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Drie jaar stierf 

Franklin Delano Rooseve 
Lives of great man 911 remind U S ,  

W e  can make our lives sublime, 
Rnd,  deparfing Ieave behind U S  

Footprints on the sand of time; 

Fiootprinfs, fhaf rperhaps anofher, 
Sailing o'er life's solemn main, 
A forlorn and shipwreckacl brofher, 
Seeing, shall take hearf agiain. 

H ,  W.  Longfeldow, ,.Psalm of Life". 

Op maalf April 1945, in de voormiddag, zat Franklin 
Dehno Roosevelt in zijn klein landhuis te Warm 
Springs in de staat Georgia. 
De president had vacankie; niettemin had hij de 
hele morgen allerlei staatsstukken zibten lezen; een 
paar van die stukken had hij in qijn hand, temijl 
hij poseerde voor een portret dat een vriendin van 
hem maakte. Opeens bleek dat Roosevelt zich niet1 
wel gevoeldie. Hij leunde achterover in zijn stoel, 
zijn hoofd viel voorober en hij verloor het bewust- 
zijn. Twee uur later was hij gestorven. 
Dit waren de feiten, zoals zij tot ons kwamen in de 
sombere maanden voor het einde van de oorlog. 
Wij wisten dat de dood van Franklin Delano Roose- 
velt geen invloed meer zou hebben op het verloop 
van de strijd, en daardoor beseften. wij wellicht 
niet ten volle het  verlies dat de wereld met de 
dood van #deze man leed. 
Thans leven wij echter drie jaar later, en met de 
dag zien wij scherper de leegte die Roosevelt heeft 
achtergelaten en zien wij tevens wat er terecht 
is gekomen van zijn ideaal waarvoor hij heeft ge- 
streden; de Vier Vrijheden der gehele mensheid. De 
Vier Vrijheden, woorden die in de gehele vrije we- 
reld weerklank vonden: vrijheid van gedachte, vrij- 
heid van godsdienst, vrij zijn van gebrek, vrij zijn 
van vrees. ,,Dit is geen droombeeld van een ver 
verwijderd Duizendjarig R i j k  zei de president er zelf 
over, ,,maar het fundament voor een wereld die in 
onze tiid en door dit geslacht kan worden gebouwd". 
Dat was in  1941. 

- - 

Wij leven nu in 1948, en wij zijn verder dan ooit ver- 

IN DIT N U M M E R :  'l 

RAUTEK BEZIEN DOOR HET I 
i OOG VAN . . . . EEN LYCEIST j 

FRANKLIN 
DELANB 
ROOSEVELT 

,, . . jYem nam de dood 

eer wq hem danken 

bonden. . '' 
(A, Roland Holst). 

wijderd van de vervulling van Roosevelts ideaal. Tal 
van landen gaan weer gebukt onder een stelsel 
dat om vrijheid van gedachte lacht en het woord 
,,godsdienstvrijheid9' uit zijn programma schrapte, 
terwijl andere landen met angst en zorg wachten 
op 'de dingen die komen zullen. Angst en zorg: de 
vrees. Zij vormt samen met het politieke geïntrigeer 
een labyrinth waaruit alleen de geniale en diep 
menselijke geest van Franklin Delano Roosevelt een 
uitweg zou hebben geweten. Roosevelt, die zei: 
,,Vrees alleen hebben wij te vrezen." 
Wanneer wij dit jaar de nagedachtenis van de over- 
leden president eren, zal die hulde bovenal in het 
teken staan van een wereld zonder Roosevelt, een 
wereld waarin mooie woorden en prachtige volzin- 
nen bij het herdenken van een nagedachtenis beter 
achterwege kunnen blijven en het op daden aan- 
komt. Wij moeten nooit vergeten dat Roosevelts 
ideaal in de sombere jaren, die achter ons liggen, 
een lichtend symbool was dat ons de weg naar de 
vrijheid wees en wij maeten eraan denken 'dat het 
werk dat Roosevelt niet mocht beëindigen door an- 
deren voortgezet en afgemaakt moet worden. De 
geschiedenis zal Franklin D. Roosevelt plaatsen 
naast George Washington en Abraham Lincoln, doch 
zij zal eveneens onbewogen vaststellen of zij die 
na Roosevelt kwamen, hun plicht deden. Een plicht 
die de president zelf, blijkens aantekeningen van 
de rede die hij op zijn sterfdag had willen uitspre- 
ken, als volgt uitdrukte: ,,Wij willen, nog meer dan 
aan oorlog, een eind maken aan het begin van alle 
oorlogen". 

Noud v. 'd. Eerenbeemt 4A 2. 



Twintig minuten tussen hemel en aarde 
Bliksem-interview met  winnaars 

van onze  advertentie-prijsvraaS. 
Zondag 11 April hebben Koos Langenegger en Wim 
Klein-Schiphorst dan eindelijk van hun gewmmen 
rondvlucht 'gebruik gemaakt. 

Gedurende 'n klein half uur vlogen zij, bij het mooi- 
ste weer ter wereld, boven Amsterdam. 

Toen zij tenslotte weer uit de DC 3 stapten hebben 
wij ons gehaast hen naar hun bevin'dingen te vra- 
gen en deze voor het nageslacht vast te leggen. 
Hieronder volgt dan het resultaat van dit drie- 
minuten-interview. 

UW VERSLAGGEVER: ,,En, hoe was het?" 
KOOS: ,,Erg leuk." 
WIM: ,,Ja, heel erg." 
U. v.: ,,O." 
WIM: ,,Soms vlogen we hoog, soms vlogen we laag." 
KOOS: ,,Maar meestal er tussen in." 

T olle Lege's advertentiekampioenen na de vlucht: Stilte. 
9, ,,......'t was erg leuk ...... Einde van het interview. v. d. E. 

Uit andere schoolbladen 
Dat er op onze school nog grote leemten in het 
schoolleven voorkomen en dat vooral het culturele 
leven aan grote bloedarmoede lijdt, weten we allen. 
Steeds meer voelen we dat gebrek wanneer we de 
prestaties van andere scholen zien. 
Zo organiseerde de H.B.S. A op de Raaks enige tijd 
geleden een avondje dat er zijn mocht. Muziek, de- 
clamatie en zana wisselden elkaar af en zo ontstond 
er een bont programma. Voorgedragen werden o.a. 
werken van Schubert. Brahms. Beethoven, Chopin, 
een vioolconcert van Vivaldi en ook het onsterfel'ijke 
gedicht over Boerke Maas. 
Hoe lang is het niet geleden dat ons een dergelijke 
avond werd geboden? 
Ligt zoiets boven onze krachten? 
Kan dan, bij gebrek aan een schoolvereniging, b.v. 
Cassiciacum, dat toch DE vertegenwoordigster is 
van het ,,culturele leven" op school, niet eens zo'n 
avond organiseren? 
Dat ook de leraren zich niet onbetuigd laten, zien 
we op het Ignatiuscollege, waar zij reeds twee maal 
een toneelstuk opvoerden, waarvan de opbrengst 
bestemd was voor de sportvelden en voor de ver- 
kenners. 
Op het St. Thomascollege in Venlo brachten de 
leraren ,,De drie Koningen" van Godfried Bomans 
ten tonele. 
De Dreefschool en de H.B.S. A hebben door middel 
van de N.E.V.A.S. (Nederlandse Vereniging tot 
Adoptie van Schepen) ieder een schip onder hun 
bescherming genomen. Eerstgenoemde school adop- 
teerde de ,,TamoM en laatstgenoemde de ,,Alsbedijkm. 
In  het ,,Lopend Vuurtje", van de H.B.S. A lezen we 
reeds een zeer interessante brief van de kapitein 
van de ,,Abbedijk9'. Het doel van deze adoptie is een 

betere kijk te krijgen op onze mevaart e n  door het 
corresponderen met de kapitein of een ander lid 
van de bemanning, geheel met zo'n schip mee te 
leven. Het spreekt vanzelf dat bij de aankomst in  de 
thuishaven een bezoek aan zo'n pleegkind niet zal 
worden nagelaten. 
De film ,,Fantasiav heeft de gemoederen nogal in 
beweging gebracht. 
In de Harpoen en in A.H.O.I. lezep we een paar 
interessante beschouwingen over deze zo veel be- 
sproken film. 
Tenslotte ontvingen we nog een Interlyceaal num- 
mer van vijf lycea hier te lande, w.o. onBe buur het 
Kennemer Lyceum. Dit buitengewoon vlotte en goed 
verzorgde nummer van maar liefst 44 pagina's geeft 
ons een uitstekende kijk op de veelzijdige vriend- 
schapsbetrekkingen tussen die vijf lycea. 

J. v. Daal Va. 

Ter bevordering en stimulering van het SCHOOL- 
LEVEN heeft zich op ons Lyceum uit de jongens 
gevormd een 

KERNGROEP VAN ACTIE 
De leden (momenteel ongeveer 45) beloven: 
1. steeds deel te nemen aan ailes wat oifficieel op 

school gebeurt. 
2. eenmaal per week in de schoolmis van kwart 

voor acht te komen. 
3. in hun eigen klas propaganda k maken voor 

deelneming aan het schoolleven. 
Degenen die tot deze groep willen toetreden kunnen 
zich opgeven bij de leden uit hun klas of bij p. 
Rector. Rector. 



K .  GORTER 
Directeur H . B . S .  B .  
(Clich* Haarl. Dagblad) 

DE TIEN 
(No. 6) 

Interview met de 

Directeur der Gerneentelijkh H.B. S. B 
Al dolend over Haa r l a ' s  aonbeschenen straten, 
zochten en vonden we ditmaal de eerste H.B.S. B., 
gelegen aan de Zijlvest. 
De heer Gorter, directeur van deze school, ontving 
ons uiterst hartelijk en, gezeten in prettige stoelen 
ontspon zich weldra een levendig g'esprek. 
Reeds in 1939 bestond de school 75 jaar, maar wegens 
omstandigheden konden de f eestelij kheden geen 
doorgang vinden, evenals in 1944 bij het 80-jarig 
bestaan. Na de oorlog werd de schade echter dubbel 
en dwars ingehaald door de viering van een groots 
festijn. 
Het clubleven ressorteert onder één grote vereni- 
ging n.l. de H.H.B.S.V. Haarlemse H.B.S. Vereni- 
ging). Zeer veel wordt er gedaan op velerlei gebied: 
Techniek, muziek, toneel, sport, schaken enz. Voor 
alles bestaat groka belangstelling, zowel van de 
zijde der leerlingen, als wel van de leraren. Zo 
gebeurde het dat de leraren de leerlingen uitdaag- 
den voor een tenniswedstrijd, zij gaven een toneel- 
uitvoering en speelden een voetbalwedstrijd tegen 
hun leerlingen. 
Bij de vele tochten en excursies zijn altijd leraren 
aanwezig. In de herfst trekt de gehele school op 
allerhande vehikels naar Noordwijk of Wijk aan 
Zee om daar en masse deel te nemen aan net vlag- 
gespel. Dit spel is langzamerhand een roemrijke 
traditie geworden op de school. 
Wat betreft het godsdienstonderwijs verzekerde de 
directeur ons dat hierin is voorzien. Er zijn acht 
predikanten verbonden aan de school die het bijbel- 
onderricht verzorgen. Ook de Katholieke leerlingen 
kunnen desgewenst godsdienstles krijgen. Voor d i t  
doel staat de school in contact met de Paterskerk 
aan de Nieuwe Groenmarkt. 
De heer Gorter is geen onverdeeld voorstander van 
de onderwijshernieuwing. Naar zijn mening zou de 
beste oplwsing gevonden worden door de H.B.S. te 
s~l i tsen in drieën, t e  weten: Een literatair econo- 
mischq af deling (HandelsoNeidinig) ,, een special~e 
wis- en natuurkunde-afdeling (als opleiding voor 

SCHOLENTOCHT 

talen beiden behoorlijk op peil staan. Overigens 
vond onze zegsman het wenselijk de eisen niet lager 
te stellen; 30 lesuren per week is voldoende. 
Ook was de &eer Gorter er niet zonder meer voor 
om het huidige rooster te verzwaren met een les- 
uur muziek. Zijns inziens was het nog de vraag of 
zich een voldoend aantal geschikte krachten zou 
kunnen presenteren. 
Nog even bekeken we de foto's van het laatste 
schoolfeest in de ruime hal. Hierna bedankten we 
de heer Gorter voor het toegestane interview, na- 
men afscheid en bevonden ons weer op straat. .  . . 

G. Hooy 4A 11. 

I UIT HET KRAAIENNEST 
Geboren : 

27 Februari: Ada, dochter van de Heer 
en Mevrouw Truijens-Luiten. 
8 Maart: Frans, zoon van de Heer en 
Mevrouw Nas-Schrijnmakers. 
11 Maart: Monica, dochter van de Heer 
en Mevrouw Tordoir-Driessen. 

Verloofd : 
Mia Kouwenaar en Theo van der Pas. 
Lies Wolff en Jaap Bonarius. 

Getrouwd : 
19 Februari: Johanna van de Poll met 
Martinus Buschman. 
30 Maart: Onze leraar J. Michon met 
Viginie Koopen. 
8 April: Riet Willenborg met Toon 
Bolsius. 

I 20 April: Mieke van der Hooff met Leo 
Tepe. 

I Gepromoveerd : 
14 April te Amsterdam? R. Kleipool tot 
Dr. in de Wis- en Natuurkunde. 

Delft) en een afdeling waar de wiskmde -en de 



HANS RAUTER 
VOOR ZIJN RECH TERS 

. . . . nicht schuldis 

HET PROC 
Toen het naar aanleiding van berichten in veel 
dagbladen - ex professo lezen wij nu eenmaal veel 
dagbladen - tot onze nog steeds doof de proef- 
werken vermoeide hersenen was doorgedrongen, dat 
het proces tegen Hans Rauter een evenement was 
in onze nationale rechtspraak, besloten wij ons ter 
plaatse eens van de ware stand van zaken op de 
hoogte te  stellen. Derhalve togen wij, slechts gewa- 
pend met twee broodjes met ham en onze reeds be- 
faamd geworden pijp, op de derde en laatste dag 
van dit proces naar het voormalig paleis van Prin- 
ses Juliana aan de Kneuterdijk, in welk gebouw 
thans het Bijzonder Gerechtshof is gevestigd. Bij 
onze aankomst op de reeds genoemde Kneuterdijk, 
stonden er reeds veel mensen en, nadat we heel 
diplomatiek geïnformeerd hadden of we inderdaad 
waren, waar we moesten zijn, stelden we ons op 
en luisterden. Wij luisterden slechts en zeiden niets, 
want we zijn geen jurist. Een oud- verschrompeld, 
lelijk vrouwtje stoorde ons op een gegeven moment 
in ons luisteren en vroeg of al die mensen belang- 
stelling hadden voor Rauter. Na 'ons bevestigend 
antwoord, zei ze in alleszins verstaanbare taal: ,,Ze 
mosten 'm levend an stukkies snijden, die rot- 
vent". Daar we van nature zeer zachtmoedig zijn, 
druiste deze wreedheid tegen onze principes in en 
we wisten niets beters te doen, dan meewarig te 
glimlachen en verder te luisteren. Om 10 uur wer- 
den we binnengeloodst en, na  een kleinel Wim- 
partij landden we veilig aan op een kaal toneel in 
een bar hoge, bar witte, bar grote en bar lelijke 
zaal. We vermoedden, dat dit de bioscoop- en toneel- 
zaal was. Het toneel, dat de wijdse naam droeg van 
publieke tribune, werd volgepropt met mensen. In 
de zaal zaten ook reeds veel mknsen en aan het 
einde van de zaal zat het Hof. De president, Jhr. 
van Meeuwen. troonde in een hoge zetel, waarboven 
een portret van de koningin wai aangebracht. Aan 
~eerszii~den van de isresident zaten achtereenvolgens 
een heir in toga mët bef een generaal in groot tenue 
en weer een heer in toga met bef. Het hoogedelacht- 
baar gezelschap was geschaard rond 'een hoefijzer- 
vormige taf el. 
Tegenover de uiteinden van deze tafel waren 
banken opgesteld, waarin resp. rechts en links van 

(Cliche Haarlems Dasblad) 

l 'ES RAUTER 
de president zaten, de beklaagde Rauter, aan weers- 
zij'den geflankeerd door dienaren der wet, en de toe- 
gevoegde verdediger, Mr. van Rijckevorsel. De pre- 
sident had de zitting reeds geopend en de procureur- 
fiscaal, m. Zaayer, hield zijn requisitoir. Toen we 
Mr. Zaayer later zagen zitten, ,vonden we hem een 
sympathiek en zachtmoedig man, die geen vlieg 
kwaad zou doen. Maar tijdens zijn requisitoir, dat 
ruim twee uren duurde, toonde hij zich uiterst 
stireng. Zijn betoog was buitengewoon goed van 
stijl en opzet, zo helder als kristal, doorspekt van 
schampere, sarcastische opmerkingen aan het adres 
van de beklaagde en het einde van het liedje was, 
zoals we het hadden verwacht: in een doodstille 
zaal verzocht Mr. Zaayer het Hof de beklaagde 'de 
zwaarste straf op te leggen, die de wet kent, n.l. 
de doodstraf. Op dat ogenblik waren we diep onder 
de indruk van de hardheid van het leven. De ene 
mens eist zonder blikken of blozen het leven van 
een anderen mens op in naam van het recht. Van 
welk recht? Dit vroeg ook de verdediger zich af, 
die na Mr. Zaayer het woord kreeg. Aan het begin 
van zijn pleidooi vond er een onaangenaam incident 
plaats. De president, in zijn hoge rust, gestoord door 
het hinderlijk heen en weer lopen van mensen in de 
zaal, verbood eerst het lopen en vlak daarop beval 
hij de deurwaarder de deuren te sluiten, opdat nie- 
mand meer de zaal zou kunnen verlaten. Mr. van 
Rijckevorsel verdedigde zijn cliënt in een uitstekend, 
maar enigszins traag voorgedragen betoog en dit 
was zo goed, dat we bijna gingen geloven, dat Rauter 
onschuldig was. Volgens pleiter was Rauter als gene- 
raal volgens een of ander artikel van een of andere 
conventie slechts te bestraffen met hoogstens drie 
jaar. Dit optimismte ontlokte zelfs aan de president 
een glimlachje. Natuurlijk hebben wij tijdens de 
betogen van aanklager en verdediger onze ogen de 
kost gegeven. Vooral de president, een beetje mop- 
perig, gezellig rond, tamelijk oud heertje, mocht 
zich in onze belangstelling verheugen, hetgeen hem 
niet in het minst scheen te interesseren. Integen- 
deel. Hij scheen zich stierlijk te vervelen, of deed 
alsof. Achtereenvolgens leunde hij voor- en achter- 
over, naar links en naar rechts, !gaf zijn buurman 
een por met zijn hamer als inleiding op een kleine 



discussie, speelde achtereenvolgens m& bril (op, 
af, weer op en weer af) ,  bef en hamer en begon 
vervolgens aan zijn hamer te kluiven. Na de kluif- 
partij bladerde hij weer eens in één of ander regle- 
ment of ging stiekem een uiltje knappen. Toch heb- 
ben wij bewondering voor deze mens, die al  die vre- 
selijk geleerde taal moet aanhoren en wat hij overi- 
gens ook doet, e r  is, als hij nodig is. De beide gene- 
raals zeiden niets en dronken veel water. Misschien 
hoopten ze daardoor de beschikking te krijgen over 
meer spraakdater. Een der heren in toga met bef 
zat verwoed te schrijven. Hem hebben we gemaks- 
halve griffier gedoopt en we hebben een ernstig 
vermoeden, da t  hij dat ook was Na de speech van 
de verdediger en enige woorden van Rauter werd om 
13.30 uur de zitting geschorst tot 14.30 uur. We trok- 
ken dus weer de wijde wereld in. Na onze 'dorst ge- 
laafd te hebben gingen we echter ten tweede male 
in bet rijtj'e staan. Nu stonden er  mensen, die, op 
juridisch gebied althans, even groen waren, als wij 
'sochtends om negen uur waren geweest. Met veel 
bravour lichtten we hen in lover de procedure, die 
gevolgd werd, over het al of niet bevoegd zijn van 
het Hof in deze, over grote of kleine schuld van 
Rauter en we bemerkten, dat  we zelf volkomen 
jurist waren geworden. Zonder hartstocht spraken 
we, alleen met verstand. We spuiden alles wat we 
'sochtends gehoord hadden en doceerden. wat 'de 
Haagse conventie van 1907 betekende, wat' het waI 
m?nstilstandsaccoord van 15 Mei 1940 behelsde en - - --- 
van hoe groot belang de uitspraak van het Neu- 
renbergse Hof van 1 October 1946 was voor de inter- 
nationale jurisprudentie, enzovoorts meer. De men- 
sen stonden verstomd van onze kennis en wij, klein 
als we zijn, voelden ons groeien. Om 14.30 werd de 
menigte weer naar binnen geleid. Een oude dame, 
die al te hard liep uit verlangen om Rauter te zien 
- uit liefde of haat. wij weten het niet - legde 
zich op een vrij onzachte manier ter ruste op moe- 
der aardee, met het gevolg, dat zij een ernstig ver- 
l i s  aan neusbloed leed. Veirst~ooid @s we zijn, 
hadden we ons bloedplasma vergeten en konden dus 
niets doen. De dame verrees weer snel. Deze keer 
kwamen we op een hoger gelegen plantsoen. En 
keken dus van boven af de zaal i n ~ H e t  Hof was 
nog niet gearriveerd. Het eerste belangriike, wat we 
vanuit onse nieuwe observatiepost ontdekten, was 

bet karig begroeide achterhoofd van een individu, 
genaamd Schreieder, wiens naam -genoemd wordt 
in yerband met het England-Spiel. Dit achter- 
hoofd zei ons verder niets en wij verlangden zijn 
gelaat te zien. Dit bleef echter in nevelen gehuld, 
want de man draaide zich niet naar ons om, hetgeen 
ons oprecht speet. Plotseling klonk een stem door 
de mannenzaal: ,,Het Hof". We voelden een onweer- 
staanbare neiging om te gaan staan en deden zulks. 
Een ieder deed dat trouwens. Daar kwamen de ze- 
ven wijzen aanstappen, namen hun zetels in en met 
een keiharde hamerslag opende de president de 
middagzitting. Rauter kreeg het woord nadat de 
president hem maximaal twee fiur had toegestaan. 
Hij heeft ze niet opgesnoept. Gedurende vijf kwar- 
tir klonk zijn harde, heldere en vaste stem door 
de zaal. Hij had het ,,godsonmogelijkew (letterlijke 
vertaling) gedaan voor Nederland. Alle dode helden 
van het Nazidom werden nog eens schuldig ver- 
klaard, maar Rauter was de kwaadste niet. Rauter 
is een tamelijk lange, slanke man met een zelfbe- 
wuste houding. Zijn uniform was zo kaal als ons 
slechtste costuum; niets herinnerde aan zijn vroe- 
gere grootheid, zelfs de koppelriem ontbrak. Ook 
zijn gelaat hebben we niet mogen aanschouwen. 
Zijn stem hebben we gehoord, vijf kwartieren lang. 

De lezers kennen de verdediging van zulke lieden 
wel en daarom gaan we daar niet op in. Zijn laatste 
woorden waren, dat hij zich ter beschikking van de 
Nederlandse regering stelide opdat door zijn off'er- 
dood de haat tussen Nederland en Duitsland zou 
verdwijnen. God moge Nederland behoeden in de 
toekomst. Ja, lieve lezers, we hebben het zelf ge- 
hoord. Dát waren zijn laatste woorden. Toen Mr. 
Zaayer nog iets gezegd had over de wapenstilstand 
in Mei 1940 en de verdediger daarop had gerepli- 
ceerd in de geest van ,,U liegt" en toen vervolgens 
Rauter niets meer wenste te zeggen, werd de zitting 
omstreeks 16.15 uur gesloten. Uitspraak over circa 
Z of 4 weken. We zijn heengegaan, zwaar filoso- 
ferend over macht en recht, over de schanddaden 
door Rauter bedreven, 'filosoferend in de sfeer van 
het Hof: zonder luchthartigheid of hartstocht, maar 
koud juridisch. We hebben eerbied voor de justitie. 
We hebben die dag veel geleerd. 

John Verdegaal Vl. 

'n MEEUW 

)y, vogel, met je witbepluimde pennen, 
je wiekt maar wat, zo zorgeloos door het licht; 
de zon staat jou zo kwistig te verwennen, 
je tuimelt neer in een blinkend vergezicht. 

Ik zie je statig op een windzncht zeilen, 
je klimt omhoog langs sporten van de lucht 
ont even bij het zonlicht te verwijlen ; 
dan duik je neer in acrobatenulucht. 

Heer en meester ben je in de blauwe trapeze, 
geen beweging van jou, die mij ònlgaat. 
Kom, witte zeiler, mijn hunkering flenezen, 
en leen me je wieken en het roer van je staart. 

Je speelt zonder weten, een spel voor Gods ogen, 
je kringt naar omluu~, je roeit me uoorby 
ierwyl ik maar kijk naar jouw vleugelenbogen. 
Vogel, wat ben je bevoorrecht boven mij. 

Helsloot V .  l 



A. P. Brandes balanceert op 

EMMAUSGANGERS 

U schreef dat ik van zwaar kaliber ben. 
Dat Mopt, want hier is het antwoord. 
U gelooft niet in de slagzin ,,llhistoire se répète". 
Ik geloof er wel in, ik zal het U bewijzen. 
Zekere gebeurtenissen moeten door bepaalde gebeur- 
tenissen gevolgd worden. 
Dit herhaalt zich steeds. 
B.V. een verwijfd volk wordt door een flinker volk 
overwonnen. Als voorbeeld noem ik de Romeinen 
door de Germanen, 
Een andere wet: een s t a t  die door hulptroepen 
eiii/of huurtroepen gered wordt, is toch verloren. 
Helaas ontbreekt me de plaatsruimte om op allerlei 
historische voorbeelden uitvoerig in te gaan. 
Dit over ,,l'histoire se répète". 
Nu iets over de strafbaarheid van Mengelberg en 
Van Meegeren. 
Zeker verdienen deze beide voortreffelijke mannen 
straf, maar. .  . . waarom werden dan de schuldigen 
aan het Rode Kruisschandaal niet gestraft? Dat 
was toch veel erger! 
Hun nalatigheid kostte 40.000 van onze beste mensen 
hlet leven. Vriendjes, of weet U een andere verkla- 
ring. Ik ben nieuwsgierig. Deze nalatigheid heeft de 
N.S.B. toch wel belangrijke diensten bewezen, vindt 
U niet? 
Die 40.000 kunnen in geen geval meer getuigen voor 
tribinalen. Toeval? of niet? Het zou de N.S.B. wel 
10 millioen waard geweest zijn. Gezwegen dan nog 
van S.S., S.D. en Grune. 
En cdie pakjes van Jhr. Harinxma thoe Sloten aan 
N.S.B.-ers? Wat was dat eigenlijk? Waren dat wel 
alleen Sinaasappel'tjes? 
Maar dat is ,dan ook een Jonkheer. Die mogen alles. 
Dat gaat in de doofpot. Hebben vriendjes. Wat 'een 
rechters! ! 
Geestelijke dwergen zo niet erger. 

Een ander bewijs: de lui van Unielever, die duizen- 
den hebben gestolen van de staat (dus van ons) - 
niet van een sjijke kapitalist, kregen 3, 6,  9 maan- 
den. De schuldigen waren intellectuelen. 

Een inbreker die een paar honderd gulden steelt 
krijg% al gauw evenveel. 
Die inbreker heeft misschien 4 of 5 jaar lagere 
school gehad. Summumius, summa iniuria. 
Ik herhaal: geestelijke dwergen. 
En van Van Meegeren: zijn vervalsingen wasen 
middel, geen doel. Hij wilde er door bekend worden, 
maar is helaas te ver gegaan. Toen was er geen 
vergeving mogelijk. Hij had geen vriendjes. 
Weer gaat Vondel naar de bank van lening. 
Wat me echter ontsteIt is dat U dit vervalsen als 
een gemakkelijke zaak opvat. 
Het is toch geen truc, die men slechts heeft na te 
bootsen - iets dat  men weet - of niet weet. Maar 
een zeer moeilijke kunst. 
Hoeveel Nederlandse meesters hebben niet Italiaanse 
meesters geïmiteerd! Maar dan onder hun eigen 
naam. 
En nu Hirschfeld. 
In zijn geheim rapport aan Hitler (zie Oorlogs- 
documentatie) zegt Seys Inquart dat het aanblijven 
der secretarissen-generaal een groot voordeel voor de 
Duitsers is. omdat de Duitse verordeningen nu door 
~ederlandse handtekeningen gelegaliseerd zijn. 
Hirschfeld is een halfiood. Ondanks alle aandrang 
der S.S. (een staat in" de staat) was hij niet weg 
te krijgen (zie Oorlogsdocumentatie). Dan moet die 
man toch wel van uitzonderlijk belang voor de 
Duitse oorlogsvoering geweest zijn. 
Het is een van die zeldzame gevallen waar de S.S. 
haar zin niet kreeg. Hebt U de beschuldiging in de 

,,,Zwerver" gelezen dat Hirschfeld een functie ver- 
vulde bij ae afdeiing financiën der N.S.B.? 
Volgens Rost van Tonningen (zie Oorlogsdocumen- 
tatie) had Hirschfeld een hoge functie in de N.S.B. 
(brief $aan Himmber) . 
Hoe zit dat? Als dat niet waar is, waarom komen 
de mensen die deze dingen beweren, dan niet voor 
de rechter. 
Wie zwijgt, stemt toe. 

A. P. Brandes IV. 

MEDEDELINGEN 
Op 5 en 6 Mei zal er een ontmoeting zijn in Eind- 9 Mei: Kardinaalshulde op het Kathedraalplein: 
hoven tussen de 3 Augustijnse scholen (Haarlem, ook onze school neemt hieraan ,deel. 
Eindhoven en?. Venlo). Vergeet niet de toegezegde vlaggen op 7 Mei mee 
Op die dagen zullen er  op sportgebied hockey- en naar schml te brengen. 
voetbalwedstrijden worden gespeeld. Op 14 Mei, 's avonds 8 uur, zal er in de aula een 
O& sullen er culturele wedstrijden worden gehou- voordracht worden gehouden over China door pater 
den, bestaande uit voordracht en&nprovisatie. Roozen (in Chinees costuum). Ouders worden ook 

gaarne bij deze ongetwijfeld interessante lezing 
7 Mei: Herhaling van de Interscholaire uitvoering 
in de Oem. Concertzaal. 15 Mei Bedevaart naar Heiloo. 



BRANDE'S BRANDENDE KWESTIES 
GEVAARLIJKE WAANZIN! 

19-jarige o p  't verkeerde pad . . . . 

Mijnheer Brandes, 

Wem lm ik Uw artikel, maar weer kreeg ik de in- 
druk met onzin te maken te hebben. 
U bezit werkelijk #n bewonderenswaardig vermogen 
om de grootste ongerijmdheden, kletspraatjes en 
waanbin aan elkaar te lijmen t& een fantastisch 
klinkend geheel. Dit laatste is dan ook het enigste 
wat als voordelig saldo 'op Uw rekening kan worden 
overgeschreven. 

U opent het antwoord door de stelling ,,12histoire 
se répète" te bewijzen met de bewering: 
,,Zekere gebeurtenissen moeten door bepaalde ge- 
beurtenissen gevolgd worden". Volgens mij is dit 
volstrekt geen bewijs daar de ,,bepaalde gebeurte- 
nissen" de ,,zekere geburtenissen" alleen kunnen 
opvolgen wanneer zij tot elkaar in een oorzakelijk 
verband staaan, maar zelfs dan is van moeten nog 
geen sprake. Ook wordt er nog steeds niet bewezen 
met voorbeelden. Uw voorbeeld is zelfs slecht gesteld. 
Het Franse volk was verwijfd. Toch ging het niet 
verloren in de eerste wereldoorlog. Nu zegt U na- 
tuurlijk dat Frankrijk door andere landen geholpen 
werd. Inderdaad, maar hieruit blijkt dat we nog met 
andere factoren rekening moeten houden, dan de 
verwijfdheid van een volk. Hierdoor is de wet, zoals 
ze door U gesteld is, waardeloos. Op soortgelijke 
wijse kan uw tweede wet behandeld worden. 
Neen, Ivî'ijnheer Brandes, er klopt iets niet. 

U praat over Mengelberg en Van Meegeren, zet 
enkele betekenis volle puntjes, en gaat over op het 
Robe-Kruisschandaal. is het U onmogelijk om bij 
de zaak te bliiven? U beschuldigt aersonen zonder 
een spier te vertrekken. Zijn >e& personen wel 
schuldig? Ik citeer hieromtrent Keesings Historisch 
Archief (N 168 blz. 7407) dat een conclusie bevat 
waartoe een commissie (belast met het onderzoek 
naar de houding van Nederlandse diplomatieke en 
omsulaire ambtenaren) onder voorzitterschap van 
Prof. Mr. Cleveringa, kwam, wat betreft de heer Van 
Harinxma thoe Sloten: 
,,Van gegronde redenen voor ernstige klachten is er 
niets gebleken. De Heer Van Harinxma heeft in 
uiterst moeilijke omstandigheden stellig werk ver- 
richt dat gewaardeerd dient te worden. 
De Heer van Harinxma heeft tot 1942, 1596 mensen 
naar het buitenland geholpen. 
Hij zou van Lissabon uit pakketjes hebben willen 
situren aan( bekende] N.S.B.-ws, zods Mr. Fruin. 
Ofschoon de commissie van mening is dat verschei- 
dene Machten haar eigenlijk niet aangaan, merkt 
zij op dat de Heer van Harinxma niets kan worden 
verweten indien er enige pakketjes bij N.S.B.-ers 
terecht zduden zijn gekomen. Hij regelde de ver- 
zendinrr aan de hand van een uit Londen onkvangen 
lijst d g  hij meende te kunnen vertrouwen.. . . 
Tdt zover Keesings Ristorisch Archief. 

bekend te  worden, waarom schilderde hij dan niet 
één doek, de Emmausgangers b.v.? Dat zou meer 
dan voldoende geweest zijn dunkt mij. Maar neen, 
er volgden er meer, waarvoor hij enkele millioenen 
in de wacht slemepte (en niet ongebruikt liet!! ) .  Ik 
weet niet of U het weet Mijnheer Brandes, maar 
men imiteert uit studie-oogpunt en/of gemis aan 
inspiratie. U schijnt imiteren gelijk te stellen met 
vervalses. Tarnelijk d m  Mijnheer Brandes. Dat 
ik dit niet als meen gemakkelijke zaak opneem bewijst 
het feit dat ik Van Mleegeren een geniaal vervalser 
heb genoemd. 

Over Dr. Hirschfeld schrijft De Volkskrant varì 24 
Dec. 1946 (misschien kunt U hem nog ergens vinden 
op zolder! ) het volgende: 
,,Aan dr. H. A. M. Hirschfeld is op zijn verzoek met 
ingang van 1 Januari 1947 eervol ontslag verleend 
als secretaris-generaal van het voormalige departe- 
ment van Handel, Nijverheid en Scheepvaart voor 
de niet-betwiste, zeer grote en belangriike diensten 
in genoemde functie gedurende vijf zee r  moeilijke 
bezettingsjaren aan het Nederlandse volk bewezen". 
volgens-Rost van Tonningen had Hirschfeld een 
hoge functie in de N.S.B. Weet U dat Rost van Tm- 
ningen een gewetenloze schurk was. Hij kon zoveel 
schrijven als hij wilde, maar daarmee is nog geen 
bewijs geleverd. (Hij had b.v. ook kunnen schrijven 
dat Harry 'puman volbloed communist was. Waan- 
zin Mijnheer Brandes!) U stelt de vraag waarom 
mensen die dergelijke dingen beweren niet voor de 
nechter komen? Inderdaad zou Rost van Tonningen 
voor de rechter gekomen zijn als hij zich niet te- 
voren van het leven beroofd had. 

Mijnheer Brandes, ik weet niet weik motief er voor 
U toe leidt dm een artikel te schrijven als dit. Als 
het echter het motief is waarvoor ik vrees, stuurt U 
dan voortaan Uw artikelen naar De Ochtendpost. 
Dit blad zal ze stellig plaatsen. 

(Discussie gesloten. Red.), , G. Hooy, 4A 11. 

In 5A sprak een leraar .(wie anders dan de heer K.?) 
- Daar, jij. Ga jij d'r maar uit. Nu direct. Of nee, 
blijf maar zitten, ze moeten d'r eigenlijk allemaal 
uit." 

Bij het uitvallen van de laatste les gaat Gym. V1 in 
de bidweek zelf het Rozenhoedje bidden. Prachtig! 
Deze vaten van geleerdheid, volkomen op de  hoogte 
van de structuur van Homerus en het heelal, bleken 

Over Van Meegeren bent U het nog steeds niet echter vast te lopen in de structuur van het Rozen- 
eens merk ik. Als het ,een middel voor hem was om hoedje! Pijniijk! 



geïmproviseerde improvisatie der bekende impro- JOURNAEL OPTE KRONYCK visator en hij smaakte het genot ook corneiia 

Wie deze nieuwe kroniek wil binnenstappen, zal 
moeten gaan door een erepoort, die wij aan het 
begin van deze kroniek hebben opgericht: zij is 
geheel stereometrisch en wij zien geweldige vlakken 
elkander met topsnelheid doorklieven en loodlijnen, 
die zich met een achteloos gebaar naar beneden 
laten vallen, wel wetend (haha, die opscheppers!) 
dat zij maar de grond behoeven aan te raken om 
verrukkelijke hoeken van 90 graden te voorschijn 
t e  roepen uit b& niet. En hoog in de erepoort ben- 
gelt een bordje: Leve mijnheer Theunis, die al zijn 
vrije tijd opoffert om weetgierige leerlingen in te 
wijden in, de geheimen der Franse conversatie. 
Reeds dagen had een griezelige spanning ons met 
koude vingeren bij de keel gevat: wie zouden de 
nieuwe bestuursleden worden van Cassaciacum? 
Bekende improvisatoren gaven strooibiljetten uit en 
eens werden wij door een candidaat met een ver- 
dacht uiterlijk meegesleurd naar achter de school, 
hoewel hij zeer goed wist, dat dit helemaal niet in 
orde was tijdens het vrije kwartier. Hij staarde ons 
met vlammende blik geruime tijd aan en dan siste 
hij: ,,Pas op voor mij. Ik ben een gek, nog een van 
de oude stempel. Reeds in mijn prille jeugd meende 
ik, dat ik een klein, sullig fokzeiltje was van het 
fregatschip Johanna Maria en voor dat idée-fixe 
heb ik menig uurtje in de dwangbuis doorgebracht." 
Er kwam een mildere trek om de wrede mond bij 
de herinnering aan deze jeugd-idylle. ,,Bij het klim- 
men der jaren echter is mijn inzicht verscherpt en 
mijn kijk op het leven breder en ruimer. . . . ja, ook 
ruimer geworden en nù ben ik van oordeel, dat ik 
het hèle fregatschip Johanna Maria ben. Pas op 
voor mij'", ging het fregatschip glimlachend voort, 
,,want ik ben niet alleen een gek, maar bovendien 
peuter ik in mijn neus en ben ik een moordenaar. 
J a  seker: een moordenaar, hoewel, 't is waar, een 
amateur. Maar als bijverdienste, als overwerk is 't 
toch aardig en ik mag het graag, zo'n vrije Zater- 
dagmiddag er op uit trekken en het vlijmscherp 
lemm'et te planten in het lillend vlees der tegen- 
stander". 
Plotseling schitterde een geel vuur in de ogen van 
het fregatschip en uit een zijner zakken haalde hij 
een roestig broodmes. ,,U stemt op mij? nietwaar?" 
riep hij uit. ,,Als U niet op mij zou stemmen .... . 
mijn G-od! ik zou U gewoon een nul geven, dat zou 
ik! zonder aarzelen!" 
Dinsdag 9 Maart was het dan eindelijk zover: het 
wend een avond om nooit te vergeten! Men vloog 
elkaar in de haren en iemand legde zijn benen in 
de knoop van opwinding, de stakker! hij heeft ze 
nu nog niet los, want het was een dubbele knoop. 
Een der improvisatoren zeide al zijn bekende im- 
provisatie's van achteren naar voren op, zoals hij 
zie had ingestuurd, ,,want9', zo luidde zijn slimme re- 
denering ,,als ik ze op de moeilijke manier ken, ken 
ik ze zeker op de gemakkelijke manier." Na een 
opwindende verkiezing, waarbij zelfs stembiljetten 
ongeldig werden verklaard, maar even later toch 
maar weer wel geldig waren, werd het bestuur als 
volgt samengesteld: Wout de Groot (Voorzitter) ; 
Joop van Dierendonck (vice-Voorzitter); Noud van 
de Eerenbeemt (eerste Secretaris) ; Pieter Bos (twee- 
de Secretaris). 
Een bestuur, 'dat, naar wij vertrouwen, den Kroniek - 
schrijver aan veel nieuwe stof zal helpen. Wanr 
zoals de aandachtige lezer wel bemerkt zal hebbel 
als Cassiciacum er niet was, kon hij er wel helc 
maal mee uitscheiden. Na afloop van de bestuurs- 
verkiezing improviseerde A. Bruning er lustig 0 3  
los over co-educatie en al  improviserende impro- 
viseerde hij zich hoe langer hoe vaster (iets, wat 
hem mbij dit onderwerp niet kwalijk te nemen valt). 
Pater Vandalon improviseerde verder op de vast- 

de Vogel weer te pas kunnen brengen, een genot 
inderdaad voor hem, ,,want", zo vertelt hij overal, 
,,als ik geen pater Vandalon was, dan zou ik dr. 
Cornelia de Vogel willen zijn". Vermelding ver- 
dient hier zeker nog de wijze waartop de nieuwe 
voorzitter het debat leidde: op geestige wijzie zorgde 
hij ervoor, dat men zich bij het onderwerp hield, 
zonder af te dwalen en zonder langs elkaar heen 
te praten. 
Donderdag 11 Maart, 2 dagen later, wer'd door pater 
Schouten op dezelfde plaats een boeiende lezing 
gehouden, over Spaanse Kunst, die een gemeen- 
schapskunst is, met opvallende overeenkomst met 
de Hollandse Rijk versierd is zij in haar uitingen 
en behandelt het religieuze op realistische wijze 
(beelden met wassen-tranen en écht haar). Vervol- 
gens besprak pater de Schouten 'de geschiedenis der 
Spaanse schilderkunst, door het belichten der 3 
hoofdfiguren, El Greco, Velasquez en Goya. En ten- 
slotte lichtte hij het gesproken woord toe door 
schitterende, zelf-opgenomen lichtbeelden, die bij 
uitzondering nu eens duidelijk waren. Jammer was 
het, dat er zo weinig belangstelling was van de 
kant, waarvan men juist belangstelling zou ver- 
wachten: de Bovenbouw, maar verheugend, dat er 
nu ook enkele leraren aanwezig waren en veel On- 
derbouwers. Dit geeft hoop voor de toekomst. 
Zaterdag 20 Maart, in de Proefwerk - want dit was 
zo makkelijk, verklaarde de heer Huismans op het 
losbrekend protest, men kon dan nog, omdat men 
zo vroeg uit was, juist de trein van zo en zo laat 
halen - hielden weetgierige knapen een excursie 
naar de hloogovens om daar tot hun verbazing te 
merken, dat  deze ovens ook werkelijk hóóg zijn. 
De proefwerkweek. . . . de tijden waarin het hart 
niet meer tik-tak zegt, maar tac-tiek.. . . leraren, 
die zelfvoldaan verklaren: Mij nemen ze niet, als 
er één is, die zij niet nemen, dan ben ik het wel.. . . 
leraren, die zeggen: wij zijn geen beulen, maar die 
wel voelen; èrg overtuigend klinkt het niet. . . . spot- 
tende leraren, angstige leraren, weifelende leraren. . 
en in de bank Koning Leerling, om wien dit alles 
begonnen is, maar hij kán wel huilen, terwijl zijn 
hart vertwijfeld uitroept - evenals in een oud lied, 
dat onze grootouders zongen -: 

Geen een die mij helpt, 
Geen die mij troost, * 

Niet een beklaagt mij, 
Geen die mij koost. 

Op het ogenblik dat wij dit schrijvep leven wij in 
de angstig-blijde tijden tussen laatste proefwerk en 
rapport. . . . 
Zojuist kwamen wij langs het huis van een leraar 
en daar aanschouwden wij een lieflijk tafreeltje: 
het kleine dochtertje was op de knie van Papa ge- 
klommen en mocht op een dicht beschreven papier, 
rode krasjes zietten waar het maar wilde en er 
onder mocht het ook een streepje of een nulletje 
zetten, maar nooit een streepje en (een nulletje. De 
moeder zat bij het theelichtje en zong met zachte 
stem vreemde oude balladen. 
En toen was het opeens Paasvacantie, waarin hele- 
maal niets gebeurde, - behalve misschien het Sint- 
t e lbaan-dma . .  . . Wij hoorden pas van deze sin- 
telbaan, toen wij, uit het raam kijkend, bemerkten, 
dat de Haarlemse b'evolking zich vertakte tot een 
subtiel net van commissie's, die elkaar ver- 
volgens overkoepelden, zodat er alles bij elkaar. 
slechts 2 partijen waren: lieden, die onze school 
de sintelbaan royaal gunden en lieden, die hmein 
ons ook wel gunden, maar die hem. .... nu ja, liever 
in hun eigen tuintje, tussen de goudsbloemen en de 
geraniums zouden gehad hebben. 
Even plotseling als de Paasvacantie was begonnen, 



b 

i hield zij ook weer op. Plotseling zagen wij elkaar Pen te leggen, die soms met de grootste moeite 
1 w e r  voor het klein bordesje. weer ontward konden worden. En in zulke fantas- 

Hier hield p. Rector meen vriendelijke welkomstrede tische standen moest men zich ,,gewoon, natuurlijk I en spoorde ons dringend aan na  de lessen in de gedragen" en ,,vrolijk lachen7,. 
l kapel het rozenhoedje te komen bidden voor het In aansluiting op de rozenhoedjes na  de lessen, l 
I behoud van 'een Christelijk Europa. Groots was elke werd er Zondagmorgen, 18 April, 'een Plechtige 

dag de opkomst, vele jongens zagen voor het eerst Hoogmis opgedragen, door Pater Rector en was er 
I onze schone kapel van binnen. Toen de eerste goede tot 4 uur uitstelling van het Allerheiligste. 
l berichten uit Italië kwamen zei onze beminde leraar Pater Hutjens preekte met een geluid als de donder. 
I de hoed-en-pijp man: ,,Of dat bidden ook geholpen En na de rinkelende peroratie ging het Misoffer 
I heeft, zelfs in Moskou heeft Botwinnik voor het voort, wierook en zang kringelden omhoog, en de 
i eerst een partij verloren l)". Zondagmorgenstilte glansde door de ruiten naar 
1 De fotograaf, aan wien wij zulke aangename herin- binnen- J. B. Roeland. V. 
l neringen hebben van vrije lesuren en stromende l). Overgenomen met vriendelijke toestemming 
/ regen, kwam ook dit jaar met een regelmaat als van den schrijver: ,,Handleiding tot het tappen 
1 van een Sinterklaas. De goede man trachtte ook van moppen, puntige gezegden en snedige opmer- 
i dit maal uit een troep grijnzende jongelieden een kingen, vooral ten behoeve van het onderwijzend 
I beminnelijke poep  jongeheren te maken, door de- personeel van het M.O. en V.H.O.!" 
1 gene die achterstonden als een stukje elastiek uit Van voetnoten en een inleiding voorzien door den 
1 te rekken en de voorsten in allerlei griezelige kno- heer S. I 

l 
J. R. 

I 
i l Interscholair Jeugdtournooi een geweldig succes ! 
/ Maar wat minder R's op het muziekprogramma zou beter geweest zijn 
1 Dit jaar geen pr* voor Triniteihlyceum (.kmelissen zette met z'n band de eerste schrede 

op dit pad. 
Vier uur en 'n kwartier dluurde 't muziek en decla- Woensdagavond 21 April werd in de met kaarsen 
matiegedeelte van het Haarlems Interscholair Jeugd- verlichte Renaissancezaal van het Frans Hals- 
t~umooi,  dat op 16 April in de gemeentelijke con- museum de tentoonstelling voor tekenen, fotogra- 
oeirtzaal gehouden werd. Toen de jury na afloop de feren, handwerken en knutselen enz. gesloten. 
winnaars bekend maakte, gingen de eerste, t ~ e e d e  en waarmee dan voor dit jaar het Interscholair Jeugd- 
dwde prijs naar pianist Dick Smi* (Debussy, Keflet6 tournooi weer achter de rug was. / gans lpeau) fluitist René Bauwens (Loeillet, Aria- Albert Lucas (W) ontving voor zijn ingezonden foto9s 

I Allegro) en 't koor der Rijkskweekschool (Liederen een derde prijs. Daar staan we dus met zijn 700 
van Swbelinck en Scarlatti). De hoofdprijzen voor rond een troostprijs. 
de beste declamaties waren voor Carla Hoog (An- Losse gedachte: Het zal 'een ieder verblijden te  ver- 
thonie Donk% ,,Morgenwandeling9'> en Mieke nemen bat Sancta Maria, dat a c h  nimmer, met 
Schröder (F. L. Hemkes, ,,Het kindeke van den allles wat maar naar Interscholaire zweemde, be- l Dood") moeide, plotseling wel aan 't tournooi meedeed. De 

i Het uit twintig delen bestaande programma werd in wonderen zijn de Dreef nog niet uit! 
, de tropische hitte van de stampvolle zaal (er waren Noud v. d. Eerenbeemt 4A 2. 

meer dan 500 plaatsen te weinig) vlot afgewerkt, en 
op de organisatie kan dan ook niet dát aangemerkt 
worden. We1 op het' systeem van prijstoekenning. NATURA DOCET l Zei iemand na  afloop: ,,Het is te gek om solisten, 
koren en orkesten allen over één kam te scheren OP 2 Maart vergadering van de biologenclub in  het 
en maar uit één van die drie categoriën 'n eerste schoolgebouw. Aanwezig 15 leden. Gerard Kok hield 
prijswinnaar te  zoeken. Waarom niet uit een groep een causerie over planten met projectie van door 
pianisten een eerste, tweede en derde prijs, en even- hemzelf getekende plaatjes. Onze herpetoloog, Ge- 
zo bij de moep zangers, orkesten, koren, enz.?" rard Ferron, vertoonde plaatjes van Reptielen en 
Het publiek had Jan Huizinga (3a) reeds als de Amphibieën, door hem eigenhandig en meestal naar 
beste solo-zanger aangewezen, terwijl Ben Lucas (V) de natuur getekend. Hij gaf daarbij een uitvoerig 
een voortreffelijk stukje cello weg gaf. Met het overzicht van de inheemse soorten van deze groepen. 
orkest van Max hebben zij de vanen van onze school Phnnen voor excursies werden besproken. 
moeten hooghouden. Op Zaterdag 13 Maart excursie naar de duinen van 
Wij hopen dat  deze vanen volgend jaar breder mogen de Amsterdamse Waterleiding. Als eerstelingen onder 
uitslaan. de vroeg 'ontluikende planten der duinflora ontmoet- 
Wat de samenstelling van het programma betreft, ten wij de vroegeling en de klimopblad-ereprijs, beide 
dit bestond geheel uit klassieke muziek, naast de in volle bloei. De voorjaarslucht was vervuld van de 
nodige B's (Bach, Beethoven, Brahms) stonden typische baltsroep van de wulp, waarvan wij een- 
Rachmaninoff, Grieg en anderen. Nu kan men nog maal een exemplaar, zittend op een duintop, van 
zoveel achting. hebben voor Johan Sebastiaan of tamelijk dichtbij konden waarnemen. Hoog in de 
Zudwig von B., het is ondoenlijk meer dan vier uren lucht voerden een paar buizerden hun eigenaardige 
onafgebroken aandachtig naar klassieke muziek te schroefbewegingen uit. I n  het Sprenkelkanaal trof- 
luisteren. Men kan ook 'eens te veel van het goede fen we een paartje van de wilde (eend, het mannetje 
krijgen. Zou het daarom een volgende maal niet in prachtig bruiloftskleed. Een meerkoet demon- 
mogelijk zijn ook ,eens componisten in het meer streerde voor ons vele malen achter elkaar zijn kunst 
lichtere genre in het programma op te nemen? in het duiken. Dit was %eer spannend. Bij herhaalde 
Natuurlijk komt hier de principekwestie weer om tijdwaarnemingen bleek ons, dat de vogel regelmatig 
de hoek kijken, maar zonder 'n verwoed voorstander gedurende 25-30 seconden onder water bleef. An- 
te zijn van jive sof boogie-woogie kan men toch wel 'dere waarnemingen: Heksenbezems in een berken- 
mggen 'dat een of meer stukken van een componist bosje, Gallen, Rendiermos, Zwanenmossel, Bonte 
als b.v. Gerswin leen welkomfe afwisseling zouden kraai. Dertien jongens namen deel aan de excursie. 
zijn in 'n urenlange rij van ,,long-haired music." M. 



Schoolstad 
Hoewel er over de tentoonstelling ,,Schoolstad" a1 
heel wat geschreven is in de bladen, is een kleine 
beschouwing hier toch zeker op zijn plaats. 
Wanneer we met de trein naar Den Haag en van 
het station per tram als haring in een ton naar de 
Houtrusthallen gereden zijn, kan onze excursie -b$e- 
ginnen. We stappen de erehal binnen, lopen het 
middeleeuwse plein over en draaien de eerste straat 
in. Deze straat is zeker nidt de onbelangrijkste; 
hier wordt n.l. in korte trekken de striid voor het 
Katholiek Onderwijs weergegeven, verlucht met 
foto's van belanariike figuren. We komen dan OD 
een groot plein, k a a r  deverhouding tussen schoól 
en  godsdienst wordt voorgesteld door muurschilde- 
ringen, maquettes enz. We gaan verder en passeren 
de afdeling Voorbereidend-onderwijs, waar o.a. 
een Fröbel- en een Montessoriklasje werken. Na 
enige statistieken omtrent kleuteronderwijs bekeken 
te  hebben, komen we in de afdeling van Lager 
Onderwijs. We zien de ontwikkeling van de ouder- 
wetse ,,drilschool" tot de moderne school, gaan langs 
de afdeling U.L.O. en komen via de kweekscholen bij 
het Bijzonder Lager Onderwijs. Vet een bewonde- 
renswaardig geduld geven een zuster en een broeder 
les aan blinde kinderen. We komen langs het borst- 
beeld van onze Koningin en het naar haar ver- 
noemd'e wilhelminaplein, steken het marktplein over 
,en lonen langs de afdeling van het Niiverheidsonder- 
wijs. -we steEen voor de tweede maai de markt over 
en komen bij het Land- en Tuinbouwonderwijs. We 
merken op dat de scheikunde een belang- 
rijke factor van 'dit onderwijs vormt en door middel 
van enige statistieken worden we op de hoogte ge- 
steld van de belangrijkheid van land- en tuinbouw- 
onderwijs. We wandelen verder en komen bij het 
Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs. We 
zien een leerplan voor de verschillende afdelingen 
en de mogelijkheden, die zo'n opleiding biedt. Via 
een aparte wijk van Schoolstad, waarin de muziek- 
scholen en de scholen voor Maatschappelijk W'erk 
zijn ondergebracht, berciken we het Hoger Onder- 
wijs. Deze laatste afdeling biedt veel te leren, en 
te  kijken over de geqchiedenis en de ontplooïing van 

de R.K. Universiteit, de Economische Hogeschool en 
de Priesteropleiding. De laatste straat geeft ons nog 
een beeld omtrent het resultaat van het katholiek 

i, onderwijs. Dan staan we weer in de Erehal, mét de 
overtuiging dat we een zeer interessante tentoon- 
stelling bezocht hebben. G. Kroon 4A 1. 

REDACTIE MEDEDELINGEN 
Wet Jaarboeik. 
In het vervdg aal het Jaa,rboek, dat reeds zo'n 
klein beetje begint in te burgeren, in September 
verschijnen als eerste nummer van Tolle Lege. 
Hoewel de omvang kleiner zal zijn dan 'die van de 
vorige Jaarboeken, hopen wij toch de aantrekke- 
lijkheid aanmerkelijk te verhogen. 
Dit zullen wij voornamelijk trachten te bereiken 
door de kroniek zo klein mogelijk te houden en 
verder door een keur van artikelen op te nemen. 
Voor 'deze artikelen zal t.z.t. een prijsvraag worden 
uitgeschreven. 
Het moet voor ieder een eer worden, dat in het 
Jaarboek een artikel van zijn hand wordt op, eenomen 
en dat hii zodoende behoort tot beste schriivers 
van de school. 

Prijsvaag. 
De redactie nodigt ieder, die over enig tekentalent 
beschikt, uit z'n krachten te beproeven 'op een kop 
voor de volgende rubrieken: Journael ofte Kronyck, 
Sport, Vlooienpikken en Wespensteken, Mededelin- 
gen, Uit het Kraaiennest en Uit de andere school- 
bladen. 
Inzeadinnen kunnen in de T. L.-bus worden gede- 
poneerd tot  22 Mei. 

- 
De beste tekeningen zullen worden beloond met 
plaatsing. 
De voetballer me% het doorgezakte knietje moet 
nu maar eens voor een tijdje worden geschorst!! 
Tevens willen wij de aandacht er op vestigen, dat 
men onder het ,,Kraaiennest" niet alleen het nest 
van een vogel, maar ook de uitkijkpust van een 
schip kan verstaan. 
De laatste zienswijze lijkt ons voor bedoelde rubriek 
geschikter. 

W á t  tbáck.t ome scbst 
ec k de R w t a c a b t i e  
wit tec&? 
HOCKEY. 
Interlyceaal tournooi: Evenals 
vorig jaar vertrokken we met re- 
gen en kwamen in droog weer 
aan, hetgeen aan de stemming 
ten goede kwam. Er werden zes 
wedstrijden gespeeld van vijftien 

, minuten elk. Dank zij de ener- 
gieke leiding van Pater Matla 
verlieten we het slagveld zonder 
één wedstrijd verloren te  hebben. 
Twee werden er gewonnen en de 
rest gelijk gespeeld. We eindigden 
achter het St. Janslyceum uit 
's Hfertogenbosch op de tweede 
plaats van onze afdeling. Er werd 
geen eindfinale gespeeld. 
\ALLIANCE-A. 
Aeolus Tournooi: Met 10 man 
speelde het a-elftal vijf wedstrij- 
den waarvan er drie gewonnen 
en twee verloren werden, n.l. te- 
gen G.H.C. en H.H.1J.C. Het elftal 

van laatstgenoemde club nam de 
beker mee naar huis. 
Met het Bosplan Tournooi was 
Alliance-a iets gelukkiger door 
kampioen van haar afdeling te 
worden In  de demi-finale moest 
dit elftal echter het loodje leggen 
tegen Hilversum (0-1). 
Na enkele schiftingswedstrijden 
gelukte het onze schoolgenoot Ton 
Knötschke om zich een plaats in' 
het Nederlands Jeugdelfhl te ver- 
overen. Bravo! Wie volgt? 
VOETBAL. 
Het Paastournooi van dit jaar 
werd geen onverdeeld succes, ge- 
tuige de uitslagen. 
Triniteits I-MTS I: Miet de rust 
was de score 3-1 in het voordeel 
van de MTS. Het Triniteits bleek 
evenwel niets teveel, want door 
uitstekend spel wisten Karel 
Klein, Hans Bijvoet en Jan Gode- 
rie elk een goal te zetten. Eind- 
stand 4-3. 
Tegen 'de Kweekschool ging het 
echter niet van een leien dakje. 
ooggetuigen verklaarden dat er 
onsportief gespeeld werd. Het l'e 

elftal verloor deze wedstrijdij dan 
ook met 1-0, waardoor de kans 
om in de finale te komen verke- 
ken was. 
Het %e elftal voetbalde in dezelfde 
trant. Na 'de eerste wedstrijd te- 
gen de MULO (Ged. Oude Gr.) 
met 4-1 gewonnen te hebben, 
verloor het  van de Henricusschool 
door strafschoppen wegens gelijk 
spel (2-2). 
Gelukkig blijft ons het 3e elftal 
over dat de eer van onze school 
hooghield en een ,,les best" maakt 
van dit verhaal. 
Tegen de Jeroenschool I11 won 
het met 11-0. 
Tegen de ULO uit Hillegom met 
15-0 en tegen de Henricusschool 
I1 met 4-2. Voorwaar geen slech- 
te cijfers. Hierna volgde de hal- 
ve finale tegen de Hartenlust- 
school (3-9). 
Jammer genoeg strandde het for- 
tuinlijke elftal op de l e  HBS B 7, 
waarvan het met 3-1 verloor. 
Met een plaquette #als 2e prijs 
keerde het -huiswaarts. 

G. Hooij 4A 2. 



Fa. A. F-, 6 @ h  
Gr. Houtstraat 37 b.d. Anegang, Haarlem 
Opgericht 1850 - Telefoon 11059 
Alle voorkomende reparaties worden * spoedig afgeleverd. 

l !  De Kathedraal" v. h. ,,De Eikel" 
LEIDSCHEVAART I 42,  - HAARLEM - TELEF. 17661 

BEELDEN - MISSAALS - KERKBOEKEN 
ROZENKRANSEN - DEVOTIONALIEN 

l 

Maat- en Orthopaedische 
I 

I SCHOENMAKERIJ 
I ook voor ernstige gevallen 

GERARD J. VAN KONINGSHOVEN 
WITTE HEERENSTRAAT 5 5  - HAARLEM 

R 

I Wilt U verzekerd zijn van goede kwaliteit? Dqn 
is Uw adres : I 

i ( BLOEMENHUIS ))EXCELSIOR(( 1 
/ I ZIJLSTRAAT 67 - TELEFOON 21582 - HAARLEM 1 

1 G. BRUGMAN 
Erkend Gas- en Waterfitter 

Lood- en Zinkwerker I 
Ruime keuze Sanitair 
X 

1 Tetterodestr. 52-51 - Haarlem - Tel. 15153 

E. HOMOET - HAARLEM 
KoloniaIe waren, Comestibles, Noack's 
fijne vleeswaren 
Pieter Kiesstraat 38, Telefoon 12432 

De zaak waar men prettig koopt 

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

voorheen : Annie Wigman 
Groote Houtstraat 185 - T el. 11290 

I ZIJLWEG 159 BIJ DE JULIAANLAAN I 

Smit en van Ríjsbergen 
Militaire passementen en onderscheidingen 

ZIJLSTRAAT 71 - TEL. 16963 

P. VAN NIEL 
GR. HOUTSTRAAT 90 

Parfams - LZyour 
Haarlem - Telefoon 12160 

Fa. Jacq. Frank 
JuweIier 

v.h. te Middelburg. 

Gouden en Zilveren Byonterieën 

FRANS PERQUIN 
Groote Houtstraat 162 
PRIMA ANTttRAClET 

sigarenmagazijn DE GEKROONDE MOOR 

JAN VAN DER PIGGE 
Gr. Houtstraat 8 I - HAARLEM - TeI. 12177 

Tegelhandel Intercodam N.V. 
KampersingeI 24 - HaarIem * 

Tegels voor 

Hall-, Keuken- en Badkamer- betegeling 

Schoorsteenmantels 

Wij repareren alle merken Vulpenhouders 

V& ~ ~ c w R @ ~ O & &  

Ged. Oude Gracht 108-110 
Telefoon 17165 tot UW dienst 

GOEMANS 
De Puddingspecialisten 
SINDS 1907 

G e  bmibt HAFAM's producten 

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



/ Fae B. Paanakker 6 Co. 1 
ALLEEN 

ANEGANG 23 

N.V. Hemiga E* Wnthrich 
HAARLEM 

Centrale verwarming 

Jo hnson olie branders 

Electriciteit 

Moderne bliksemafleiders 

H e t  juiste adres voor prima schoeisel 

OPGERICHT I 848 I I 

( Voor GAS, WATER, en ELECTRICITEIT I 

I 

,TECHNISCH BUREAU 

THEO BONARIUS 

%s 
I 

Soendaplein 34 2 TeSef. 13783 - Haarlem 

Postzegelhandel 

P. DE VRIES N.V. 
Grote Hoytstraat 160, Haarlem 

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

Stoom-, 
was-. en Brouwers 

. - 

strijk- vaart 58-60 
inrichting TeI. 16504 

wan solide kwaliteit  

G e n .  Cronj6straat 6 1 

TAXI ? 

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

I GROTE HOUTSTRAAT 124 
HAARLEM - TELEF, 20033 l 

r is maar één roep 
over BALM'S VISCH 

,VERRUKKELIJK' 

Ingevolge papiertoewiizing B.P.P. 3414 verschijnt 
deze uitgave maandelijks en is de omvang van 
dit ,nummer 12 pagina's, formaat 21 x 27 cm. 
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