gezang werd ik begeleid door de koninklijke 
hofhouding van dansende vlinders en bijen, wan- 
neer ik dwaalde langs de paden, mezelf badend in 
de zonnepracht van die natuurweelde. 
Mijn rijk nu strekte zich uit over de bloeiende Moe- 
men op het wit besneeuwdc veld, over cie Zonne- 
stralen, die alles onmerkbaar drenkten in een bad 
van vurig fonkelend goud, over de gewassen, rijpend 
het zaad der geaangen, over de weergaloos woeste 
stormen der hartstocht en over het daaropvolgend 
oprijzen van Aurora in de koele morgen, vol van 
psalmen en hymnen, waarin de landen als vernieuwd 
liggen, maagdelijk en rein, over de meren, die eeuwig 
ruisend, zingen van het leven en de dood en over 
allen die zingen, als in een ongesproken gebed, van 
leven en dood, van schaduwen en licht, van zonden 
en onbestenldige weemoed, van jonkvrouwen en 
helden uit het gevecht; kortom mijn rijk strekte 
zich uit over de door mij als een bruic! beminde 
droom. 
En z6 als de vorst van dit koninklijk rijk der dro- 
men bezong ik het leven en mijn taak was het de 
nauwe engten van het vers als de lichtgevoelige 
snaren der harp te betokkelen en te vullen met de 
warme klanken van het lied, terwijl \de boer, ploe- 
gend en zaaiend voor een welmdadige oogst, het lied 
zong van de arbeid: aanvankelijk tintelend, vol 
blijde levensmoed, ais de dageraad, omhuld idoor de 
fonkelende dauw, totdat de stralenci'e middagzon 
zijn lome warmte aan het land mededeelt en het 
lied, slepend en sonoor, maar gestaag, als de sjok- 
kende stap van een overbelast lastdier, weergalmt 
over beploegde akkers en tenslotte innig, warm en 
vol dankbaarheid voor het verkregene eindigt wan- 
neer de zon badend in avondrood zich aan de kim 
neervleit om in eindeloze diepten achter de hori- 
Iron te  verdwijnen. 
Maar mijn Hed - het was slechts een anlder - 
hebben de boeren nooit gezongen en bij hen gold., 
als een ongeschreven wet, wie niet hun lied zong, 
zong niet: als een verschoppeling hebben zij mij 
behandeld en bij de vertellingen om de haard ben 
ik het onderwei-p der legende geworden. 
In het dorp Oornik heeft het menselijk bestaan mij 
verlaten, enige jaren geleden, en nu, nog steeds het 
onderwerp van dte verhaalde legende, zwerf ik, on- 
zichtbaar gedrocht, als geest door het dorp Oornik 
en zijn omstreken, die ik onveilig maak als hoofd- 
persoon der legende. 

Marius. 



1 Lezer begroet nieuw-gekozen redacteuren 
s 

Het jaarlijks terugkerend verschijnsel van de Wie stelde de vraag waarom bijv. een feestdag ais . 
herfst, het zich ontdoen van zijn oude bladeren, om Maria Lichtmis op onze overigens zeer met de 
aan de in, de kiem reeds aanwezige knoppen ge- liturgie der kerk meelevende school niet" gevierd 
legenheid te geven tot volle 0ntpl00i'ing en bloei te werd op de wijze welke de liturgie ons die dag biedt: / x kunnen komen, is niet enkel een verschijnsel dat de wijding der kaarsen met de daarop volgende 
zich louter en alleen in  de natuur afspeelt: ons processie? 
schoolblad koos zich oiilangs drie nieuwe redacteu- 
ren, een keuze, die gezien ons gegrond vertrouwen 
in de redactie, onze verwachtingen zeker niet zal 
teleurstel1,en. 
Dit echter blijft natuurlijk een wens, die slechts door 
daden van 'de kant van onze nieuwe redacteuren 
vervuld zal kunnen wbrden. 
En met al onze dank en respect voor de reeds uit- 
stekend geleverde prestaties, toch is het ons niet 
mogelijk over een voor de nieuwe redactie opge- 
maakt bedje te spreken:' er kan nog heel veel aan 
ons schoolblad en, in zekere mate daaruitvolgend, 
aan ons schoolleven veranderd, verbeterd en ver- 
nieuwd worden. En ligt deze weg niet in de eerste 

Waar bleven tot nu toe onze meningen over be- 
langrijke films, over belangrijke gebeurtenissen op 
cultureel gebied, hier in Haarlem bijv. gLboden, over 
weet ik veel welke belangrijke sporLggebeurtenissen 
en over duizenden dingen waar onze week- en dag- 
bladen natuurlijk al vol van staan, maar die geen 
van allen ónzie eigen meningen (wij hebben toch 
hopelijk hier en daar onze eigen bescheiden mening 
over?) hieromtrent mededeelden? 
En zal er onder al onze misschien te ,qûbjectieve 
meningen en ideën niet een enkel waar en al, <remeen 
objectief geldend oord,eel schuilen? 
Natuurlijk er bestaan grenzen, arenzeri waar- 

plaats voor onze redäcteuren oben? binnen wij naar eigen algemeen genomen norm 
Weg met alle gezapighid en zelfvergenoegdheid uit dienen te blijven, maar het is de taak nu van de 
een schoolblad! redactie deze - natuurlijk met een heilige a'fschuw 
Want aan ons is de leeftijd om dat wat ontroert, van het al te onbenullige - milid en royaal te 
wat ons in opstand doet brengen, wat ons enthou- trekken. 
siast heeft gemaakt, wat ons hindert en wat dies Of bestaat er bij ons helemaal de belangstelling niet 
meer zij als het ware uit te schreeuwen en in 'meer, in beslag genomen en gevangen door de sleur 
natuurlijk nog onbeheerste en vrijwel ongeüegen van onze dagelijkse plichten waarvan Herman de 
artikelen neer te schrijven. Man in een van zijn boeken schrijft: ,,Daar is alleen 
Is een schoolblad niet de uitgelezen en heerlijbe maar plicht. Plicht en eenderheid van leven, een- 
plaats voor een leerling vrij en eerlijk zijn mening derheid en adembenemende verveling"? 
te zeggen over schoolbelangen en over zo talloos Hoewel een angstig vermoeden ons dikwijls be- 
veel dingen dingen buiten de school? kruipt, toch willen wij er niet in geloven. Daarvoor 
Is een heerlijk enthousiaste, eerlijk gemeende uit- is er hier op school in de afgelogen jaren toch nog 
eenzetting over welk onderwerp 'dan ook, waarmee te veel gepresteerd! 
enkel en alleen de schrijver e l f  het eens is, ge- Een schoolblad o.i. is een van de belangrijkste fac- 
volgd door een artikel van een spitsvondig jongmens, toren voor het schoolwezen: dit verlangt dus een 
dat meent de verkeerde zienswijze van zijn com- goed schoolblad, en gijn niet allereerst de redac- 
pagnon met "een op zich beschouwd nog dwazer stuk teuren hiervoor verantwoordelijk? 
te moeten rechtzetten, niet de makelij, waar o.a. In deze geest en vol vertrouwen wensen wij de 
een schoolblad uit moet worden samengesteld? Een nieuwe redactie en in het bijzonder de drie nieuwe 
gezouten en juiste opmerking van de redactie redacteuren veel succes. 
houdt de dwaasheid wel binnen de perken en zal Aan de vruchten zal men de boom herkennen! 
dat wat scheef was inderdaad rechtzetten. Marius. 

TOEN EEN JONGEN DE KLAS WERD UITGEWORPEN.. . . . 
Het onrecht was geschied, .,Ga de klas uit, grote rakker, 
De docent, die alles ziet kom niet meer terug, wordt jij 
snelt ,als een boze vader . maar bakker, 
dreigend naar de dader, of zakjesplakker," spreekt de docent 
die bang begint te kijken, met een gezicht, alsof hij leeuwen menf 
unant hij zal moeten wijken , terwijl hij ' t  knaapje vat 
v m r  de man, die tussen deez' vier muren. en met beide handen 
een dertig knapen moet besturen! de deur uifsmijt, waar geween is 

en geknars der tanden. 
Geladen wordt de atmosfeer. 
Ieder /kijkt op ' t  tmeetal neer. V a n  al zijn waardigheid beroofd 
't  C~nf l i c t  schijnt tonvermijdelijk zit de dader, met gebiogen hoofd, 
De vrede was slechts tijdelijk op de koude, stenen grond 
in dit, zo kleine koninkrijk. met den zielig lachje \om z'n mond. 
Eien onderdaan wordt aan de dijk en )denkt laan de speech van (de docent 
gezet met bruut geweld. afgestoken bij dat vrees'lijk incident 
' t  Vonnis is al reeds geveld. Koppig mokt hij: .,Geen zákjes plakken, 

'k Ga I bij de Prefect maar zr>ete 
Voor de knaap, idieldit Lyceum koos broden bakken. 
is in beroep gaan nutteldos Jaop lansen. 
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(Cliché Haarl Dagblad) 

VAN MEEGEREN 
TUS IN DE TEMPEL" 

unstnijoerheid . . . . ? 

Ik vouw het ochtendblad open en lees met ont- 
roering het berichk van hei  overlijden van deze 
grote Nederlander. 
Er bestaat een spreekwoord dat zegt: l'histoire 
se répète. Dat komt dikwijls uit. Het noodlot is dst 
Nederland zijn grote mannen steeds weer uitstoot 
of mishandelt. 
Het is a l  een lange rij: Willem van Oranje, Rem- 
brandt, Vondel, Willem 11, Willem 111, De Ruyter, 
Coen, Van Heutz, Multatuli, (hoe hekelde hij niet 
het zatte burgerdom in zijn Hallemannetje en juf- 
frouw Stoffel), Fokker, Mengelberg en nu weer Han 
van Mecgeren. 
Al deze grote mannen wilden zichzelf zijn en niet 
in dezelfde geestelijke paradepas marcheren. 
Zij wilden zichzelf zijn, dus ,,eigenwijs9' zijn, een 
eigen wijze hebben. Dat de betekenis van dit woord 
zo gedegenereerd is, is wel het felste oordeel dat ooit 
aan  het Nederlandse volk werd uitgesproken. Men 
wil niet ,,eigenwijs9' zijn1 maar ,,anderswijs". Een 

Commentaar o p  -A. P. Brandes : 

WAS v. MEEGEREN 

ander nawauwelen en maar zorgen niet op te vallen. 
Men wil in  de leuningstoel dutten en vooral niet 
gestoord worden. Han van Meegeren heeft hen pijn- 
lijk gestowd. Heel deze zelfgenoegzame wereld van 
kunstcritici heeft in zijn hemd gestaan. En nu heb- 
ben ze wraak genomen, een kleinzielige wraak, n.l. 
door middel van het ,,Recht1'. 
De een of andere vergeelde paragraaf van het 

* wetboek van strafrecht op hem van toepassing ver- 
klaard. De kunstenaar immers (Mengelberg Van 
Meegeren) moet hangen. Hij brengt toch niet zoveel 
dubbeltjes op als een econoom zoals Hirschfeld. Dat 
heet ,,Recht" ziet U. Er zal later wel een standbeeld 
voor hem worden opgericht, dat maken wij nog wel 
mee. Maar hij is afgemaakt door geestelijke dwergen, 
door een soort ,,Untermenschentum", en toen zweeg 
Nederland. . . . 
En dat is onze schande. 

A. P. Brandes IV. 

WEL ,,EIGEN WIJS"? 
Het Mengelberg: Kunst en pIitiek 

.Na $&zing van Uw artikel werd het mij graen en 
geel voor de ogen. Ik vo'elde mij bijkans wegtrekken 
onder de priemende blikken van een hele rij konin- 
gen, schrijvers, schilders, dichters, politici en andere 
illustre personen die het werk onzer vadedanklse 
geschiedenis opsieren. Werkelijk, ik was platgesla- 
gen en had enige tijd nodig om me zover te her- 
stellen dat ik de pen ter hanid kon namen om U 
van antwoord te dienen. Laat ik mij dus bij Uw 

gekrabbeld woord houden. 
,,l'Histoire se répète". Waarlijk een mooie slagzin, 
maar tegelijk een weinig steekhoudende bewering. 
Ik ben er namelijk van overtuigd dat  de geschie- 
denis zich meer niét als wél herhaalt en in het ge- 
val zij zich herhaalt, zijn de verschillende factoren 
vaak zo veranderd dat er nauwelijks van herhaling 
gesproken kan worden. 

Ik stel U de vraag of het zo gek is dat Nederland 



(en ook het buitenland) zijn grote mannen steeds stelling, stijl, compositie, handen en gezichten, bij- 
uitstoot? belse figuren. 
Waarom keert de gemeenschap zich van der- (Volgens de legende zou Vermeer bijbelse taferelen 
gelijke personen a f?  Omdat die gemeenschap der- geschilderd hebben, die echter zoekgeraakt zijn). 
gelijke mannen niet begrijpt, ook niet in staat is ~n wat techniek betreft: Dezelfde kleurenmenging, om hen te kennen. Zij staan ver boven hun om- doekpreparering, ramen (tot de spijkers toe di,e hij geving en zijn hun tijmd vér vooruit. erin dreef 1. Vernissen die hem dezelf de craquelure 

Het zou me te ver voeren hen allemaal aan een opleverden, stof dat hij erin-wreef enz. Alles om 
onderzoek t e  onderwerpen en ik bepaal me daarom de schilderijen ,,oud" te  maken. 
tot de laat~ten.  Dit vooral, omdat zij in het brand- Mijnheer a. p. Brandes, n o e m t ' ~  het wraaknemen, 
punt der belangstelling staan, of gestaan hebben. een man, die kennelijk vervalsing gepleegd heeft, Nemen we dus Mengelberg op de korrel. te straffen? Wilt U beweren dat, ook al wás Van Deze verdienstelijke dirigent heeft zich tijdens de ,Meegeren een groot man,hij boven de wet zou 
beidetting zéér on-principieel en laf gedragen. Hij staan? volgens mij is het niets dan de recht- 
wilde niet een ,,eigen wijze" hebben maar ,,anders- vaardigste rechtspleging. (En zeker niet vergeelde wijs" zijn, n.l. Duits. paragrafen van het. wetboek var, strafrecht! ! Mahler, (componist van Joodse afkomst) die zijn 
vriend was en wiens werken hij voor de oorlog hard- Overigens vóélt U zich zeker nogal dat U de tegen- 
nekkig in Amsterdam invoerde liet hij volkomen woordige rechters en kunstgeleerden, met een ge- 
in de steek toen de eerste Duitser zijn hoofd om de &ht van wie-doet-me-wat, geeceelUke dwergen 
hoek van het Concertgebouw stak. Zó erg was de 
publieke opinie tegen hem dat het publiek weigerde 
voor hem te applaudiseren na een concert. Men- Over een man als Hirschfeld staan de meningen 
gelberg smeekte dat publiek toen, om, als ze het sterk- tegenover elkaar. Een feit is het, dat deze man 
dan niet voor hem deden, dan toch voor het orkest tijdens de bezetting zeer veel heeft gedaan voor 
te applaudiseren. dd goede zaak en slechts wegens zijn onmisbaarheid 
Wilt U, heer Brandes, deze man, die dargelijke grove door 'de Duitsers werd gehandhaafd. In het andere 
fouten maakte verdeäigeni? geval zouden bezme hem zeker de deur gew~zen heb- 
Meer nog, hem een groot man Neen, dat ben. Uiteind'elijk is het moeilijk Om Over een der- 
moet toch zelfs U teveel lzijn. gelijk iemand te oordelen, vooral omdat er veel ge- 

we nu de titeldrager van Uw artikel. Ook v a a t  wordt en men het naadje van de kous er niet 
deze man kon he$ klaarblijkelijk niet op eigen van Weet- 
wijze en probeerde het met de naam van een Doch ik doe er het zwijgen toe. 
ander: ,,Vermeer". 
Hij was een geniaal vervalser, deze Van Meegeren, 
een geniaal kunstenaar echter in geen geval. Zijn 
werk was niet oorspronkelijk. Ruw geaegd stal hij 
alBes van Vermeer, behalve zijn arbeidskracht: De- 
zelfde kleuren (voornamelijk geel en blauw), voor- 

U kennende, weet ik adat U van zwaar kaliber zij$ 
en dientengevolge de pen of de mond nog wel in 
het geweer zult brengen. Ik denk er het mijnr van, 
er zijn van die mensen. . . . 

G.  Hooij 4A 2. 

GOEDE VAART 
Niet omdat ik dit het vorig jaar ook gedaan heb, dan een losloper. Ik gelaof dat jullie deze strijd 
schrijf ik nu 'n,memoria aan John, Jan en Harrie. goed gestreden hebben: de studie bleef sfueds ,pri- 

' Msmoria. H e f  klinkt als een lijkrede. Maiar ze zijn . mair. 
dan doch maar dood als redacteuren van T .  L. Maar ik hoop de tijd nog mee te maken dat ook 
Ja, ze maesfen \dood, mant zelfs een perskaart van ' op het eind-examen in een puntenwaardering de 
T .  L. geeft geen enhele voorrang bii het behalen sociale instelling van de candidaat over vijf, zes 
van het eind-examen. Dat is natuurlijk bar onbil- jaar, zaí,moeten worden uitgedrukt, altijd naar de 
lijk, maar het verandert niets aan de feiten! mogelijkheid vgn zijn studie-capaciteit. 
Eerlijk gezegd hebben we dit. driemanschap mioeter! W a n t  een te veel aan sociale feeling kan ellen 
doodslaan, want zij waren besloten voor T .  L. te fout zijn als een te weinig. 
leven of te sterven. Maar de tijden zijn er niet meer naar om egoïsfi- 
De rest van de Redactie stemde voor het laatste. sche, klein-burgerlijke wezentjes lme t  eind-exa- 
met het oog op de toekomst, waarop Noud, die men) a f  te l,everen, die ' s  avonds achter de kachel 
thuis is in zulke zaken, in kort geding het vonnis kruipen als Kath. Actie, St.  Viincentius Vereniging, 
voltrok. Reclassering, Jeugdbeweging etc. een beroep op 
Heren oud-redacteuren van T.L., het is zeker dat hen doen. 
jullie lnoldoening vonden in het werk voor ons Oud-redacteuoen, door jullie heeft T .  L. de goede 
schoolblad, m'aar de consequenties dan je eervol - klank van onze school mede op bescheiden wijze 
ambt waren dikwijls niet zo prettig. verhoogd en deze welluidendheid is een Kafholiek 
Op ongelegen ogenblikken- moesten jullie soms en Vaderlands belang. 
drukproeven nakijken, conract aanemen met de Moge dat een blijvende voldoening voor jullie zijn. 
drukkerij, corresponderen en interviewen: W a t  de d ie  voor de diesel, was Koos voor T.  L.: 
het kon niet wachten.. . . . . maar hef proef werk ook hij vulde een jaar lang de drukpers met adverten- 
niet! ties en leegde de zakken van de adverteerders. 
De ernstige strijd was uitgebroken w a r  iedere Vaart allen wel! 
student mee te maken kr&t die iets meer wil zijn p. H. 

O 
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l Het verLaal van de maan 
l 

Nachtmerrie's Meesterwerken-serie presenteert : 

JAN JANSEN DE STREAMLINE-DETECTIVE IN : 

4 

e massamoor d enaar 
I \ 

leder heeft wel eens buien waarin hij zin heeft iets héél erg , 
geks te doen, iets dat spot met alle regels, stellingen en wetten. 
In zulk een bui is dit verhaal geschreven. Waarvoor intussen 
onze verontschuldigingen. 

\ I 

Tja, het was een nare gewaarwording voor de 
weduwe Pieterse toen ze 's avonds laat thuiskdmend, 
en in het donker nlaar de lichtschakelaar tastend, 
daar reeds een andere hand vond, een kille benige 
hand met lange onrustige vingers, die..  . . . . 
,,Geworgdv zei Jan Jansen, de beroemde held- en 
privé-detective, toen hij het lijk de volgende mo:- 
gen onderzocht. ,,Gewoon geworgd, komt overigens 
in de beste families voor." 
Ja, zo was het einde van de weduwe Pieterse, doch 
zij was de enigste niet. Zij was de derde van een: 
rij ordentelijke weduwen die allen op een dergelijke 
onaantrekkelijke manier aan hun eind waren ge- 
komen. En toen op een ,goede morgen de zevende 
weduwe dood werd gevonden, begreep Jan Jansen, 
dat er hier ingegrepen moest worden met stalen 
hand. Met opeengeklemde kaken gaf hij bevel de 
eerste aflevering van de Nachtmerrie-meesterwer- 
ken-serie in orde te  b'rengen. Persoonlijk schreef hij 
op de omslag: ,,De jacht op de Manke Massamoorde- 
naar" en nagewuifd door vrienden en bekenden, 
stapte hij vastberaden de eerste pagina binnen. 
Die eerste pagina bestond uit een uitgestorven Grote 
Houtstraat om 11 uur 'savonds. Hol klonken de 

voeten van de speurder op de straatstenen. Een 
miezerige motregen druilde neer. In de verte huilde 
een hond. Een tram zei: ,,Ting7'. Jan Jansen glim- 
lachte, die trám. Plotseling bleef de glimlach hem 
echter in  de keel steken, toen hij zag wie daar be- 
hoedzaam de Anegang inslobp. Het is een gedroch- 
telijk gestalte, die scherp om zich heen ziend' zich 
door de natte avond spoedt. De held voelt zijn 
speurdersbloed ontwaken, hier is iets niet in orde. 
Snel loopt hij 75 bladzijden verder naar de Inhoud, 
ja daar staat het: blz. 1: ,,de monsterlijke vreem- 
deling". Ha, heeft hij gelijk gehad of niet? 
Hij rent weer terug nadr de bladzijde waar hij 
gebleven was, en volgt devreemdeling door allerlei 
bochtige steegjes naar het Teyler-museum. 

Dreigend staat het oude museum daar, zich don- 
ker aftekenend tegen de lucht. Jansen hoort de deur 
knersend open gaan en ziet de vreemdeling in het 
gebocw verdwijnen. Bliksemsnel stort de detective 
zic hnu op de deur, gelukkig is die niet gesloten. Nóg 
sneller gaat hij naar binnen, loopt door de hal en 
zet zijn naam en beroep in het bezoekersboek. Dan 

gaat hij verder, de vreemdeling is verdwenen, om 
hem heen is slechts een dreigende stilte. .- . Hij 
komt in de grote zaal, de maan werpt een mat 
licht door de ramen op de natuurkundige instru- 
menten die slaperig, doch sinister terugblinken. 
Met ingehouden adem staat de speurder stil, 
hoorde hij daar iets? Dan glimlacht hij, het was 
enkel een zelfportret in de schilderijenzaal dat 
in zijn slaap praatte. 
Behoedzaam gaat hij verder, nog steeds glim- 

Deze, m e t  levensgevaar in d e  duistere gewelven 
van h e t  Teylermuseum gemaakte  opname, toont u 
h e t  moment waarop d e  Super-speurder (rechts) zgn 
geduchte  ..Vliegende Schaar"" o p  e e n  achtervolger 
(Iinks) toepast .  Op d e  achtergrond (s lechts  vaag  
te onderscheidenj e e n  suppoost  van h e t  museum. 
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lachend. Hij weet wat hij de schare lezers, die 
hem op de voet volgt, verschuldigd is. Dan hoort 
hij evenwel plotseling een hevig geschuif en ge- 
schuifel. Verbaast staat hij stil. In  zijn jarenlange 
praktijk heeft hij dit nog nooit meegemaakt. Het 
geschuif wordt luider en luider, het komt van achter 
een geheimzinnige houten deur. Wat is het? Het 
geschuif is nu tot een donderend geraas aange- 
groeid en de speurder voelt zich verplicht In te 
grijpen, hij schiet op de deur toe, opent deze en 
stort zich naar binnen. Wanneer hij om zich heen 
ziet bemerkt hij dat hij zich in een geheim vertrek 
bevindt, waarin een aantal Chinezen luidruchtig 
Opium zitten te schuiven, aldus het daverend ge- 
schuif veroorzakend dat zijn speurdersoor - trof. 
,,D'r is-ie" zegt de oudste Chinees met zijn opium 
een reuze schuiver makend, en na  de anderen een 
geheim sein te  hebben gegeven om heen t e  gaan, 
laat hij de kamer vol gas stromen. Jansen voelt 
zich slaperig worden; ,,Slapen, ik ben moe. . . ." 
mompelt hij. 
De oude chinees (het is Li Hang, welwillend in 
bruikleen afgestaan door de Dick Bosverhalen-serie) 
zegt grijnslachend: ,,Ha! Slapen! Veel te  koud nu 
 onder kruik, doe als ik, als ik om 9 uur naar bed 
ga, kruip ik er om 10 vóór negen in, zodat het warm 
is als ik er om 9 uur in ga liggen". Dan verdwijnt 
hij. Wat zal de Streamline-detective doen? Hoe 
zal hij uiti de gaskamer ontsnappen? Lees vooral 
verder. Langzaam gaan de minuten voorbij, dan 
gaat d,e deur weer open en brengen gemaskerde 
mannen Jansen weg. Wanneer deze weer bijkomt 
zit hij tegenover de Manke Mana Moordenaar him- 
self. 
,,Het is afgelopen met je Jén" zegt deze. ,,Ik zal 
je.. . ." 
,,Bah! kletskoek" valt de Streamline-Speurder hem 
in de rede, ,,Wij zijn pas op bladzijde 46, en je mag 
me niet gevangen nemen vóór 63 onderaan, dat 
weét je, laat me dus ogenblikkelijk los." 
De !gemaskerde massamoordenaar lacht schel: ,,Ha, 
weet je niet, dat )dit 'n verkorte uitgave is?'' 
De super-speurder verbleekt. Hij is verloren! Wat 
moet hij doen? Wat zullen, zijn lezers zeggen? 
Satanisch lachend drukt de gemaskerde oI, 'n knop, 
een valluik klapt open, een rauwe gi l . .  . . zal de 
IIaarbmse recherche het voortaan met een man 
minder moeten stellen. 

Jan Jansen valt via een donkere schacht in de 
uitgestrekte gewelven van het Teylermuseum. Boven 

Eddy van Santm, geslaagd voor cand. erc. 
rechten. 
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hem leest de gemaskerde gejaagd wat hem nu te 
doen staat. 
De streamline-detective is ondertussen overeind 
gekrabbelu en een onderzoek in de gewelven be- 
gonnen. Voor het oog van een leek valt 'er niet 
veel te  .zien, doch ieder oog is geen speurders-oog. 
Jan  Jansen ontdekt spoedig een luik dat hij poogt 
te openen. Het luik wijkt! De detective en Held 
glimlacht, doch ziin glimlach schiet in ziin ver- 
keerde keelgat als" plÖtseling aoor het ge- 
bouw alarmschellen beginnen te  ratelen. Koorts- 
achtig werken de hersenen van de super-speurder. 
Bezorgd zegt hij tegen zijn lezers: ,,Wat nu?" Er 
bonken voetstappen op een trap, zij naderen nu 
door een gang. Daar komen zijn achtervolgers de 
hoek om. Jan  Jansen rent voor eigen Beven. Nu 
moet hij zijn lezers laten zien dat  zij hun 25 
cent voor geen prutsroman hebben uitgegeven, wat 
zal hij doen? De streamline-detectieve weet, dat 
wanneer hij zonder gegrepen te  ,aijn bladzijde 59 
kan bereiken, hij gered is, 55! 56! 57! Jan Jansen 
verdubbelt zijn toerental, 58, 59. . . . gered! Hijgend 
klemt hij zich aan de tweede alinea vast, en rust 
even uit. Dan gaat hij verder. Plotseling staat hij 
op de tweede étsge. How is that  possible? Een 
fout van de drukker die drie pagina's onbzdrukt 
heeft gelaten. (Dit heeft echter niet de minste in- 
vloed op de loop van het verhaal). De super-speur- 
der staat nu voor een zware ijzeren deur. Met in- 
spanning van al zijn krachten opent hij hem, en 
ziet een sinistere bebloede kamer waarin de weduwe 
Van Nelle (zoals in het vorig nummer beloofd is) 
gebroken thee zit te  lijmen. Zij is jong en schoon 
en smeekt J an  Jansen haar te  redden (de door- 
snee-lezer begint hier de afloop al te vermoeden). 
De speurder besluit dit te doen. Wanneer hij echter 
juist druk aan 't redden is #gaat de deur Gpen en 
verschijnt de M. M.-moordenaar in de deuropening. 
WaL wil hij? Hij wil de laatste der Van Nelle's ver- 
moorden! Nu grijpt J an  Jansen echter in! 
Schoten, kreten, stompen, laatste hoofdstuk. De M. 
M.M. is 'overmeesterd en wordt door plotseling toe- 
gesnelde agenten weggebracht. J an  JaEsen kijkt met 
welgevallen naar zijn broek, waarin nog steeds een 
correcte vouw zit, zet een bordje ,,Einde" onderaan 
de bladzijde, en stapt met de bekoorlijke weduwe 
het boek uit. Na de omslag zongvuldig achter zich 
gesloten hebben, vertrekt hij naar een hooggebergte, 
waar hij leen beschimmelde biefstuk vindt. Wat 
die daar doet? Dat is nu juist 't geheim. 

Noud v. d. Eerpbeemt 4A 2. 

Proefwerk - Stille Omgang 
Naar aanleiding van het resultaat van de onlangs 
gehouden proefwerken, onmiddellijk, d.w.z. de dag 
na ,,de Stille Omgang" zou ik volgens mijn beschei- 
den mening het volgende onder ogen willen brengen 
Ondanks de hoge waardering voor ,,het ijsvrij", zou 
het niet een betere gewoonte mogen worden, de dag 
na  ,,de Stille Omgang" gekm proefwerken te  geven 
en zouden ook dan de resultaten van ,,een Stille 
Omgang7' niet hoger aangeslagen kunnen worden? . Th. v. d. Heide IV. 

I n  een eindexamenklas: 
Rector: Graag zou ik de schoolmis van kwart voor 
acht nog eens bijzonder onder jullie aandacht bren- 
gen. 
Heer Leerling: Kun je na  de H. Mis op school ook 
een boterham opeten? 
Er zal nu een V.V.V. op school worden opgericht. 



/ / 
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Een woord, in staat om polemieken te ontketenen: 
de kunst-, muziek- en filmcritici haasten zich om 
de wijze van uitbeelding vanuit hun eigen gezichts- 
hoek en terrein bekeken, af t e  maken of ,op te 
hemelen. En juist omdat de film twee zo verschil- 
lende terreinen beslaat is 't zo gevaarlijk zich bij 
beoordeling op één bepaald punt te plaatsen en 
van daaruit, beide facboren van de film i.c. de 
muziek en de tekeningen te becritiseren. een con- 
certcriticus vindt de muziek niet goed omdat Sto- 
kowski en Disney zich niet screng a,an 'de partituren 
hebben gehouden en 'daarin hebben zij van uit de 
gezichthoek van een muziekrecensent geliik. Maar 
,Fantasia" is niet louter een gewoon &k&tconcert 
en is niet bedoeld ais strakke ~artituiirvertclkino; - 
wat trouwens uberhaupt niets  voor Stokowski i: - 
Fantasia heeft zich, juist door .,de oppervlakkigheid 
van die Amerikaan". en juist door de ,,showachtige 
en verregaand liberale vertoning van Stokowski", 
vele verdiensten verworven: ik bedoel hier wat 
betreft tde invloed op het publiek. Fantasia namelijk 
strak- en strengheid van Bach en Beethoven. in zeer 
heeft, zij het ten koste van iets van de klassieke 
brede kringen de belangstelling voor goede muziek 
opgewekt. Een niet te onderschatten nut en ver- 
dienste die zeker die concessie's waard zijn. Wat 
de muziek betreft, vallen de concessie's wel mee, 
versterkten soms juist het geheel, zoals in I'Apprenti 
Sorcier, van Paul Dukas en ook werd zo de Sacre 
du Printemps van Igor Stravinsky tot een boeiend 
geheel, waarbij eerlijk gezegd de muziek onderge- 
schikt leek aan de tekenfilm. 
Ook de kwasi-toevallige jazz-improvisatie was, hoe- 
wel door de bril van een concerto-grosso specialist 
beschouwd natuurlijk in een hoge mate te verfoeien, 
voor de oningewijde toeschouwer zeer geestig en 
origineel. De cÖncessie9s gingen te ver in de filmische 
behan,deling van ae Pastorale: blote centaurties en 
,,schaars gë&apeermde7' centaurinnetjes van ~efleens-  
Amerikaanse afkomst passen net zoo min in de 
sfeer va= zware Duitse natuurverering als de Jo- 
hann'es Passion bij een Carnaval. De tekeningen 
bij de Urendans van Ponchielli vond ik vrij saai. 
Men zegt wel dat er geen verband bestaat tussen 
muziek en tekeningen, maar wat kunnen eigenlijk 
de tekeningen zijn bij de abstracte muziek van 
Bach of Tchaikowsky? Bij de ,,Toivenaarsleerling" 
was de opgave natuurlijk niet zo moeilijk, omdat 
dit stuk een reeks van handelingen beschrijft. Het 
zachte laatste stuk van Beethoven's 6'e werd ook 
heel poëtisch gdillustreerd door een vredig land- 
schap onder de lichtblauwe avondlucht, maar de 
tekeningen bij ,,Een nacht op de kale berg" van 
Moussorgski leken me wat geforceerd moraliserend, 

JOURNAEL o m  KRONYCK 
Men heeft uw nieuwe kroniekschrijver verteld, dat 
hij moet beginnen met een beginsel-verklaring, maar 
ach, lieve hemel! dit is een angstige tijd voor be- 
ginsel-verklaarders! In het kleine stadje Wormmep- 
veer bijvoorbeeld leefde een keurig-nette honderd- 
jarige - wat meen honderdjarige was dat! - die op 
27 Januari óók met een bleginselverklaring begon, 
de arme drommel. Want wat gebeurt er? De vol- 
gende morgen liep hij door de Peperstraat, gleed 
uit en brak zijn nek. Zulke dingen kunnen er ge- 
beuren in tijden als deze met beginsel-verklaarders, 
en toch is het bijna onmogelijk volkomen onzijdig 
te blijven, want al zal men de ene partij omzeilen, 

FANTASIA (Cizché Haarl. Dagblad). 

Mickey a l s  t o ~ e n n a r s l e e r l i n ~  

de  stemming in  het ,,Ave Maria" van Schubert 
daarentegen kwam wonderwel overeen met de vre- 
dige processie-tekeningen. 
De opnamen van de afhsselende groepen spelers en 
instrumenten in leen telkens verkleurend licht. 
tijdens het spelen van de Toccata en Fuga .in D- 
mineur van Bach getuigden van Amerikaanse show- 
zucnt of filmtechniek; ik voel meer voor 't laatste. 
Men staat versteld over de vindingrijkheid van Walt 
Disney, hoewel, zo las ik ergens ,,de tekeningen niet 
diep genoeg gingen"! Maar wat wil men dan in 
Godsnaam, een Mickey Mouse die de Weltschmertz 
uit de ogen straalt od leen mystieke olifant voor de 
,,Dans der Uren" lmisschien? 
Eén ding is zeker: de opzet van Fantasia is goed 
en heeft z'n uitwerking niet gemist. 
Zij is verdere experimenten en verbeteringen vol- 
komen waard; er kan op dit terrein nog veel wor- 
den verricht: Fantasia is tenslotte toch een eer- 
stelinge. 
Denk eens aan de bergen beschrijvende muziek van 
Liszt, Debussy, Kodaly,Smetana, Saint-Saens, Pro- 
kofief, Grieg, Rave1 Strawinsky, enzovoort! 
Hoe meer Fantasia's hoe liever! 

J.  v. d. Horst VI. 

men zal allicht in de voorbereidende subcommissie 
van een andere partij terecht komen. . . . en helaas! 
helaas! wij staan op het ogenblik ingeschreven als 
lid van een kleine partij van 3 leden (een oude dame, 
een drogist en een reiziger in metworst) in de Gro- 
ningse gemeente Oude Pekela, en de beginselen van 
deze partij zul2en voortaan ook onze beginselen 
zijn. Het merkwaardige nu is, dat er slechts één 
beginsel is en wel: Goemans-pudding~oeder (na- 
tuÜrlijk uitsluitend in de origineie verpakking). Pud- 
ding~oeder is een aardige wiize van levensbeschou- 
wing, en dit zal dan oog het" verrassend standpunt 
zijn, van waaruit wij de gebeurtenissen, die in deze 
kronieken vermeld gaan worden, voortaan zullen. 
bezien. 



Alzo begint onze nieuwe kroniek: Vogels preekte op bezielende wijze over den Chris- 
De eerste week van de Vasten verliep in een stem- tus, Die onder ons woont, maar Dien wij niet kennen. 
ming van boetvaardigheid. Kleine jongens geselden Nadat wij onze slapende ledematen hadden voortge- 
elkander dat het een lieve lust was, luide aange- sleept naar 't Rooithaen-huis, waar de kastelein 
moedigd door de vrome kreten der toeschouwers, kostelijke thee versjacherde, nadat wij ons ge- 
als: ,,Zet 'm op" en ,,L& je nie kenne". rold hadden in vorstelijke bussen, nadat wij de 
NU Dr. J .  Rekveld is benoemd tot docent in de sleutel in het slot hadden omgedraaid, en nadat.. . . 
Didaktiek van de Natuurkunde aan de Rijksuniver- afgebroken. 
teit te Leiden, meende pater Distel ook niet te  kun- Klein naschrift:-Het aantekenboek van uw kroniek- 
nen achterblijven en gaf hij op 17 Februari een schrijver vermeldt nu slechts enige geheimzinnige, 
aanschouwelijke voorsteliing der maanphasen betekenisvolle puntjes. Er zit bepaald wat achter, 
(Nieuwe maan - Volle maan), door het op- en af- maar wat? Hoe wij ons kladderschrift ook tegen 
zetten van zijn kapje. Het was wel niet veel, zeide het licht houden, wij zien niets dan dromerig-kleine 
hij, verlegen glimlachend, maar het was goed be- puntjes. 
doeld en iets was toch altijd beter dan niets. En dit dan is het nieuws zoals het zich de vorige 
De volgende dag, Woensdag, was het een grote dag! maand afspeelde; ik had U dit niet behoeven te 
Elke lyceist stak een stuk Dam in zijn zak en trok vertellen: gij wist het allen reeds lang, gij waart 
er op uit om te gaan venten langs de huizen. Die er veelal zelf bij. Alleen: het moest nog eens ge- 
dag mocht alles: spuwen, waar het verboden was, en drukt zijn en kijk! nu is het gedrukt. 
spreken met den bestuurder, en alles, alles, wat men J .  B. Roeland. 
maar wilde. Moeders maakten hun kinderen wakker. 
die in hun hansopjes de straat op vlogen. Een be- 
jaar danie, die op het dak van Vroom en Drees- 
mann maar luchtballonnetjes aan de man probeerde 
te brengen, sprong in suizende vaart naar beneden, 
door het rode stoplicht heen; maar daarop lette nie- 
mand. Zelfs sloeg er een tram op hol van louter 
agitatie en reed het bordes van het stadhuis op: het 
was heerlijk, zo sprak de wagenbestuurder, om zo 
nu en dan eens uit de band te springen. 
De volgende dag was de vreugde voorbij. Het was 
koud geworden, de ijsmutsen werden van de motten- 
balletjes ontdaan. Op deze winterse avond spoedde 
zich leen klein aantal leden naar de vergadering Woensdag 4 Februari. 
van Cassaciacum, om daar de boeiende lezing van Hockey-wedstrijd 
Pieter Bos aan te  horen, die een fris overzicht gaf T ~ i ~ ~ i ~ - Z ~ e v a a r ~ c h o ~  &O. 
van de ontwikkeUqg der schilderkunst van Jan  Op traditionele wijze gekleed in de meest zonder- 
van Eyck Vermeer. Men kan maken linge sportcostuums (UW verslaggever zag petten, tegen de ontzaggelijke grootte van de stof, en de 
daaruit noodzakelijk voortvloeiende oppervlakkig+ putti's, hemelsblauwe truien en nog meer n-~oois. . . .), 
beid, maar daartegenover staat het grote voordeel, het $@gen de ZeevaartschooL 
dat men een overzicht heeft van de ontwikkeling :i ~ ~ ~ ~ f ~ ~ e  valt op tb maken dat ons der schilderkunst over 'een ruim tijdperk. 
Een jongmens, dat naar de belachelijke naam Roe- elftal ver in de meerderheid was. Het animo om te 

scoren bleek dan ook groot. land luistert, nam de taak van epidiascoop OP zich, Na een matige doch uiterst sportieve wedstrUd gin- welk instrument vertoefde in de gewelven der Scho- 
terstraat. Zijn lievelingswens, vertelde hij ons later, gen we naar huis met het de hockey-stick 
was altijd geweest: toverlantaarn te  zijn. Hij hoopte, weer eens danig geroerd te hebben. 
dat dit het begin zou worden van een schitterende 
carrière. Als tweede spreker trad Noud van den Gym-I f 3-0. 

Woensdag 11 Februari. 
Eerenhemt voor het voetlicht, die op geestige wijze 
de film-in-allcrlei-aspecten wikkelde in een fleurig Over deze wedstrijd ontvingen We van een der spelers 
manteltje van bijvoegelijke naamwoorden. uit I1 Gym een ingezonden stuk, waaruit we het 
De winterkou wekte een ontevreden stemming op, een en ander hebben overgenomen. 
over de hardvochtigheid van het menselijk geslacht Zonder aanspraak te kunnen maken voet- 
in het algemeen en in het bijzonder van rectoren bal, werd het toch een aardige wedstrijd. Na het al 
aie de jongens naar buiten dreven, onder of niet vermeende eerste doelpunt van k 1 f ,  kreeg 
voorwendsel, dat het goed was voor de longen. di0 ielftal er bltjkbaar zin in en trok in gedoten 
UW kroniekschrijver is hierdoor zéér ontstemd; hij gelederen Op 11 Gym 10s. Dit elftal verdedigde zich 
wil het voor deze keer nog door de vingers zien, hij echter zonder de moed te ver~~ezen en kwam zelfs 
hoopt echter, dat het geen tweede keer voorkomt. nog tot gevaarlijke uitvallen. 
. . . . . .En het kwamook geen tweede keer voor. Want 1 f bracht de 'eindstand op 3-0. Hulde aan de beide 
Maandag 23 Februari gaf de rector gul 6000 seconden keepers die verdienstelijk werk leverden- 
ijsvrij, en enkele dagen later, weer vrij van huis- 
werk, 'op verzoek van de hoogste klassen. Tot hulde Maandag 16 Februari. 
van onze leraren moeten wij vermelden, dat de be- S.T.L. Kampioen! 
slissing van hèn #afhing. Na een zeer spannende wedstrijd tegen de Da Cosk 
Enkele dagen later trokken wij in  de donkcre nacht Kweekschool werden onze schakers kampioen van 
naar Amsterdam, waar wij met elkander de Stille de 2e afdeling. 
Omgang maakten. De stad nog lawaaïig. Lachende Zij wi&en een 3-1 achterstand om te zetten in een 
mensen. Spottende mensen. Dronken mensen. Bios- 4-6 overwinning. 
coopreclames. Daartussendoor: zwijgende bedevaart- De andere competitie-wedstrijden waren: 
gangers. Schrille contrasten. Maar toch: God en Trin. I-Stedelijk Gym. 9-1. 
mens zeer 'dicht bij elkaar. Na afloop van de Stille Lorenz Lyc. 11-Trin. I 2?&,7% 
Omgang woonden wij de H. Mis bij .in een klein Trin. 11-Christelijk II 6 4  
kapelletje onder ]de Jezuïtenkerk aan de Rozen- Door dit kampioenschap speelt S.T.L. het volgend 
gracht, dat  de eefwaarde heren speciaal voor deze jaar in de le  afdeling van de H.S.S.B. Proficiat. 
gelegenheid schenen te hebben uitgegraven. Pater G. Hooij, 4A 2. 

GD 



MEDEDELINGEN 
GOEDE WEEK 

De Plechtigheden van de Goede Week zullen dit jaar 
in onze Kapel met zo groot mogelijke luister worden 
gevierd. Ik hoop dat  velen van de Lyceïsten daarom 
in de eigen Schoolkapel de plechtigheden zullen 
bij wonen. 

PALMZONDAG: 9 uur Plechtige Palmwijding, Pro- 
cessie, Hoogmis mmet Gezongen Passie 

WOENSDAG: 19 uur Donkere Metten en Lauden 

WITTE DONDERDAG: 8 uur Plechtige Hoogmis en 
Processie 
19 uur Donkere Metten en Lauden 

GOEDE VRIJDAG: 8 uur Plechtigheden 
15 uur Kruisweg 
19 uur Donkere Metten en Lauden 

PAASZATERDAG: 7 uur Plechtigheden en Hoogmis 
19 uur Plechtige Paasmetten en Laucien 

PASEN: 9 uur PlechLige Hoogmis 
18 uur gezongen Vespers. 

Rector. 

f BELANGRIJK 3 
Er zijn plannen gemaakt, om te komen tot een 
muziekconcours na  de vacantie. Zij, die bij die 

moeten zich zo vlug mogelijk opgeven bij: 

I 
gelegenheid een solo ten beste willen geven, I 

M. Cornelissen 4B 11. 
B. Lucas V. I 

I 

Gebr. van Riessen 
Overveen - Tel. 23488 

FIJNE VRUCHTEN 
COMESTIBLES 
GROENTEN - AARDAPPELEN 

c 

Boekhandel 

H. COEBERGH 

Gedempie Oude Gracht 74 
TeIefoon 17577 - HaarIem 

Ontspanning na inspanning 
Zo luidde een der slagzinnen van de affiches van de 
Tennisclub Alliance. En de waarheid van deze zin- 
snede zal geen enkele 1ycel;st durven betwisten. 
Men kan echter vragen waaruit die ontspanninq 
bestaat. 
Zal de een zijn vrije tijd doorbrengen met het lezer 
van een boek of het bezoeken van een Tenboon- 
stelling, een ander zal het doen met het spelen van 
een hockey- of voetbal-match. Een derde echter 
zal beide dingen doen. En hij is de gelukkigste, want 
hij ontwikkelt zich geestelijk en lichamelijk. Hij 
doet dus ook aan sport, spant daarbij zijn lichaam 
in  en maakt zich zo weer fris men fit. 
Hij zal gedurende de wintermaanden hockeyen of 
voetballen. Maar wanneer de lente aanbreekt en de 
hockey- en voetbal-competities langzamerhand ein- 
digen zal men zich afvragen hoe men gedurende 
de zomermaanden tot aan het volgende seizoen de 
sport kan beoefenen. 
Maar de vraag is wat onnozel! Een ieder kent het 
antwoord en zal u zeggen: door te tennissen. 
Welaan dan Trinitariers, sluit u aan bij uw eigen 
Tennisclub Alliance. Het is qoedkoper 611 u bent 
van de zorg voor ballen bevrijd. 
Talmt dus niet! Beproef de Tcnnissport! Een des- 
kundig trainer is bovendien aanwezig om u met het 
racket vertrouwd te maken. 
Geeft u op als lid van de Tennisclub Alliance. 

Ernst Schlatmann, 
Penningmeester. 

De onderlinge Haarlemse schoolivedstrijd in muziek, 
(zang, orkest, solisten) en declamatie zal gehouden 
worden op 16 April des avonds om 7 uur in de Gem. 
Concertzaal. 
De hiermede verbonden tentoonstelling van teke- 
ningen, handenarbeid en fotografie zal in het Frans 
Halsmuseum worden gchouden van 17 tot en met 21 
April. Nadere gegevens volgen. 

N.V. ' I ,  Martin 6 Co. 
AMSTERDAM - ACHTER OOSTEINDE 2-6 

I Wand- en Vloertegels I 
I I 

l Glazen bouwstenen I 
I Marmertegels I 

W a t  Leerdam is voor glas 

is BEELEN voor de W A S  
TEL. 2-8- i -8-9 HEEMSTEDE 



I Fa. B. Paanokkrr t$ Co. 

i 
H e t  juiste adres voor prima schoeisel 

ALLEEN 
ANEGANG 23 

Uitzending van diners aan huis l 
Verzorging van extra. 
diners  en partijen 

v.h. tt.P.J. VAN DAALEN 1 
OPGERICHT 1848 ! I l I TELEFOON 16494 . . 

S-. HAARLEM I 
'TAXI O 

Bel OP 1-3-0-0-0 
DAG EN NACHT 

-- 
E. HOMOET - HAARLEM 

Koloniale waren, Comestibles, Noack's 
fijne vleeswaren 
Pieter Kiesstraat 38, TeIefoon 12432 

De zaak w a a r  men. prettig koopt 

JLta~sZ/r.zeer's B~oemeni tu i s  
P. Th. Warmerdam, Pieter Kiesstraat 36 
Haarlem - Tel. 14735 - Girorek. 195563 
Het g r  o o t s t gesorteerd en voordeligst 

k ADRES voor smaakvolle bloemwerken. 

Zijlweg 100 - ftaarlem - Tel. 21656 

Voor Bloemen BEUN's 
BLOEMENMAGAZIJN 

GIERSTRAAT 75 - TELEFOON 14858 - HAARLEM 

VmSTEEGE'S manufacturenh andel 

Tricotages - Kousen - Herenmodes 
, Zijlweg 117 - Telefoon 10240 

I Postzegelhandel I 

LYCEISTEN HEBBEN DAGELIJKS ONTSPANNING NODIG 
Franse en Belgische schaakstukken f 6.90-7.70-9.00. Schaakborden carton vanaf IS cent, hout f 6.00-9 1 0 .  Speelkaarten Be1 
gische import 53-ers 65 cent 33-ers 48 cent. Sjoelbakken, compleet f 22.10 - 30 00 - 37.50 - 48.00 Grote keuze gezelschapsspelen. 

I 

OPZEELAND - Zijlstraat 24-30 - Haarlem 

'lh P. DE VRIES N.V. 

~ p e ~ ~ a l h u i s  dameskleeding 
,-l"outrtmill6Y) ..,nngm~r L3 

haarlem 

Grote Houtstraat 160, Haarlem 

N.V. Heringa 6 Wuthrich 
HAARLEM. 

Centrale verwarming 

Johnson oliebranders 

Electriciteit 

Moderne b'liksemafleiders 

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



I TegcIhandeI Inteicodan N.V. 
Kampersingel 24 - Haarlem * 

I 

Tegels voor 

Hall- Keuken- en Badkamer-betegeling 

I Schoorsteenmantels 

~ & W W - M ~ ~ +  ,,BW e& Vaact" 
WAGENWEG 114 

Herman van Gastel 
Gen. Cronjéstraat 101, T el. 17757 
* 
In voorraad : 
Wollen zwembroeken f 6.50 4 pnt. 
Tennisrackets v.a., . . . f 17.50 
Bespannen van rackets v.a.f 9.- 

I Voor betere bloemen en planten: I 
I Exclusieve modellen - - Handwerksehoencn I I * ZIJLSTRAAT 25 - TELEF. 11395 I 
U koopt toch ook UW ZIJLSTRAAT 84 - HAARLEM 
r O olrp r t ik s l e  n hii S i g ~ ~ e ~ ~ í a g a ~ g n  Binnen hof Grote sortering i - Prettige bediening! 

P. Hoogeveen & Zn. 
Veilinghouders en  Taxateurs 

1 Veilingen van gehele ' en gedeeltelijke in- 
boedels, afzonderlijk meubila ir sieraden eto 

SINDS 1909 

Algemeen Verkooplokaal 
NIEUWE GRACHT 74 - f EL. 13849-12798-28566 

VOOR STOMEN EN VERVEN 
Lorentzplein 25 - Haarlem - Tel. 12878 

r f DE KATHEDRAAL" 

UW adres: 

BANKETBAKKERIJ G. H. V. DELFT 
Zijlweg 96 - Telefoon 10970 , - Haarlem 

LEIDSCHEVAART I 42, - HAARLEM, TELEF. 1766 I 

Drogerijen, 
Fa. A. J. van der Pigge 

-K GIERSTRAAT 3 

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

Er komt w q r  tamelyk geregeld materiaal aan 

FRANS PERQUIN 
Groote Houtstraat 162 
P R I M A  A N T H R A C I E T  

Vrijblijvend prijsopgave 

V&& U ~ C W R & ~ ~ W  
WONINGINRICHTING staat 
Ged. Oude Gracht 108-110 steeds 

Telefoon 17165 tot UW dienst 

I Fa.  v. VASTENHOVEN 
Gevestigd 1898 - Haarlem I 
MANUFACTUREN - LINGERIEËN 
DAMES- EN HERENMODES 

OSTADESTKAAT 4-6 - TELEFOON 10413 
Wij verzorgen ook uw volledige baby-uitzet 



Maat- en Orthopaedische 

, SCHOENMAKERIJ 
ook voor ernstige gevallen 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  S5 - H A A R L E M  

Electr.- Techn.- G Radio Bureau 

P+ A+ TAMMER 
KLEVERLAAN 176-178 - HAARLEM - TEL. 14753 
Voor reparaties op elk gebied - Verhuur geluidsinstallaties 

I Shit  en van Ríjsbergen I I Militaire passenzenfen en onderscheidingen I 
I ZIJLSTRAAT 71 - TEL. 16963 1 

G. BRUGMAN 
Erkend Gas- en Waterfitter 

Lood- en Zinkwerker 

Ruime keuze sanitair 

Tetterodestr. 52-54 - Haarlem - Tel. 15453 

Er is maar één roep 

over BALM'S VISCH 

,VERRUKKELIJK1 

9 9  Zijllaoet~e" 
ZIJLWEG 159 BIJ DE JULIANALAAN l HEEMSTEEDSCHE TAXI EN L U X E  V E R H U U R  

R E P A R A T I E  INRICHT ING 

J. v. d. BOS 

I HOCKEYSTlCI(S I Jacob Catslaan 5 - Heemstede - Tel. 15950 

met vier maanden schriftelijke garantie 

I f 22.75 I 
SPORTHUIS ,,HAARLEMw 
GR. HOUTST RAAT 123 - Haarlem - T elef. 12215 

D e  leverdncier van Uw school 

Uw adres voor Bloemen is: KLEDING- EN HEKENMODEZAKEN 
Groote Houtstraat 120 - Kleine Houtstraat 58 

Bloemenmagazijn H. W. Brakel Gen Cronjestraat 5 
voorheen : Annie Wigman 

Cjroote Houtstraat 185 - Tel. 11290 

Ge bruikt HAFAM's ! 
P. VAN NIEL 
GR. HOUTSTRAAT 90 

MeIkinrichting ,,H A F A M" I ~arfums - gYol tr  

PIETER KIESSTRAAT. 79, - HAARLEM Haarlem - Telefoon 12160 

GOEMANS 
De Puddingspecialisten 
SINDS 1907 

Voor rijwielbanden en onderdelen 

UW VULPEN DEFECT! 
Wij repareren alle merken Vulpenhouders I 
Groote Houtstraat 150 Haarlem - Telefoon 181 

GED. OUDEGRACHT 11 Tegenover Postkantoor L 



N.V. KANTOORBOEKHANDEL 

ANTON BOSSE 
Barteljorisstraat 12 - Opgericht 1877 

J. A. ELDERING 
Garenkokerskade 42 - felef. 14880 

Poelier en Pluimveehandelaar 

J. G. A. VAN DAM 
AARDAPPELENBEDRIJF 
Speciaalzaak voor inrichtingen en gestichten 

Nassaulaan 20 - Haarlem - Telefoon 14229 

SUPER SERVICE GARAGE V. WIJK 
Bloemendaalscheweg 329 hoek Zijlweg - Tel. 10530 

Je hebt gelijk . . . 
véel betere service bij VAN WIJK 

Stoom-, 
was-, en 

, 
Wilt U verzekerd zijn van goede kwaliteit z Dan 

is Uw adres : 

BLOEMENHUIS )>EXCELSIOR(( 
ZIJLSTRAAT67 - TELEFOON 21582 - HAARLEM 

strijk- 

. Seznade beys! 
Door het eten van echt Zeeuws tarwebrood1 

Dijkstra's Bakkerij 
Binnenweg 113 - TeI. 28766 - Heemstede 

vaart 58-60 
'].-eJ. 16504 

inrichting 

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

NASSAUSTRAAT 14 - HAARLEM 

Beheer van huizen. 

KLELNE HOUTSTR, 17 - HAARLEM 

I GROTE HOUTSTRAAT 124 
HAARLEM - TELEF. 20033 

Uw adres voor Melk- 
en Zuivelproducten is : 

W+ J+ J+ STUT 
PIETER KPESSTRAAT 54 .- HAARLEM 

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

Y spoedig afgeleverd. 

Voor GAS, WATER, en ELECTRICITEIT 

T E C H N I S C H  BUREAU 

THEO BONARiUS 

in 34 - Telef. 13783 - Haarlem 
l 

Ingevolge papiertoewiizing B P.P. 3414 verschilnt 
deze ugtgave maandeltlks en is de omvang van 
dtt nummer 8 pagina's, formaat 21 x 27 cm. 


