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ade van de Chaos 
;$I 

God schiep de zeeën, de sterren en de aarde; N u  lig8en de slapelden verlaten. 

A l s  climax van Z y n  wil  schiep God den mens, Wy dachten, dat'het t y  was gekeerd. 
die in z y n  ziel de ademtocht bewaarde Maar de vreemdeling God wordt buiten gelaten 

van het paradys, geschapen naar Z j n  wens. en wy hebben nog niets geleerd. 

D e  heraut van de hoogmoed heeft z y n  trompet gestoken, D e  wereld wil stelsels, nieuwe syst&~en, 

en Adam viel en de wereld viel met hem. mensen worden gehanteerd als buit; 

Waar  voor altyd Gods orde werd verbroken, leuzen, die alle zekerheid ontnemen 

verheft de chaos z y n  metalen s t e a .  groeien tot een cacophonie van geluid. 

Legers marcheren in compacte dromm&, IMaarheid word door leugen verdreven; 

twintigjarigen roeien elkaar uit, zonde word niet meer als zonde geteld; 

op kerken en huizen regenen bommen, leeghoofden worden tot goden geheven, 

tanks worden door tanks gestuit. men ligt in aanbiddin~ voor een voetbalheld, 

Oorlogsleiders confereren, Velen varen als platioomde schuiten 

het wereldgeweten wordt verguisd, .zonder enigen dieligang op de levenszee; 

mensen die zich in doodsnood verweren; z y  nemen van het goede en schone daarbuiten 

men spreekt recht met een pantservuist. slechts een vage herinnering m e e .  

.A1 z y n  we nu in eigenwaan ontspoord 

en is de wereld in klater80ud vérloren, 

God sprak het eerst en spreekt het laatste woord, 

wanneer uit chaos de orde wordt herboren. 

Helsloot Va, 

L. 
L- . , . < .  , . mm. 



5 en 6 Mei : TOURNOOI EINDHOVEN 

Zilveren Wisselbeker 

Martin de weiisr de beste VOOT onze Hockeuersl 
improvisator dér 3 schobn Venlo-voetbaIIers met 2-1 verslagen 
Om 8.15 uur, een kwartier te laat, vertrok onze bus 
vanaf de Zijlweg, nagestaard door een gedeelte van 
de kloostergemeenschap met Pater Distel O.E.S.A. 
aan het hodfd. De reis, die zo voorspoedig begon 
werd reeds na 26 k.m., wegens pech, oniderbroken. De 
hele bus toog op onderzoek uit en na dit intermezzo 
reden wei verder alsof er niets gebeurd was. Insiders 
verzekerden ons dat de rem vast gezeten had. . . 
Na enige aanmoedigingen zette Kees v. d. Heyden 
bedeesd de kleppen van zijn pierement open waar 
uit een overdadig geluid voor het grootste deel te- 
recht kwam in het oor van pater Vandalon. 
Bij het aanschouwen van a 30 opengesperde kelen 
bleven de eenvoudige inboorlingen uit het Hollandse 
polderlandschap ons als aan de grond genageld na- 
staren. Zo tufte dit hopie Haarlem's lawaai 'door 
Utrecht. De brug bij Vianen stoomde voor ons neus 
open en 'daar de chauffeur er uiterst weinig voor 
voelde om met buq en al de golvende baren te trot- 
seren drukte hij onverbiddellijk de voekrem in. Van 
het nu volgende gedeelte der reis weten Uw verslag- 
gevers weinig af. Zij sliepen.. . .... 
Wij kwamen pas tot onszelf toen, onder oorverdo- 
vend lawaai, dampende dekschalen ter tafel werden 
gebracht. Na zich op uitbundige wijze tegoed gedaan 
te hebben aan het voortreffelijke maal, zagen wij de 
Trinitariërs hun muzikale en vitale neigingen bot- 
vieren op 8 (acht) piano's, 3 biljarten, een tafel- 
tennisspel en voet- en hockeyballen. Wij bemerkten 
dat de angstpsychose onder ade Eindhovenaars, bij 
het gadeslaan van enige tientallen Haarlemmers 
met rariteiten op hun hoofd, langzamerhand over- 
ging in een afwachtende houdi-~g. 
En zo begon de eerste wedstrijcd waarin het enthou- 
siast spelende Eindhoven in de laatste minuut gelijk 
wist te maken tegen Venlo (1-1). Dit zou later in 
het voordeel blijken te  zijn voor ons hockey-elftal. 
Nu volgde de voetbalwedstrijd Haarlem-Venlo. Wat 
kon 'de Venlo-keeper anders doen dan uit visssn 
gaan toen Jan  Goderie met een afgemeten schot de 
bal in het net joeg (1-0 voor Haarlem). De over- 
winning stond al bijna vast. Toch zorgden de Venlo- 
naren ook voor gevaarlijke aanvallen die onze 
Haarlemse harten sneller deden kloppen. Doaf een 
misverstand in de achterhoede van Venlo scoorde 
Karel Klein. Dit was de laatste goal voor het Trini- 
t e i t~ .  Venlo redde nog de eer 'door de stand op 2-1 
te brengen. Hiermee eindigde deze wedstrijd in een 
volkomen verdientde overwinning voor Haarlem. 
Alles scheen van een leien dakje te gaan. Onze 
hockeyers stormden al weer in het perk om hun 
krachten te meten met het gevreesde Venlo. Reeds 
na  enkele minuten drukte Knötschke de bal in 'de 
goal. Hierna volgde Noud v. d. Brandt met een zuiver 
hard schot. Venlo werd volmaakt overspeeld. Zij 
had echter al een wedstrijd achter de rug die er 
niet vreemd aan geweest zal zijn. 
Uit een van de vele en goede combinaties tussen 
Frans en George Herbermann, wist eerstgenoemde 
nog voor de rust de scoren. Na de rust speelden de 
Trinitariërs in eenzelfde ,tempo. Venlo kwam er niet 

aan te pas. Haarlems achterhoede was de toestand 
meestelr. Frans Herbermann sloeg nog eenmaal hard 
in en Jos. B,ekkers maakte een eind aan de wed- 
strijd met een taktische schuiver (5-1). 
's Avonds werd in een stampvolle aula de wedstrijd 
in welsprekendheid gehouden. Voor de pauze waren 
de lezingen, en als eerste kwam Marjo v. d. Berg 
(Venlo) aan 't woord met ,,Heldenverering9'. Zoals 
de titel reeds zegt ging het over 'de held en zijn 
verering. v. d. Berg hield er enkele revolutionaire 
ideeën op na; zo vond hij b.v. de Ruyter en Tromp 
geen helden. Zijn plaats werd daarna ingenomen 
door Hans Gruiters (Eindhoven) die op een Bran- 
diaanse manier sprak over ,,Publieke opinie". 
Tenslotte kwam Ton Schlatmann (Haarlem) mletj 
,,GemeenschapsgemdachteV. De jury meende de prijs 
voor de beste lezing te moeten uitreiken aan Hans 
Gruykrs' ,,Publieke Opinie". Dit is een wonderlijk 
besluit, daar er als voorwaarde van mededinging 
een lezing gevraagd werd en ,,Publieke Opinie" was 
geen lezing, doch een speech. Bij de voorschifting 
van Cassaciacum heeft men zich streng aan dez? 
voorwaarde gehouden, de lezing van Martin ,de 
Weyer werd toen wegens speech-allures terzijde ge- 
legd. Wij hadden gehoopt dat iedere school deze 
voorwaarde zou opvolgen, doch we blijken ons vergist 
te hebben. Toen iemand uit de zaal tijdens het debat 
over dit onderwerp begon, werd zijn opmerking als 
niet terzake doende genegeerd. 
Na 'de pauze gingen de improvisatoren voor de bijl. 
Als eerste kwam Martin de Weijer met ,,Schoolclubs" 
een dankbaar onderwerp dat hij uitstlekend behan- 
delde en dat hem dan ook als beste improvisator uit 
de bus deed komen. Na hem sprak G. Bossers (Eind- 
hoven) zenuwachtig over ,,Hobbies9' en H. in 't Veld 
(Venlo) over ,,Mens en natuur). De laatste improvi- 
satie was soms niet geheel te volgen. 
Nadat dus alle mededingers aan het woord waren 
geweest trok de jury zich terug in een geheim kabi- 
net en beraadslaagde tot 'diep in de nacht. Het on- 
geduldig wordende publiek werd door een aantal pia- 
nisten (,,Eindhovenu speelde Chopin, maar ,,Haar- 
lem" begon tot ieders ontzetting (? )  te swingen) 
zoet gehouden. Toen dme jury tenslotte eensgezind 
weer voor de dag kwam en bovenstaande uitspraak 
had gedaan, werd de bijeenkomst gesloten.. . . 
Zwaar lag de nacht over het uitgestorven Eindhoven. 
Als een massief blok tekende het ,,Augustinianum" 
zich af tegen de donkere hemel. Een deur ging open 
en de uittocht naar 'de diverse gastkwartieren be- 
gon. De nacht verliep verre van rustig. Er werden 
broeken aan kampen gehangen en een uwer redac- 
teuren werd in  de duisternis van de nacht met een 
pistool bedreigd. Na afloop kregen wij tal van ver- 
halen te  horen over angstige diebollen-dromen, 
vergrootte pupillen in spookachtig licht, escapades 
in zinken dakgoten, en wat dies meer zij. 
De tweede dag, Hemelvaartsdag, zette in onder een 
stralende zon. Na de Mis gehoord te hebben in de 
kapel van het college stond al weer de eersbe voet- 
balwedstrijd Eindhoven-Haarlem . op het program- 



ma. Het werd geen 'denderende wedstrijd. Keeper 
Mudde, die zich overigens uitstekend weerde, kreeg 
het zwaar t e  verduren. Ditmaal was Joosten de man 
die de eer van ons lyceum hooghield. Zijn tweede 
goal werd jammer genoeg om onbegrijpelijke rede- 
nen afgekeurd. Onder hees gejuich sleepte Antenor 
(Eindhoven) de overwinning in de wacht. Wij lie- 
ten ons vertellen door een gymnasiast, (die het we- 
ten kan) dat Antenor een 3e rangs Griekse held 
was. Voor lde waarheid deuer bewering staan wij 
echter niet in. 
Over de hockey-wedstrijd Haarlem-Eindhoven valt 
weinig te  zeggen. Het was een nare wedstrijd. We 
moeten het bekennen: Eindhoven speelde onder het 
,,Antenor-gegil" enthousiast, Haarlem slecht. Onze 
achterhoede voorkwam een debacle. Eindstand 0-0. 
Meer hadden we echter ook niet nodig om de vurig 
begeerde beker i n  ons bezit te krijgen. . 
Ook de laatste wedstrijd van dit touinooi Antenor- 
Gnoothi Kairon (volgens mensen die het weten 
kunnen betekent dit: ,,Ken het juiste ogenblik") 
eindigde in  een gelijk spel (111). Venlo was zeker 
in de meerderheid en de penalty wegens {duwen te- 
gen dit elftal was een absolute fout van de scheids- 
rechter. Door dit gelijke spel ,was ook het laat- 
ste kansje voor onze voetballers verkeken, waardoor 
de bittere pil nog moeilijker was te slikken. Eind- 

hoven was nu de beker-winnaar van voetbal. 
Na de ~gloeidvolle rede van de Eindhovense rector en 
bedankjes voor de bekers werd het ,,time to say 
good-bye". 'n Regen van serpetine daalde neer op 
de vertrekkende Haarlemmers, die innerlijk diep 
bewogen hun auto binnenwankelden. 
Het eerste deel van de reis naar huis kenmerkte zich 
door een gezellig gekrijs naar koffie. Na ons hal- 
veywege hieraan gelaafd t e  hebben, werd de reis 
voortgezet en tevens ,,'n potje met vet op de tafel 
gezet". 
Om 9 uur zagen we onze geliefde bloemenstad, bij 
het licht der ondergaande zon, op ons toekomen. 
'n Uur later vertel'den de meesten van ons opgewon- 
den verhalen over piano's (8 stuks en 'n vleugel), 
overwinningen en nederlagen onder ,,bloed zweet 
en tranen". We warten weer thuis. 

Naschrift. 
Het komt ons zeker niet overbodig voor om de ge- 
hele schoolgenieenschap van het Augustinianum en 
de ouders van externen, die zo welwillend waren 
onze jongens slaapgelegenheid te verschaffen, te  
bedanken, uit naam van allme Trinitasiers die bij 
hen genoten, van de hartelijke gastvrijheid en pret- 
tige dagen. 

Nmd v. d. Eerenbeemt. 
George Hooij. 

Donnng, dong. . . . dong! 
Aan een der onderste takken van een armetierig 
boompje, dat aan de grote weg staat, hangt een 
grote gong. Het grote bronzen gevaarte met ,de eer- 
biedwaardige bult er op doet het boompje buigen 
onder zijn gewicht. Een halfnaakte koeli staat er 
hij zich in  het zweeb te slaan, want bet  is zeer, zeer 
warm. En elke keer als hij de knuppel op de bult 
doet neerkomen golft het geluid in een langzaam 
diminuendo over-de padi-felden en de verspreide 
kam~onas  uit en zingt rond tot wiid in de omtrek.   een zuchtje, hoe gering ook, doet de weelderige 
flora, die door de ondergaan- 
de zon rood gekleurd wordt, 
ook maar even bewegen. Nog 
even en de koperen ploert 
zal achter de bergen ver- 
dwijnen. . 
Dong.. . dong. . donnnggg! ! ! 
Het zou druk worden op de 
lelang, want "de eigenaar van 
de te  verkopen boedel was 
rijk en had een groot nieuw 
huis met echte meubels. Het 
was de Engkoe-Demang. Er 
was hem helaas een ongeluk 
overkomen, vandaar deze 
ventdutie. 
Het verhaal had in Mocara- 
Boengo veel stof doen op- 
waaien, want de Engkoe-De- 
mang was een zeer geziene 
figuur. 
En nu zou er dan lelang ge- 
houden worden. 
De gong zwijgt. Hij heeft 
zijn plicht gedaan en. . . . 

(Cliché Haarl. Dagblad) 

OP WEG NAAR DE LELANG 
. . . Benedenstraat te Batauia . . . 

alle mensen waren al lang vair het gebeuren op de 
hoogte gesteld. Het is geen geringe zaak, zo'n lelang! 
Het slaan van de gong is: maar een loos ceremonieel. 
Het is nu geheel donker. Op het voorerf staan ver- 
schillende venters, die,  bij een walmend oliepitje 
allerlei merkwaardigheiden staani te bakken, te 
braden, te  roosteren, t e  koken of te  poffen e n  ze 
U voor slechts enkele centen verkopen. Ook deze 
mensen varen wel bij gelegenheden als dew. En, 
het moet gezegd worden, dit is hun goed recht; ook 
bij ons immers op de kermis zijn een zuur- en nou- 
gâtkraam onontbeerlijk. 



Als de eigenlijke verkoop begint, stromen de koòp- 
lustigen en nieuwsgierigen, mannen en vrouwen, 
volwassenen en zelfs kinderen, in dichte drommen 
de talrijke ingangen, die een Indische woning alzo 
bezit, Wnnen als een zwerm bijen. Dan zoekt een 
ieder een of ander papiertje om er ,,notities" op te 
maken. Dat ,,notities3' kan met een korreltje zout 
genomen worden, daar het ,,dik doen", ae inlander 
in, het bloed zit en omdat het papiertje maar voor 
de ,,show" is. Aksie noemt hij dat. Er zijn maar 
weinigen die werkelijk wat te noteren hebben. De 
vendu-meester steekt een antieke koperen olielamp 
boven de hoofiden uit en roept: ,,Siopa moelai?" 
(wie begint), terwijl hij op uitdagende wijze rond 
ziet. Wat gegichel. Ergens klinkt een geluid alsof 
iemand op de grond spuwt, wat ook wel zo zal zijn. 
Aarzelend zegt een Hadji op zijn papiertje kijkend: 
,,Tiga (3  gld.). 
,,Siapa tambah?" dondert de venldu-meester. Hij 
voelt zich de ,,held van de avond". Trouwens, met 
zijn echt polshorloge, zijn lefsnor en sonkok (Mok, 
hoofddeksel)' ziet hij met minachting op de m, "nsen 
neer. 
De stilte wordt verbroken, men gaat tambah (bie- 
den) Tiga-stengah, ampat, ampat-stengah.. . . stilte 
Satoe kali (een maal, doea kali (andermaal) Soedah! 
(verlrocht). Voor Hadji Raden Mas. Zo volgt het ene 
artikel na  het andere. Er wordt machtig veel met 
aksie-papiertjes geschermd. Overigens heeft men 
niet te  klagen. De verkoop (gaat vlot. Boven de brod- 
delende mensenketel wordt nu eens een kris, een 
wandkleed, een lampetkan ten verkoop omnoog ge- 
heven, dan weer een konijn, een kip, en andere 

Uit andere schoolbladen 
Deze keer zuilen we beginnen met een paar felici- 
taties en wel aan 'de Redactie van ,,Bint" van het 
Bisschoppelijk Cdlege te Sittard en aan de Redactie 
van ,,De Lyceumkrant" van het Kennemer Lyceum 
in  Overveen. 
Allereerst de Red. van ,,Bintw onze hartelijke geluk- 
wensen bij het verschijnen van het eerste nummer 
van haar geheel vernieuwd Collegeblad. Ook de ini- 
tiatiefnemer, onze oud-leraar Drs van Loenen, pro- 
ficiat! Het frisse uiterlijk en de inhoud van dit eerste 
nummer beloven veel voor de toekomst. 

Vervolgens onze gelukwensen naar de Red. van 
,,De Lyceumkrant", die onlangs de twintigste ver- 
jaapdag van haar blad vierde. 
Artikelen van de oud-rector, van de rector en van 
Anton van Duinkerken geven aan dit nummer een 
glans, een twintigjarige waardig. 
Op de voorpagina zien we een foto van ,,Die Haar- 
lemse Musyckamer o.l.v. onze oud-leerling A. Kaart, 
die op het Kcennemer een serie concerten gaf, die 
zeer in de smaak vielen. 
Naar aanleiding van het feit, dat het Aprilnummer 
van de ,,Barpoen" van het Ignatiuscollege geheel 
e n  al was gewij,d aan twee zaligen der Jezuïeten- 
lorde, die onlangs werden zalig verklaard, schreef 
,,Spectator" in het volgende nummer een paar ty-  
perende regels, die we gaarne hier laten volgen: 
,,. . . .'s Middags kwam er een Harpoen uit, dit keer 
niet als ,,Orgaan van ons College", maar als orgaan 
der Jezuïeten, hegeen vrijwel hetzelfrde is ... . . "! ! 
Tot slot nog een kleine bloemlezing uit ,,Alliance 
Nieuws", a uit een verslag over het Aeolus-Tournooi in 
Rotterdam: 
Nimmer zag ik ons elftal zo keurig spelen als op 
deze dag. Liesje, die de spilplaats bezette, leidde 
haar elftal met grotte zekerheid naar de eindover- 
winning. Helaas werd deze niet bereikt. . . . "! ! 

J. van Daal. 

merkwaardigheden die blijkbaar onmisbaar zijn in 
een huishouden als dit. 
Alle artikelen getuigen van een bijzondere soort 
smaak. Zoudt U, lezer, bijgeval een schilderij in huis 
willen hebben als één, waiardp een geit, die een 
handstandje naast een vaas exotische orchideeën 
maakt, staat afgebeeld? Of zoudt U genegen zijn 
een gele Lou Bandi hoed met 9 rose linten, te dra- 
gen als ge zomers een kuiertje gaat maken? Mis- 
schien voelt U iets voor een hoofddoek met draken 
er op of een horlogekettin,g met tijgerklauwen er- 
aan. Of Zondt ge Uw vrouw willen verrassen met 
een Japans servies met grote wonderlijke goud, 
groen, oranje, geel, paars en blauw gekleurde bloz- 
men er op, waarvan uit elk bloemenhart een erg 
waterhoofdig bazuingeltje U met naïeve loddw- 
ogen aangaapt? Neen, nietwaar! Maar wat zou ons 
dat? De inlander vindt het wel mooi en het hoort 
bij dit wondere wereldje van grote kinderen. Het is 
hun speelgoed. 
Wat is er nu aan de beurt? 0 ,  een werkelijk aller- 
aaildigst valiesje. Vanuit een andere kamer roep ik: 
,,Anam roepiah!" (6 gld.) Een luid gejuich beloont 
mijn hartelijke zet. Met de nieuwe aanwinst baan 
ik mij een weg door de zwetende, schreeuwende 
mensenmassa. 
Later in Holland herinner ik mij weer dat schone 
'elang-feest met zijn handstandgeit-portretten, 
notitie-papiertjes en meer van die twijfelachtig- 
heden. Maar hoe zou ons Indië er uit zien zonder 
{dat alles? 

l) Verkoping. 
Jan  Huizinga 3a. 

O, leer mij stil, steeds stiller te zijn, 
z i e l  en mijn C o d ,  dien ik verkoos. 
O, maak mijn Ziel  als de rustende zee,  . 
als het zwijgende woud immer geruisloos. 

O, maak mij stil als de heilige nacht, 
als de grote, de eeuwig liefde. 
Ik dorst naar vrede, naav rust, 
het verloven gevecht met wat griefde. 

O. leer mij stil, steeds stiller te  zijn, 
om de inensen te  leren begrijpen, 
B o e  mij gevoelen het zwijgende lot, 
van der mensen verholen vergrijpen. 

In stilte slechts spreken de zielen ons toe, 
het awijen onthult ons haar diepte. 
mij schijnen de stemmen der liefde een roep, 
stemmeiz van hartstocht naar rust en naar liefde. 

0, leer mij stil, steeds stiller te zijn, 
&er en mijn C o d ,  dien ik verkoos; 
O, maak mijn Z ie l  als de rustende zee,  
als het zwijgende woud. immer geruisloos 

Ndar MARIUS 
MARIA HERBERT 2 4 1948 



Het verhaal van de maand I 
Van Lijken en Gidsen 

Paasvacantie zijn wij naar het 

week bij onm neven gelogeerd. 
we toen met één neef naar de 

erk van Thorn gefietst. Tip voor 
'n klein Limburgs dorpje aan de 
wij op onze tocM naar en door 

! . . . . Hartenvrouw! l !" gilde de ta- 

de waard. Door 'dit woord schenen 

er viel althans een griezelige stilte 
ogen der inboorlingen in onze rug- 
is een erg onbehaaglijke gewaar- 

eerst reactie was dan ook terloops 
shirt  soms uit onze broek kwam. 
ltde intussen ergens-onder-in-de- 
sigaar, achter een deur die blijk- 

rivévertrekken leidde dreinde een 
het doodstil. 

,,We'wiIlen wat drinken" zeiden wij de stilte ver- 
storend De herbergier zei dat-ie-dat-al-gedacht-had 
en stak de sigaar op. Een iucht van schroeiend 

'haar  verspreidde zich door 't vertrek. ,,Geef maar 
bier", zeiden wij, ,,gewoon bier.. . ." de rest ging 
verloren in een vreselijk gekrijs dat nu van achter 
de deur-naar-de-privévertrekken opsteeg. Ket was 
blijkbaar tot het 'dreinende jochie doorgedrongen 
dat hij met zachtheid geen *gehoor zou vinden, zo- 
dat hij nu uit een ander keelgat begon te tappen. 
De waard blies eerst teen hele hoop vieze rook uit, 
legde zijn stinksigaar op "n kop koffie en verdween 
achter de deur. Eer'st hoorden we niets dan een in- 
gehouden hees gefluister, dan weerklonken er echter 
enkele doffe slagen, waarop het jochie prompt alle 
registers opentrok en de flessen op de tapkast be- 
gonnen te  wankelen. Toen verscheen d~ sigaren- 
roker weer en deelde ons tijdens het neerrollen van 
zijn mouwen mede dat we in )de tuin moesten gaan 
zitten, dan kwam het bier vanzelf. Hoewel we dai 
laatste in twijfel trokken gingen we naar de tuin, 
waar het echter óók druk was. Overal zaten mensen 
om de beurt. ,,Ja.. . . hier!" en ,,Afrekenen!!" te 
roepen. Ook wij zetten ons en riepen mee. Eindelijk 
kwám heb bier. Het werd gebracht door een dunne 

ijle juffrouw met vieze rode krullen. Láter zagen 
we haar geregeld met een blad vol glazen naar de, 
in  het centrum der mensenmenigte gelegen, put 
snellen, om water bij het bier te doen. Plotseling 
ging op een totaal onvertvachtc plaats in de wand 
een luikje open, en zagen wij het welgedane gczicht 
van de waard, die met luimder stemrne m het Lim- 
burgs riep: ,,Bezoekers vooi* de kerk kunnen te- 
recht!" Alle mensen begonnen nu wandelstokken, 
boodschappentassen en kinderen op te  pakken en 
togen in optocht naar  de kerk. Ook wij volgden de 
roepstem der kudde en sloten ons aan. Bij de kcrk 
gekomen gebeurde er eerst een hele tijrd niets, 
daarna wéér een hele tijd. Toen kondigde echter 
trompetgeschal de Lomst van onze gids en begr- 
leider aan. Om de een of andere mysterieuze reden 
zijn gidsen nooit erg met  mannelijk schoon begif- 
tigd, deze tarte echter alle beschrijving. Hij had 
den snor en een broek 'die, wanneer de gids liep, 
aan de achterkant gezichten trok tegen de bezoe- 
kers. Afijn, we trokken dus en masse naar  de kerk- 
deur die met veel overbodig sleutelgeiammel geopend 
werd. Het eeiste wat neef en ik zagen toen we bin- 
nen waren, was een benige oude-mannenhand die 
mysterieus onder onze neuzen zweefde. Op onze 
vraag of deze hand ook tot de merkwaardigheden 
der kerk behoorde antwoordde 'de gids die er aan 
vast bleek te  zitten: ,,Kwartje Heren!", Uhmpruf!" 
zeiden wij, ,,Op dat bord staat 15 cent!" ,,'n dub- 
beltje veur meen", lispelde de gids. Wij zeiden ,,Oh", 
en betaalden. .Toen waagden we ons in de ingewan- 
den der kerk, voorop de gids, erg van zijn waardig- 
heid bewust, en mét de knipogende broek. Dan een 
heleboel met zakjes zuurtjes ritselende mensen, 
dan wij. 
De gids begon met te verklaren dat de kerk héél 
oud was Toen wij van deze verbazingwekkende ont- 
hulling bekomen waren, bleek de griisaard verdwe- 
nen te  zijn. Grote consternatie. Kleine kinderen 
begonnen ,,Ik wil naar huis" te roepen. Dan kraste 
de stem van onze geleider: ,,Kom 'd'r maar in, pas 
op veur 't krapke". Hij bleek ons reeds te zijn voor- 
gegaan in de grafkelder. Deze was opwindend. Vó1 
gebalsemde lijken. Wij hóuden van gebalsemde 
lijken. Rij 'n beeld van St. Sebastiaan dat vol gaat- 
jes zat, informeerde neef of ze soms per vergissing 
inplaats van met pijlen, met houtwormen geschoten 
hadden. Plotseling hoorrden wij een ezel bqlken. 
Toen een ieder naar het #dier begon om te  zien, 
snoot de gids beschaamd z'n neus en hield op met 
lachen. 
Zo ging het verder: mummies, beelden, grafstenen. 
Op het laatst werd het erg saai en begon er een 
gedrukte stemming te  heersen. Hoe langer hoe meer 
kinderen begonnen te  zeuren dat ze moe waren en  
werden door Pa  gedragen. Het was als had de gids 
hierop gewacht; fluisterenrd deelde hij ons mee dat 
we nu aan de schatkamer kwamen. Onze leden 
strekten zich, iemand begon te zingen. Vooraf ge- 
gaan door 'de knipogende gidsenbroek huppelden we 
opgewonden naar #de schatkamer. Aan de  ingang 
bleef de broek halverwege in 'n knipoog steken, om- 
dat zijn meester stil hield om de toegang tot 't hei- 
lige !der heiligen voor ons te  openen. ,,De Schatka- 
mer"! siste hij nog éénmaal. Dan zwaaide de deur 
open en een vertrek waar het erg naar wierook en 
kaarsenstompjes rook, en  waarin we één emmler, 2 
bezems en 'n kapotte knielbank sagen, vertoonde 



HET GRIEKSE DRAMA 
Wanneer de mens er het eerst toe is overgegaan 
zijn eigen gedachten- en gevc\elswereld aanschou- 
welijk vuoi- te stellen in zijn heftigste uitingen, op 
het toneel, wie zal het ons zrggcn? Vast staat 
echter, dat het drama bij de Grieken iii .,eer hoog 
aanzien stond en de grondslag is geworden voos ons 
Eu?,opces toneel. Voor de bu%r,enstaander, die een 
Grieks drama in vertaling te 1~7en krijgt, is het 
misschien onbegrijpelijk, hoe men drie urcn lang 
ademloos l-on toekijke'? bij een treurspel, waarvan 
een ietder de inhoucl reeds bekend was en de dialo- 
gen dowspekt waren met ack- cn wrenocpcn. Voor 
diegene echter, die iets versiaat van de Griekse 
geest, vcrtegenwocrdiyen de tragediëil de hoogte- 
punten uit de klassieke c u h u ~ r .  
Het drama, zoals dat o:gstrecks 400 v. Chr. was ge- 
stabiliseerd, had een lange ontwikkelingsgang door- 
gemaakt. Oorspronkelijk ontstaan als koorzang bij 
Bacchus' boltkcnfeest - immers t.-age-lie betekent 
bokkenzang - waari-I c.e val van een Ceroos werd 
bezongen, splitste men het ene koor weldra in twee 
reien, ieder onder een choriarch, die de twee mach- 
in het mensenleven, het goed en het kwaad, be- 
zongen. Al spoedig voerden de koorleiders een ge- 
sproken dialoog en bezongen ide koren, ieder vanuit 
haar gezichtshoek, bet gesprokene. 
In  de o:itwiltkeliiig, die hierop volgcie, werd de taak 
van het koor stecds meer op de a c h t e r g r ~ ~ d  ge- 
schoven, terwijl h ~ t  aantal spelers werd uitgcbveid, 
eerst mot een iritagonist, tot wien de beiile koor- 
leideis zich wendden en daaras met steeds zndpren, 
totdat het drama eindelijk zijn volmaakste vorm 
en tevens zijn hoogste punt bereikte bij Sophocles. 
Door Aristotels tenslotte, de grote Griekse isrijsgeer, 
zijn aan dc hand van dc beste stukken de regels op- 
gesteld, waaraan een drama moest voldoen om tot 
de hoogste grand van technische volmaaktheid te 
geraken. De meest bekende hicrvaxi zijn de drie een- 
heden: van plaats, van tijd eri van handeling. 
Volgens deze voorschriften moest alies spelen op één 
plaats en zich voltrekken binnen 24 uur, terwijl 
alle handelingen op de hoofdzaak gericht moesten 
zijn zonder hinderlijke afleidingen. 
Deze eenheden zijn ook bij de treurdichters van de 

classicistische tijd streng in acht gelomen. 
Wie lust heeft leze er Vondels inleiding op Jeptha 
voor na! 
Dat de koren ten laatste, zo bij Euripides, een zeer 
ondergeschikte rol vervulden, hoewel zij toch oor- 
spronkelijk alléén het drama uitmaakten, vindt 
waarschijnlijkk voor een groot dcel zijn oorsprong 
in de zeer individueele geesteshoudiiig van de Griek. 
Ook zonder de uitweidingen en de rijke lyriek der 
koren begreep de Helleen de diepe zin van het dra- 
ma, een zin, die, hoe verscheiden de stukken ook 
mogen schijnen,'steeds dezelfde was en het Griekse 
levensbeeld samenvatte: Het lot is machtiger dan 
de mensen. Onder talrijke variaties in de mond 
van vela personen klinkt het somber alle drama's 
door. Daarom vinden gewone mensen nooit een 
hoofdplaats in de dramatische litteratuur; de per- 
soon, die door het Lot ten verderve werd gevoerd, 
moest groot en machtig zijn, om diep te Ituilnen 
vallen 

,,Wat is de mijne een val". 
(Gerard v. Velzen-Hooft) . 

Bij het grootste, menselijkste drama van Sophocles 
komt Oidipous, die zonder schuld in misdadige toe- 
stand leeft, stap voor stap tot inzicht in de wer- 
kelijke toestand en ziet tenslotte hoe het Lot hem, 
ogenschijnlijk een gelukkig vorst, reeds van het 
begin af in haar greep had. 
Ook de moderne toeschouwer ziet met intense be- 
langstelling de geestelijke actie en wederactie aan, 
van de vloek op Thcbe af tot aan de zelfmoord 
van Sokarte. Niettegenstaande c'e weinige uiterlijke 
handeling, de rijke, dichterlijke taal, die het moeilijk 
maakt de draad van 'een betoog vast te ho~~dien en 
de daarin uitgedrukte levenshouding, die ons vol- 
komen vreemd is, hebben de Griekse tragoediën n8 
de vele eeuwen, die er verliepen sinds hun opvoering 
in de Griekse theaters, niets van hun verheven 
schoonheid en levenskracht ingeboet. Dank zij onze 
gymnasia zijn namen als Aeschylus, Sophocles en 
Euripides voor velen geen holle namen, maar ver- 
tegenwoordigers van een brok klassieke schoon- 
heid, di-: - goddank - de onze is! 

Mi. de Weijer, Va. 

zich aan onze ogen. Er werd een duidelijk zichtbare 
deining onder de bezoekers merkbaar, achter in de 
rij 'klonk een rauwe kreet: ,,Geld terug!" Gelukkig 
lag de schatkamer nog een deur verder en was 't 
'r tóch wel aardig. Bij het bezichtigen der eeuwen- 
oude kasuifels gebeurde er echter iets onaange- 
naams. Toen we ook de laatste mottenkolonie be- 
zichtigd hadden, ging de gids ze weer in de kasten 
hangen, waarbij wij hem behulpzaam waren met 
het sluiten der deuren. Toen we echter de zevende 
kast gesloten hadden, misten we opeens onze be- 

' jaarde geleider. Uit kast numm& vijf klonken 
echter allerlei door misgewaden gedempte, boze 
woorden. Met rode hoofden bevrijdden wij hem en 
zeiden dat iedereen zich wel eens vengistte. l). 
En zo kwamen we dan aan het einde van de rond- 
gang. 't Was allemaal erg oud en historisch, maar 
toch ook wel erg saai en vdrvelend geweest. 
We gaven 'de gids 'n hand en haalden onze fietsen 
op. Toen we langs de kerk reden, ging de gids juist 
met nieuwe slachtoffers naar binnen. Wij knipoog- 
den tegen de broek en vertrokken. 

Nould v. d. Eerenbeemt 4a2. 

l) '~Avonds in bed schoten ons tal van snedige 
gezegden te binnen, maar toen was 't te laat. 

UIT HET KRAAIENNEST 
GEBOREN: 21 April: Ernst, zoon van de Heer 

en Mevrouw van der Storm-Stumpel, 1 

Nijmegen. 
25 April: Gemhia, dochter van de Heer 
en Mevr. Timmer-Schumacher, Leiden. 

6 Mei: Leny, dochter van d2 Heer en 
Mevr. Holt-Kerstholt, te 's-Gravenhage. 

VERLOOFD: Jos. Jansen en Herman Kahman. 
Maria Gribling en Kees Smit. 
Bep Thoolen en Joop Huyzer. 

GETROUWD: 10 Mei: Fien Knuppe met Jan 
van Iersel. 

13 Mei: Sabine Wust met Frits Seveke. 
Corrie Overduin met Gé ~ ù k e s .  

17 MEI: Wim Wijnne legde de Kloostergeloften 
af in de St. Adelbertus-priorij te Egmond 



DE TIEN- SCI JOLEN-TOCHT (NO. 7 en 8) 

Dr. J. THIE 
Rector L o r e n t ~ l ~ c e u m  

(Cliché Haarl. Dagblad) 

HET LQRENTZ-LYCEUM No. 7 
,,Ik zal eens zien!" zeide de concierge. Hij bukte zich 
diep en keek onder de deur door. En inderdaad: Dr. 
Thie, de vriendelijke rector was er en wij nestelden 
ons glimlachend in monumentale stoelen. Het 
Lorentz-lyceum heeft niet altijd bestaan, gelijk 
men misschien verwachten zou; in 1947 werd de 2e 
Gem. H.B.S. veranderd in een lyceum. 
Evenals op ons lycleum is de splitsing in Gymnasium 
en H.B.S. na het 'eerste jaar. 
Er is één grote schoolvereniging: D.T.V.H., die het 
hele schoolleven, afwisselend bloeiend en droeg, om- 
vat: toneel, muziek, debating-club, sport. Een geheel 
bijzonaere afdeling is de afdeling spel: schaken 
etc., waar vooral de lagere klassen hun ontspanning 
vinden (kegelen, een schiettent zelfs! ) . 
De school telt een 380 leerlingen, waarvan 50 meisjes. 
Van een beter leren der meisjes heef't de rector nooit 
iets opgemerkt; wel dat -+ in 't algemeen gezegd - 
de werkkracht der meisjes flinker is, waardoor zij, 
vooral in de lagere klassen, betere resultaten heb- 
ben. 
Van de Interscholairs is Dr. Thie een groot voor- 
stander. Veel goeds is er reeds gepresteerd, bijv. het 
onlangs gehouden 2e Jeugdtournooi (waarbij 2 van 
zijn leerlingen, een fluittist en een pianist 2 prijzen 
in de .wacht sleepten), maar de rector zou verder 
willen gaan: een groot toneelstuk, of een grote mu- 
ziekvereniging van de beste krachten der 10 scho- 
len. Het zou zeer grote vruchten kunnen dragen. 
En zo kan ook deze school met ere in de rij der 
Haarlemse Middelbare Scholen genoemd worden. 
Misschieri, lezer, is dit verslag U een beetje dor 
voorgekomen en heeft het herinneringen opgeroe- 
pen aan uw spoorboekje of uw beknopt leerboek 
der stereometrie, - neiem dit ons dan niet a1 te 
kwalijk, want Tolle Lege is nu eenmaal niet groter. 

J. Roeland, V. 

No. 8 
Ditmaal voenäe de tocht ons naar het onlangs op- 
gerichte Lyceum aan het Spaarne. 
Nadat we 'even gewacht hadden en op hecl originele 
wijze de bel hadden zien luiden (er werd n.l. door 
een leerling een tas tegen aan geslingerd), waren de 
lessen afgelopen en kon Dr. van Dis, de rector van 
net Lyceum, ons t e  woord staan. 
Hij vertelde ons, dat  tot de oprichting pas laat in 
het voorjaar door het gemeentebestuur van Haarlem 
was besloten. 
In Juli kreeg onze zegsman de benoeming tot rector. 
Hoewel hij toen nog z'n leerkrachten bijeen moest 
zoeken, kon hij toch in September starten met 54 
leerlingen en 7 leraren. 
Het voorlopige gebouw is op de Oosterhoutlaan. Het 

dateert reeds van 1632. Toen den ook besloten was, 
dat daarin een school zou worden getestigd, is men 
er met man en macht aan het werk gegaan om 't 
enigszins bewoonbaar te maken. Voor cle volgende 
cursus echter zal het gebouw reeds te klein zijn. 
De wacht is op een nieuw gebouw, dat hopelijk bin- 
nenkort zal verrijzen. 
Het is, zo zeide Dr. van Dis, mogelijk, om bij het 
beperkt aantal leerlingen meer individueel onder- 
wijs te geven. Dit komt vooral tot uiting in de 
huiswerkgroepjes, waarin de minder begaafde leer- 
lingen o.l.v. een docent hun huiswerk kunnen ma- 
ken. 
Aangezien ook hier de splitsing in Gymnasium en 
H.B.S. na  het eerste jaar valt, komen er voor de 
volgende cursus reeds twee H.B.S. klassen en één 
Gymnasium klas. 
Om de leerlingen eens Zie testen en eens te  kijken 
hoe zij op een geheel vreemde taal reageren, werd 
in de afgelopen maand Latijn gegeven aan de eerste . 
klassen. Aangezien de lessen nog voortgang vonden, 
kon de rector ons over de resultaten nog niets mee- 
delen. 
Natuurlijk is er op een school, waar de eerste klas 
meteen de hoogste klas is, niet veel clubleven. Toch 
is er reeds 'een Coornhert-courant verschenen en 
hebben verschillende leerlingen ook meegedaan aan 
het Interscholair tournooi, dat onlangs gehouden' 
werd. 
Interessant was het te  vernemen, dat het muziek- 
onderwijs reeds verplicht is in de eerste klassen. 
Zowel theoretisch als practisch wordt dit onderwijs 
gegeven en zelfs de minst muzikale leerlingen wo- 
nen graag deze lessen bij. Met succes wordt hier 
een muziekcursus voor de lagere school omgewerkt 
voor de middelbare school en aan de leerlingen 
onderwezen. 
Godsdienstonderwijs zal eerst in de derde klas 
worden gegeven en de rector vindt het vanzelf- 
sprekend dat iedereen er aan meedoet. 
Ook het tekenen is een belangrijk vak op het Coorn- 
hertlyceum en de leerlingen vragen zelfs als zij een 
vrij uur hebben of zij mogen gaan tekenen. 
Tenslotte leidde de concierge ons nog door het 
schoolgebouw rond. Het geheel roept herinneringen 
op aan die gezellige tijd in huize ,,Insulinde7'. In 
allerlei kamers en primitieve hokjes wordt er les 
gegeven. Toch is 't overal gezellig, voornamelijk door 
de geheel aparte wandversiering. De schoolplaten, 
die men in iedere school tegenkomt, ontbreken er 
gelukkig. Platen van reisbureaux en schilderstukjes 
van de tekenleraar geven aan elk lokaal een ge- 
zellige sfeer, die in onze )duffe schoollokalen meestal 
ver te zoeken is. 
Ook Sagen wij nog een 
achttal prachtige voor-! 
stellingen van het Ro- 
meinse leven, door leer- 
lingen van het Lorentz 
lyceum uit karton en 
triplex vervaardigd. 
Vooral de grote triomf- 
tocht was keurig afge- 
werkt en gaf o.i. een 
juist beeld hoe het 
vroeger geweest moet 
zijn. 
Taen waren wij weer 
aan het eind van onze 
tocht gekomen en 
dankten voor het on- 
gedwongen en hartelijk 
onderhoud. 

J. v. Daal V. 

Dr. L. M. VAN DIS 
Rector CoornhertIyceum 

(Cliché Haarl. Dagblad) 



JOURNAEL OFTE KRONYCK 
Vandaag, op het vigilie van Pinksteren, zetten wij 
ons mek angstig kloppend hart aan  onze nieuwe 
krollick. Hoe zal zij worden?? Hoe zal men haar 
ontvangeh? Wij hebben bemerkt, dat men ons na  
elke nieuwe kroniek steeds hoofdschucidender aan- 
kijkt en dat men ons steeds hartstochtelijker gelijk 
begint te  geven: dat zijn bedenkelijke verschijnse- 
len! I s  er in  de kroniek wel plaats voor de ernst 
des levens? Want het leven is geen grap, gelijk men 
toch op het eerste gezicht zeggen zou. Hoe staat het 
met de geestesgesteldheid van de kroniekschrijver? 
Dergelijke pijnlijke vragen zal men ons stellen, en 
de redactie za;l argwanend de woorden tellen: of 
wij niet boven de 3 kolommen gegaan zijn. . ... Zo 
zal ook deze kroniek wel doodbecritiseerd worden: 
nochtans, wij willen het nog éénmaal proberen. 
Op Woensdag 21 April vergaderde Cassacincum: 
een vergadering met een zeer opwindend begin: er 
werd n.l. door jeugdige boefjes een stinkbom ge- 
worpen. Dank zij echter het doortastend opt~eden 
van Pieter Bos werd een paniek voorkomen. Zodra 
de nevelen enigszins opgetrokken waren, begon Ton 
van Daal aan  zijn doorwrochte lezing over de meer- 
stlemmige kerkmuziek. Natuurlijk was A. P. Brandes 
het niet met hem eens. A. P. Brandes vond de kerk- 
muziek zo zwaarmoedig; 0. L. Neer zou, voor de 
donder, toch ook wel eens een mop verteld hebben? 
Waarom speelden wij niet in dekerk Liszt of Strausz, 
dan kwamen er vast véél meer beminde gelovigen! 
Na de pauze hield Harry van Beek een vlotte impro- 
visatie: ,,In hoever zijn wij zelf schuldig aan het 
communisme?" 
Het was ook in deze dagen, dat pater Distel een 
verwoede strijd voerde begen op winst beluste ijsco- 
mannetjes, die onder het vrij kwartier hun karretjes 
kwamen meren bij het schoolhek. 

Ook de fotograaf bleek een inhalig man te zijn: 
hij trachtte zijn foto's van de hand te doen voor 
de woekerprijs van 'een gulden. Onze eigen klas ging 
tot onze grote verrassing geheel schuil achter den 
omvangrijke dr. Temt.egen: zodat hierbij als onder- 
schrift zou kunnen dienen: van links naar rechts: 
de heer Terstegen. 
Dinsdag 27 April was er een gezellige bijeenkomst 
van de Soos, waarbij de hersengymnastiek het 
hoogtepunt van de avond vormde, Pijnlijk was het 
voor de soosleiders, dat  er zoveel leraren aanwezig 
waren, zodat bijvoorbeeld mijnheer Alders hen er 
op betrapte, dat  zij een eenvoudig sommetje als 
6-3 x1/3X3+3 niet konden 
uitrekenen. Maar gelukkig 
werden er geen cijfers gege- 
ven! Tenslotte won het gym- 
nasium van de H.B.S. met 
enkele punten voorsprong, 
waarme'e nog eens duideliik 
is aangetoond, dat men d" 
grote intellecten op het  gym- 
nasium moet zoeken (vooral 
in Va). 
Twee dagen later, Donderdag, 
meende V1 gym de school een 
kleine dienst te moeten be- 
wijzen )door de klok een twin- 
tig minuten voor te  zetten. 
Dit was een welkome gele- 
genheid voor velen, om er 
snel van door te  gaan (velen 
moesten 'dringend naar de 
V.I.V.0.S.-uitvoering! ) , voor- 
dat de argeloze leraar goed 
en wel begrepen had, wat er 
aan de hand was. 

Dien avond was het een belangrijke avond. Voor 
honderden jongens sprak Wildem Andriessen over en 
speelde hij Chopin. Het is ondoenlijk om een resumé 
te  geven van deze rijke avond, maar di?, staat vast: 
degenen, die niet geweest zijn, hebben Beer veel ge- 
mist. Mii boeiden het meest het Wiegelied en vooral 
de fteestelijke, stralende Polonaise, waarmee de avond 
besloten werd. Wij zouden hiterover nog veel kunnen 
schrijven, maar wij zijn geen kennners. Doch naast 
ons zat, in diep gepeinzen verzonken, een echte mu- 
ziekkenner. Wij merkten hem het eerst op, toen wij 
dromerig voor ons uit lispelden: ,,Ik houd van Cho- 
pin", en 'de man naast ons zijn oor naar ons toe- 
boog en zeide: ,,Hoe zegt U dat? Verstond ik het 
goed? Sprak U de n op het einde uit?" Wij schud- 
den het hoofd. Nog even nam hij ons argwanend 
op, dan mompelde hij, gerustgesteld: ,,O, gelukkig! 
Ik dacht anders. . . . maar kom, zand er over: ik zal 
het U voor deze keer niet kwalijk nemen. Beschou- 
wen wij nu de inhoud van uw opmerking nader: 
samenvattend kunnen wij zeggen: U houdt van 
Chopin" - ,,Ja, da t  is te zeggen.. . ." - ,,Neen! 
niet terugkrabbelen nu: jà of neen?" - ,,Van enkele 
stukken" - ,,Goed9', knikte de kenner. ,,Van enkele 
stukken. Ja, ik kan uw standpunt begrijpen. Ja. 
Maar van welke stukken? Daar zit 'm de kneep!" 
- ,,Ja.. . . het  vierde stuk van daarnet." Hij wierp 
een verbaasde blik op ons. ,,Heti vierde? Vond U dát 
mooi? Wij slikten en mompelden zenuwachtig: ,,Ik 
heb mij toch niet verteld?. . . . Laat eens kijken.. . . 
een, twee, drie.. . . vier. .... vijf. J a  zeker, het was 
heb vijfde, het  vijfde stuk bedoel ik: dat tjóm-pom- 
pom." Wantrouwend gingen 'de wenkbrauwen van 
den kenner omhoog. ,,TjÓm-pom-pom? Tjóm-pom- 
pom? U bedóelt misschien het: pom-tjóm-pom" - 
,,Juist, dat  was het. Ik wist dat het dat was, maar 
ik kon er niet op komen". Hij trok de schouders op. 
,,Het is niet eens origineel, het thema niet. Willem 
probeert ter wel wat van te  maken, maar het lijkt 
mij, of hij het met de pedalen wel gelooft. J a  ja, hij 
doet maar zo'n beetje. . . . doch, het is waar, #er valt 
met Chopin nu eenmaal niet vecl t e  beginnen: het 
is immers altijd hetzelfde, een toonladder, een grote 
terts of een kleine, een triller, een acoord, een chro- 
matisch loopje: neen meneer, dat heeft afgedaan. 
Wij moeten de muziek mleer stroomlijnen, inplaats 
van dat gepeuter met détails. Ik, meneer, ik heb 
reeds jaren één toon in studie, de hoge c ,  en bin- 
nenkort zal ik optreden, enkel met die hoge c: dan 
zal blijken, wat er in één toon zit, en wat men er 
uithalen kan. Neen, meneer, dat is gewoon niet om 
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aail te Íloreil, zo Mooi, z6 debeis mooi al$ dat is.'' 
Wij knikten begrijpend. 
Vrijdag, 30 April, werd 'er vrij gegeven ter ere Van 
de verjaardag van prinses Suliana. 
Maandag 3 Mei werd door Cassaciacum een voor- 
schieting gehouden voor lezing en improvisatie. Alk 
aanwezigen (13 totaal!) waren jury en gezamen- 
lijk begonnen wij te schitten, zeer hoogklimmend, 
en zeer breed redenerend over indeling, logica, stijl, 
dictie, voordrachtkunst, humor. . . . tenslotte werd 'r. 
Schlatmann afgevaardigd voor de lezing ,,Gemeen- 
schapsgcdachte", en M. de Wcijer voor de impro- 
visatie, op welk gebied hij ook de zegepalm heeft 
weggedragen voor onze school. De schrandere lezer 
zal  elders in ons blad hierover ongetwijfeld meer 
vinden. 
Dinsdag 4 Mei hadden wij gehoopt vrij te krijgen 
in verband met de Kathedraalleesten. Helaas! wij 
zitten nu eenmaal op een Augustijnenschool en daar 
moeten wij sdle consequentie's maar van dragen. 
Er volgden echter kwee vrije dagen: Nationale feest- 
dag en Hemelvaart ter compensatie. 
Vrijdag, 7 Mei, had de Stam weer een ,,Franse dag" 
georganiseerd. Docteur Lebecq besprak na sohool- 
tijd ,,la situation actuelle de la France", op politiek, 
economisch en godsdienstig gebied, waarbij Joop 
van Dierendonck als tolk fungeerde. En daar zaten 
wij, schichtig kijkend naar het gelaat van onze 
buurman, om te zien of we lachen moesten of diep- 
zinnig de wenkbrauwen fronsen en als er wat te 
lachen of te fronsen viel, heel hard meelachend en 
meefronsend, om te laten zien, dat wij het i n  ieder 
geval wel begrepen. Overigens viel het  nogal mee, 
want Dr. Lebecq sprak langzaam. D'e avond was 
luchtiger : een bonte liederenavond vol afwisseling, 
die geopend werd met het ,,Wielhelmoes9'. I n  een 
klein intervieuw dat wij met Dr. Lebecq mochten 
hebben, roemde hij de reusachtige ontvangst: vooral 
de eenvoudige hartelijkheid, waarmee zij ontvangen 
waren Van Holland bewonderde hij de bloemen- 
pracht van Aalsmeer en het vliegveld Sch'iplriol 't 
meest. Wat onze school betrof: hij was dankbaar 
voor de aandacht, waarmee geluisterd was en vooral 
stond hij verwonderd over de geest van kameraad- 
schap en ,,fraternité", die op onze school heerste. 
Wij dankten hem in  enige Sleutelzinnen, waarop hij 
iets zride, dat niet in de Sleutel stond, maar waar- 
over wij toch grijnsden, alsof het er wel in stond.. . . 
Zaterdag 8 Mei gingen sommigen van ons naar Henri 
Ghéon's ,,K'4ucht van den phangene" en de vol- 
gendc middag défileerde de Kerngroep van Actie 
voor den kardinaal. 
In die dagen ook werden de eindexamenklassen 
aangezocht, om hun abonnement op Tolle Lege te 
verlengen, als zij van school af waren. ,,Van schóól 
a f?  .N. . . " mompelden zij verward. ,,Wij gaan toch 
niet van school of. .  . ." - ,,Als je geslaagd bent!" 
-+ ,,O, als wij geslaagd zijn!" Dan barstten wij los in 
een bulderend gelach: als wij geslaagd waren! Daf 
was nog eens leen goede bak! 
Vrijdagavond 14 Mei sprak pater Romen over China. 
Na een onbegrijpelijk begin (dat later een Chinese 
groet bleek te zijn) volgde een boeiende geestige 
causerie over de Chinezen, hun slechte eigenschap- 
pen en hun eigenaardigheden. 
Door middel van pater Roozen konden wij een blik 
slaan in het Chinese zieleleven, want, hoe vreemd 
het ook klinken moge, ook Chinezen hebben een 
zielenleven. ,,Het publiek toonde zich uiterst voldaan 
over het gebodene", de pater niet minder over het 
geldelijk voordeel. 
De volgende morgen pelgrimeerden wij naar Heiloo. 
Uw kroniekschrijver ging met de bus, niet omdat 
hij niet fietsen wilde, o neen, maar het leek hem 
zo'n mooie versterving een bedevaart te maken in 
een gloeiend-hete hobbelbus. Het was een prettig 
gezicht langs de weg de ~cadavers van fietsers en 

lopers t e  zien liggen, vaak reeds half versionden 
door de koeien. In  de lelijke kapel met allervreemd- 
soortigst-gekronkelde banken, droeg pater Rector 
een Plechtige Mis op en preekte pater Van Leur. 
Wij aten een boterham, wij plaagden degenen, die, 
ofschoon het een onthoudingsdag was, met 'n beteu- 
terd gezicht een boterham met vlees voor de dag 
haalden (en zichzelf maar dispenseerden) en wij 
baden een erg lange en erg stoffige kruisweg met 
veel devotie en dan spoedden wij ons wcer, ieder 
op zijn eigen wijze, naar Haariern terug. 
En nu, beminde lezers, gaan wij trachten een pas- 
sende slotzin t e  maken. De vorige slotzin heeft enige 
opschuldding verwekt: de heer Verhaak vond een 
Zoqciagmorgenstilte, die naar binnen glanst een 
stout beeld: nu, dat durven wij wel aan. Bedenke- 
lijker is de opmerking van een jonge man, die vond, 
dat deze slotzin in het geheel geen slotzin is. Im- 
mers, als er niet staat: ,,en dit is allles7', hoe zou 
men dan kunnen weten wat het slot is? Hoe licht 
zou het niet kunnen gebeuren, dat men onwillekeu- 
rig de kroniek van achter naar voren begint te lezen! 
Daarom is Noud van den Eerenbeemt zo vriendelijk 
geweest om deze keer een aardige slotzin te maken: 
,,And that  is al1 for this time." J. B. Roeland. 

Rectificatie. 
In  de vorige kroniek stond te  lezen, dat als pater 
Vandalon geen pater Vandalon was, hij Cornelia de 
Vogel had willen zijn. Hij beweert nu, dat hij 'deze 
opmerking nooit gemaakt heeft.. . . Zodra de kro- 
niekschrijver bemerkt had, dat pater Vandalon het 
gruwelijk geheim ontdekt had, snoot hij zijn neus 
en sprong in de eeuwig-ruisende Leidse Vaart, waar 
hij een van die lijken werd, die om de een of andere 
onnaspeurlijke reden bij Volle Maan beginnen te zin- 
gen. Onder zijn nagelaten papieren vonden wij: 1. 
Een vol schrift; 2. Een leeg schrift, dat vol had 
moeten zijn als hij in de les had opgelet; 3. Een 
honderdtal gedichten, allen zonder uitzondering op- 
gedragen aan (de maan; 4. Een slordig a,anteken- 
boekje, waar o.a. dit in te lezen stond: 
Rectificatie: Pater Vandalon dweept nog meer met 
de Linie ,dan met Cornelia de Vogel (op een be- 
stuursvergadering van Cassaciacum heeft er een half 
uur uit voorgelezen). Hij vertelt nu overal: ALs ik 
geen, pater Vandalon was, zou ik pater Krijtton wil- 
len zijn. Redactie. 

- P P 

DE D R E E F  OP D R E E F  
Vivos, de schoolvereniging van ,,Sancta Maria" heeft 
op 29 April j.1. in de Stadsschouwburg haar derde 
schoolfeest gegeven. Het Triniteitslyceum was hier- 
bij vertegenwoordigd door ijverige pateïs en, van de 
zijde der leerlingen, door twee legale en meerdere 
illegale jongelieden. Na de opening voerden de meis- 
jes van de 'eerste en tweede klassen reidansen uit, 
waarvan vooral ,,De Sneeuwman" zeer origineel was. 
Nadat men pogingen had aangewend het schoollied 
te zingen, hetgeen droeve resultaten opleverde, kne- 
gen de aanwezigen een keurig verzorgde operette 
te genieten, ingeleid door een soort Spaanse waar- 
zegster. Het Engelse stuk van Browning, op mu- 
ziek van John. Farmer, werd uitgevoerd in de oor- 
spronkelijke taal, iets wat dank zij de over het 
algemeen duidelijke dictie weinig bezwaren had voor: 
de toehoorders. Het woordje van lof, aan de mede- 
werkenden toegezwaaid was zeker verdiend. 
Vooral de schoolmeester (Anne Else Herkenrath) én 
Gretchen (Lidy v. d. Weyden) maakten een uitne- 
mende indruk. Onvermeld dient in ,,Tolle Lege" 
niet te blijven, dat in  de orkestbak Ben Lucas de 
cello duchtig streek. Na de zeer geanimeerde pauze 
voerde het Poppentheater ,,In den vroeden Zotscap" 
het Middeleeuwse spel ,,Mariken van Nieumeghen" 
op zeer fijnzinnige wijze op. Een geslaagde middag, 
Vivm ! W. - 

o 



ontmoedigende start ging het echter beter en Peter 
Matla won op de hem eigen drileste wij~e. Eric 
Croes speelde een beheerste wedstrijd en won zijn 
single. Als laatsten traden op Frans Schlatmann en 
U.w sportkroniekschrijver. Ook zij versloegen hun 
tegenstanders. 
Met 2 gewonnen partijen enkelspel en 1 gewonnen 
partij dubbelspel werd de overwinning in de wacht 
gesleept. Einduitslag 4-3. 

TENNIS : 
I r-m De Onderbom voetbah: 

Triniteitsbceum lf-2e: 5-3. 
Voor de rust had 2e de overhand door beûer tech- 
nisch, maar lauw spel. Na de rust kwam een enthou- wint van 'gnatius College' siast spelend l f  opzetten dat de. ruststand van 1-1, 

Op Dinsdag 18 Mei werden de jaarlijkse tenniswed- wist om te zetten in een klinkende 5-3 overwin- 
strijden, tegen het Ignatius College uit Amsterdam, ning. 
ditmaal gespeeld op de banen van Wimbledon. lc-lb: 6-3. 
Wegens technische moeilijkheden zijn wij niet in In  deze wedstrijd waren linksbuiten Veldt en rechts- 
staat om de uitslagen in ,,games and sets" op te buiten Spook van IC de grote mannen, die res- 
geven en beperkten ons daarom tot de einduitsla- pectievelijk 3 en 2 goals voor hun rekening namen. 
gen. Na de rust, welke inging met 4-1, kwam l b  iets 
Frans Herbermann en J. Groen verloren hun double beter op. Vlak voor het einde scoorde Meyer van 
tegen superieure tegenstanders, evenals Van Dam lb  die de stand op 6-3 bracht. 
die het in zijn partij ook niet kon bolwerken. Na deze G. Hooij 4A2. 

onderzoek heeft inderdaad uitge- Zaterdag 8 Mei. NATURA D OCE T wezen, dat wij hier een nachtver- ,,De grutto is de koning van de 
blijf van bonte kraaien ontdekt weidevogels", zo schreef Jac. Thys- 

Dimdag 23 Maart. hadden, #die zich daar elke avond se in Het Vogeljaar e n  de weinige 
Excursie naar de duinen en het van ver uit de omtrek verzamel- leden van N. D,, slechts 9 in getal, 
Bloemendaalse strand; 10 deelne- den om er gezamelijk de nacht door die deze vogels in de polders van 
mers. In  de bosjes van de buiten- te brengen. Bij het verlaten van Spaarnwoude zagen rondzwerven 
ste duinenreeks troffen we een het bos hoorden wij reeds de roep en neerstrijken zullen dat roerend 
zwerm groenlingen, waarvan we de van de koekoek. met hem eens zijn. Hoe sierlijk 
typische voorjaarstrillers goed houdt hij reeds op de grond staan- 
konden beluisteren. Langs het Zaterdag 24 April. de, 'de vleugels nog geruime tijd 
strand bewogen zich verschillende Ofschoon de reigerskolonie op verticaal in 'de lucht gestrekt met 
stormmeeuwen regelmatig in Noor- Beeckenstein, tussen Driehuis en blinkende onderdekveren. Maar 
delijke richting. Ofschoon de zee velsen, in de laatste jaren achter- er was meer in dit zonnige land- 
wegens de voor ons doel ongunstige uit gegaan is, telden we er hoog schap: de jubelende leeuwerik bo- 
westenwind weinig op het strand in de bomen van het reigersbos ven de goudgeel bloeiende kool- 
geworpen had, bleef onze moeite toch nog een 30 a 40 bewoonde zaadvelden, de talrijke kieviten, 
tenslotte toch niet onbeloond. Wij nesten. luid roepend en schreeuwend, de 
vonden 3 olieslachtoffers: een zee- Me$ gestadige vleugelslag en sier- tureluurs met hun vuurrode poten 
koet en twee exemplaren van de lijk gebogen hals vlogen de prach- en de scholeksters, voorthollend 
Jan van Gent. Maar het meest tige vogels af en aan en streken door de bloemrijke weide, de wiite 
waren we toch verrast door een neer op de nesten en op de takken Kwikstaart en de blauwe reigers bij 
fraaie troep van 13 scholeksters, der bomen. Te oordelen naar het de poldersloten, waar de groene 
die dicht voor ons op het strand luid gekwetter der jongen was het kikkers hun kwaakblazen gespan- 
neerstreken en er als het ware een broeden in de meeste nesten reeds nen hielden. En vlogen daar riiet 
vrolijke dans uitvoerden. Op de geëindigd. o p  de bodem vafi het een paar kwartels vlak voor oiizr 
terugweg zwenkten wij op initiatief bos, tussen fluitekruid, lelietje van Voeten uit het hoge gras? Wij von- 
van Chiel Holthuyzen nog eens af dalen en koekoeksbloem, vonden den OP deze excursie ook een schal- 
in de richting van de bossen van wij dan ook overal de ledige scha- lebijter, vuurvlindertje, veldwants 
Elswout. Hij had daar iets bijzon- len van de uitgekomen eieren. Veel en kniptorren. Huiswaarts kerend 
ders ontdekt. Na onze fietsen veilig belangstelling wekte het voederen werden we een eindweegs verge- 
achter een duinhelling verborgen der jongen. Dwalend door het bos zeld door de kleine zeezwaluwen, 
te hebben, jdrongen we door in tussen bloeiende esdoorns en vo- de zwart gekapte sterntjes, die 
het geheimzinnige bos en wij von- gelkers, vonden wij een aardige zeer talrijk waren boven de wate- 
den er inderdaad iets zeer merk- gloeiplaats van het Maarts viool- ren van Spaarndam. 
waardigs. De grond lag er bezaaid tje, terwijl we in het struikgewas 
met braakballen, fdie werkelijk van opmerkten: vinken, koolmezen, een 
alles bleken te bevatten: brokstuk- tuinfJuiter en waarschijnlijk oak Fred Gerrits vond op het strand 
ken van allerlei schelpen, stukjes een paar staartmezen ( !?).  De een exemplaar van een diepzeevis, 
steenkool, harige plantenvezels, vijver van het reigersbos herberg- mlet vier rijen van lichtende orga- 
schubben van dennenappels, zand, de velerlei hydrobiologische merk- nen aan de buikzijde, welke nog 
kafjes van graanvruchten, konij- waardighemden: waterschorpioenen', licht uitstraalden. (Myctophum 
nen- en muizenhaar, botten van bootsmannetjes, libellenlarven en spec.) . 
kleine vogels, vischwervels en prop- kokerjuffers in de meest potsier- Chiel Holthuyzen vond kokerjuf- 
pen papier. Wie hiervan de schul- lijke kokers. Op de terugtocht von- fers, die uitsluitend de schelpen 
digen waren, moesten wel alles- den we in het struikgewas de voor- van jonge posthoornslakken ge- 
eters in de meest uitgebreide zin jaarshelmbloem, knikkende vogel- bruikt hadden om hun huisjes te 
zijn en wij dachten , natuurlijk melk en de reeds opkomen~de pijp- bouwen. 
direct aan de bonte. kraai. Nader bloem. Aantal deelnemers 11. M. 
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Uw adres  voor Bloemen is : 
Bloemenmagazijn ft. W. Brakel 

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

I VERSTEEGE'S manufacturenhandel  I 
Tricotages - Kousen - Herenmodes 
Zijlweg 117 - Telefoon 10240 

' 1  Electr.- Techn.- G Radio Bureau I 
B+ A+ TAMMER 

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

1 I Drogerijen, Chemicaliën I 
Fa. A. J. van der Pigge 
GIERSTRAAT 3 - HAARLEM 

Fa. v. VASTENHOVEN 
Gevestigd sinds 1898 - Haarlem 

MANUFACTUREN - LINGERIEËN 
DAMES- EN HERENMODES 

OSTADESTKAAT 4-6 - TELEFOON 104 13' 
Wij verzorgen ook uw volledige .baby-uitzet 

Gaat U tennissen ? 
Koopt dan Uw sportartikelen bij 

SPORfttU1S 

fterman v a n  G a s t e l  
Gen. Cronjéstraat 101, Tel. 17757 

De zaak waar men altijd slaagt! 
Tennisrackets reeds vanaf f 19- 

r IS maar een roep 
over BALM'S VISCH 

,VERRUKKELIJK' 

Uw kolenhandelaar 

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

Ge bruikt HAFAM's prodncten 

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

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

Nassaulaan 20 - Haarlem - Telefoon 14229 

GOEMANS 
De Puddingspecialisten 
SINDS 1907 

I Voor rijwielbanden en onderdelen 
I 

1 GED. OUDEGRACHT l1 Tegenover Postkantoor I 

I GROTE HOUTSTRAAT 124 
, HAARLEM - TELEF. 20033 I 



N.V. Heringa & WntAnicHi 
HAARLEM 

I I 

Centrale verwarming 

Jo hnson olie branders 

Electriciteit 

Moderne bliksemafleiders 

I SCHILDERWERK 

van Captein 
S T E R K  EN F I J N  
Schagchelstr. 17 A - Tel. 12306 i 

P. VAN NIEL I 
GR. HOUTSTRAAT 90 

rj J a r - m s  - a'oczr 
Haarlem - Telefoon 12160 

De Eteute kezcics, 
.iKae:mam. 

AV 

KLEDING- EN HEKENMODEZAKEN 
Groote Houtstraat 120 - Kleine Houtstraat 58 

Gen Cronjestraat 5 

Voor GAS, WATER, en ELECTRICITEIT 

TECHNISCH BUREAU 

THEO BONARIUS 

% 
l Soendaplein 34 - Telef. 13783 - Haarlem 

Fa. B. Peianalrlier Co. 
ALLE@ 

ANEGANG 23 

H e t  juiste adres voor prima schoeisel 

OPGERICHT 1848 I I I 

G. BKdGMAN 
Erkend Gas- en Waterfitter 

Lood- en Zinkwerker 

Ruime keuze Sanitair 
* 

Petterodestr. 52-54 - Waartem - fel. 15453 

w 
WONINGINRICHTING staat 

m 

Ged. Bade Gracht 108-110 steeds 
Telefoon 17165 t o t  U W  dienst 

Postzegelhandel 

7, P. DE VRIES N.V. 
Grote Houtstraat 160, Haarlem 

e 
Zojuist is' het nieuwe ,,NEDERLAND" album ver- 
schenen. Dit album is zeer ruim van opzet, bevat 
geen clichb's en is genummerd volgens de Bonds- 
catalogus. Het tweede deel van dit album, bevat- 
tende alle ,,Typen en Tandingen" verschijnt in 
het najaar. Prijs per deel f 1.15. 

Inkoop - Verkoop - Taxatie - Veilingen 

BLOEMENMAGAZIJN 1 
J. M. Barnhoorn en Zonen 

Zijlweg 7, Overveen - Tel. 14898 i 
. i 'Voor ai U w  Bioevnwerken en Versieringen ! i 


