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ONHEILSPELLENDE ONTDEKKING ! ! ! 
Absentie van joaggekozen Redactie I 
T r i n i t e i t s g e r n e e n ~ c h a ~  o p  ruwe wi jze  geschokt  I I 
I Buiten verantwoordelijkheid van de redactie 1 

Het grootste vertrouwen, gesteld in de redactie, is van scheldwoorden met hun lugubere handeling 
op ordinaire wijze geschokt, door een tekort dat wij wilden beginnen, bevrijdde het gerinkel van de bei 
haar slechts moeilijk kunnen vergeven. mij uit hun reusachtige handen. De gezonkenen had- 
In  de Plechtige H. Mis met het daaropvolgende ma- den nog de onvergeeflijke brutaliteit om me na  te 
jestueuze ontbijt op Triniteits-Zondag ontbrak de bulderen, dat ze het ta druk gehad hadden met hun 
Persgemeenschap. Slechts de Kroniekschrijver zat Persbezigheden, om aanwezig te zijn. O, ik kan mij 
met een donkere blik in een grote blocnote voor zijn slechts met grote moeite beheersen. Ik  eis schade- 
neus in een eenzaam hoekje. Waarom, zo vragen vergoeding. Niet alleen voor hun op handen ge- 
wij ons af, zouden wij nog langer ons vertrouwen weest zijnde mishandeling, maar voorql voor de 
in  hen bewaren???? Aan het ontbijt was een he'vige laaghartige woorden: ,,Te druk voor het ontbijt". 
beroering bij het bemerken van deze misplaatste 0. Trinitariërs, welk een belediging!!! Waar gaan we 
afwezigheid. Verschillende vurige lieden beraamden naar toe met zulk een redactie?? Ik noem het een 
moordplannen. Onder leiding van enige leraren zou schande. Ons Iriesstelsel is niet in orde. Wij gaan 
men de Goddelozen met messen en bijlen te lijf prat op onze Democratische school, maar ik voor- 
gaan. Men zou hun miserabele, hoofden op de pun- spel U: Zij gaat ten gronde. 
ten van onze afrastering plaatsen, om als voorbeeld ,,Redactie9' : te dienen voor de hele maatschappij. Dit alles werd Gij moest U schamen, geen uur, maar dagen lang. ietwat gewijzigd toen men de heer Roeland in het Gij moest met van schaamte rode kaken uw excuus oog kreeg. De veroordeling werd uitgesteld tot. de aan gaan bieden aan de Directie van onze school. Heren Hooy-v. d. Eerenbeemt e.a. zich verdedigd 
hadden. Maar O-schande!! De heren Hooy en v. d. ,,Redactie" : 
Eerenbeemt zijn geenszins van plan hun eerbiedig Eens waren wij blij U te  mown verwelkomen, maar 
excuus aan onze gemeenschap aan te bieden. Toen nu kunnen wij wel Snotteren Van ellende dat ooit 
ik heden morgen een gesprek met hen had en de gedaan te hebben. 
zo penible quaestie ter sprake kwam, grepen de ,,Redactie" : 
twee vandalen mij ruw bij de borst, vast van plan Wat is hier op Uw antwoord??'? 
het bloed uit mijn aders te drinken en mijn nietige G. Michon 111. 
hoofd onder hun grote platvoeten te verpletteren. 
Juist toen deze woestelingen, onder het uitroepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Red.) 

BIJ -DE VOORPLAAT 
Toen wij nog klein waren logeerden wij in onze voorplaat uitgedrukte Leed nog wat schrijnender te 
vacantie altijd bij onze grootmoeder. Naast het on- maken. 
definieerbare dat er van iedere Oma uitgaat en de Aan deze artikelen ,,Bij de voorplaat7" moesten wij 
gebloemde trommeltjes met chocolade en zuurtjes, denken toen de redactie zei: ,,Lijm jij die tekening 
was er één ding dat wij ons wel altijd zullen blijven voorop en die foto hier, eens met wat tekst aan 
herinneren. Als het regende ging zij met ons elkaar". Nu is zoiets makkelijker gezegd dan ge- 
de zolder op, naar een heel klein kamertje, dat daan, wij kunnen U nu wel om toch wát te doen, 
ze dan plechtig met een grote sleutel openmaakte, het leed van het eindexamen op de voorpagina, of 
om ons er (na tal van vermaningen) achter te dat van het toelatingsexamen op deze pagina in de 
laten. termen van het ,,Bij de voorplaat3'-artikel uit de 
Het aantrekkelijke# van het kamertje lag voor ons negentiger jaren gaan opdissen, maar wat zou het 
in de grote boekenkasten die er langs de muren nut ervan zijn? Waarom gaan schrijven in de geest 
stonden, en die van boven tot onder gevuld waren van: ,,Z$t de jongeman op de voorgrond, hoe spreekt 
met ingebonden jaargangen van ,,De Katholieke de wanhoop uit zijn eens zo vurig oog? Gisteren 

. Illustratie" en ,,Het Huisgezin". Al de daar aanwe- speelde hij nog met zijn hoepel, of met zijn bikkels, 
zige jaargangen stamden uit de negentiger jaren en thans is dit alles voorbij. Helaas mijne geliefde 
als je ze doorbladerde zag je een andere wereld voor lezers het leven kan hard zijn. Denk aan zijne 
je opengaan. moeder, die thuis met rood-bekreten ogen op hem 
Naast tal van stichtende verhalen over bekeerde wacht, tevergeefs. . . . ". Het heefk zo weinig nut een 
dronkaards en Vertrapte Wezen stond er op de eer- dergelijke stijl, zoals alle dingen uit die tijd (afge- 
ste pagina van iedere aflevering een grote gravure zien van de ,,new look") zo weinig nut hadden. Wij 
die steeds iets huilerigs en tranerigs voorstelde. geloven dat wij, willen wij de sfeer van deze beide 
wes t a l  waren het Zeemansvrouwen die op een duin afbeeldingen in een ,,Bij de.voorplaat"-artikel vast- 
onder laaghangende wolken tegen iets onzichtbaars leggen, wij dit beter kunnen doen in de stijl van de 
aan het zwaaien waren, maar soms waren het ook ,,Stories behind the cover" in de Amerikaanse bla- 
wel afbeeldingen van Gevangenen in kerkers (met den, kort en krachtig, zonder onnodig gezwam. 
steevast een zware ijzeren bol aan hun voeten) of Waarom dan niet gezegd bij Joop Jansen's teksning 
van Vrouwen die geknield, handenwringend en tra- op de voorpagina: ,,Begin van een nieuw leven", en 
nen sproeiend aan het bidden waren. En steeds bij de foto op deze pagina (ook): ,,Begin van een 
stond er dan op pagina twee een artikel dat heette: nieuw leven?" En alle afgewerkte producten en 
,,Bij de voorplaat", en dat diende om het door de goedgekeurde half-fabrikaten: Van harte proficiat! 

P. Noud v. td. Eerenbeemt 4A2. 



DE TIEN-SCHOLEN-TOCHT <N,\, ,. 10, 

I MEISJES H. B. S. 't KOPJE. . NO. 9 

Deze school, die reeds ruim 40 jaar bestaat is ge- 
vestigd aan de Koepellaan te Bloemendaal. 
Aan de school is geen gymnasium verbonden, de 
splitsing tussen H.B.S. A en H.B.S. B valt reeds na 
het 2e jaar, terwyl de cursus H.B.S. B 6 jaren duurt. 
De school telt ruim 150 Kopjes. 
't Kopje is een neutraal onderwijs-instituut, waar 
geen godsdienstonderwijs gegeven wordt. Wé! 
doceert men er muziekgeschiedenis, verplicht voor 
alle leerlingen. De Sport neemt op 't Kopje een zeer 
belangrijke plaats in. Zo heeft men per week 1 
uur gymnastiek in de zaal en 2 uren sport, b.v. ten- 
nissen, zwemmen enz. 

Dat ook het schoolleven bloeit bewees men op 
het H.1.C.-tournooi. 
Tot onze spijt hebben wij de Directrice niet persoon- 
lijk kunnen spreken, maar de Redactie wilde in ieder 
geval de Scholentocht in deze jaargang beëindigen. 
Vandaar dit summier verslag. 

G. Kroon 4A1. 

DE HOGERE BURGERSCHOOL 
VOOR MEISJES. NO. io 

Als laatste school in onze ,,tien scholentocht" 
kwam de Hogere Burgerschool voor meis- 
jes in de Tempeliersstraat aan de beurt. De direc- 
trice Dr. Ing. H. Voogd vertelde ons dat de school 
werd opgericht in 1867 en in een gebouw in de 

Krocht gevestigd was. Toen dit; na  verloop van tijd 
te klein was geworden, verhuisde men naar het 
gebouw in de Tempeliersstraat dat oorspronkelijk 
een afgekeurde lagere school was! Ook dit gebouw 
is momenteel te klein om de 275 leerlingen te ber- 
gen, maar Dr. Voogd geloofde niet dat er voorlopig 
van een nieuwe school sprake kon zijn. 
Wat de onderwijsvernieuwing betreft, de directrice 
was vóór alle gezonde vernieuwing, volgens haar 
moest men deze speciaal zoeken in bevordering van 
de zelfwerkzaamheid der leerlingen, in geen geval 
mocht men echter overgaan tot 't schrappen van 
verschillende vakken, daar de Middelbare Weisjes- 
school al beduidend minder vakken heeft dan de 
jongensscholen (o.a. zeer weinig handelsweten- 
schappen). 
Op dit ogenblik was het tijd om afscheid te nemen 
van Dr. Ing. H. Voogd en na haar bedankt te heb- 
ben voor het interessante onderhoud vertrokken wij. 

Noud v. d. Eerenbeemt 4A2. 

UIT HET KRAAIENNEST. 
Geboren: 

8 Juni: Marianne, dochter van de Heer 
en Mevrouw Keulemans-de Jong. 

Getrouwd : 
29 Juni: Emmelien Matla met Ad Strack 
van Schijndel. 

De prijs die moet betaald worden om op ons illuster Lyceum te worden toegelaten. 
Toelatingsexamen in d e  concertzaal o p  10 e n  11 Juni 1948 



Heeft Gershwin een goedkoop Jazzluchtje? 

1 Serìsationele uitlating van J. Mul / 
J 

Na het schibterende concert van de Amerikaanse 
componist en dirigent Bernstein in het Kurhaus te 
Scheveningen schreef Jan Mul tijdens een vergelij- 
king die hij trok tussen Bach en Gershwin, in de 
Volkskrant letterlijk: ,,Gershwin met het goedkope 
jazzlaiehitje van een songscomponist." 
Wie was Gershwin? ,,Gershwin was een Amzri- 
kaanse componist die bekend werd door zijn Rhap- 
sodie in Blue" zo zullen onze collega's later mis- 
schien opspuiten, wanneer wij het beleven dat er 
op de middelbare scholen muziekonderricht wordt 
gegeven. Maar hij was meer! Toen de dansmuziek 
in de twintigerjaren nog in de kinderschoenen 
stond, wa& het een soort potten en pannen- 
muziek. Straatmuzikanten sloegen op alles wat in 
hun bereik lag en wie het vlugste klaar was gold 
als de beste musicus. Deze ,,muzieky' werd bijge- 
schaafd tot de muziek die de Europeaan beter ligt. 
Ten onrechte wordt de dansmuziek Jazzmuziek ge- 
noemd, omdat het o.a. de typische Jazz-eigenschap 
van improvisatie mist. 
De kapelmeesters, gewend als ze waren aan het oude 
salonorkest, konden van de betoverende klank van 
het strijkkoor geen afstand doen. Toen nu dan ook 
de orkesten bij het volbezette balorkest uit het bloei- 
tijdperk van de Weense dansen aansluiting zochten, 
werd dit het sein voor componisten als Gershwin om 
hiervoor te schrijven. De Rhapsodie in Blue ont- 
stond! Een werk dat  in één slag de wereld veroverde! 
Toscanini dirigeerde het in het Scalatheater te Mi- 
laan, Stokowski in Philadelphia, Mengelberg in Ani- 
sterdam en nog niet zo lang geleden Bernstein in 
Scheveningen l). 
Zo is Gershwin de componist geworden die op deze, 
met een ongelukkig woord aangeduide, kunstvorm 
,,de symphonische jazz" de aandacht vestigde. Een 
kunstvorm waarover Paul Whiteman in 1925 in Den 
Haag sprak: 
,,Dit heeft een symphonisch jazzstuk op zijn klas- 

GEORCE 
GERSHWIN 

,,goedhope song 

J 

sieke collega voor: wij kunnen een thema instrumen- 
taal veel intensiever en kleurrijker, sneller en hevi- 
ger ontwikkelen. De klassieke symphonie duurt 
soms alvorens een thema ontwikkeld is, tientallen 
minuten. Symphonische jazz ontwikkelt een heel 
stuk in ziiri instsumentale moneliikheden meestal 
binnen 5 minuten. Dat is nieuw: ~ ä a r  nieuw is iio- 
dig in de muziek, waar de klassieke vormen, naar 
mij11 mening, hun hoogste punt van ontwikkeling 
hebben gehad. Na Beethoven is de symphonie niet . 
meer gegroeid. De opera kwam niet verder na  Wag- 
ner, de kerkmuziek houdt op bij Bach en Handel, 
maar symphonische jazz komt." Holland kent een 
orkest in dit genre sedert 1945, het metropole orkest, 
terwijl overal ter wereJd deze kunst met instemming 
begroet wordt. 
,,Jazz? Wat is jazz? Het is zoveel tegenwoordig, dat 
het eigenlijk helemaal niets meer betekent. Populaire 
liedjes heten jazz en arrangementen van klassieke 
muziek in  dansrythmen. De spirituals van de ne- 
gers noemen zij jazz en  soms zlfs Berlin's walsen. 
Mijn Rhapsodie. zou jazz zijn? Mij kan het niet 
schelen hoe het  heet! Ik heb maar een bedoeling: 
goede muziek te schrijven. En daar gebruik ik voor 
wat mijn aanleg mij toestaat te gebruiken. Natuur- 
lijk gesyncopeerde rhythmen. Maar is dat jazz? 
Zo sprak Gershwin, en dit is een kreet van een diep 
ernstig componist, die vol trots door de Amerikaan: 
de enige componist die werkelijke Amerikaanse mu- 
ziek schreef - ,genoemd wordt. 
,,Flash7' Gershwin, zijn bijnaam, heeft geen goed- 
koop jazzluchtje. Zijn Rhapsodie duidt dit overtui- 
gend genoeg aan. Neem zijn schitterende hoofd- 
melodie ,,een Andante" en onwillekeurig dort het 
denken aan Tschaikowski. Neem zijn onvergetelijke 
,,the man I love" een stukje dat hij schreef in 
1924 dat heden ten dage nog door iedereen wordt. 
gewaardeerd om zijn frisheid en nog steeds tot één 
van de geliefkoosde nummers van de orkesten be- 
hnnrt. - - - - - -. 
Laat U niet leiden door de ongunstige betekenis 
die het woord ,,jazz1' gekregen heeft. Achter me 
op het concert dat de H.O.V. in Januari j.1. gaf 
zat een dame die, toen ze de Rhapsodie in Blue op 
het programma zag staan, haar hoofd naar achte- 
ren gooide en met diepe minachting sprak ,,Jazzm!! 
Maar wie klapte het hardst? 
Traoht te luisteren naar Gershwin en u zult hem 
waarderen om zijn originaliteit. 
Werkelijk Gershwin (1898-1937) was geen gozd- 
kope Jazzcomponist, maar één van de grote van een 
nieuwe kunstvorm. 
Jan  Mul moge dit bedenken! 

l) En Max Cornelissen op het Triniteitslsceum. 
Red. , 
Die Dame! Red. 

M. Cornelissen 4B2 

NABESCHOUWING , 
Het is meer mijn bedoeling om een aanvulling 
te geven op uw artikel, dan wel kritiek te leveren. 
Ondanks het feit dat U de heer Mul op min of meer 
arrogante wijze te lijf gaat ben ik het wat Gershwin 
betreft roerend met U eens. Ik wil echter een door 
velen betreurde misstand onder de loupe nemen. 
Wat is n.l. het geval. Werkelijk goede muziekstukken 

(Z i e  ueruolg o p  pag. Y)  



* 

Het verhaal van de maand 

ROVER-SY PHON 
- Wij scheiden ermee uit. Ten- 
slotte komt er aan alles een eind, 
dus waarom niet aan de serie 
maandelijkse verhalen die nu al 
meer dan een jaar tal  van! mensen 
ervan weerhouden heeft een abon- 
arement op ,,T. h." te  nemen. 
Hier kamt dus het laatst? verbaal 
uit de bus. Wij twijfelen er nle5 
aan of er zullen knapen zijn die het 
een raas verhaal vinden, terwijl 
anderen de waarheid ervan in 
twijfel zullen trekken. Wel, laten 
ze rustig gaan trekken. Zei een of 
ander beroemd Iemand niet: ,,De 
waarheid is vaak vreemder dan de 
stoutste fantasie?" 
And here comes the story - 

Toen op 15 Jurii j.1. de volgende advertentie in een 
Haarlemse' krant stond, vermoedde niemand dat 
ze zulk een opschudding te weeg zou brengen. Tus- 
sen een bruidsjapon en-,een wasmachine stond toen 
onder de rubriek ,,te koop aangeboden": 

gekomen inbrekers op ongeveer 40.000, zodat het 
tamelijk lang duurde voor ieder zijn plaatsje gevon- 
den had in de rij die de gehele Anegang, en Grote 
Houtstraat vulde. Het feit dat 40.000 mannen in 
zulk 'n kleine ruimte bijeen stonden valt alleen te 
verklaren uit het f d t  dat ze in twee lagen stonden, 
de bovensten op de schouders van de ondersten. Het 
wachten was nu op de klokslag van 12 uur. Enige 
inbrekers die bet wachten te lang duurde en die 
geheel achteraan stonden, dachten tóch geen kans 
te krijgen om het zwaard te stelen en gingen mis- 
troostig weer naar de trein. 
Toen het eindelijk middernacht was ging er een 
rilling van blijde verwachting door de rij. Hier eli 
daar -werden gummi-handscGoenen aangetrokken, 
agenten te  aard arriveerden om de orde te hand- 
häven. ~ a n - g i n g  de deur van het huis in de Aae- 
gang open en kwaq de heer Roos naar buiten, 

Zeer kostbaar antiék zwaard met paarlen in- 
gelegd. Te bevragen bij D. Roos, Anegang 23, 
Haarlem l). 

Direct toen de krant, waarin deze advertentie stond, 
uitgekomen was, verdween ieder van de straat om 
't thuisl eens goed in zich op te nemen. Gehele ge- 
zinnen zaten om de tafel geschaard, waar vader de 
advertentie voorlas, tien, twintigmaal: ,,Zeer kost- 
baar antiek zwaard met paarlen ingelegd. . . ." Hoe 
gaat 't met die dingen, de meeste mensen hadden 
al lang eens zo'n ding willen zien. Juist één dag voor 
het verschijnen van de advertentie hadden ze nog 
bij zichzelf gezegd: ,,Kom, wij zouden wel eens 
graag een zeer kostbaar antiek zwaard met paarlen 
ingelegd willen zien. Wat zouden wij graag een z. 
k. a. ZW. m. p. ingel. willen zien." 
Ze wisten echter goed dat zoiets nooit werkelijk: 
heia kon worden, en dachten er niet meer aan. 
Niet zo echter de Nederlandse onderwereld. Zij 
wilden nieb alleen graag het ,,z. k. a ZW. met p. in- 
gel." zien, zij wilden het ook hebben. En zo waren 
de Nederlandse spoorwegen wel genoodzaakt aan het 
algemeen verzoek gevolg te geven om extra treinen 
te laten rijden die dieven uit geheel Nederland 
naar Haarlem zouden vervoeren. Tegen een uur of 
zes in de middag stonden ze dan ook al op de 
meeste stations op hun treinen te wachten; een 
zwart masker voor en 'n plunjezak met breekijzrrs 
losjes over de schouder geslagen, 'n uur later waren 
ze onderweg en om ongeveer 9 uur kwamen de eer- 
sten Haarlem 'binnen. Aangezien er afgesproken 
was dat de diefstal van het zwaard niet vóór mid- 
dernacht zou plaats hebben, gingen de meeste in- 
brekers de stad bekijken en hier en daar, links en 
rechts wat inbreken om de spieren die van de trein- 
reis stijf waren geworden, weer wat los te maken. 
Daar de straten vol gemaskerden het verkeer hin- 
derden had de politie handen vol werk om alles 
ordelijk te doen verlopen, maar bijgestaan door de 
Stichting ,,Haarlems Bloei" liep 't wel los. 
Toen het eindelijk tegen twaalven liep begonnen 
de inbrekers naar de Anegang, waar de woning van 
de bezitter van het zwaard lag, te trekken. Men 
schatte het aantal uit 't gehele land hier samen- 

achter hem kwam zijn dochter, die een tafel droeg. 
De heer Roos ging aan de tafel zitten en gaf 'n 
agent opdracht de eerste tien inbrekers door te 
laten, weldra verdwenen deze in het huis en de 

,anderen wachten tot het hun beurt was. Kreten 
als ,,niet zo dringen daar!" en ,,Ik was vóór U" 
stegen uit de rij op, de onderste laag klaagde over 
benauwdheid en moe worden, omdat alle bovensten 
zware jongens waren. Langzaam schoof de rij ver- 
der. Onder de Pauze was er Sierkanijs verkrijgbaar 
en werden er verversingen aangeboden. Toen onge- 
veer 12.000 inbrekers binnen waren geweest, kwam 
er iemand ontzet het huis uithollen ,,Het zwaard is 
gestolen!" riep hij. De heer de Roos verbleekte; 
zijn zeer kostbaar antiek met paarlen ingelegd 
zwaard gestolen? ,,Je moet je vergist hebben," zei 
hij onzeker. ,,Wis en drie niet" zei de man, ,,Het is 
weg!" De heer Roos ging bedroefd naar binnen vn 
sloot de deur. De tafel liet hij buiten staan. De 
inbrekers die nog niet aan de beurt waren geweest 
begonnen te  gonzen en gingen tenslotte ontevreden 
uit elkaar. ,,Betaal je nu je goeie geld-voor" zei 'n 
oude dief. ,,Zonde van de reis". Knorrig ging men 
naar de trein die toen ook nog 'n half uur vertra- 
ging bleek te hebben. Afijn, 'n paar uren 'later was 
iedereen weer thuis. 
Tja, als we nu wat we geschreven hebben nog eens 
overlezen, zien we dat 't toch wel heel erge onzin - 
is. We kwamen eigenlijk op 't idee voor dit inbre- 
kersverhaal, toen we 'n advertentie met 'n zwaard 
te koop in een Haarlems blad van 15 Juni lazen, 
maar 't is inderdaad 'n tamelijk raar idee. 
Daarom ter gelegenheid van dit laatste ,,verhaal 
van de maand" 'n goede raad, die geld voor dit ver- 
haal en alle andere verhalen die we pleegden: 

,Forget it! Noud v. d. Eerenbeemt 4A2. 
l). Naam en adres zijn veranderd.' 

MEDEDELINGEN 
Proclamatie. 
Voor Onderbouw en 2e klasse H.B.S.: 

Vrijdag 9 Juli 's morgens 9.30 uur. 
Voor 3e en 4e klasse H.B.S. en Gymnasium: 

Zaterdag 10 Juli, 9.30 uur. 
Voor de afdeling Schoterstraat zal de procla- 
matie dus ook op de Zijlweg zijn. 

Rector. 



sudderen, zich nu en dan omwentelend, opdat ook TOURNAEL OFTE KRoNYCK de andere kant gaar kon worden. Gelukkig voor hen, 
De laatste kroniek van dit schooljaar. ,,~elukkii", dat de broeder geen absenten kwam ophalen.. . . 
zult gij zeggen. NU, dat zijn wij met u eens. Want Gedeeltelijk nam Gerard Michon deze taak van de 
zover is het thans gekomen, dat wij ons verplicht broeder Over. Opvallend was het dat er tijdens de 
voelen tussen haakjes allerlei opmerkingen te zetten voedering leraren (gelukliig! ), maar weinig 
als ,,humorm, ,,gezonde humor", ,,fijne humor", broodjes aanwezig waren. Staat dit soms met elkaar 
,,historischH, ,,e&t gebeurd," etc. Men heeft n.l. een in een oorzakelijk verband? Verder is een woord van 
of andere woordverdraaïing, als ,,fijne humor" be- lof aan de organisatoren Pater Vandalon en Ir. V. d. 
doeld, beschouwd als een drukfout en pas toen wij He~den  hier zeker wel OP zijn plaats. 
verlegen mompelden dat het ,,fijne humor" was, De daaropvolgende dag, Triniteitsmaandag, werd 
barstte men uit in een pijnlijk gelach er vrij van huiswerk gegeven. Meen niet, dat hier- 
o p  Vrijdag 21 Mei had Cassaciacum 'een filmavond mede bedoeld wordt, dat men vrij van huiswerk 
georganiseerd. Het kwam ons een beetje vreemd krijgt. Neen! vele leraren legden ons uit, dat men 
voor, dat dit van Cassaciacum uit moest gaan. ,,ja zijn huiswerk slechts tevoren moet maken.. . . dan 
maar", legde men ons uit, ,,het gaat ook niet van heeft men die dag immers vrij van huiswerk. 
Cassaciacum uit, het gebeurt alleen maar onder Maar die avond was al dat leed spoedig vergeten! 
auspiciën van Cassaciacum."  ijk! dat verandert Wij werden v ~ I T ~ s ~  met een echt stijlvolle avond, 
veel! en eindelijk geheel in elkaar gedraaid, geregeld en 
Eerdaags beginnen wij onder auspiciën van de opgevoerd enkel en alleen door jongens, zodat de 
Maria-congregatie fret een vrijwillige brandweer en medewerkers hun opvatting van iets konden laten 
onder auspiciën van Tolle Lege met volkstuintjes. zien, en niet de opvatting van een pater of leraar. 
Vreemder nog is het, dat mep juist een oorlogsfilm Dat hierdoor dingen misschien minder goed gedaan 
kiest; oorlogsfilms hebben altijd voor ons iets on- zijn, dan ze hadden kunnen gedaan worden is be- 
begrijpelijks gehad: bij een of ander eilandje in de grijpelijk en wij vergeten het graag. wellicht was 
Stille Zuidzee kronkelt plotseling van uit de zee het deel na  de pauze nog iets te stijlvol en had 
een pijl, men ziet over de grond een heleboel sol- zeker beter kunnen worden met 
daten kruipen, opeens worat er een weggedragen een vlotte sketch, dan met een ietwat kinderachtig 
door het Rode Kmis - maar tenslotte is men spel. In ieder geval was het publiek te ónstijlvol. 
net zo wijs als in 't begin. ~ i t  soort films ontspant Onfatsoenlijke onderbouwertjes moesten met de 
niet, heeft geen culturele en documentaire waarde grootste moeite door een paar paters en een tiental 
maar geeft enkel een beetje sensationele ~rdecommissarissen in bedwnizng gehouden worden. 
van oerwouden en losse armen, en verbijsterd ver- Al vind je misschien iets niet mooi, Wees dan toch 
laat men tenslotte de zaal. In  het journaal zag in ieder geval een fatsoenlijk jongheertje en laat 
men allerlei stijve, harkerige mensen, die y s m o r -  

bet  niet nodig zijn, dat een solist zowat zijn nek 
gens aan het ontbijt zeggen, dat zij de nacht rede- breekt om maar z0 gauw mogelijk van een ~ n d a n t e  
lijk wel hebben geslapen, edoch dat hun nachtrust in een Over te gaan, om een ongewenst 
'4 wijle verontrust is geweest door 't geluid van een te 
kat, die na met water besprenkeld te zijn Alles te  vermelden van deze avond is onmogelijk; 
spoedig zweeg; de kinderen op deze films waren Wij zullen ons bepalen tot het voornaamste, doch 
het soort dat het ,,fijn= vindt om naar school te het is maar het persoonlijk oordeel van iemand, 
gaan, altijd met 2 woorden spreekt en even nadenkt die er geen verstand van heeft. 
voor het antwoordt. ,,MaarD, zo zal een der bestuurs- OP muziekgebied moeten wij zeker noemen Gijs 
leden 's avonds in bed bedenken, ,,laat hij liever , Beths, die met het viooloncert van Vivaldi de 
naar zijn eigen journael (ofte kronyck) kijken: alsof familieeer hooghield, Ben Lucas, die een cello- 
dat zoveel bijzonders is!'> Bij al deze narigheid kwam sonate speelde, den zwierigen en talentvollen Grieg- 
iets anders: men zat afschuwelijk opgepakt in een vertolker Wout de Groot, Henk Willems met zijn 
afgrijselijk rookhol, dat tot de nok toe gevuld was dwarsfluit, Jan Huizinga, die de aanwezigen paf 
met schreeuwende en krijsende baby's uit de onder- deed staan van zijn negersong: ,,Go down, Moses," 
bouw, die buiten zichzelf van opwinding geraak- maar vooral moet hier vermeld worden het werk 
ten, wanneer ze op het ,,witte" doek een meisje za- van Max Cornelissen, die met zijn orkest Gershwin's 
gen, dat echk bewoog. - Het was geen prettige Rhapsody in Blue introduceerde op ons lyceum: 
avond, maar.. . . wij zien veel door de vingers. Want, omdat het grootste deel van het werk op zijn schou- 
hoe het ook zij, en wat er ook van zij: er gebeurt ders neerkwam, mogen wij ook hem wel de lof voor 
tenminste iets; meri doet wat; men wil wat van het 90% toezwaaien van dit keurig uitgevoerde werk, 
schoolleven maken.. . . en al  is het ook de eerste waarvan alleen de klarinist-solo's, die klonken alsof 
keer niet geslaagd, laat je daardoor niet ontmoe- er ettelijke tientallen baby's gekeeld werden, wel 
digen en trek je niets aan van de knulletjes, die wat op de lachspieren werkten. 
niets anders doen dan hun hoofd schudden, maar Van de declamatoren moeten wij vooral Martin de 
verder zelf niets ondernemen, en luister niet naar Weyer noemen met het honderden regels lange 
een eigenwijze, akelige kronielcsechrijver. ,,Hyperionu en Geerten Gossaerts' ,,Sterveilde Pel- 
Zondag 23 Mbi was het Triniteitszondag. De Zater- grim", - een prachtig gedicht, waarvan de inhoud 
dag tevoren (helaas onthoudingsdag) werden ons echter nogal aanvechtbaar lijkt. b 
's avonds de broodjes gesmeerd. De deelnemers aan Dit alles maaakte de avond zeer geslaagd. 
het ontbijt zullmen het misschien interessant vinden Zaterdag 29 en Zondag 30 Mei had de St. Jozef- 
te  weten, cdat de broodjes door 3 of 4 paar vette troep een patrouille-weekend in 't Velserduin, en, 
handen zijn gegaan, en dat er verscheidene op de het moet gezegd, dit weekend'is zeer geslaagd. Zater- 
grond hebben gelegen. dagavond werd men plotseling overvallen door een 
Zondag: Triniteitszondag. Het begon om 9 uur met stortbui, maar in de tenten wist men zich het wel 
een Plechtige H. Mis, waaronder een pracht-predi- gezellig te maken, en da t  men niet zo heel erg bang 
katie van pater Lebuinus Broekman uit Utrecht. was voor een beetje water, bewijst wel het feit, dat 
En daarop spoedde men zich naar de uitdeling van men Zondags vol moed naar de pier van IJmuiden 
brood en thee. (U.V.R.E.T.) in de gymnastiekzaal, toog. 'n Oude visser, die daar het net had uitgewor- 
die weldra propvol zat. Toh was het jammer, dat zo- pen, maar de hele dag niets had gevangen, ver- 
wat alleen de Onderbouw aan de oproep van de rec- zekerde ons, 'dat toen de St. Jozef-troep op het uiter- 
tor gehoor heeft gegeven; maar vele lamstraaltjes ste puntje van de pier stond alle garnalen van op- 
uit de Bovenbouw bleven liever op bed bakken en winding in zijn netten verstrikt raakten - en een 
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Disney 

WALT DISNEY 
. .met ( s e e s t s s ) k i ~ d .  . . 

WALTER, ELIAS DISNEY - De man van Mickey 
Mouse, Donald Duck, Pinocchio etc. - werd vlak 
voor Kerstmis van het jaar 1902 in de grote fabrieks- 
stad Chicago geboren. 
Zijn moeder was van Duits-Amerikaanse, zijn vader 
van Iers-Canadese afkomst. 
Toen Walt twee jaar oud was verhuisde de familie 
naar ,een boerderij nabij Kansas City in Nlissouri, 
een van d e  staten van de U.S.A. 
Al van jongs af aan bekeek en tekende Walt de die- 
ren in 't veld. Wat hij tekende was niet zo als de 
kunstschilder het pleegt t e  doen. Neen. Integendeel, 
het was alles vluchtig en in rechte lijnen op het 
papier gezet. 
In Kansas City ging hij op zes jarige leeftijd naar 
de dorpsschool Maar de kleine, bleke, zenuwachtige 
Walt Disney voelde zich niet thuis bij de kinderen ' 
van ,zijn leeftijd. Dit is ook altijd zo gebleven. 
Heden ten dage voelt Walt zich nog niet thuis bij 
volwassenen, zelfs niet bij de rijpere jeugd. Hij gaat 
het liefst om met kinderen. Hij is ereburger van 
vele steden, heeft een honoris causa graad van ver- 
schillende universiteiten, maar het meest trots is hij 
op brieven van kinderen, die hij uit alle delen 
van de wereld ontvangt. 
Omdat hij op school niet mee kon met de jongens 
van zijn leeftijd haalden zijn ouders hem op negen- 
jarige leeftijd van school af en werd hij kranten- 
jongen. 

Ik zou haast zeggen, dat je, om een beroemde Ame- 
rikaan te worden beslist krantenjongen geweest 
moet zijn. Op deze leeftijd kwam het voor het eerst 
in hem op caricatuur-tekenaar te  worden. 
Omdat hij nog te  jong was om in de eerste wereld- 
oorlog t e  dienen ging hij met de ambulance naar 
Frankrijk, zijn wagen was alras met de zo beroemde 
Walt Disney schetsen bedekt. 
Teruggekeerd in Kansas City nam hij les in het 
caxicatuur-tekenen bij Gossit. Een maand later was 
hij in  dienst bij een advertentiebureau. Hij tekende 
hier vooral reclames voor kippenvoer en machine- 
rieën. 
Op aanraden van zijn collega's solliciteerde hij naar 
een betrekking voor reclame-tekenaar op een kleine 
studio, waar men kleine tekenfilms vervaardigde. 
Toen hij enige vluchtige schetsjes voor de directie 
getekend had, namen ze hem grif aan. Op een 
keer moest hij op een rommelzolder zijn en hij zag 
daar een oude camera staan, die hij voor een zacht 
prijsje van zijn baas kocht. Hij herstelde hem, 
huurde een oude garage en sloeg met zijn broer Roy 
aan het werk. Tafels en banken werden van oude 
pakkisten gemaakt. 
Walt begon als een razénde te  tekenen. Hij begon 
met de film Roodkapje. 
Aanvankelijk had hij weinig succes.. . . Toch zette 
hij ,door en huurde weer een oude garage, maar nu 
in Hollywood. Walt bad weer geen succes. 
Dit was te  wijten aan 't feit dat enkele weken voor- 
dat Walt in Hollywood begon, de geluidsfilm in 
zwang kwam en de ,,geluidlozev film niet meer mee- 
telde. 

Op zoek naar een nleuwe held voor zijn derde film, 
die tevens een geluidsfilm zou worden, herinnerde 
Walt zich een muis die in  Kansas City altijd de 
broodkruimels van zijn tafeltje weg kwam, halen. 
Omdat hij het altijd een muis met karakter vond, 
noemde hij hem ,,Mortimer7', dat hij later in Mickey 
veranderde. Dit werd de hoofdpersoon uit bijna ai 
zijn films: Mickey Mouse. 
Toen zijn 3de film dan eindelijk gereed en verscne- 
nen was behaalde hij zijn eerste grote succes. Hij 
had de harten van de jeugd veroverd. 
De garage werd afgeschaft en er werd een kleine 
studio gebouwd, die nu uitgegroeid is tot een ge- 
bouw dat vele hectares grond beslaat. 
Nu, als je nagaat dat voor de film Sneeuwwitje, die 
1% uur duurt, gedurende 3 jaar 570 tekenaars ge- 
werkt hebben, dat ze gedurende die tijd 50.000 teke- 
ningen maakten, dat ze 8700 M. potlood gebruikten 
en dat  met de kleurstof die voor de film gebruikt 
is ruim 20 villa's in de verf gezet hadden kunnen 
worden, dan geloof ik niet dat  inen zo'n werk in 
een afgedankte garage met stoelen en banken van 
pakkistenhout zou hebben kunnen klaar ?!pelen. 

Ton Bogaard 11. 

oude, afgeleefde, zwaarmoedige garnaal, die gemeend 
had dat het leven háár  niets meer te bieden had, 
had gevraagd of ze óók niet lid van de St. Jozef- 
troep Bon worden.. . . maar dat  zou zeker wel niet 
gaan? vroeg de visser weifelend, op een toon, alsof 
hij verwachtte, dat  be t  misschien tóch wel zou 
gaan. 
Dinsdag 15 Juni en Woensdag 16 Juni, trok 
Pater Reykers met een stoet van 3e klasscrs naar 
het onlaiigs gemoderniseerde Frans Hals miuseum, 
waar zij onder leiding van de hoofdassistente 
vele liunstschatten en merkwaardighedcn bekeken. 

En nu valt er echt niets meer te vertellen; wij 
staan er al van te  kijken, dat.wij over het; weinige 
dat gebeurd is, zoveel hebben kunnen schrijven, 
zodat deze kroniek veel lijkt op de kauwgom, die 
w-ij in onze prille jeugd plachten te kopen voor de 
cent die we Zondags in de kerk uitspaarden, door 
zó ijverig in  ,,Spijze der Engelen" te  lezen dat  wij 
zogenaamd den collectant niet zagen. 
Het ga u allen wel in  de proeïwerlrweek, en nog 
beter in de komende vacantie 'en tenslotte: bekom- 
mer u niet al te zeer om cijfers. Wat zijn tenslotte 
cijfers? J. B. Roeland V. 



Tragedie in zakformaat 
Het was midden December, toen er een man in de 
Zijlstraat liep, in de richting van de Grote Markt. 
Het was koud, de hele dag al had het gesneeuwd 
en ook nu nog dwarrelden sneeuwvlokken omlaag. 
Een windvlaag deed hem dieper in de versleten 
kraag van zijn jas duiken. Deze man was Jansen. 
De naam op zich zelf zegt niet zoveel, en het kon 
hem niet schelen ook. Niks kon hem meer schelen, 
want al weken liep hij zonder werk. Gezocht had hij 
hier en daar naar werk, geen werkje was hem te 
rhin of te vies. Het gebeurde wel eens dat hij een 
karweitje kreeg, maar van langen duur was dat _ 
nooit. I n  de zomer was dat zo erg nog niet geweest, 
want als hij geen geld had, om z'n logies te betalen,, 
welnu, er stonden nog banken in de plantsoenen. 
Als je maar maakte dat je 'smorgens vroeg ver- 
dween, dan had je er geen last mee. Maar hu het 
winter geworden was, ging dat niet meer. Al pein- 
zende kwam Jansen de Grote Markt opgelopen. Een 
blik op de torenklok van de Sint Bavo vertelde hem 
dat het bijna acht uur was. Daar schoot hem plot- 
seling een gedachte door het hoofd: ,,Als ik nu 'ns 
maak dat ik met de politie in aanraking kom, en 
ik kom dan in de -gevangenis, dan ben ik gered. 
Daar heb ik tenminste gratis eten en logies". 
Ja, dat was een schoon plan dat direct ten uitvoer 
gebracht moest worden. 
Jansen keek rond naar iets dat hem in aanraking 
kon brengen met een gerechtsdienaar. Vlak voor 
zijn voeten lag een steen, en aan de overkant van 
,de weg lonkte een prachtige spiegelruit. ,,OkéV, dacht 
Jansen, ,,dat is een mooie kans". Een zwaai met 
z'n arm, en de prachtige ruit lag aan sp1inl;ers. 
Voorbijgangers gilden van schrik, politieagenten 
schoten toe. Jansen stapte op één van de agenten 
af, tikte hem op de schouder en zei ,,Agent, ik 
heb dat gedaan!" De man der wet keek hem ge- 
ringschattend aan en antwoordde: ,,Man, je bent 
mesjolrken, geloof jij dat de dader zich zo maar 
komt aanmelden? Ik niet!" En meteen zette hij 
een achtervolging in op een man, die hard achter 
de tram, richting Verwulft aanliep, schijnbaar om- 
dat hij deze niet missen wou." 
Ontnuchterd keek' Jansen hem na, terwijl zijn 

onderkaak zakte. Wat ben ik toch een ongeluksi 
vogel dacht hij. Mismoedigd liep hij 'verder, en zei 
bij zich zelf: ,,Kom, kom, Jansen, noch een keer 
proberen maar. Hij stapte een deftig restaurant 
binnen; kellners schoten toe, maar bleven op het 
gezicht van zijn sjofele kleding wantrouwend staan. 
Jansen deed of er geen vuiltje aan de lucht was en 
ging aan een tafeltje zitten. Hij bestelde een over- 
vloedig maal en na  dit verorberd te hebben riep 
hij: ,,Ober, afrekenen". De man kwam, en toen zei 
Jansen kalmpjes: ,,Ik heb geen geld, roep de politie 
maar". De ober trok z'n jasje uit en zei: ,,zulke 
zaakjes knappen we altijd zelf op", en voordat Jan- 
sen goed wist wat er gebeurd was, lag hij op de 
straatstenen. ,,Wat een pech, wat een pech", mom- 
pelde hij al moeizaam overeindkrabbelend. Enfin, 
de moed niet opgeven. 
Daar zag hij een raam van een huis open staan. 
Een dot van een kans om voor inbreker te spelen. 
Hij klom naar binnen en. . . . stond meteen tegen- 
over een man, die hij als de beroemde Haarlemse 
bokser J. Revalk herkende. ,,Zo mannetje," bromde 
deze, ,,wou je inbreken hè? Ik zal je leren." En met 
een linkse oppercut gaf hij Jansen een klap, zodat 
hij uit het raa& terugviel en alles zwart zag wor- 
den. Toen hij bijkwam bemerkte hij dat hij voor 
de tweede maal op het plaveisel lag. Langzaam 
stond hij op en begon te lopen. Bij een donker 
straatje hield hij stil. Plotseling hoorde hij de 
Damiaatjes van de Grote Kerk slaan. Dat geluid 
bracht hem weer nieuwe moed. Hij wist zelf niet 
hoe, maar op de één of andere wijze spraken die 
klokjes hem moed in. 
,,Komn, dacht hij, ,,ik ben toch een jonge, flinke 
kerel, ik zal morgen weer werk zoeken. Ik moest me 
schamen om de gevangenis in te willen, brr, ik grie- 
zel als ik er aan denk". 
Plotseling werd hij op de schouder getikt en een 
barse stem vroeg: ,,Wat doe je hier?" ,,Ik doe hier 
niks", zei Jansen. ,,Je weet zeker niet dat je bij de 
,,Vijfhoek7' staat hè?" zei de agent (want de man 
met de barse stem was een agent). ,,Mee naar het 
bero ! " 

R. Naumann Yd. 

Toen de heer K. onder uitbundig gejuich en gerom- 
mel een klas binnenkwam: Ik weet wel niet waarom 
jullie zo'n drukte knaken, maar ik verhovaardig 
mij nergens op: ik heb immers alles aan de goede 
God te danken. 

Leraar: vertaal: 
Leerling: . . . . . . . . 
Leraar: Hij begint met 10 maten rust. 

Onder de Geschiedenisles: 
Leraar: Hoe noem je een regering, zoals die van 
Hitler onder de laatste oorlog? 
Leerling: eh.. . . eh. .. . 
Achter in de klas: .- toet - toet. 
Leerling: oh. . . . Autocratie. 

Teacher's question: ,,1\Jow tel1 me young man, who 
wrote this poem: 

A guy went to the pictures, 
He didn't care a bit; 
His seat was on the gallery, 
And his feet were in the pit. 

Student's answer ,,Must have keen H. W. Longfellow 
Sir". 

Leraar: Waar is je Wiskundige huiswerk? 
Leerling: zoekt ijverig in zijn boek en zegt dan: Ik 

heb 't thuis laten liggen. 
Leraar:Waarom zoek je dan in je boek? 
Leerling: Dan komt de slag niet zo hard aan. 

I 

Voor vlees en 
fijne vleeswaren 

'W. v.d.VOORN I 

Al le  vleeswaren 

eigen fabrikaat y 



(Vervolg van pag. 4 )  

als b.v. Rhapsodie in Blue, van Gershwin, de over- 
bekende piano-concerten van Tschaikowski en 
Grieg worden tot grote ergernis van het werkelijk 
muziek-minnend publiek, en niet te vergeten de 
componisten zelf, verlaagd tot goedkope gelegen- 
heidsstukken, kas-stukken om geld binnen te halen; 
sohlagers als U wilt. De oorzaak van deze misstand 
is niet ver te zoeken, Als een dergelijk stuk op een 
of andere wijze, b.v. door de film, populair wordt, 
maakt de massa zich er van meester. Aan de smaak 
van deze massa, welke broodnodig in juiste banen 
moet worden geleid en gehouden, wordt voldaan om- 
wille van de lieve centen. Het is zeer jammer dat 
hieraan meegedaan wordt door bekende orkesten. 
(De H.O.V. is hier niet vreemd aan: Piano-concert 
van Tschaikowski met wonderkind aan de vleugel 
trekt een ei-volle zaal, terwijl een stuk van even 
hoog - zo niet hoger gehalte een half lege zaal tot 
gevolg heeft). De toekomst voor dergelijke stukken 
is het vergeetboek. De massa die er zich, door het 
vele horen, aan overeet, stoot hen van zich af om 
zich aan nieuwe slachtoffers te goed te doen. De 
massa gedraagt zich op dit punt, heel natuurlijk 
overigens, als een kind dat te veel snoep eet. Na 
het minder lekker te vinden, krijgt het er een af- 
keer van en wil niet meen eten. 
Het is dus zaak voor de orkesten om de programma's 
niet met bepaalde stukken te overladen, doch hen 
met kunst en beleid, harmonisch samen te stellen. 
Dan wilde ik nog een enkele opmerking maken bij 
uw ,,potten en pannenmuziek". 

TO THE HADLEY WOODS 
In memory of many happy hours, spent 
out there, on foot and on horseback. 

When I thee enter through thy golden gate 
From Barnet's side, no matter, whether it be late, 
Or early a t  the break of morning, 
Thou fili'st my lonely heart with cheer and joy 
And sett'st my troubled mind a friendly warning.. 
- When I lie down upon greensilken soil, 
For tired limbs and weary soul, a t  last 
I find, deep in the shade, beneath thy mighty trees, 
What many years I longed for. . rest and peace. . 
For once there is no fearfull future.. 
For once there is no fearful future.. . . 
- Thus let it be, for now and ever,_ 
That in thy beauty I shall find, what never \ 

I have found, midst noise and agitation, 
That's owed to common life, some consolation, 
For al1 my loneliness. For thou art lonesome too, 
And is it not the truth, that in such ease 
Such company comes best to me and you?. . . . 
- I t  is in thy embrace, so soft, so sweet and tender, 
That pain and sorrow flee, and gladly I surrender 
Mysalf to thee, which to no other one I ever could, 
To thee my love.. To thee my Hadley Wood!. . 

Gérard J. A. Chabot, oud-leerling 
London, '47. 

HET NIEUWE JAARBOEK 
Voor het Jaarboek, dat in September als eerste 
nummer van T. L. zal verschijnen, vragen wij een 
keur van verhalen. 
Humoristisohe- en meer ernstige verhalen. beschou- 
wingen, verslagen, recensies, alles is wel'kom. 
De beste artikelen zullen dan in het, Jaarboek wor- 
den geplaatst. 
Inzendingen kunnen geschieden tot 1 Augustus in 
de brievenbus van het klooster, Zijlweg 199. 

Redactie. 

Inderdaad maakten de stra&tmuzikanten van New' 
Orleans muziek, en lang geen slechte. De werkelijke 
jazz werd hier geboren. De muzikanten improvi- 
seerden n.l. op straatdeuntjes, om eentonigheid te 
verniij den. 
Deze muzikanten braohten oorspronkelijk muziek 
waarin zij op meesterlijke wijze uitdrukking gaven 
aan hun gemoedstemmingen. 
Hun muziek kwam, weemoedig of vol vreugde, recht 
uit het hart.. Natuurlijk waren er meerdere- en 
mindere kwaliteiten wat deze orkestjes betreft, al 
naar gelang de vaardigheid en instrumentbeheer- 
sing van de spelers, maar toch brachten zij een 
eigen kunst. 
De imitatie dezer orkestjes door blanken werd ech- 
ter de befaamde ,,Potten- en pannen-muziek" Deze 
m1ensen begrepen de Jazz n.l. geheel verkeerd en 
gingen alleen op het uiterlijk af waardoor een wal- 
gelijk lawaai-maken ontstond met aan de kop een 
zich als idioot aanstellende slagwerker. 
Zo ongeveer na  de eerste wereldoorlog kwam deze 
,,muziekv onder de naam Jazz naar Europa, waar zij 
dan ook prompt een slechte naam kreeg. Wij zien 
dus dat een ongerepte kunst door éen stelletje blanke 
muziekmakers in de grond werd geboord, oftewel 
een slechte naam kreeg, welke zij nu nog heeft be- 
houden. 
Wat de redactionele aantekeningetjes betreft mijn- 
heer Cornelissen, bedenk dat de redacteuren hang- 
oren zijn en uw boosheid zal overgaan in een hoog- 
hartige houding. 

G. L Hooij 4A2. 

Prijsvraag Koppen 
* 
Tot 10 September blijft de prijsvraag gehand- 
haafd voor pittig, artistiek en leuk getekende 
koppen boven de volgende rubrieken: 

Mededelingen. 
Sport, , 

Journael ofte Kronyck. I 

Vlooienpikken en Wespensteken. 
Uit het Kraaiennest (uitkijk van een 

schip). 
Clubs. 

Redactie. 

J L 

Wij wensen allen, Rector, paters, leraren 
en leerlin'gen, een prettige vacantie toe. 
Verder hopen wij, dat deze vacantie in- 
spirerend zal werken, zodat we in Sep- 
tember onze toevlucht zullen moeten ne- 
men tot een grotere copy-bus. 
Onze hartelijke dank aan allen die copy 
voor deze jaargang inzonden. 
Ons ideaal blijft: T. L. het beste school- 
blad in Nederland! 

Redactie. 

\ 



NATURA DOCET I 

Zaterdag 29 Mei. - Zwerftocht door het bekoorlijke 
land scha^ van Duin- en Kruidbera. door bloemrijke 
bossen e& eenzame duinen met. hëerlijke vergezich- 
ten. Hier ontdooide het har t  van onze natuurlief- 
hebbers voikomen. Hier schreden wij over een bloe- 
mentapijt van kruipend zenegroen, pijpbloem, ere- 
prijs, robertskruid, wilde aardbei, valeriaan, daar- 
tussen heggerank en bitterzoet en veel te  veel om 
op te  noemen. 
Het glad parelzaad groeit hier langs het bospad en 
uitgebreide stukken met salomonszegel liggen er 
in de schaduw van bloeiende meidoorn en kardi- 
naalsmuts. De geaderde bloemen van het zeldzame 
bilzenkruid wekten veel bewondering. Dan bereikte 
het enthousiasme zijn ,hoogtepunt, toen wij %n 
kolonie van visdiefjes naderden, die steeds onrusti- 
ger krijsend boven onze hoofden cirkelden, naarmate 
wij dichter bij hun woongebied kwamen. Om de rust 
niet al te zeer te  verstoren onderzochten we alleen 
de buitenkant van de broedplaats en al spoedig 
vonden we er een nest met 2 eieren. Iets verder 
schrok Gerard BuWalda bijna van zichzelf, toen hij 
een wulpennest ontdekte met 3 prachtig gevlekte 
eieren. Zelden zagen wij de wulp en de scholekster 
van zo nabij. De wulpen vlogen er ons letterlijk om 
de oren; tientallen hebben we er gezien, niet zelden 
met voer in de gebogen snavel. Een mooie excursie 
door prachtig terrein, waar moeder natuur dan toch 
nog onder de rook van grote steden over zo wijde 
oppervlakte een weelde van ongerepte schoonheid 
ten toon spreidt. Mogen wij dit behouden! 
Aantal deelnemers 12. 
Zaterdag 12 Juni. - Excursie naar het Zandvoorter 
Vlakje in de A. W. duinen. De vondst van een rup- 
sendoder is geen bijzondere gebeurtenis, maar niet 
elke dag krijgt men de kans deze graafwesp te  vol- 
gen in al haar instinct-handelingen, zo bekend door 
de onderzoekingen van Fabre. Onbevreesd voor de 
toeschouwers toonde het dier ons, hoe zij haar nest 
graaft in het zand, hoe zij haar slanke wespentaille 
buigt om een rups om de verlammentle steek in de 
buikstreng toe te brengen en er de eieren in te 
leggen en hoe zij de rups veilig in liet holletje op- 
bergt en dit met zand weer afsluit. Veel belangstel- 
ling trokken de zebrarupsen .van de bloedvlekkige 
Jacobsvlinder op het kruiskruid, rozenkevertjes, 
knagend aan de kroonblaadjes van de duinroos en 
de bonte paarlmloervlinders, fladderend om de bloc- 
men van slangenkruid en ossetong. Onder vele duiii- 
planten mogen gememoreerd worden: breedbladige 
wespen-orchis onder het lage dennenhout, pluim- 
hyacinth tussen de kruipwilgen, muizenoor, cypres- 
wolfsmelk en de bremraap, parasiterend op de wor- 
tels van het walstro, waaraan we ook veel gallen 
aantroffen. De excursie trok 17 deelnemers. 

M. 
I 

Door  ons drukwerk 

Krijgt U druk werk 

AI Uw orders worden bij ons 

met de meeste zorg behandeId 

Ook voor meerkleurenwerk 

~ralrlrerij St. JacoLs -Godshuis 
Antoniestraat 7-11 - HaarIem - TeI. 10740 

De Zonnegod 
Zie, hoe de dag begint, 
en langs azuren paden 
het yle weefsel spint 
van goudbestikte draden. 

Apollo gaat zijn slaap verjagen, 
en als de dag speelt op haar puit, 
zi t  hy met één sprong op z i n  wagen, 
waar Aurora haar poorlen ontsluit. 
De rossen -huiveren voor het licht; 
z y  rekken spier en pezen, 
en in fonk'lende o5en ligt 
ontembaarheid te lezen. 

E n  als het toom staat strak gespannen 
en zijn zweep bespeelt het carillon 
van lucht ein wind, kbmt hy ontspannen, 
juigende over den horizon. I 

Phoibos, vertel my, wat ziet gij daarboven ? 
Lacht gy niet om dien kleinen mens, 
die z y n  altyd eender verlangen wil doven 
met de vervuling van één wens? : 
Éenmaal die zweep te doen knalen 
rond het vuur van uw brieschend span ; 
voort te stormen door de hemelse halen, 
de ruimten inblikkend, zover ik maar kan. 
Met de dood moest uw zoon '1 het bekopen ; 
en wetend, hoe het hem verging, 
zou ik, stil in uw wagen gekropen, 
w&n z j n  : een veistekeling. 

Daar jaagt het vierspan door den aetlzer 
moeizaam tegen de stygende baan ; 
doch, eenmaal by de top, zal het beter 
en sneller de dalende helling afgaan, 

N óg eens de rode zweep in l0p ! 
- het vergezicht wordt nog omlynder - 
Z ó  jagen z y n  paarden in zware galop 
de karos van de Zon naar den einder. 

1) Phaëion. Helsloot, Va. 

3 f 



Er is maar één roep 
over BALM'S VISCH 

,VERRUKKELIJK' 

Smit en van Rusbergen 
Militaire passementen en onderscheidingen 

ZIJLSTRAAT 71 - TEL. 16963 

urm D u & d n h  
WONINGINRICHTING staat 
Ged. Oude Gracht 108-110 steeds 

Telefoon 17165 tot UW dienst 

UW VULPEN DEFECT! 
Wij repareren alle merken Vulpenhouders 

P u r  Sbp 
Groote Houtstraat 150 Haarlem - Telefoon 18132 

I TAXI? I 

I * D A G  E N  N A C H T  1 

I Fa. Jacq. Frank I 
JuweIier 

v.h. t e  MiddeIburg 
Gouden en ZiIveren Bvouterieën 

Uw kolenhandelaar 

FRANS PERQUIN 
Groote Houtstraat 162 

* PRIMA ANTHRACIET 

Ge bruikt HAFAM's 
Melkinrichting ,,H A F A M" 
PIETER KIESSTRAAT 79, - HAARLEM 

I Uw adres voor Bloemen is: l 
Bloernenrnagazíjn H. W. Brakel 

voorheen : Annie Wigman 
Çroote Houtstraat 185 - Tel. 11290 

f Maat- en Orthopaedische 
SCHOENMAKERIJ 
ook voor ernstige gevallen 

WITTE HEERENSTRAAT S5 - HAARLEM 
GERARD J. VAN KONINGSHOVEN 

Eleetr.- Techn.- G Radio Bureau . 

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

I P. VAN NIEL I 
GR. HOUTSTRAAT 90 

9ar/ums - gYour 
Haarlem - Telefoon 12160 

U koopt toch ook Uw ZIJLSTRAAT 34 - HAARLEM 
r O O k t  i k e i j  Sigarenmagazijn Binnen hof Grote sortering ! - Prettige bediening 

LYCEISTEN HEBBEN DAGELIJKS ONTSPANNING NODIG 
Franse en  Belgische schaakstukken F 6.90-7.70-9.00. Schaakborden. carton vanaf 75 cent, hout f 6 00-9.10. Speelkaarten Bel 
gische import 53-ers 65 cent 33-ers 48 cent. Sjoelhakken. compleet f 22.10 - 30 00 - 37.50 - 48.00. Grote keuze gezelschapsspeleii 

OPZEELAND - Zijlstraat 24-30 - Haarlem 

Stoom-, 
was-. en m Brouwers 
strijk- 
- - l - -  
inrichting 



Fa. B. Paanakker t+ Co. 

\ 

H e i  juiste adres voor prima schoeisel 

OPGERICHT I 848 T ! 

ALLEEN 
ANEGANG 23 

N.V. Heringa 6 Wuthrich a 

HAARLEM 
I I 

Centrale verwarming 

Jo hnson olie branders 

I Electriciteit I 
I Moderne bliksemafleiders I 

I G. BRUGMAN 
Erkend Gas- en Waterfitter 

Lood- en Zinkwerker 

Ruime keuze Sanitair 
2% 

Tetterodestr 52-54 - Haarlem - T el 15 453 

Voor GAS, WATER, en ELECTRICITEIT 

TECHNISCH BUREAU 

THEO BQNARIUS 

Soendaplein 34 - Telef. 13783 - Haarlem 

I GROTE HOUTSTRAAT 124 
HAARLEM - TELEF. 20033 I 

ZUIDERTUINDORPLAAN 2 
OVERVEEN - TELEF. 14425 

I I 
MoIoniaIe waren, 
Fijne VIeeswaren, 

z r̂ ComestibIes. 

Postzegelhandel 

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

Zojuist is het nieuwe ,,NEDERLAND" album ver- 
schenen. Dit album is zeer ruim van opzet, bevat 
geen r1iche"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 

VOOR KAMPEkRARTlKECE EN 
I ZWEMBENODIGDHEDEN enz. 

naar 

SPORTHU IC; 

I Herman van Gastel 
Gen. Cronj6straat 181, Tel. 17757 

_ *  
De zaak waar men altud s;laagt! 
Voor het  komende seizoen: Voetbatschoenen 


