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grond. Moge dan de  komende Paasviering 

J a t  besef in ons allen weer verstevigen. 

Daarvoor zal het echter nodig zijn dat we  

zo bewust mogelijk en met inspanning van 

heel ons wezen de  kerkeIijke viering van 

Er is een tijd geweest waarin de  Kerk met Goede W e e k  en Pasen meemaken. I n  dit 

een verbluffend paedagogisch inzicht de volks- nummer van Tolle Lege vind je een opgave 

gebruiken en feesten van heidense volkeren van de  plechtiglieden die in onze Lyceum- 
gekerstend heeft. In de  plaats van de  vaak kapel paats vinden. Ik hoop dat een groot 

immorele feestvieringen stelde zij de  her- aantal van jullie daarbij zult aanwezig zijn. 

denkingsdagen van de  christelijke geloofsge- zalig paasfeest Rector 
heimen. 

Thans is de wereld in vele opzichten op 

,,de weg terug". D e  christeIijke feesten worden 

nog wel gevierd, maar ze worden ontdaan 

van. hun christelijke inhoud, ze worden ont- 

kerstend. Kerstmis is gem .or d en t o t een winter- 

feest. dat geslaagd of mislukt is naarmate er 

sneeuw gevallen is; Pasen werd een lentefeest 

met mooi weer en een Paashaas. Voor ons 

blijft Pasen wat anders, oneindig meer. W i j  

zijn er van overtuigd dat Christus' Verrijzenis 

het grootste feit is van de  wereldgeschiedenis 

en dat daarmee ons geloof staat of valt. Paulus' 

woorden : wanneer Christus niet verrezen is 

dan is ons geloof ijdeI, hebben voor ons nog 

betekenis, nog een diepe waarde. 

W a t  zou immers ons leven waard zijn. wan- 

neer Christus het door zijn verrijzen niet had 

mogelijk gemaakt, dat wij allen. na dit aardse 

leven van een klein aantal jaren, voor eeuwig 

konden deelnemen aan dat verheerlijkte leven 

dat voor Hem op d e  Paasmorgen begonnen 

is? Misschien raakt ook bij ons van tijd tot tijd de  

diepe betekenis van ons Paasfeest op de  achter- 

Goede Week in de Schoolkapel I 
PALMZONDAG: 

' 9 uur: Palmwijding en H. Mis i 
WOENSDAGAVOND : 

19 uur: Donkere Metten 

WITTE DONDERDAG: 
8 uur: Plechtige H. Mis met processie 

. I 9  uur; Donkere Metten 
l 

GOEDE VRIJDAG: 
8 uur: ~1echtigheAen 

15 uur: Kruisweg 

19 uur: Donkere Metten 

PAASZATERDAG : 
. 7 uur: Wijdingen 

8 uur: Plechtige H. Mis 
19 uur: Paas Metten 

PASEN : 
9 uur: Plechtige Hoogmis 

19 uur: Gezongen Paasvespers , 



. . 
Slecht leesvoer van ohtstellen- - 

imbeciliteit bedreist volksgezondheid 

Naar de voilnisbdt met Dick Bos en de zijnen! 
BEELDROMAN-OPIUM WERKT LANGZAAM MAAR ONFEILBAAR 
Iets over de »Goede Amerikaanse Beeldromans< Antwoord aan F. GrosfeId 

W a t  is een Beeldroman? ,,Een Cultuuruiting", Hoe stelt F. Grosfeld zich die z.g. goede Ameri- 
zegt F, Grosfeld in het laatste nummer van ,,Tolle kaanse beeldroman anders voor? Zoiets als een 
Lege" en hij wijst triomfantelijk naar de inscrip- met stichtelijke verhalen over Deugdzame Men- 
ties der oude hdbewoners. Die holbewoners! Je sen gevuld, goud-op-snee boekje? Een soort in 
zou ze 't zo op het eerste gezicht niet meegeven, beeld gebracht ,,Jantje-zag-eens-pruimen-han- 
maar ze hadden nog cultuur ook. E n  is het geen gen?" Met achterin een bon (,,Invullen en langs 
schande dat ze ons, twintigste eeuwers nu via F. stippellijn afscheuren") die recht geeft op een 
Grosfeld, moet& helpen de eeuwenoude eultuur- boekje over ,,Wilskracht en Zelfbeheersing bij het 
uiting van de beeldroman terug te vinden? Eigen- Knikkerspel"? 
lijk had F+  rosv veld 3000 jaar geleden moeten Jammer, maar dan is de desillusie des te groter. 
leven, dan had hij nog wat n~nt+enoffers Er verschijnen momenteel in de U.S.A. rond de 
kunnen maken. Deze cultuuruiting der holbewo- 350 ,,Comics" en wij hebben het ,,voorrecht" er 
ners ibs momenteel óók al in onbruik geraakt, hier een aardig voorraadje van te bezitten. Deze 
Maar daarom niet getreurd, we hebben in ieder beeldverhalen zijn op technisch gebied af. Onover- 
geval de beeldroman weer, compleet met meege- troffen zelfs. Maar de inhoud ...... Boy! Dick Bos 
sleurde Boeddha's, die er een andere wending himself zou er door van zijn stuk gebracht worden. - 
aap willen geven+ (Maar over dit laatste vertelt F. Grosfeld kan op staande voet een pakje siga- 
George Hooy U iets.) retten winnen ais hij mij in die stapel Comics er 

,Nogmaals, wat is een beeldroman? ~ n t w o o i d :  De één ,,goedew aanwijst. Het doet er niet toe of deze 
over 64 pagina's uitgesmeerde en vijf stuivers kos- Nederland al of niet bereikt heeft. Op de ,,Walt 
tende inhoud van de eerste de beste vuilnisbelt. Disney Comics" na (die bestemd zijn voor kin- 
Overdreven? Jammer genoeg niet. deren van 6 tot 8 jaar en de lotgevallen van Do- 
De beeldroman is de meest verwotden en verbas- nald Duck en Mickey Mouse behandelen) ver- 
terde vorm van lezen. Geen bladzijden vol zinnen schijnt er in de USA geen enkele ,,goedem beeld- 
en tijdrovende dialogen meer; één langwerpige, roman. Zoals er nergens ter wereld een ,,goedev ' 

met wat slordig neergekalkte woorden gevulde, beeldroman verschijnt. Omdat er geen ,,goedev 
zeepbel heeft immers hetzelfde effect! En is het beeldroman bestaat. Iedere uitgever probeert zijn 
niet veel gemakkelijker de innerlijke gedachten van concurrent te overtroeven in het aantal in ' zijn 
Dick Bos in een Bubbelgumachtig ding uit zijn ,,Comics" voorkomende lijken, liters bloed en dui- 
hoofd te zien komen, dan er twee of drie bladzij- velse mishandelingen. Beslist jammer dat deze 
den vol woorden voor te moeten lezen? U behoeft Nederland nooit bereikten. W e  zaten er nu juist 
ook niet meer te denken, zet gerust Uw fantasie op te wachten. Eén moord te Enkhuizen was niet 
op stal, de holbewoners deden het ook. De beeld- genoeg. 
roman denkt voor U. Zij neemt het werk van uw Dat men in Amerika op het gebied van de beeld- 
hersenen over, of indien deze niet aanwezig verhalen met de handen in het haar zit en er over- 
mochten zijn, is ze er een waardig vervangings- al van ouders opgericht di& de 
middel voor. U behoeft alleen maar te kijken, en beeldroman verboden zien ' (ook de ,z.g. 
U ziet OP iedere pagina de gewenste situatie al ,,goedev), schijnt F. Grosfeld ten enen male te 
getekend en wel voor u staan. De techniek staat ontgaan. En dat het hoog tijd wordt dat er hier in 
toch maar voor niets, wat U buurvrouw? Alles Nederland ook eens hardhandig wordt opgetre- 
wat U bij een beeldroman moet doen? is kijken en den tegen het stompzinnige beeldromangeklungel, 
bladeren. dringt blijkbaar ook niet tot hem door. Of moeten 
Experts zijn druk aan het werk om ook dit laatste wij hier eerst ook gevallen meemaken als dat van 
veemoeiende bezwaar weg te nemen, en zij zijn die drie knapen uit Los Angelos (acht, tien en 
thans zo ver gevorderd dat men iedere dag de twaalf jaar en alle drie verwoede ,,Comicm-lezers), 
Ras-, Was- en Kleurechte Plastic Automatisch die toen iemand weigerde hen met spijbelen te 
Afrolbare en Onbreekbare Beeldroman ( R.W.K. helpen, het geweer van Pa gingen halen en de 
P.A.A.O.B.) kan verwachten. O p  dit gebied zijn man doodschoten? 
b i j  Amerika waar onder de oorlog, volgens F. Maar misschien is dit óók een in onbruik geraakte 
Grosfeld ,,De goede beeldroman die Nederland cultuuruiting van de holbewoners? 
nooit bereikte" verscheen, een heel stuk voor. Noud'v, d. Eerenbeemt 5A I. 



)Y BOEDDHA OP BORNEO 
sterft dramatische verclrinkinssdood" 

Lang leve het beeldverhaal! Natuurlijk niet het 
vuige, neen geliefden, het GOEDE, of anders ge- 
zegd: de nieuwe vorm van KULTUUR. 
Ha, ha! Kultuur, Zo, dus die bestaat ook nolg, die 
goede oude Pappa Kultuur. En  zowaar heeft hij er 
weer een kindje bijgekregen, En  niet mis, wat? 
PSeu~b beste lezer, het ie geen grapje. De inktpot 
spuit waarachtige gevoelsuitingen van waarach- 
tige kunstenaars over het papier, als de tuinslang 
water over een sappig grasveld, en het nieuwe 
kindje kultuur is er, Pats! Had U niet gedacht, hè? 

Die, waarachtige kunstenaars staan voor niets 
tegenwoordig. Natuurlijk, er zijn wel een paar 
heethoofden die een tikkeltje te ver gingen, maar 
ja, stel je voor dat er slechts van die uiterst deli- 
cate plaatjesboeken kwamen. Zo  in de geest van 
de Amerikaanse goede beeldverhalen die Neder- 
land nooit bereiken konden. 
Heeft U ze wel eens aezien? Sakkerloot dat is 
waar ook, ze hebben Nederland nooit bereikt. 
Maar ze zijn er, ik ben er hardgrondig van over- 
tuigd. Ik voel het dat ze er zijn. Ze  moeten er 
zijn ...... 
Toch kunnen die paar vie-zertjes, die beunhazen 
in het Kultuur-Historisch-Beeldromanvak nog wel 
eens vervelend zijn, en sterk ook. Zo  sleurden zij 
onlangs met hun vunze illustratie-vuilnisbakjes de 
uit alle macht in haar waterlelie tegen de stroom 
oproeiende godin ,,Boeddha op Borneo" meedo- 
genloos mee. Het dramatische einde waar U on- 
getwijfeld met verhitte kaken op zit te spinzen 
heeft U reeds gelezen. Het staat kant en klaâr in 
de kop. 
Edoch. het einde van het ..drama der beeldroman" 
is in zicht, verzekert men ons in Tolle Lege van 
Febr.-Maart 1949. De persbaggermolens hebben 

hun werk gedaan. Reeds is 'n commissie in 't leven 
geroepen om tot actie over te gaan. Al weer een 
commissie! Waarom niet de Gemeente-Reiniging 
van Amsterdam ingeschakeld. Zij is uitermate 
goed georganiseerd en werkt buitengewoon effi- 
cient. 
Hoe dan ook, er zal eindelijk schoon .schip ge- 
maakt worden. De vuilnisbeltjes in zakformaat 
gaan verdwijnen. Daarvoor in de plaats wordt de 
arme Boeddha op Borneo uit de doeken gedaan, 
tot nieuwe leven gewekt en U met enkele series 
broeders en zusters ingegoten als dunnne pap. 
(Die glijdt makkelijk; een voordeel vooral voor 
de jeugd van het lager onderwijs). 
Dit nu is het ogenblik waarop wij, smartelijk aan- 
gedaan overigens, gewacht hebben. De reserve- 
sluizen, aangebouwd om ons overtollig tranennat 
te verwerken bij de officiële ontmoetkg, kunnen 
opengezet worden. Daar zijn, de goede beeldro- 
mans, fris en stralend, gekuist en opgepoetst. Een 
driewerf hoera lezer, het moet eruit. 
En ja hoor, er valt geen onvertogen woord. D-e 
prenten zijn beslist netjes wat dat betreft. Wilt 
LI een voorproefje. Kijkt dan nog eens Tolle Lege 
van Febr.-Maart '49 na. Op pagina 4 vindt U 
dat voorproefje. Enkele welverzorgde penteke- 
ningen vullen bijna ,de halve pagina. Dit nu is 
kunst lezer, kultuur. Hier vindt U enkele afbeel- 
dingen van helden die voor de kultuur op de bres 
staan. Let vooral op hun goed-geproportioneerde 
gestalten, hun stoere hoofden, hun brede borst- 
kassen. Deze kunnen alleen ,,He-menw zijn. 
Wie zou nog durven beweren dat er hier een vuil- 
tje aan de lucht is? Wat  zal de lieve jeugd lief 
worden: Gruwelen eruit, Boeddha's erin! Dat is 
krasse taal. W e  hebben weer hoop op de toekomst 
Het leven wordt weer waard te leven. 

Voor degenen die mij verzekerd hebben dat het ,,Boeddha 
op Borneo geval" hen niet geheei duidelijk was ! 

Welnu dan. Boeddha op Borneo (De naam alleen 
al begint mij zenuwtrekkingen te bezorgen), is een 
beeldroman waarvan in T. L. van Febr.-Mrt. '49 
beweerd wordt dat het een goede is, slechts in de 
hoek gedrukt door allerlei andere nare beeld- 
romannetjes, 
Na enige moeite is het mij gelukt door relaties een 
exemplaar te bemachtigen, en hierivolgr de recensie : 
Het blijkt inderdaad een vuilnisbeltje te zijn. Ge- 
lukkig nog niet zo in het morele, dan wel wat de 
uitvoering betreft. 

LICHTPUNT. 
Ja lezers het is zó erg dat ik U moet bekenneh dat 

slechts de voorpagina, of omslag zo U wilt, ,,net- 
jes" is uitgevoerd, ik wil nog niet zeggen goed. 

INHOUD. 
In het kort gezegd gaat het over zeker detective 

, Robezt (natuurlijk Robèrt) van Raamsdonk, die 
wel even naar z'n vriend Bommers in Pontianak 
zal gaan om deze laatste uit zekere moeilijkheden 
te halen. Deze moeilijkheden blijven gedeeltelijk 
achterwege, want Bommers wordt vermoord en 
kan derhalve moeilijk overgaan tot uitgebreide 
onthullingen. 
Zijn laatste woorden als hij hangt te sterven in de 
belachelijk weergegeven armen van vriend Raams- 



donk, terwijl hij nonchalant zwaait met een ver4 ' 
giftig pijltje, hetwelk op mysterieuze wijze in z'n 
lichaam gedrongen schijnt te zijn: 

...... Onder ...... die brief stond ...... er ...... stond 
Pango-maya Boeddha ...... handel snel ...... Ro- 

...... ...... bert! ...... oh ...... 't is ik (v. Raamsdonk 
af door linker zijdeur, doek valt!) 
Ondanks deze brokkelige informaties trekt dapper 
detectieve v. Raamsdonk de wildernis in waar de 
de Boeddha wacht op ontmaskering. Het balletje 
is aan het rollen gebracht door een anonieme brief 
welke een zeker heer Versteen, planter in de 
rimboe, ontvangen heeft, en, dat hem aanraadt te 
vertrekken. Zo  niet, dood volgt. Getekend: zie 
laatste woorden Bommers. 
De hele expeditie wordt door Dajaks gevangen 
genomen. Versteen wordt door dankbaar Dajak 
in de gelegenheid gesteld te ontsnappen, hetgeen 
hij prompt doet. Krokodillen in een rivier bela- 
gen hem, maar Versteen gaat hen achteloos voor- 
bij, de vrijheid tegemoet. Hier eindigt het l'e deel. 
Waarschijnlijk snapt U er weinig van. Wel, ik 
snap er helemaal niets van. Dit is echter van geen 
waarde. Deel I1 hoop ik nooit onder ogen te 
krijgen. 

ANATOMIE, 
Ik zal U enkele voorbeeldjes geven van het ge- 
weld, de anatomie van de mens in dit nachtmer- 
rietje aangedaan: 
Pag. 12. Een man wiens elleboog zich op won- 
derlijke wijze in de hoogte gedrongen heeft. 
Pag. 21. Een volkomen mismaakt wezen dat op- 
treedt als Bommers. (Geen enkele persoon in dit 
werkje lijkt ook maar in de verte op z'n even- 
beeld van enkele pagina's terug). 
Pag. 23. Een waanzinnig getekende hand om de 
stervende nek van Bommers vertoont gelijkenis 
met een oliestook-inrichting van de centrale ver- 
warming. 

DIERENLEVEN. 
Pag. 39. Een tamelijk goed uitgevallen tijger, ken- 
nelijk nagetekend uit een Verkade's plaatjes-al- 
bum. 
Pag. 55. Een leeggelopen rugby-bal (met staart) 
fungerend als krokodil. 

NOGEVEN! . 

Het is zo genoeg. Al met al lijkt het nergens naar. ' 
Schrijver is niet bekend met fundameniele waar- 
heden en techniek van beeldromans. Hij is beun- 
haas in het vak. 
Conclusie waar weldenkend mens toe móet komen: 
,,Blubber!" 

G. Hooij, 5A I. 

Antwoord van F, Grodeld moet wegens plaats- 
gebrek vervallen en komt dus in het v o l g d e  
nummer. (Red). 

23 Februari UUR KUNST I 

- met G j s  Beths en Pierre Verdonck 

~i jdens  dit Uur Kunst speelde voor ons de bekende 
violist Gijs Beths met aan de vleugel Pierre Verdonck. 
Pater Rector opende de avond met een woord van wel- 
kom tot de twee kunstenaars en tot de overige aan- 
wezigen, die, ondanks de geweldige propaganda, die 
voor dit Uur Kunst was gemaakt (we memoreren 
slechts het machtige artikel van N. v.\d. Eerenbeemt 
in 't Decembernummer van Tolle Lege) niet in even- 
redigheid met deze propaganda waren opgekomen. 
(Naar wij meenden waren vrijwel alle plaatsen bezet! 
- Red.). 
Pierre Verdonck gaf voor elk werk een korte uiteen- 
zetting op een prettige manier, zodat ieder een dui- 
delijke voorstelling kreeg van het t e  spelen werk. 
Het programma werd begonnen met ,,de duivelstrillers- 
sonate" van Tartini, wel de beroemdste compositie van 
deze componist. Deze sonate dankt haar naam, aldus 
de heer Verdonck, aan de legende als zou Tartini hier- 
toe door de duivel zijn geïnspireerd. Hij droomde name- 
lijk op een nacht, dat de duivel naast zijn bed stond 
en voor hem een sonate speelde zo vol moeilijkheden, 
dubbelgrepen, dubbeltrillers, en zo volmaakt en prach- 
tig gespeeid, als alleen de duivel dit kan. 
Tartini ontwaakte, greep zijn viool en probeerde het 
pas gehomde werk vast t e  leggen; maar zoals hij ze 
had horen spelen, kon hij niet nadoen. Gijs Berths liet 
ons deze sonate op een prima manier horen. Men zou, 
gemeten met 't gemak waarmee hij speelde, niet mer- 
ken wat een studie en tijd hieraan gewijd is. 
Het volgemie nummer was de ,,HavanaiseV van Ca- 
mille Saint Saëns. Een werk waartoe Saint Saëns ge- 
inspireerd werd door de muziek van Havana, maar, 
zoals Pierre Verdonck vertelde, de Parijzenaar Saint 
Saëns kon zijn Frans bloed niet verloochenen en men 
merkt in (ieze compositie dan ook wel degelijk de lichte 
aard van de Parijzenaar op. 
Het volgende programmapunt was ,,Dance des prin- 
cesses" uit de ,,Vuurvogel" van Igor Stravinsky. 
Na de pauze speelde Gijs Beths nog ,,Elegiew van de 
Nederlandse componist Albert de Klerk. Hij heeft dit, 
zo vertelde ons Pierre Verdonck, gecomponeerd in de 
Meidagen van 1940 als een klaaglied over de rampzalige 
toestand van Nederland. Het is maar een kort werkje, 
maar de gedachte, die erin gelegd was, kwam zeer goed 
uit. 
Hierna gingen we over naar de Nieuwe Wereld en we 
hoorden een compositie van de Amerikaan Gerswhin 
,,Short Story", waarin enkele Amerikaanse negerliede- 
ren zijn verwerkt. Gerswhin houdt zich veel met deze 
oorspronkelijke jazz bezig. Dit is dus niet de jazz, zoals 
we die in ontaarde vorm thans aantreffen. 
Als toegift gaf Gijs Beths nog ,,Hora Stacato" van 
Dinicu, in een bewerking van Jascha Heifeta. 
Wij waren allen enthousiast over deze avond en ieder 
heeft zeker ten volle genoten. 
Wij danken vanaf deze plaats de twee kunstenaars 
nogmaals voor het gebodene. Gijs Beths voor zijn 
voortreffelgk spel en Pierre Verdonck voor zijn prima 
begeleiding en uiteenzetting over de gespeelde werken. 
We hopen dat we nog eens van deze kunst mogen ge- 
nieten. 

Bernard Lucas. V1 B. 

Naar aanleiding van de Wild-West- 
film in het scheikunde-lokaal: 

,,Wees een Heer in het Verkeer 
.. ,,En een Dame in het.. Boksen". 



My Goodness, ik zal een beetje op moeten schieten 
met deze kroniek 
Uw Cronicus heeft vanmiddag van het mooie 
weer geprofiteerd en is naar Zandvoort gefietst, 
en nu moet hij zijn kroniek nog schrijven. Want  
morgen is er redactie-vergadering. 
W e  beginnen deze kroniek met ...... eens even 
kijken ......, Ja, met de verjaardag van p. H. op 
Maandaa 21 Februari, 
 atu uur li ik mag verondersteld worden dat iedereen 
hem gefeliciteerd heeft, anders kan hij dit nu dade- 
lijk doen, we gaan verder. 
Dinsdag 22 Februari kon iedereen vrijkaartjes 
kriiaen voor huiswerk (huiswerkvriikaarties dus, 

Z "  

of misschien: vrij-van-huiswerk-kaartjes) . De 
prijs bedroeg f 0,30. In het vervolg alleen maar 
verkrijgbaar voor Zon-, Feest- en Uren Kunst 
dagen. 
Dat Uur Kunst was de dag erna, Woensdag 23 
Februari. De heren G. Beths e0 P. Verdonck ver- 
zorgden deze keer op een uitstekende wijze het 
programma. ,,,,Het meest werd Uw cronicus ge- 
roerd door de duivelstriller van Tartini, zoals die 
met een satanisch lachie door P. Verdonck werd 
aangekondigd. De avond werd besloten met het 
bekende ,,Hora Stacato", fantastisch in één woord! 
Donderdag 24 Februari werd ons Triduum beslo- 
ten. Vele Trinitariërs vonden hierin een aanleiding 
om in drommen naar de bekende gelegenheid naast 
onze school te tijgen. Toen zij terugkeerden stond 
pater Distel massief in de deuropening hen op te 
wachten. Het werd natuurlijk overwerken! 
Vrijdag 25 Februari. Niets bijzonders gebeurd! 
Zaterdag 26 Februari. Dat was een heerlijke dag 
voor de A-mensen (misschien ook wel voor de 
B.-ers, maar daar uw cronicus een A-er is houdt 
hij zich daar niet mee op). Er mocht namelijk met 
vloeibare lucht gespeeld worden onder de schei- 
kunde les. Stel U eens voor wat dat betekent: 
Lucht! En dan vloeibaar! 
Diezelfde dag ontdekten we een nieuw gezicht 
onder het leraren-korps. Een nieuwe scheikunde- 
leraar! Van harte welkom in onze gemeenschap 

Dr. Ir. E. Dahmen, al is het dan een wonderlijke 
gemeenschap! 
's Middags ging er een heel stel Trinitariërs in de 
schouwburg zitten dromen, en wel een ,,Midsum- 
mernightsdream" van ene Shakespeare. 
Uw Cronicus zat midden in de Sancta's. Hij is 
weggelopen, 
Zondag 27 Februari was het Zondag en dat zegt 
genoeg. 
Maandag 28 Februari was het Soosdag en dat zegt 
ook genoeg. 
Het was een soosdaa van iewelste want we had- 
den voor de volgende dag' vrij van huiswerk. 
Het bestuur had voor een origineel programma ge- 
zorgd en het werd dus een knal-avond. 
Ha, die pater Hutjens, als ik dáár nog aan denk. .. 
W a t  zag hij eruit. Stel je vóór, in een heel hoge 
schertsboord geschroefd en,verder heel blinkend 
en nauw. 
De paters zagen er toch allemaal aardig uit: in 
pijen en zo...... 
En dan de rest van de massa, die .&r ook zo raar 
en onwezenlijk uitzag. Feestneuzen, toeters, gillen, 
serpetines en snorren! Een treinduivel zou er gek 
van worden. 
Meneer Rekveld hielp de band een handje met de 
uitvoering van ,,Maria de Bahia". Die meneer Rek- 
veld en die Maria! Appie Kroon zong die avond 
met een gloed die hem daarna nog dagen lang 
noodzaakte te fluisteren. Er werd een jury be- 
noemd uit de aanwezige leraren die de best uit* 
gedoste Trinitariërs de prijzen zou toekennen. 
De eerste prijs ontving Pim van Hoof, als pinda- 
mannetje. De tweede prijs ging naar de dame met 
bont alias Hdns Gimbrère. Een van de beste crea- 
ties was ongetwijfeld de ,,Commissie van Goede 
Diensten". 
Opeens kwam er een heel vreemde man met een 
fototoestel. en werden er van de feestneuzen-groep 
foto's gemaakt. 
Op het eind van de avond werd er besloten de 
resten van het gebak aan het paard te geven dat 
het bier geleverd had. Tja, en toen moesten we 
naar huis. Velen hadden echter nog niet genoeg- 
lol gehad enfzetten het feest voort op de bushalte, 



waardoor diverse omwonenden in hun eerste slaap 
gestoord werden en driftig op de ramen begonnen 
te tikken. 
De tocht met de bus was ook nogal sensationeel 
en emotievol voor de dame met bont die een ladder 
in haar kous kreeg. Bij het station was het spel 
uit, want toen ging het gezelschap uit elkaar. 
Dinsdag l Maart kwamen er een hele massa men- 
sen te laat en hadden allemaal een goede smoes. 
Het waaide immers zo die dag. 
Woensdag 2 Maart herdacht het Triniteitslyceum 
dat het stof was.. . . . . 
Donderdag 3 Maart valt er niets te vermelden. 
W a s  er wél iets te vermelden geweest, dan zou ik 
dat wel gedaan hebben. Ik doe het niet omdat ik 
het niet kan. Er is immers niets gebeurd, wat zou 
ik dan moeten melden? 
Vrijdag 4 Maart. Die dag kwam er een professor 
uit Nijmegen om de hogere klassen over te halen 
dáár te gaan studeren! 
Uw Cronicus mocht er niet bij zijn. Onder de 
maat. Nu ja, ik wil het al niet meer! Dan sprak er 
ook nog een student, onbenullig naar men zei. 
Er was ook nog een dame ...... Een dáme, ja: wat 
die eigenlijk doen kwam was voor velen een raad- 
sel. Zij zat daar maar ...... Z o  maar denk ik, of 
misschien was het wel de hospita van die student. 
Zaterdag 5 Maart. Voor het eerst les gehad van 
meneer Dahmen. Nieuwe bezems vegen nieuw en 
sc'hoon! 
Maandag en Dinsdag niets gebeurd. 
Woensdag 9 Maart. Cronicus merkte op dat de 
heren Andriessen en Delfgaauw naar de k a p ~ e r  

. waren geweest. Niet dat dat zo belanqriik is. Ach 
nee. De heer Andriessen verloor in 4A 2 zijn sok- 
ophouder met een haarde tik. Volgens ziin zeggen ' 
was dat zo erg niet, omdat hij toch niet op de 
Dreef was. 
Diezelfde dag kwamen de mensen van de Maria- 
Congregatie weer in actie. 
Donderdag 10 Maart was een fuifdag. Een fuif- 
dag voor klas Ia bij het vertrek van Jef Frencken 
naar Curaçao. Niet dat zij. zo blij waren, maar 
als afscheid, 
Zaterdag 12 Maart .'s Nacht ging onze school 
Stil-Om. Er waren meer dan 200 deelnemers. Wel  
een goed teken. Onze helden die te voet gingen 
waren 40 in getal. Ook de paters Hutjens, Albers 
en Van Leur behoorden bij die helden. Toen wij 
de H. Mis hadden biigewoond in de kerk der 
Paters Jesuïetea aan de Rozengracht gingen we 
naar de ,,Liniew wolkenkrabber er tegenover en 
moesten een ontstellend aantal trappen opklim- 
men voor wij een warme kop thee kregen. 
W e  ontbeten in een oude gymzaal boven in het 
gebouw. Op de terugweg werd zoals ieder j a a ~  
zowat de hele tram gedemonteerd. Waarschijnlijk 
de B-mensen weer, die moeten overal met hun 
vingers aanzitten. 
Maandag 14 Maart. Pater Liphuizen begon de 
retraite voor de 2e en 3e klassen. 
Dinsdag 15 Maart. Ik lees hier dat klas 4A 2 een 

nieuw klasseboek kreeg. Volgens de heer Ver- 
berne kunnen ze nu geen zcuner-vacantie krijgen 
voorlopig, want er staat qeschreven dat die dán 
pas begint, wanneer het boek vol is. Z e  hebben 
dus de tijd nog. 
Donderdag 17 Maart. Een heel belangrijke daq. 
Eerst de retraite voor de eerste klassen en dan de 
bestuursverkiezingen van Cassiciacum. 
Iedere candidaat moest een korte verkiezingsrede 
houden bij wijze van kennismaking, want velen 
van hen waren pas voor het eerst op een Cass- 
zitting. Er waren 10 candidaten en daarvan kwa- 
men er voor de pauze vijf aan de beurt. Het waren 
Nol Bruning, de alom bekende improvisator, die 
over Indië sprak. Vlot maar onbeduidend. Dan 
Jan Wijers die nogal last had van plankenkoorts 
en ook over Indië sprak. 
Eric Byvoet was het volgende slechtoffer en sprak 
op een humoristische wijze over radio. Vervolgens 
Jan Verschuren, die over de Verkennerij sprak, 
maar geen sterke indruk maakte en de rij werd 
besloten met Frans van Dam, die de sport als 
onderwerp voor zijn improvisatie had uitgekozen. 
Toen kwam de pauze. En oh, die l au ze! W a t  
deze 50 minuten betekend hebben voor het arme 
aftredende bestuur zal wel nooit iemand te weten 
komen, maar ik geloof dat het vreselijk geweest 
moet zijn. De oorzaak van die ellende was Harry 
van Beek. 
Natúúrlijk Harry van Beek! W a t  heeft die knaap 
het hen lastig gemaakt! 
In het kort kwam het hierop neer dat hij het niet 
eens was met de wijze van verkiezing. Het 
reglement moest geraadpleegd worden, maar 
bleek er niet te zijn. Modderfiguur natuurlijk. 
Later kwam het toch weer te voorschijn. Maar 
toen bleek er weer iets niet in orde te zijn, want 
er waren twee paragrafen acht,, hetgeen nogal 
verrassend werkte. Ten lange leste ging Harry 
van Beek met een intekenlijst rond om Jos van 
Noort als candidaat te kunnen presenteren, waar- 
over pater Vandalen, zijn veto uitsprakj Voorwaar 
een historisch ogenblik, het veto is namelijk dit 
jaar nog niet gebruikt. Han Kuypers wilde ook 
debatteren,, maar was nog te groen en kwam niet 
aan bod. 
Het lekespel duurde ongeveer een uur. Daarna 
werd er een begin gemaakt met de causerieën van 
de andere vijf candidaten. Eerst kwam Gerrit 
Ruigewaard. Bedachtzaam, verstandig en indruk- 
wekkend over het schoolleven. Tom Levelt kwam 
ons op een vlotte wijze wat vertellen over televisie. 
Vervolgens sprak Theo Hooy over de verhouding 
Nederland-Indonesië: Theo Hooy is geen ge- 
weldig spreker, maar maakte toch een overtui- 
gende indruk, wat wel bleek uit het aantal stern- 
men dat hij verwierf, Rob Stuit sprak als laatste 
over Joego-Slavië. De vormelijke Rob Stuyt was 
ongetwijfeld de beste spreker van de avond. 
Toen ging men aan het stemmen. De einduitslag 
was: 1.  voorzitter: Gerrit Ruygewaard met 26 
stemmen; 2. vice-voorzitter: Rob Stuyt met 30 
stemmen; 3. lste secretaris: Frans van Dam met 



Vastenavondsoos. 

25 stemmen; 4, 2e secretaris: Theo Hooy met 39 
stemmen. 
Als tragische bijzonderheid zij nog gemeld dat de 
(alombekende) improvisator Nol Bruning zich 
terugtrok na de eerste stemming, toen hij niet meer 
in aanmerking kwam voor het voorzitterschap. 
Pater Vandalon sprak een afscheidswoordje tot 
het heengaande, en een ,,welkom-aan-deze-tafei"- 
woordje tot het komende bestuur. Volgens zijn 
zeggen heeft de H. Geest in de Aula rondge- 
waard samen met de geest van de statuten. Spr. 
verklaarde verder heel tevreden te zijn met het 
nieuwe bestuur en de heer Harry van Beek sloot 
zich bij die woorden aan. 
Wel, we wensen het nieuwe bestuur natuurlijk 
veel succes toe en dat de vergaderingen in het ver- 
volg door wat meer leden bijgewoond zullen wor+ 
den. 
Ha, en dit is dan weer het einde van deze kroniek. 
Ik hoop dat hij uw goedkeuring kan wegdragen. 
Kan hij dit evenwel niet, dan laat hij het maar, 
want het is nu 3 uur in de morgen en ook een 
Cronicus krijgt slaap. 

H. v. d. Eerenbeemt 4A 2. 

Toen wij de.vorige maal onze kroniek schreven, 
voelden wij de emancipatie in ons opborrelen: nu 
voelen wij slechts het opborrelen van excuses. W i j  
houden niet van excuses; maar wij kennen onze 
plicht. Wi j  vragen Joop Viehoff om vergeving. 
Thans beseffen wij het: wij hadden dat niet moe- 
ten doen. W i j  hadden zijn biljartprestaties niet 
moeten vermelden. Tenslotte kennen wij hem te 
goed om niet te weten, dat hij er niet op uit is om 
aards slijk en roem op zijn schouders te laden. 
Toop, beste kerel, vergeef ons. W i j  wisten niet wat 
wij deden. Nu weten wij het. Nooit zullen wij je 
beeld kunnen vergeten, zoals je, kreunend van ge- 
kwetste eenvoud,, in de Haarlemmermeerpolder 
liep te soppen met klei-klonters aan je schoenen. 
Wij zullen het niet meer doen. e ,m-- 
l 

21 Februari. - ,,Verroestw, zeiden enkele lieden, 
,,laten wij ook eens een soos houden," en 
's avonds timmerden zij een cabaret in elkaar.. . . . , 
op de Zijlweg. W a t  drommel, was er OP de Scho- 
terstraat dan werkelijk geen plaats? Hebben wij 
geen turfhok, dat toch leeg staat en is de zolder 
soms te min, omdat er geen trap heen leidt? Een 
beetje meer aanpassingskracht vrienden! Over 
het proqramma schreef men in het voriqe num- 
mer;. wij voegen hier nog slechts een loftuiging 
aan toe aan het adres van Tan Pulles, de werker 
achter de schermen, die de hongerige menigte van 
muziek voorzag. Jammer was het, dat door tech- 
nische moeilijkheden een aantal enthousiaste 
medespelenden gepasseerd moest worden. Vol- 
gende keer beter, menigte! W i j  weten nu, op wie 
wij eventueel kunnen rekenen. 

25 Februari: Cassaciacuum! - Een menigte van 
zeventien man - plus een pater met een horloge . 
in de hand - wachtte geestdriftig tot half acht 
precies - want dan zou het beginnen. Het begon 
ook precies op tijd. A. P. Brandes arriveerde reeds 
één seconde voor de aanvang en sprak daarna 
over ,,Drijfveren der Moderne Geschiedenis". En 
och arme! Toen de notulen-schrijver hem verweet, 
dat de titel niet paste bij het behandelde, werd hij 
ijskoud teruggewezen. Immers, zei A, P., het 
mocht toch als bekend verondersteld worden, dat 
bij hem de vlag nooit de lading dekte: dit was 
trouwens met het turfschip van Breda ook niet het 
geval en het is desondanks beroemd geworden. 
Vastenavond. - De leerlingen dachten dat er 
geen huiswerk-vrij was, leerden hun lessen; de 
leraren dachten, dat er wel huiswerkvrij was, en 
overhoorden niet. Het was gewoonweg om te hui- 
len: energieverspilling op een H.B.S.! 
2 Maart: Sportmiddag, - Het spijt ons, maar wij 
kunnen geen uitslagen geven. Wi j  willen de heer 
v. Noort niet brodeloos maken en hem het gras 
voor de voeten wegmaaien: wel kunnen wij zeg- 
gen, dat de laatste 2 lesuren uitvielen. Bovendien 
was er voor de volgende dag vrij van huiswerk. 
Wi j  hebben ook nog een tussenrapport gehad. 
Wi j  houden niet van tussenrapporten. Nog min- 
der houden wij er van, in de kroniek te moeten 
vermelden, dat wij er een gehad hebben: boven- 
dien, gesteld dat wij, door listige intriges, er in 
geslaagd waren, onze ouders dit scholaire dood- 
vonnis te onthouden en het te laten onderduiken.. . 
en dat zij dan deze kroniek lezen. Wi j  zeiden niet, 
dat het inderdaad zo is gebeurd. W i j  zeiden 
slechts: gesteld dat. 
Op 9-10-11 Maart viel er een Retraite te be- 
luisteren: 18 Maart: alweer Cassaciacum! - Kunt 
U zich een Schoterstraat-kroniek voorstellen zon- 
der het sprankelende Cas? Het was al eens uit- 
gesteld geweest, maar dit ging zo niet langer, 
verklaarde de heer Woudenberg. Verder richtte 
hij zich op bestraffende wijze tot de aanwezige 
3e klassers vanwege de povere opkomst uit deze 
volkslaag. Het gevolg zal zijn, dat ook deze wei; 
nigen de volgende keer wegblijven. Verder is een 
opkomst van 14 man nogal respectabel. Iemand, 



die Meulenbroek bleek te heten, hield een cause- de aandacht op gevestigd, dat het geen beschouwing 
is, zoals die van ,,het bekende klassiek-jazz in school- rie over ,d ie"  en krijgt dus van mijnheer Huys- krantjes... Het is wel jammer, dat de schrïvu er niet 

mans een 9 OP zijn rapport. Daarna verdedigde volkomen in geslaagd is boven het peil van dergelijke 
Ton Knötschke de bekwaamheden van de vrouw stukies uit t e  komen. 
voor leidende functies, maar omdat hij nog levend 
uit de vergadering wilde wegkomen, verklaarde hij 
in de laatste zin, dat zij tóch maar beter geen lei- 
dende functies moesten bekleden. De vergadering 
was het er niet mee eens en Ton zag zich genood- 
zaakt een week later naar België uit te wijken, 
met medeneming van zijn hockey-stick. Naar wij 
vernamen heeft hij er tevens en-passant een wed- 
strijdje gespeeld. Na de ,,leidende vrouw" - met 
een korte ei, mr. de drukker! - improviseerden 
Jan Pulles en Joop Viehoff - die Joop! - resp. 

, over het Atlantisch Pact en de Bene-lux. Deze 
avond was dus de moeite waard; de aankondiging 
ervan echter had bijna de val van A. P. Brandes 
veroorzaakt. Nu weten wij, hoe grote geesten ten 
val worden gebracht. Foei kinderen! Je weet toch, 
dat je geen ladder mag omgooien, en zeker niet, 
als Brandes er op staat! Want  wat is een kroniek 
zonder A. P.? Peilloos, anders niet. 
25 Maart: Wat  een dag! - Een kunstenaar uit 
4A 1 verliet de school en vestigde zich op het 
Conservatorium. Weer was het A. P. Brandes, 
die de gevoelens van de menigte vertolkte in een 
rede, die onze adem in ons verkeerde keelgat deed 
stokken; de toegesprokene was nog het minst 
onder de indruk en begon op sigaretten te fuiven. 
Toen verdween hij. Wij hebben hem niet meer 
teruggezien. 

* * * 

Als slot nog een felstriemend artikel van een 
leraar, aangetroffen onder een bar-slecht gemaakt 
proefwerk. De eigenaar had nog getracht d.m.v. 
een fijn-gesteld verweer zijn ondergang te voor- 
komen; ziehier het antwòord van de leraar, die 
zijn ogen niet in zijn zak bleek te hebben: 
, ,le Als je ziek geweest bent breng je een brief 

van thuis mee en vraag je om huiswerkvrij; 
2e achteraf heeft dit geen zin meer: 
3e Als je onder 't vrij kwartier een proefwerk moet 

leren, betekent dit al heel geringe ijver: 
4e Waarom gebruikte je een spiekbriefje?" 

11 5e Je ...... etc. 
Arme leerling! Wij vonden hem verpletterd in het 
scheikunde-lokaal. (De gaskraan was dicht). 

Frans Grosfeld 4A 1 

Ons 'kleuterblaadje ,,De Mop" van la schijnt werkelijk 
een mop te worden. Zij mogen tenminste wel eens onder 
het motto ,,Actie eigen werk" gaan schrijven. 
Er  is nog een nieuw blad op onze school verschenen: 
Het heet ,,Pionierv en het is een maandblad van de 
St. Jozeftroep. In de redactie zit zowaar een artistieke 
medewerker, die wij goed kennen. Het zou misschien 
wel nuttig zijn, om ook een technische medewerker aan 
te stellen, want de uiterlijke verzorging van het blad 
kan zeker nog wel wat beter. 
Stukjes met inhoud vinden we in ,,Het Houweel" van de 
Dreefschool. We kunnen ons voorstellen, dat dit blad 
zeker in de smaak valt bij de lezers. 
Het is tegenwoordig n.l. een noodzakelijk iets gewor- 
den, dat een ,,goedew school ook een schoolblad uitgeeft. 
Dit heeft tot gevolg, dat er ontzettend veel schoolbladen 
bestaan, waarvan slechts enkele aanspraak mogen ma- 
ken op de benaming ,,goedM schoolblad. Naar onze 
mening is ,,Het Houweel" een blad wat hiertoe behoort. 

Th. Luypen, 4 B 2 

Een reeks verzuchtingen 
\ Eerste Zocht - 

0, hoogverheven 
Roekhoudhoof d 

Zie ons  baden 
in d e  tranen 

Druppelend uit 
smartekranen 

We hebben ons  
z o  uitgesloofd ! 

Stel ons  nu toch 
niet teloor 

Gij, die. smijt met  
duizendtallen 

I b 

Uit andere Schoolbladen 
NuLy vreugd zal vergallen onze 

Ditmaal mogen we beginnen met ons zelf t e  feliciteren. 
We vonden-n.l. in ,,Rond de Koepel" een uitvoerige 
levensbeschrijving van Godfried Bomans. In de eerste 
zin van dat artikel werd vermeld, dat hij leerling is Zet er  toch é é n  
geweest van onze school. Hoq kan het ook anders! Al 
zijn werken worden aangehaald en besproken. Dat hij èèntje voor 
tegenwoordig beeldromans schrijft in Elsevier's week- 
blad was gelukkig niet vermeld. 
Heel wat-critici-schijnen op het Bonifaciuslyceum in Luister é é n  keer naar Uw hart 
Utrecht te zitten. Nadat in het vorige nummer het 
,.wanbegrip over Chopin" werd rechtgezet, wordt nu d a t  bewaart o n s  voor veel smart. 
een hevige aanval op de film gedaan. E r  wordt echter Hans Grimbrère 4 A 2  



ONZE KLAS . .  . . een 
Ben LUX, de expert voor blokvorming, bevindt 
zich in het gebouw van het ,,Zijlwegblok", d.i. 
een vereniging van vele werelden (of klassen) als 
u het zo noemen wilt). Daar gaat Ben met de 
portier één van die werelden binnen, n.l. 5A 1 (of 
zoals een groot Engels geleerde eens zei: ,,the 
best of the best.") In deze wereld zitten allerlei 
jongelui o.l.v. een iets oudere persoon te studeren. 
Ze kijken niet op als Ben en de portier binnen- 
komen. Er begint nu een vraaggesprek tussen Ben 
en de portier; luistert u maar. 
Ben: ,,Hoe wordt deze wereld nu bestuurd?" 
Portier: ,,Dat ligt aan de man, die achter dat 
tafeltje zit. W e  noemen die man ,,leraarw. Is hij 
streng, gauw kwaad en wil hij in alles z'n zin 
hebben, dan spreken we van een dictatuur, maar 
dat komt hier niet voor. W e  hebben hier een 
democratie; de leraar is geschikt en is iemand, die 
een stootje kan hebben en de jongelui krijgen 
meestal hun zin. Verder hebben wé nog een 
klasse-leraar." 
Ben: ,,Wat is dat voor iemand, als ik vragen 
mag." 
Portier: ,,Och, die heeft niet veel te betekenen. 
Dat is alleen maar een traditie, het staat zo echt. 
Ik denk dat het een ere-baantje is. O, ja, dan 
hebben we ook nog een klassevertegenwoordiger." 
Ben: ,,W4at is dat voor iets vreemds?" 
Portier: ,,Och mijnheer, dat is een zielig geval. 
Die is alleen goed voor het vuile werk. Hij moet 
o.a. lijsten van de deserteurs opmaken en die 
grote zwarte schrijfborden schoonboenen." 
Ben: ,,Wat voor wereld is dit nu eigenlijk?" 
Fortier: ,,Uitgesproken een artistenwereld, mijn- 
heer. Kijkt u eens naar die middelste rij. Daar zit 
een jongeman onder z'n studie te goochelen en 
daar zit er één de clown uit te hangen en daar zit 
er één te musiceren. Kijk toch eens aan, dat is 
talent mijnheer. Dat doen ze voor hun plezier er 
bij." 
Ben: ,,Mijnheer de deuropener, merkt u nooit iets 
van een zekere spanning onder de jongens?" 
Portier: ,Zeer zelden mijnheer. Alleen bij proef- 
werken. Maar   roef werken komen zeer sporadisch 
VOOP.'* 

Ben: ,,Hoe staat het met de journalistiek?" 
Portier: ,,Goed, dank u. Ik geloof dat die het nog 
wel een poosje uithoudt." 
Ben: ,,Ik heb wel eens gehoord van Tolle Legge, 
wat is dat precies?" 
Portier: ,,Dat weet ik niet. Ik denk dat u in de 
war bent met ,,saddoekie legge", dat is ook een 
spelletje." 
Ben: ,,Is er hier nooit oorlog?" 
Portier: ,,Nee mijnheer". 
Ben: ,,Heeft u hier ook politie?" 
Portier: ,,We hebben maar één agent voor het 
hele bIok (wat een gemeenschapszin!) en die zit 
beneden naast de trap. Is z'n bui goed, dan kun- 
nen de jongelui alles doen, maar als de bui slecht 

wereld in f *i Klein 
is, dan moeten ze hele schriften volpennen. Hoe 
noemt hij die schriften ook al weer? Beelromans, 
nee, dat was een minister. Eehh ...... o, ja, Kiek- 
romans." 
Ben: ,,Is dat ook niet een minister?" 
Portier: ,,Nee, dat niet, maar wel zo iets." 
Ben: ,,,Hoe gaat het hier met de stakingen?" 
Portier: ,,Heel best mijnheer. Staken, dat doen ze 
hiet weinig. ,,Sir-downen" dat deden ze vroeger 
nog al eens een keertje. Tegenwoordig hoor ik er 
niets meer van. Het is zeker te koud op de cour. 
De studenten worden wel dikwijls verbannen, 
maar dat duurt meestal maar 50 minuten," 
Ben: ,,Wordt er veel gekankerd?" 
Portier: ,,Ook dat valt best mee, mijnheer. Dat 
doen ze alleen als er iets niet goed gaat. Verder 
hebben we nog iets aardigs: we eten, met het hele 
blok tegelijk, ons brood in de open lucht op. Dat 
kweekt gemeenschapszin." 
Ben: ,,Hoe staat het met het roken en het drin- 
ken?" 
Portier: ,,Belabberd, mijnheer." 
Ben: ,,Maar nu het eigenlijke werk, de studie. 
Hoc staat het daar mee?" 
Fortier: ,,Fantastisch goed. Ik kan u daar wel 
enkele dingetjes over vertellen. Wa t  de geschie- 
denis betreft is er vorige maand een grote ont- 
dekking gedaan, n.l. dit: 1000 v. Chr, werd de be- 
langrijkc voetbalwedstrijd tussen Rome en Athene 
om het kampioenschap van Z.-Europa door 
Athene met 3-1 gewonnen. Voor Rome scoorde 
Mermansius I1 en voor Athene Lenstrates (2 x) 
en Wilcles ( 1  x) + Verder is het zo goed als zeker 
dat Rome Lenstrates wilde kopen voor 10.000 
samba's ( 1 samba = f 12.-). Bovendien zijn we 
op het ogenblik een nieuwe taal aan 't maken, 

'maar daar mag ik nog niets van vertellen." 
Ben: ,,Hoe lang bestaat deze wereld nu al?" 
Portier: , ,I+ 7 maanden. Deze wereld zal echter 
gauw geliquideerd worden, want we moeten nu zo 
zachtjes aan de ,,grote wereld" in en trouwens 
de papa's van de jongelui willen geen schoolgeld 
meer betalen. Misschien dat er nog een paar han- 
dige jongens bij zijn, die nog wat geld bij hun 
vader kunnen lospingelen en dan kunnen ze zich 
nog een jaar (wat een geluk!) aan de studie en 
de gemeenschapszin wijden. Dan krijgen we mis- 
schien nog wel eens één groot blok van alle scho- 
Ien in Nederland." 
PIotseling begint er een rood licht te branden. 
Portier: ,,Kom, laten we gauw weggaan, want nu 
dreigt er gevaar. Ik wil u echter nog één raad 
meegeven: Als u blokjes gaat vormen, let U dan 
vooral op dat grote rode licht. Als dat licht uit is, 
dan kunt u pas één blok vormen van de hele 
wereldbol. Maar daar zijn we nu nog niet aan 
toe. En u ziet, met zulke kleine wereldjes gaat het 
ook best, als er maar gemeenschapszin is." 
Ben: ,,Ik dank U wel!" roop Kostermans 5A 1. 



HOCKEY. 
12 Maart Mussen-tournooi. 
Het was tragisch; de éérste ronde, en dan ......... 
afgelopen! W e  speelden tegen het Kennemer. 
In de eerste helft waren we volkomen tegen el- 
kaar opgewassen. Zo was de wedstrijd 20 minuten 
oud, of uit een kluwen van spelers in onze cirkel 
kwam plotseling de bal zachtjes op doel af, en de 
keeper wien uitzicht belemmerd was zag de bal 
achter zich verdwijnen; 1-0 voor Kennemer. 
10 Minuten later 'echter was de stand weer gelijk, 
1-1. Met deze stand brak de rust aan. . 
In de tweede helft had Kennemer niets meer te 
vertellen. Ze stonden dan ook met 11 man te ver- 
dedigen. Voor ons was er dus geen' doorkomen 
aan, vooral niet met het korte spel wat onze VQOr- 
hoede ten beste gaf. Zo hield Kennemer stand, 
en wij verspilden enige opgelegde kansen. Toen ... 
een halve' minuut voor het einde ......... een heel. 
zacht schot.. .... en de keeper, die een-prima par- 
tijtje speelde, miste 2-1. W e  verloren dus 
onverdiend! Maar, de voorhoede kreeg hierdoor 
een lesje! 
Verder valt er te vermelden dat 2 Trinitariërs 
gekozen werden voor het Noord-Hollands Jeugd- 
elftal n.l.: G. Herberman en T. Knötschke. 
T. Knötschke werd zelfs voor de 2e maal gekozen 
voor het Ned. Jeugd-elftal. Proficiat George en 
Ton! 

VOETBAL. 
Het eerste elftal speelde afgelopen maand 2 wed- 
strijden. 
18 Maart: Triniteits I-Raaks 1. 
Het was niet veel wat die middag gepresteerd 
werd, 3e rangs voetbal. De achterhoede lekte als 
een zeef; de voorhoede rammelde en ' de half- 
linie stelde zich altijd zo op dat het midbenveld 
verlaten was. Tot 2 maal toe werd een voorsprong 
van 2 punten verspeeld. De eindstand werd 5-5. 
23 Maart: Triniteits I-H.B.S. B. 
Of het aan het mooie weer lag, of dat het elftal 

het goed wilde maken is niet na te gaan: sport- 
kronieker heeft die middag echter genoten. Dit 
was goed voetbal, geen geklungel. De achter- 
hoede met Janus als uitblinker, was onverbiddelijk. 
En dan de voorhoede! Goderie leidde de aanvallen 
prachtig, en legde de keeper van H.B.S. B het 
vuur aan de schenen. Ook rechtsbuiten Degenhart 
speelde heel goed. 
?'oen de eerste goal werd gezet stond spottkro- 
nieker niet op te letten: hij kon alleen maar. jui- 
chen en de lezers nu vertellen dat het 1-0 was. 
Even later speelde Goderie zich prachtig vrij en 
een goed schot bracht de stand op 2-0. H.B.S. B 
maakte nog een tegenpunt, maar een derde doel- 
punt stelde de overwinning veilig. Eindstand 3-1. 
Het tweede elftal speelde afgelopen maand 3 
wedstrijden. 
23 Febr. Trin. 11-Raaks I1 3-2. 
9 Maart: Trin. 11-Lorentz Lyceum I 4-4. 
16 Maart Trin. 11-Lorentz Lyceum I 2-1. 
Maandag 21 Februari: Sportdag van de Schoter- 
straat. Hierover vertelde A. Bieshaar het volgende: 
Maandag 21 Februari: De bewuste sportdag die 
wegens afkeuren van het veld op 2 Februari was 
uitgevallen. Het is meestal gebruikelijk als er feest 
wordt gevierd dat er gevoetbald wordt en zo' ook 
hier: 3A tegen 4B (was 3A of 3B bang?) en 4A- 
3B; van de wedstrijden der l e  en 2e klassers ont- 
breken mij de gegevens. 
3A-4B. - 3A startte met storm in de rug, maar 
wist het niet tot doelpunten te brengen, zelfs 
haast niet tot 4B's goal en 't was voornamelijk,aan 
3B's achterhoede te danken dat 4B niet scoorde. 
Jammer dal in de 2e helft 3A's keeper' een foutje 
maakte en 4B kon scoren. Uitblinkers? misschien 
Jan Pulles! Uitslag 0-1. 
36'-4A: Een goede geiijkopgaande strijd waarin 
vooral H. v. d. Klei en W. Soelaart van 3B en 
G. Bonarius en H. Wegenhart van 4A opvielen. 
Eindstand 3-2, Scheidsrechter Eh.. . . ,. Eh.. ... . . ' 

Mhr ..... . Bisschop! Bravo! (en nog wel in man- 
chester broek en jas). 
In de finale won 4B tegen de verwachting in met 
3-1 van 3B. 
Verder nog enige opmerkingen, Allereerst moet 
sportkronieker iets rechtzetten. In het vorige num- 
mer stond het volgende bij het tafeltennissen: 
,,l5 Jan. thuis tegen het Stedelijk Gymnasium" 
Dit moet zijn: 15 Jan, thuis tegen het Christelijk 
Lyceum. En dan de toekomst. 
In de Paasvacantie doet onze school mee met het 
Inter-scholaire Voetbaltournooi, 
Zou het van de Trinitariërs te veel gevraagd zijn 
als er enkele supporters aanwezig zouden zijn? 
Voetballers, succes en.. . . . . misschien de beker. 
Het hockey-elftal gaat naar het Inter-lyciaal 
tournooi in Den Haag. Laten we hopen dat ze 
succes hebben! 

In de Paasvacantie valt er dus het een en ander te 
doen, en laten er nu eens eindelijk ,,supporters" 
van het Triniteits-lyceum op de voetbalvelden 
aanwezig zijn! J. v. Noort 4B 3 



Tuut-tuut .piep, werk mee voor de Jeep! 
HOTEL - GAFÉ - RESTAURANT 

,,ROOZENDAAL" 
BIoemendaaIseweg 260 - OVERVEEN 
DE inrichting ter plaatse voor Uw diner1 

v m  D I C i u e i c h  
W O N I N G I N R I C H T I N G  staat 
Ged. dude Gracht 108-110 steeds 

Telefoon 1716s tot UW dienst 

Electr.- Techn.- 65 Radio Bareau 

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

Er is maar één roep 
over BALM'S VISCH 

,VERRUKKELIJK' 

I Vers teege 's manufacturenhandel 

Tricotages - Konsen - Sokken 

k Zijlweg 117 - TelefoAn 10240 

VOOE Haarlem-West is het best: r- DE CENTRA KRUIDENIER 
' A. WIJFJES, SCHREVELIUSSTRAAT 30 

' Voor al Uw drukwerk 

Drukkerij 
St. Jacobs-Godshuis 
ANTONIESTRAAT 7 - TEL. 10740 

ZORGVOLLE U I T V O E R I N G  

D e  nieuwste lettersoorten staan te Uwer 
beschikking Ruime papierkeuze 

Fa. Jacq Frank 
GROTE HOUTSTRAAT i09 

HOFLEVERANCIER 
gouden en zilveren bvouterieën 

P. VAN NIEL 
GR. HOUTSTRAAT 90 

9aTums - S/3your 
Haarlem - Telefoon 12160 

Uw kolenhandelaar 

FRANS PERQUIN 
Groote Houtstraat 162 

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

Voor Bloemen BEU N 's 
B L O E M E N M A G A Z I J N  
* 

GIERSTRAAT 7 5 - TEL. r 4858 - HAARLEM 

I TAXI? 1 
Bel op 13000 1 

I * D A G  E N  NACHT I 

spaclaalbuis dameskleedi.j 
bankrelatie: de t b ent Sc he bahknv 

postgiro 81188 e J 



GOEMANS 
De Puddingspecialisten 
SINDS 1907 

IS: 
Bloemenmagazijn H. W. Brakel 

voorheen : Annie Wigman 
Grote ftoetstraat  IS5 - fel. l1290 

BAGGEN 
Banketbakkerij-Kokerij 

BloemendaaIseweg 335. Overveen, Tel.  202 16 

Aannemers Maatschappij ,,Noord Holland" n.v. 

Voor beter maatwerk 

CI .  W)r /&kbCt~eb - Kleermakers 
ZIJLSTRAAT 7 i TELEFOON i 6963 

Rijwielbanden-reparaties 

/ GED. OUDEGRACHT l1 Tegenover Postkantoor 

I HAARLEM, Toinwijklaan 33, Tel. 21602 - HEEMSTEDE Posdaan 13, Tel. 29105 l 

GLAS-IN-LOOD 
Bovenlichten - Suitedeuren - enz. 

KUNSTZINNIG EN DEGELIJK 

FRANS BALENDONG 
Leidschevaart 142, Haarlem, Tel. 17661 

N.V. Heringa 6 Wathrich 
HAARLEM 

1 Bouwwerken HENNEMAN G MOK . Betonwerken 

l Centrale verwarming I 
Jo hnson olie branders 

Electriciteit 

Moderne bliksemafleiders 

BLOEMENMAGAZIJN -1 
Zijlweg 7, Overveen - Tel. 14898 I 

I Voor GAS, WATER, en ELECTKICITEIT I 
I TECHNISCH BUREAU I I THEO BONARIUS l 

Soendaplein 34 - Telef. 13783 - Haarlem I 


