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T h y  sozrl shall find itself alone 
'Mid  durk thoughts of the gray tombstone 
Not  one of al1 rhe crowd, to pry 
Into ihlne hour of secrecy 

(Edgar. A. Poe: Spirits of the dead) 

ij ligt op  het strand. Schuim omringt hem, en zijn blonde haren liggen druipend in het zand. 
Alleen zand, schuim, en wier. 

,De zee heeft zich teruggetrokken, heeft haar prooi teruggegeven. 
Was hij onvoorzichtig geweest? Ik weet het niet. 
Ik zie zijn gezicht, vertrokken in doodsangst. 
Plotseling werd hij meegesleurd, overrompeld met valse sluwheid, geworgd, naar beneden ge- 
trokken in de zoutheid van de branding. 
Ik zie zijn lichaam, prachtig gevormd. 
De sterke, jonge spieren verslapt, zonder enige kracht. 
Zijn bruine huid kleurt zo wonderlijk mooi bij het witte zand en de kil-groene zee. Hij zou zo 
met een diepe zucht kunnen ontwaken, 
Alleen zijn gezicht getuigt van de doodsstrijd, alleen zijn gezicht, en die ene hand, tot een vuist 
gekrampt. 
De vuist,, die gepoogd heeft, houvast te vinden, maar dit niet vond, 
Dit is een onmenselijke worsteling geweest. 
Het lichaam werd omlaag getrokken. Het hoofd zonk weg in de groene schemering. 
Inplaats van frisse lucht kwam troebel water in zijn ruime longen binnenstromen. 
Een benauwde, dwingende hoestbui gaf geen verlichting meer, neen, maakte slechts plaats voor 
een nieuwe, verstikkende golf van water. 
Even nog kwam hem helder en ongebroken licht voor de ogen. 
Het was zo kort. 
De zee speelde met hem. Ze  gooide hem omhoog, en ving hem weer op in haar zachte en ver- 
stikkende armen, en dekte hem met haar ruisend kleed. 
Hij gleed weg in een alle kracht, en alle verzet brekende loomheid. 
Was zijn ziel dan reeds verdronken, geworgd door een stroom, nog troebeler, dan deze, waarin 
zijn leven ten gronde ging, door een branding, die hij evenmin als deze gezocht heeft, maar waar 
hij ook niet tegen opgewassen was? 
Ik zie de zee, zo kalm, zo rustig als een moegespeeld kind, dat zijn speelgoed weggeworpen heeft 
en dat nu, kapot gevallen voor zijn voeten.ligt. 
Ik zie haar, lichtend met duizend smaragden lichtjes, en boven haar een trillend donkergrijze lucht. 
Z ó  aanlokkelijk schoon opgetooid. Zó ondoorgrondelijk ! 
Ik zie een wit, verwrongen gezicht, met paarse lippen, die nog om hulp bidden. Een slapneer- 
geworpen lichaam, met alleen één krampachtig gebalde vuist. 
In die vuist een totaal verpulverde, rose schelp. 
Ik zie het, en ik zal het nooit vergeten. HANS GIMBRERE, 5 ~ .  



oor deze voortreffelijke slipover hebben 
V wij nodig: een normaal aantal brei- 
naalden, een normale hoeveelheid wol 
en een normale Nol Bruning. De nu 
volgende werkbeschrijving is voor maat 
46. Voor grotere maten dient men zelf 
een schema te ontwerpen; men kan 
tenslotte niet van ons verwachten, dat 
wij alles doen en bovendien kunnen wij 
voor het plezier van enkele wat boven 
de maat uitgevallen breiers, ons model, 
dat op zulk een uitnemende wijze voor 
ons poseerde, niet enige maten oprekken. 
Men gaat als volgt te werk. 

RUGPAND. Dit is het gedeelte, dat 
de rug van Nol bedekt. 
Men breit rustig maar gestaag door 
in het schema: één steek rechts, één 
steek averechts en één steek onder 
water. Als men onderaan begint, moet 
men er voor zorgen, dat bovenaan een 
half-cirkelvormige en een half-elips- 
vormige opening openblijft, waar straks 
Nol's hoofd 'door moet puilen. Wil  
men dit niet, dan kunnen wij in het 
voorpand enige kijkgaten aanbrengen, 
maar een charmante oplossing is die 
niet en bovendien: waar moet de stakker 
in dat geval zijn pijp laten? Waarlangs 
moeten zijn beroemde improvisaties naar 
buiten sijpelen? Door de armsgaten 
soms? Daar hangen immers reeds een 
paar welgebouwde worstvormige lede- 
maten te gesticuleren ! 

D E  REST. Deze breit men er gewoon 
aan; desnoods kan men enige bloem- 
motieven inlassen. Men houde echter 
rekening met Nol's borstomvang, de 
atmosferische zwelling van zijn longen 
en met de aesthetica. En denk er aan : 
afkanten; bij een hoogte van 56 cm. 
moet men reeds beginnen, drie of vier 
maal per twaalf steken. Afkanten is 
a.h w. de ziel van het patroon. 
Heeft men dit alles klaar, dan perst 
men het onder een vochtige doek, na 
eerst Nol er uitgehaald te hebben. Pas 
vooral op, dat er geen vonken uit zijn 

pijp op vallen! Dit veroorzaakt ongewenste variaties in het 
patroon en het geeft voorts een onelegante indruk tegen een 
achtergrond van zigzaglijnen. 

Als dit werk bij U in de smaak valt, zullen wij ook eens een 
werkbeschrijving publiceren voor een slipover ten bate van 
onze gróóóte jongens uit de lagere klassen. Voor hen moet 
er toch ook een mouw aan te passen zijn, niet, Fred? ' 

Wij wijzen er echter nadrukkelijk op, dat wij niet kunnen 
toestaan, dat patronen en modellen uit ons blad overgenomen 
worden in andere. Wij  willen geen namen noemen. maar 
de ,,SpaarnestadM kan het hiermee doen. De ,,Spaarnestadw 
behoeft heus niet bij ons aan te kloppen om ons cliché's af 
te schooien; dit is verloren energie. F.G. 



scheiding tussen de Italiaanse en 
Zoals bij ve1e cultuuruitingen het geva1 is, bezit de opera een groots ver- de Duitse opera. In Dresden richt- 
Ieden. Vandaar dat het nuttig ia, de geschiedenis van de opera na te te Weber de Duitse opera op en 
gaan, om zodoende een beter begrip te krijgen van deze kunstuiting. hii schreef hiervoor ..Der Frei- 

P . .  

De opera is een combinatie van muziek en toneel. In de meeste 
opera's komen dan ook geen gesproken woorden voor. Door de 
loop der tijden heen, is er wel enige variatie ontstaan, zodat er ook 
wel opera's zijn met monologen. De eerste opera's vinden we bij de 
Grieken. Deze dateren al uit de 5de eeuw voor Christus. Na 'n korte 
onderbreking ontstaan er ook weer opera's in de Middeleeuwen. DP 
middeleeuwen worden in de muziek gerekend vanaf + 300. In dit 
tijdvak worden zij liturgische drama's en liederspelen genoemd. In 
deze drama's en ook in de Griekse tragedies had 't gesproken woord 
de overhand. Toen kwam de kunststroming van de Renaissance. 
De oorsprong was in Italië. Men probeerde de oude Griekse cultuur- 
uitingen na te bootsen. Ook de opera onderging een gedaantever- 
andering onder invloed van een aantal Florentijnse kunstenaars. 
Zij probeerden de Griekse tragedies te veredelen, maar deden dat 
geheel volgens hun opvatting. Z o  ontstond de eerste opera ,,DafneM 
van Peri in 1594. Het nadeel van deze opera was, dat ze teveel reci- 
tatief was, d.w.z. er waren episodes in, die een overwegend ver- 
halend karakter hadden. Hierbij werd de muziek naar de achter- 
grond gedrongen, waardoor de uitbeelding van de tekst teveel oy 
de voorgrond trad. Zij hebben echter de grondslag gelegd voor de 
huidige operavorm. Hierop heeft Monteverdi verder kunnen bou- 
wen. Hoewel hij aanvankelijk nog de stijl volgde van Peri en Cac- 
cini, ontwikkelde hij zich in zijn verdere leven en voerde de  aria 
in. Een aria is een afgerond stuk voor solozang. Hierdoor steeg de 
muzikale waarde. Dit hebben Lully, de hofcomponist van Lodewijk 
XIV. en Rameau in zijn opera ,,Castor et Pollux" uitgebuit. 

Er kwam echter weer een nieuwe stroming. Deze was de tegen- 
pool van het muziekdrama De concertopera ontstond. Het'  drama 
raakte op de achtergrond en de muziek overheerste. Het nader! 
hiervan was, dat men te veel aria's maakte, waardoor een onsamen- 
hangend geheel ontstond. Deze stroming heet de Napelse school. 
Voorbeelden uit deze school zijn Alessandro Scarlatti. Hij schreef 
1 1  5 opera's in deze stijl. Zij zijn nu allen vergeten. Ook Giovannj 
Pergolesi schreef opera's in dit genre, zoals ,,La serva padrona" en 
,,l'Olimpiade". 

Omdat Handel zijn studie maakte in Venetië, kwam hij ook onder 
invloed van de Napelse school. Hij schreef voor zijn muziekinstituut 
I 35 opera's, allen.in deze stijl. De zang was echter teveel de hoofd- 
zaak geworden. Er werd weer een revolutie ontketend. Christoph 
Willibald Gluck rekende voorgoed af met de misplaatste ijdelheid 
van de zangers, wat o.a. blijkt uit zijn voortvoord bij de oper'i 
,,AlcesteM. 

,,Toen ik het ondernam, de muziek voor Alceste te schrijven, stelde 
ik mij voor haar geheel te ontdoen van al die misbruiken, door t;' 
grote toegevendheid van de componisten, binnengedrongen en die 
sedert lang de Italiaanse opera ontsieren en van het meest grootse en 
schoonste aller schouwspelen het belachelijkste en vervelendste ma- 
ken." Hij liet de muziek en het toneel weer harmoniëren. Op deze 
grondslag bouwde Mozart voort. Als twaalfjarige knaap schreef 
hij al de opera ,,Bastien und Bastienne". Op latere leeftijd echter 
beheerst hij het operatalent nog meer en schreef hij ,,Die Entführung 
aus dem Serail", .,Le nozze di Figaro", ,,Don Giovanni" en als 

,- 

* 

sihütz", terwijl in Italië de con- 
cert-opera weer hoogtij vierde on- 
der Rossini. In Duitsland volgde 
Wagner de door Weber ingesla- 
gen weg en hij heeft voorgoed de 
reputatie van de Duitse Opera ge- 
vestigd. W e  hoeven slechts te 
denken aan ,,LohengrinW, ,,Parsi- 
Eal", ,,Der Ring der Nibelungen", 
.,Die Walkure", ,,Siegfried", 
,,Götterdämmerung" en ,,Tam- 
hauser" die allen een plaats heb- 
ben behouden op het opera-reper- 
toire. Ook Beethoven, die maar 
één opera schreef, ,,FidelioW, had 
al afgezien van de Italiaanse con- 
certopera. De onlangs overleden 
componist Richard Strausz heeft 
met ,,Der Rosenkavalier" ook het 
zijne bijgedragen de Duitse opera 
te bevestigen. 

'laatste opera ,,Die Zauberfföte". 
Hij wist in deze opera's de ver- 
schillende karakters van de per- 
sonen treffend uit te beelden door 
passende muziek. Na Mozart 

De Italiaanse opera kwam nu ook 
tot een splitsing in de ernstige 
opera (opera seria) en de komi- 
sche opera (opera buffa). Rossini 
begon reeds vroeg aan het com- 

kwam er echter een duideliike 

Blondchen en Osmin in een scène uit Mozart's 

, .Die Entführuns aus dem Serail", in de o p -  
voering door de Ned. Kameropera. 



Verdi's . ,Don Carlos" door de Nederlandse Opera. - Een der scPnes tussen Don Philips en 
den groot-inquisiteur. 

poneren, vooral van opera's. Door zijn ,,TancrediW werd hij op slag we- 
reldberoemd. Hij componeerde 2 á 3 opera's per jaar, waaronder grote 
meesterwerken, zoals ,,Guillaume Tell" en ,,I! barbiere: di Seviglia". In 
deze laatste opera komen dezelfde personen voor als in Figaro. De 
aria van Figaro kan men ook nu nog dikwijls horen. Rossini's opvolger 
en bewonderaar was Guiseppe Verdi. Hij werd wereldberoemd door 
zijn opera's ,,Rigoletto" en ,,La Traviata", Hierna volgde een inzin- 
king. Toen Verdi in 1870 in opdracht van de vicekoning van Egypte 
een feestopera moest schrijven, bij gelegenheid van de opening van het 
Suez-kanaal, componeerde hij ,,AidaM. Dit werd het meesterwerk van 
Verdi's ernstige opera's. W e  vinden hier echter de invloed van Wag,- 
ner. In de tijd van Verdi ontstond het verisme. Onder verisme verstaan 
we het weergeven van de werkelijkheid (stroming van 't naturalisme). 
Dit kwam sterk tot uiting o.a. in Mascagni's opera ,,CavalIeria rustica- 
na".Verdi's,,La Traviata"was ook veristisch. Ook,,Tosca"vanPuccini 

wordt nog onder de veristische 
opera's gerekend. Maar Pucci- 
ni zelf begon in zijn leven het 
verisme te verfijnen. Door de 
opvoering van ,,La Bohème" en 
,,Madame Butterfly" kon hij in 
welstand leven. Toen Puccini 
zich in New-York bevond, be- 
ging hij de fout een Wild-West 
drama op muziek te zetten. 
Hoewel de uitvoerina ervan " 
onder dirigentschap van Tos- 
canini in Amerika een groot 
succes werd, moest men er in 
Europa niets van hebben. Jaren- 
lang heeft hij toen gezocht naar 
nieuwe tekst voor een opera. 
Eindelijk schreef hij ,,Turan- 
dot", zijn laatste opera, die hij 
zelf niet meer heeft kunnen vol- 
tooien. 
In Frankriik ontwikkelde de 
opera zich onder invloed van 
Lully en later onder Gossec en 
Grétry, die de komische opera 
veredélde en deed uitgropeien 
tot de Opéra-Comique. Zij on- 
derscheidde zich van de Grand - 
Opéra door gesproken dialo- 
gen. Grote opera-componisteii 
in Frankrijk waren vooral Ge- 
orge Bizet wiens opera ,,Les 
pêcheurs de Perles" naast 
,,CarmenU een plaats op het 
opera-repertoire behouden 
hebben. Ook ,,Manon" van Ju,  
les Massenet wordt nog zeer 
gewaardeerd, terwijl Debussy 
met ,,PelléasW een Franse na- 
volger is van Wagner's laat- 
ste werken. 

Th. Luypen 5B (Sch. j 

Indrukken bij de 6e Symphonie )PASTORALE( van L. v. Beethoven. 

De laatrste flarden nevel trekken weg over de velden 
' Boven de horizon rijst langzaam en onweerstaanbaar de 

zon, haar gouden licht over de velden gietend; het goud- 
gele koren op de akkers golft in de wind, als de zee op 
een zomerse dag zoals deze. Verder weg, verscholen 
tussen groen. en heuvels staat een eenzame boerderij en 
een schaapskooi; op de heide zwerft de herder met zijn 
kudde en zijn hond; de bloemen geuren, en in de bomen 
tjilpen de vogels, t e m l  ze hun jongen voeren, om 
daarna met lange vleugelslagen door de blauwe lucht 
te zwieren. * * * 
De zon rijst hoger en hoger en tegen de middag keren 
de boeren van de velden naar huis; de herder eet zijn 
middagmaal en legt zich een poosje te rusten, tenvijl 
zijn hond de kudde bewaakt. De vogeUs kirren voort, de 
atmospheer wordt drukkender, de wind is intussen gaan 
liggen, geen blad beweegt. 

Nu heeft de zon het grootste deel van zijn dagtaak 
achter de rug. Op een schaduwrijke plek kabbelt een 

beekje, bijen en muggen gonzen hun eentonig lied, in 
het bos hoort men r e e b  het schallende lied van de 
nachtegaal. 
Bij de boerenhoeve speelt een dorpsfanfare, het loopt 
tegen de avond, de spelers worden af en toe overmancl 
door ,slaap, maar hun misgrepen zijn niet hinderlijk; 
boerenpaartjes, bontgekleed, dansen licht over het erf. 
op de maat van de muziek. In de verte aan de horizon 
schittert plots het licht van de bliksem, terwijl een 
zacht gerommel onweer aankondigt. Het geluid komt 
snel nader, en de dansende paren worden wreed ge- 
stoord. Niet lang, maar hevig, raast de donder over 
de velden; de bliksemschichten flitsen door de lucht, de 
donder knettert en rommelt met onheilspellend lawaai; 
maar dan drijft het onweer al af, en spoedig sterft het 
gerommel uit in de verte. 

De vogels kwinkeleren nog even, de lucht i8 opgefrist, 
in de bossen hangt een krachtige, verjongende geur en 
overal is de rust van de zomeravond merkbaar. Terwij! 
dc schemering alles omhult klinkt in de verte het jode- 
len van de eenzame herder, die met zijn kudde naar de 
schaapskooi terug keert. 

Een Gründemann, 2B. 



Kanttekeningen 
hij het 

Dat een neger niet met blanken in eenzelfde hotel 
mag verkeren, of in het gunstigste geval, een apart 
hoekje krijgt toegewezen; 
dat een negerstudent verplicht is, aan een afgezon- 
derd tafeltje de colleges te volgen: 
dat de neger, ieder uur van de dag, aan de meest 
grove, of de meest fijn-geraffineerde aanvallen 
blootgesteld staat: 
dat de neger niet als mens beschouwd wordt: 
ciat alles w zal men U zeggen -- komt voort ui! 
een verschil in beschaving, cultuur, ontwikkeling, 
of anderszins. 

Het is heel begrijpelijk, dat een professor niet 
trouwt met een fabrieksmeisje; even begrijpelijk is 
het, dat een boerenjongen zich niet op zijn gemak 
voelt bij een revuegirl. Ook zal niemand U kwalijk 
nemen, dat U voor een persoon, die zich in een 
maand niet gewassen heeft, een straatje omloopt, 
en dat het niet botert tussen een Calvinist en een 
Bacchant behoeft geen verwondering te wekken. 
Maar wat zou men er hier van zeggen, als de pro. 
fessor weigert in de kerk naast het fabrieksmeisje 
te knielen: of sterker: weigert in dezelfde kerk te 
bidden, waar ook het fabrieksmeisje bidt? Of: pro- 
fessor X, met blond haar, weigert professor A, met 
zwart haar, een hand te geven; louter en alleen om 
het contrast in haarkleur? 
En de negerarts krijgt geen blanke patiënten. 
Bij dreigende werkloosheid worden eerst de negers 
ontslagen, al zijn zij even bekwaam als hun blanke 
collega's. 
Dit wil ik naar voren brengen: Het ,,negerpro- 
bleem" komt niet voort uit een verschil in bescha- 
ving, of wat dan ook, maar het komt voort uit een 
verschil in kleur. Het klinkt stupide, maar het is 
misdadig. 

Er bestaat geen negerprobleem, gelijk - vergeef 
mij de profane vergelijking -. er geen Godspro- 
bleem bestaat. God bestaat, al zou dit door ieder- 
een ontkend worden. De neger is gelijk aan de 
blanke: mens: heilig of zondig, ontwikkeld of niet- 
ontwikkeld, knap of lelijk, aantrekkelijk of walge- 
lijk. Laten de negers daarom de strijd, voor de ge- 
lijkschakeling van wit en zwart, niet zien als een 
strijd voor privileges, maar als een strijd voor iets, . 

waarop zij recht hebben. Na afloop geen: ,,dankjeM. 
maar: ,,het had eerder moeten gebeuren". Men zal 
U niet feliciteren met het feit, dat U nog nooit in 
Uw leven iemand vermoord hebt. Dat is heel nor- 
maal en moordt U toch, dan zijn wij zo vrij U on- 

schadelijk te maken; m.a.w. wij zetten U op de 
electrische stoel of sluiten U op. 
Toch zijn er blanken, die verwachten, dat als zij 
de neger tegemoettreden, zoals het behoort, dat hii - de neger - óf flauw valt van dankbaarheid, 
óf direct naar een kerk loopt om God te bedanken: 
,,want O Heer, een blanke is zo vriendelijk geweest 
mij de hand te drukken". En zij zijn hoogst ver- 
ontwaardigd, als het niet gebeurd en de neger net 
doet, alsof hij het heel gewoon vindt. 

Mutatis mutandis: 
111 een gezelschap van Chinezen en Nederlanders 
werden de typische eigenaardigheden van beide 
volken onder de loupe genomen en werd er (op een 
prettige wijze) de draak mee gestoken. Enkele 
Nederlanders vonden dat shocking en achteraf 
zeiden zij, dat de !Chinezen zich wel beledigd zou- 
den gevoelen. Hier kwam onbewust die kleur-su- 
perioriteitswaanzin weer naar boven. Zij voelden 
zich niet beledigd; waarom zouden die Chinezen 
zich dan wel beledigd voelen? 

De enigste brechtvaardiging van het ,,negerpro- 
bleem" schijnt gelegen te liggen in: ,,Och, het is nu 
eenmaal een neger". En de anti-semiet kan alleen 
maar zeggen: ,,Het is nu eenmaal een jood", 

Harry van Beek 5A. 

UIT HET KRAAIENNEST 
GEBOREN: 
17 April: Joke, dochter van de Heer en Mevrouw 

Uytenhaage-In den Bosch. 
24 April: Hanneke, dochter van de Heer en Mevr. 

Kuiper-Stevens. 
26 Juni: Jan, zoon van de Heer en Mevr. Luyben- 

Verschueren. 
7 Juli: Frank, zoon van de Heer en Mevrouw Van 

Hooydonk-van Gastel. 
22 Juli: Paul, zoon van de Heer en Mevrouw 

v. Loenen-Klijn. 
23 Juli: Esther, dochter van de Hee~  en Mevr. 

Bosman-Versteegh. 
9 Aug.: Paulus, zoon van de Heer en Mevrouw 

Mr. Menger-de Neyn van Hoogwerff. 
28 Aug.: Adriana, dochter van de Heer en Mevr. 

Babeliowsky-Spaens. 
30 Aug.: Bernard, zoon van de Heer en Mevrouw 

Meulenbroek-Olgers. 
6 Oct.: Maria, dochter van de Heer en Mevrouw 

V. Nooit-Pleij. 

VERLOOFD: 
27 Aug.: Joke Rienstra en Hans Horeman. 
? Biebeth yan Meerwijk en Mr. P. M. Witteman. 
25 Sept.: Gonny Vermeijs en Wim de Hey. 

GETROUWD : 
25 Aug.: Corry M. D. Timmermans en Jan C. M. 

Thunissen. 
20 Sept.: Riet Schaar en Theo Mattaar.' ' 

PRIESTER GEWIJD: 
24 Juli: Jozef Larsen. 

OVERLEDEN : 
13 Oct.: Jacobus Schelvis (Eindex. 1946). 



b , ?  . 
PORTIER I! 
Deze betrekking kreeg ik door middel van een 
beste vriend, die wist dat ik voor zoiets altijd w d  
te porren ben. Deze vriend, die op een kinderlees- 
zaal werkt, schreef mij, dat de echte portier, een 
oude man, al een tijdje ziek was en het niet langer 
zonder een oppasser bij de deur kon stellen. Of ik 
er zin in had voor een paar middagen met drie 
gulden als loon. 
Tjonge, tjonge wat een aanbod. Nàtuurlijk ging ik 
er heen en wel dadelijk. 
De bibliotheek staat in een van de  gezellige stra- 
ten van Amsterdam's centrum n.l. op de Nw.Zijdc 
Voorburgwal. Het is de tweede en een stuk van 
cic derde etage van een reusachtig gebouw. Gelijk- 
vloers bevindt zich een garage en op de eerste ver- 
dieping een naai-atelier. 
Toen ik de twee lange trappen opklom dacht ik: 
,,Natuurlijk 2-hoog, zoiets kunnen ze hier nooit op 
de begane grond hebben". 
Boven aangekomen zag ik eerst niets dan kinde- 
ren. Het grote portaal was een kindermassa, die al 
schreeuwend en duwend in één richting drong. 
Ik heb me maar in het gewoel gestort en bereikte, 
door, de bekende elleboogtactiek in zijn volmaakstr 
vorm toe te passen, na een tijdje de deur. Deze was 
op slot en er hing een tergend kaartje achter het 
glas: Geopend van 2 tot 5. Het was kwart voor 
twee. Vandaar dus deze grote kinderschaar. 
Tja, daar stond ik en om me heen wriemelde en 
rumoerde het. Op  de belangstellende vraag van een 
Amsterdammertje ,,Wou je der'in, jachie" kon ik 
geen antwoord meer geven omdat het gezicht van 
mijn vriend achter de deur verscheen. Hij liet me 
vlug binnen en zei nog ten overvloede: ,,Kom er 
maar in". Ik was hem erg dankbaar. 
Hij heeft me aan de Directrice voorgesteld, aan 
een juffrouw en nog een juffrouw die allemaal ach-, 
ter enorme bakken met kaarten zaten en daarna 
zag ik de eigenlijke bibliotheek. W a t  een heerlijk- 
heid voor kinderen, van de uitgezochtste kinder- 
sprookjes via de volledige Prikkebeenhistorie tot 
en met de hele serie van Kar1 May. Verder nog de 
reisverhalen, plant- en dierkundeboeken, technisch2 
hoeken en levensbeschrijvingen van diverse beken- 
d ~ .  en onbekende personen. Ik moest me dan ook 
eventjes neervleien in een van de luie stoelen met 
een aardig boek ,,Bach-Beethoven-Brahms". 
Nu snapte ik ook de reusachtige opkomst van,de 
kinderen, want alles was hier te vinden. Maar na- 
dat mijn vriend mij alles had laten zien stonden wc 
weer voor de deur, of eigenlijk achter de deur, 
want ervoor stonden nog steeds de popelende kin- - - 
deren. 
Z e  'werden wat kalmer toen wij verschenen, maa: 
ik weet hu dat het een stilte voor de storm is ge- 
weest. Het was twee uur en de deur ging dus open. 
Nu gebeurde er iets angstwekkends. Z o  ongeveer 
moeten de Hunnen de Kaspische Poort zijn binnen- 
gestormd of de Perzen de pas van Thermopylae. 
Toen eenmaal alles binnen was, ging het verder 
heel stil. Z e  wasten hun vuile handjes of wie geen 

vuile handen had ging direct de teeszaal binnert. 
Na een poosje 'glng'ik eens kijken. De-meesteh 
zaten heel zoet en braaf op een krukje te lezen in 
een of ander spannend boek en waren de wereld 
om zich heen volkomen vergeten. , ,Wat moet ik nu 
doen'' vroegelk aan mfjn vriend, die druk bezig 
was een paar kleuters te helpen die allemaal het: 
zelfdeplatenboek wilden hebben. Ik moest bij de in- 
gang van het kinder-Walhalla gaan zitten en zor- 
gen dat er geen kinderen meer bijkwamen, want de 
zaak was vol. Wel  dat is te doen, dacht ik en in- 
stalleecde me met kruk en boek voor de deur. , 
De titel van 't boek ,,Bath-Beethoven-Brahms" heb 
ik nog net mogen zien, maar verder ben ik dan ook 
niet gekomen. Het uitoefenen van mijn functie be- 
gon al direct, twee meisjes van ongeveer twaalf 
jaar kwamen naar boven. Z e  stapten binnen en 
dachten heel gemoedelijk mij te kunnen passeren: 
Ik stond op en met een galant ,,Dames, de zaal i$ 
helaas vol", vond ik hen duidelijk aan het verstand 
te hebben gebracht, dat ze beter even kondefi 
wachten. Maar deze kinderen, misschien argwa- 
nend door 't ,,Damesu keken me verbaasd aan el! 
de meest spichtige vroeg of ik thuis de grootste 
gijnjas was en of ik maar effe m'n waffel wilde 
houe. Dat was teweel 'en met één stap versperde 
ik h& de weg en, terwijl hun ogen groter werden, 
legde ik een beerje gebelgd uit, dat ik de portier 
was en de zaak vol. Zo, dat was dat. Maar 
geloof niet, dat ze gedwee weer afdaalden, nee met 
een raffinement dat mij werkelijk even aan het 
wankelen bracht, smeekten ze mij of ze er toch 
maar in mochten. 
Daar verschenen weer nieuwe gezichten boven het 
trapgat, o, nog meer toeloop. ,,Nee, dames, kom 
over een uurtje maar weer terug, dan zijn er wel 
een paar uit gelezen". Z o  loodste ik hen weer bui- 
ten het deurtje in het portaal waar ze bleven staan, 
misschien kwaad over zo'n botte weigering. 
Ondertussen waren meer leesbeluste kinderen aan- 
gekomen, die ook probeerden met list of Amster- 
damse bespraaktheid, mij te vermurwen. 
Edoch, waarde lezer, ik hield stand. Ik was de bed 
kende rots in de branding en er kwam geen sterve- 
ling de drempel van de bibliotheek over. De meest 
geloofwaardige bedenksels die ze mij vertelden 
omdat ik nieuweling in het portiersvak was, baatten 
niet. 
Een opgeschoten sproetige knaap zei me dat zijn 
oom getrouwd was geweest met de directrice, maar 
Ik gaf hem niet eens antwoord en een jordanertja 
met lange zwarte haren beweerde een neef van een 

Vlooiuyrikken e n  Weapu.tekue 
Scheikundelokaal; De heer Gieling bestraffend: 
,,Zitten jullie elkaar daar niet negatief-katalytiscl? 
te beinvloeden." 

Radeloos rent br. Pius uit het amanuensiskantoor 
naar 5 A: 
,,Jongens, gauw een filmster: eerste letter D;. 
laatste lettejr C!" 
Was die puzzle voor Mijnheer Gieling of Mijnheer 
Rekveld ? 

k . Waarom rende hij niet naac V1 Gym? 



der juffrouwen te zijn. Ik zei hem, dat hij daarvan dus, ondanks de waarschuwingen van de kinderen 
een schriftelijk bewijs moest overleggen. ,- beneden, naar boven waren gegaan. 
Waar  ik het op die ogenblikken vandaan gehaald Z o  ging het de hele middag op en neer. Om 5 uur 
heb om zulke prachtige dingen te zeggen weet ik sloot ik met een die* zucht de deur achter het laat- 
niet. Een meisje met meer strik dan haar en dat ste kind, zei de vriend, de directrice, een juffrouw 
Volhield uit een 'weeshuis te komen, waarvan de en nog een juffrouw gedag en spoed'de nie huiswaarts. 
kinderen altijd direct naar binnen mochten, moest Toen ze thuis nieuwsgierig vroegen hoe 't baantje 
een volmacht van de directrice hebben OE anders was geweest, zei ik met een schorre stem ,,Och 
het trouwboekje van haar moeder. Ik geloof, dat ik eh ... een beetje druk hé"- en dacht ,,Jullie zullen 
zelfs nog tegen een jongen, die blijkbaar niet veel mij niet inzepen ... ! Huib Surendonk 3d (Sch,) 
tijd had, want hij moest om vier uur weer bij zijn 
baas zijn, gezegd heb dat de arbeidsbeurs, (of het 
Gewestelijk Arbeidsbureau) hier alleen kon helpen. 
En of hij nu al schreeuwde dat ik hem niet kon in- 
zepen en het allemaal larie was, hij kwam er niet in. 
Z o  ontstond er dus voor de deur van de beminde 

&aria e o n g r e g a t i e  
leeszaal een hevige discussie tussen mij en de sme- Als er wel een taak is welke in ons katholiek leven 
kende, scheldende kinderschaar, die gestadig aan- noodzakelijk is, dan is het die, welke wordt vervuld. 
groeide. Ik praatte mijn keel hees en hoorde voor door de *,Katholieke Actie". 
de ,zevende keer van de jongen met weinig tijd, dat Reeds tal van taken heeft de Kath. Actie vervuld, 
ik hem niet in kon zepen en van de weeromstuit doch het is noodzakelijk dat dit werk wordt uitge- 
zei ik het weer tegen een klein jongentje dat zo breid. Deze noodzakelijkheid is wel zeer duideïijk 
graag naar binnen wilde. Het kereltje trok een on- tot uitdrukking gekomen in de woorden van de 
gelovig gezicht en zei waarheidsgetrouw ,,Die gab. H- Vader: ,,De wereld is aan de rand van de ai- 
ber is gek". grond. De angst neemt toe en zelfs de dapperen 
Plotseling ging de deur waar ik met mijn rug tegen beginnen zich over te geven aan kleinmoedigheid." 
stond open en kwamen er twee meisjes en een ( P i ~ s  XII). 
jongen naar buiten, maar tevens mijn goeie vriend, Trinitariërsi zoals jullie weten bestaat er OP ons 
waar ik hem altijd dankbaar voor blijf. Lyceum een Maria Congregatie, welke een onder- 
Een gebrul van ,,Mijnheer, mijnheer mag ik nou. afdeling is van de K. A. 
mag ik naar binnen, ik sta hier al zo langv steeg 8 Maart 1928 is zij gesticht en de 13e Maart d .0 .~ .  
op en werd pas gestaakt toen wij heiden met onze aangesloten onder de titel van 0. L. Vr. van Goed 
armen wanhopig in de lucht geheven een hevig den Raad bij de Prima Primaria van Rome. Za 
gesis lieten horen. Dadelijk siste de groep, enge- hebben in het afgelopen studiejaar in totaal 70 Ie- 
twijfeld met de beste bedoelingen, nog heviger, zo- den hun plechtige opdracht gedaan- Zij beloofden 
dat de monteurs beneden in de garage beslist dach- geestelijk gewapende pioniers te zijn van de Ka- 
ten dat alle banden tegelijk leegliepen. Enfin, mijn tholieke zaak. 
kennis kreeg toch het woord en vertelde dat er nu Trinitariërs, weest door UW voorbeeld in alle op- 
drie plaatsen vrij gekomen waren en ik moest de zichten een trouw lid van de Maria Congregatie 
drie eersten maar aanwijzen. Na veel kabaal pikte en steunt dáárdoor de K. A.; want dit is de meest 
ik de 2 eerste ,,Dameso eruit en de knaap die niet reële en prikkelende propaganda. 
ingezeept wilde worden. Handen wassen, tassen prefect Th. van der Heide, V.' 
afgeven en met een Napoleontische blik op de 
drommen voor de deur verdwenen zij de lees- 
zaal in. M E D E . D E L 1 N G E " N  
Doch ook ik ging eventjes naar binnen, allemen- Aan onze abonné's buiten de Triniteitsveste in HaarIem e.o. 

Het l e  nummer van T.L., getiteld Jaarboek 1948149, sen wat een baan' 'Ou die man dat ge- hebben wij ter bestelling toevertrouwd aan enkele Tri- 
daan hebben? Ik za1 toch eens gaan vragen wat hij nitariërs, die wij voor deze besteldienst gaarne onze 
voor een ziekte heeft, vast en zeker iets waar een dank betuigen. Mocht U onverhoopt dit Jaarboek niet 
zenuwarts en valeriaan bij te pas komen. ontvangen hebben, dan zullen wij op Uw bericht het 
Maar veel tijd om weer een normale gedachten- onmiddellijk zenden. Adm. 

gang te krijgen werd mij niet gegund, want de lieve Degene die van Herenslipover ,,Nolv niets begrijpt, 
kleinen in het portaal bleken niet veel geduld werpe 'n steelse blik in 'n Libelle van Aug. en Sept. '49. 

meer te hebben. En terwijl de vogeltjes warmer oorden hebben opge- 
zocht, heeft de kraai weer een nestje gebouwd in T.L., 

,,Dan maar alles naar beneden" zei mijn kennis, hij wenst niet in het Jaarboek ineens met zo'n schep 
die kennis van zaken had, ,,anders slopen ze de kinderen opgescheept te zitten. 
boel nog!",We hebben de kleuters de traf af ge- En Jaap de Wild uit l d  heeft alleen en op zijn eentje 

voor meer dan f 120.- aan advertenties binnengebracht. kregen en de met en drei- Hulde Jaap en reuze bedankt. Ook Hans Keiler uit de- 
gementen. Als er weer vrije plaatsen waren, zou ik zelfde klas een e.v. 
de gelukkigen die dan naar binnen mochten, wel En aiie andere bulletjes uit de le klassen: schamen ju!- 
komen halen beloofde ik en we stommelden de trap lie je een beetje. Om een volwaardig Trinitariër te zij2 
weer op, nagestaard door vele kinderogen. moet je eerst iets presteren, deze kans hebben jullic. 

gemist. Jaap heeft een flink mondje, maar hij doet er 
Maar niet lang daarna kwamen er weer een Paar tenminste nog wat anders mee dan alleen maar kakelen! 
Raar boven, die er straks niet bij waren geweest en- . Redactie. 

e 



JOU RNAE 

Met een hart vol goede voornemens en een agenda vcl 
verrukkelijke voorvallen valt Chronicus op zijn nieuwe 
Kroniek aan. 
Ik weet het, ik weet het; velen zuchten: ,,Was hij maar 
weg, die prul, die prutskerel", en velen dorsten naar 
mijn bloed. Maar troost U, het is nu gauw volbracht; 
nog 2 á 3 T.L.-nummertjes en ik verzwind, nog maar 
een luttel aantal weken en ik verdwijn, en word verge- 
ten. Geef me nu nog een paar Kronieken om mijn lusten 
op bot te vieren. Een paar maar, 2 of 3 slechts! 

Wel, het begin was zoals alle begin: H. Mis, vreugdc~ 
over de eerste vrije dag (Maandag 5 Sept.), indeling in 
klassen op Dinsdag 6 Sept. en nog groter vreugde over 
de tweede vrije dag. *) 

V ~ j d a g  6 Sept. Pater Prefect hield zijn jaarlijkse berg- 
rede vanaf zijn voetstuk bij de deur en die dag werden 
we ook allemaal voorzien van een plaats in de kapel. 
Overal heeft iedereen nu zijn vaste plaats. Behalve op 
de cour. Dat komt nog. Mijn fietis is al zo ver. 

Ilinsdag 13 Sept. Vond de heer Verberne dat het wel- 
letjes was en verdween na het 6e uur om eerst 4 weken 
later weer gewoon te beginnen. Zijn plaats en ambt 
werden tijdens zijn ziekte, want hij was aan het ziekbed 
gekluisterd, waargenomen door ene heer van Boekel, 
die zoals men ons verzekerde, de vader van Jos was. 

Vrijdag 16 Sept. Werden onze wetboeken uitgedeeld, 
bevattende: Bepalingen Omtrent de Verhoudingen tus- 
sen de Individuen en de Overheid, en de Individuen 
Onderling. Het werk voorziet in een behoefte. Kwalifi- 
catiecijfer 111, alleen voor gevormde lezers. 

Dinsdag 20 Sept. Mijnheer Delfgaauw moest een opera- 
tie ondergaan en kon niet op school verschijnen Hij 
slaat zich echter manhaftig door die dingen heen, d!e 
meneer Delfgaauw. Zo is hij wel. 

Maandag 26 Sept. Twee ,,jungskes" uit 5A vonden dat 
het wel weer was om een uurtje te gaan zwemmen, 
en dat deden ze toen maar. We hebben ze niet eerder 
gezien dan na 2 dagen. Dat is onze 'school: hard, máár 
rechtvaardig; onverbiddelijk zijn haar wetten, maar juist.. 
Slechts 2 man hielden de op sensatie beluste en naar 
bloed hunkerende lste klassers in bedwang tijdens eell 
T.L.-bijeenkomst voor advertenties. Doodmoe en ver- 
dwaasd tolden zij na afloop de aula uit. Dát? Dát 
nooit meer! 

*) Dit heeft een eerzaam burger uit onze goede stad 
Haarlem er toe aangespoord een klein, maar heel spits 
en venijnig stukje te schrijven in de N.H.Cr. Hij is ge- 
liquideerd. 

Donderdag 29 Sept. Ans Bouter speelde voor ons 
werken van Chopin. Erg hard, wagen wij op te merken. 
Wel èrg hard; onze (bloemkoo1)oren leden er onder. 
Aan de avond werd verder abrupt een einde gemaakt 
toen de pianiste na even geaarzeld te hebben (wachtend 
op 'n speechje denk ik), fortissimo de zaal uit stevende. 

Dinsdag 4 Oct. Rectorsdag! Natuurlijk leende onze 
school de kerk in de Jansstraat voor deze gelegenheid. _ Verder verloop van de dag? Sport, sport ennogeris 
sport! Wat mij het meest bezighield was de leraren- 
leerlingenwedstrijd. Het spel van Pater Albers hypno- 
tiseerde ons en hield ons in zijn ban gevangen. Maar 
ook de zwarte reus Jacobs was verbijsterend! Niet te 
temmen, en met een ontstellend gemak deepte hij het 
bruine leder, als het ware magnetisch aan zijn voeter! 
klevend, naar het vijandelijke doel! 
gen oe^ hierover. alleen nop dit. dat we. ondanks het 
oprui&de gewauwel waarvouor G: Michon'de (te goede) 
microfoon en de (te slechte ~eluidsinstallatie). aebruik. 
te, geen huiswerk vrij kregen. (Uit vrees voor ,,Huis. 
vader"? Mijn hemel ik weet het niet). 

Maandag 3 en Woensdag 5 Oct. Oei, wat was de, altijd 
al zo actieve, A. G. uit zijn slof geschoten. Voor de 
jongere leden sprak p. Sjamaar. De geheel gevulde 
aula hing aan zijn lippen, anne pater. En voor de oude- 
ren kwam Pater A. v. Straaten in gezelschap van 11 
(elf) dominees een praatje maken over de mi!ssie in 
Nederland. Zeer interessante avond waarin veel te le- 
ren viel. Er  zijn echter altijd lieden die dit laatste niet 
willen, vandaar ook weer het beperkte auditorium van 
deze avond. 

Donderdag 6 Oct. Mhr. van Noort kreeg een dochtertje 
en klas V1 A greep deze gelegenheid met al haar han- 
den aan om eens flink de bloemetjes buiten te gaan 
zetten. En zij namen ieder twee borreh want er  staat 
geschreven: 

,,Drink today, and drown al1 sorrow; 
You shall perhaps not do i t  tomorrow." 

Hetgeen een rechtvaardiging van hun gedrag is. 

Dinsdag 11 Oct. In onze agenda staat alis spreuk van 
die dag: ,,De grootste liefde bloeit in dienst van een 
groot werk" en dat zag ook meneer Verberne in, want 
hij toog die dag weer monter aan de arbeid! 
Klas 5A werd getracteerd op dit heuglijk feit door H. 
van Beek, en ook een beetje omdat laatstgenoemde jarig 
was. De Rector (stond niet op de trap die dag, en toen 
ging Kees Janus (gij kent hem allen van de staking) 
er maar staan. De jongen heeft beslist heerslersnei- 
gingen. Daar moet naar gekeken worden. 
Een koopvaardijman met snor, probeerde onze lyceisten 
over te halen om te gaan varen op het IJselmeer; in 
kleine bootjes. Het bleek echter dat de Trinitairërvj: 
voor het merendeel voorwendden verstokte landrotten 



te zijn; misschien als verklaarbare reactie op het kin- 
deruurachtige gesprek dat deze grote man met onze 
jongeren voerde. Zo van: ,,En wie zou nu allemaal we! 
mee willen?" (vingers, ,,ik, ik" geroep). Toch ving hij 
nog een heleboel kwartjes met Trinitariërs op het in- 
structievaartuig de Van der Steng. 
Verdere gebeurtenissen wil ik hier niet vertellen, an- 
ders heb ik in mijn volgende kroniek niets meer te doen 
en ik moet toch aan mijn brood denken! 
Nog een ding; dat zou ik vergeten zijn als het niet zo 
belangrijk was. Gerrit Ruygewaard hield als voorzitter 
van Cassiciacum een lezing over de a-sociale jeugrJ,. 
Nol Bruning had, zoals gewoonï?jk, weer een hele 
bende vragen te stellen. HQ was het niet eens met het 
beleid van het bestuur van St. Franciscus Liefdewerk. 
Die Nol; altijd maar willen organiseren en herorgant- 
seren. Toch lijkt hij mij niet goed voor zulk werk. Laat 
hij maar bij zijn islipover blijven. 
Joop Jansen bracht na de pauze een heel stalenboei: 
mee, vol staaltjes zwendel in de kunsthandel. Een ju- 
weel van een improvisatie. *) 
Dat is dan écht alles. 

H. v. d. Eerenbeemt 5A. 

*) Maar het was ook een goede spreekbeurt indertijd, 
hE Joop? 

Het schrijven van een kroniek is niet bepaald eenvoudig 
Dikwijls is het hard of zelfs gevaarlijk, de feiten ob- 
jectief weer te geven; en het is ons al  enige malen over- 
komen, dat  iemand ons na het verschijnen van Tolle 
Lege in onze argeloze nek greep en ons toesnauwde: 
,,Wat moet dat hier, hè ? Zeg dat nou es. Wat stelt dat 
voor?" - omdat wij over die persoon (dikwijls onbe- 
wust) een hatelijkheid hadden geschreven. Wij vermel. 
den dit tot nu toe hardnekkig verzwegen geheim, om 
onze lezers vast enigszins voor te bereiden op hetgeen 
wij in deze kroniek gaan schrijven. En laat de Zijlweg 
bij het lezen ervan - wij hopen althans dat men daar 
ook onze kroniek leest - niet losbarsten in eeri over- 
winningsgejuich, want zij heeft daar allerminst reden 
toe. Pater Hutjenp, conrector van de afd. Zijlweg, ver- 
klaarde onlangs nog tegenover een schare Schoterstra- 
ters, dat de Zijlweg op inzakken staat. 

* + *  
Op 5 September - het was een Maandag, wat wij niet 
gewend waren - begon het nieuwe schooljaar veelbe- 
lovend met een H. Mis in de Kathedraal. Wij hebben 
sterk de indruk, dat ons Lyceum hiermee al direct zijn 
kruit voor het hele jaar verschoten had; wij moeten het 
sinds die tijd tenminste met de kapel van de St. Joh. 
de Deo doen. 
De volgende dag, 6 September, werden de klassen inge- 
deeld; er ontstonden door ruimtegebrek gecombineerde 
HBS-A en B klassen, hetgeen tot nu toe leraren en leer- 
lingen tot een staat van dynamische levensvreugde blijkt 
op te zwepen. Ook kregen wij een voortreffelijke agenda 
met een somber-stemmende druk op dito papier, en met 
op de omslag een verjaard cliché. Wij troosten ons ech- 
ter met de gedachte, dat alles wat wiJ hier lijden ons 
in de hemel duizendvoudig vergoed zal worden. 

Op Vrijag 16 September vergaderde Cassiciacum met 
onvolledig bastuur. Wij durven haast niet meer te zeg. 
gen, wiè er dan wel niet was; maar Jaap Woudenberg 
vond deze onvolmaaktheid geen enkel bezwaar en sprak 
over Denken en Denkvormen. Naar men ons mede- 
deelde, was.hij hierbij niet bepaald volledig. Onze her- 
nieuwe conrector, p. Retera, was aanwezig. Wij niet. 
Wij schamen ons daarover werkelijk. 

Op 26 September hing er i e b  in de lucht - n.l. een 
bord met een aankondiging over een advertentiewed- 
strijd. Het verdween even spoedig als het gekomen 
was, maar de volgende dag klommen twee Tolle Lege- 
satelieten op een trap en spraken in een gecombineerd? 
rede de bevolking van de eerste klassen toe. Toevallig 

hoorden wij, dat één dezer knaapjes zich tot een pater 
mendde om nadere inlichtingen; deze verwees hem naar 
ons geacht mede-redactielid L., die de pater met ,,de 
heer L." betitelde, doch waarop het knapelijn antwoord. 
de: ,,Oh, is dat die goser daar?" 
Inmiddels w& er een nieuwe leraar verschenen, die op 
de Schoterstraat echter per I-ervroegde vervaldatuni 
weer uit de circulatie genomen werd. Hetgeen wij zeer 
betreurden, daar hij op een suikeroom van ons leek en 
wij ons daarom bij hem zeer op ons gemak voelden. 

4 October was Rectorsfeest. Wij konden er helaas niet 
zelf bij aanwezig zijn; op deze dag stonden wij te rillen 
voor een soldatendokter, die door onze miserabele sa- 
menstelling danig in verbazing geraakte en ten einde 
raad maar aannam, dat wij een synthetisch product 
waren. 

7 October: hernieuwd Cassiciacum-feest. Ton Knötschk? 
sprak over karakterkunde en Joop Viehoff, die door 
allerlei tractaten aan Cas en Ton gebonden is, decla. 
meerde het gedicht ,,Vergeten Helden" op voortreffe- 
lijke wijze. Een candidaat voor de Interscholaire-1950? 
Het contingent Trinitariërs kan ditmaal toch zonder 
limiet zijn! Toch zijn wij van mening, dat er op Cas 
teveel onderwerpen behandeld worden, waarop geen de- 
bat kan worden gebaseerd. Vergeten Helden en Olie - 
goed! Voortreffelijk! Maar daarna is men uitgepraat. 
xiemand zal het in zijn hoofd krijgen om te zeggen: 
,.Er bestaat geen olie - en er zijn geen vergeten Hel- 
den." Debat i ! ~  toegestaan, maar onmogelijk. In de va- 
cature-Brandes werd voorts gekozen N. Meulenbroek, 
voorheen notulenschrijver, die vervangen werd door de 
eveneens gekozen H. Surendonk. 

Op Maandag 10 October deed een aantal Schoterstra- 
ters een mislukte poging om het hierboven vermelde 
vernielingisproces van het Zijlweg-gebouw te verhaasten 
en het einddoel te forceren. p. Distel brak de terreur 
met ervaren hand. 

11 October: Een enthousiaste aankondiging van een 
Van der Steng en een vacantievloot en op 13 October 'n 
bezoek aan eerstgenoemde. De Schoterstraat als zee- 
varende natie! 
In deze dagen - niemand bleek precies t e  weten wan- 
neer - liep de advertentie-wedstrijd \-oor de eerste 
klassers af. Naar onze mening zou zij overigens met 
hetzelfde resultaat nog een jaar verlengd hebben kun. 
nen worden. ìis de jongste Schoterstraat-generatie niet 
,.T.L.-minded"? Wat zal dat worden als er in 1953 een 
nieuwe redactie moet gekozen worden. Niet T.L.-min- 
ded! Hoe is 't mogelijk! 

En zo gaat het leven zoetjes-aan door, door niets op- 
geschrikt uit haar dagelijkse sleur. Ook niet door dhr. 
Hokkeling, die eenis over het ,,HaarlemsM en het ,,Ne- 
derlands" sprak als over twee verschillende talen. En 
zelfis niet door Joop Viehoff, die bij een Handelskennis- 
beurt dhr. Teristegen tot de onroerende goederen re- 
kende. Vaarwel, gij weinigen, die het lezen I-an deze 
kroniek tot de laatste regel hebt volgehouden. En gij. . 
die van dit journaal alleen maar deze laatste regel hebt 
gelezen om te vernemen, of wij nog niet ons ontslag 
hebben genomen (of gekregen) en de rest hebt overge. 
slagen, al zijt gij teleurgesteld, - houdt vol! Uw zaak 
staat nog niet hopeloos. 

Frans Grosfeld, 5A (Sch.) 

A.G. 
Van Frans Giesberger IIb ontving zij tot haar grote 
verrassing plotsklaps f 6.40, de opbrengst van een bij 
hem thuk georganiseerde tentoonstelling. Hartelijk 
dank. Een idee ter navolging? 
En eind October is onze missiejeep per m.s. Delft naar 
Bolivia verscheept. 

Bestuur. 



TENNISSEN. 

Niettegenstaande er dit jaar niet in schoolverband ge- 
tennist werd, stelden we toch een team samen en speel- 
den 19 September tegen het Kennemer Lyceum. Gebrek 
aan eigen banen was de oorzaak dat we onze toevlucht 
moesten nemen tot de banen van het Kennemer-Lyceum. 
Het program bestond uit 6 singles en 3 doubles. E r  
heerste een buitengewoon [sportieve sfeer en af en toe 
werd een aardig p a ~ j t j e  tennis ten beste gegeven. Hier 
volgen dan de uitslagen van de singles. 
J. Groen-O. Moon (9-7) (7-5) 
F. Schlatman-W. Krans ( 6 4 )  (2-6) (6-3) 
F. van Dam-H. v. d. Stadt (1-6) (4-6) 
J. van Noort-H. Schuurman (4-6) (4 -4)  

, G. Herberman-B. Potharst (2-4)  (1-6) 
T. Schlatman-C. Dekker (10-8) (11-9) 
Hierna kwamen de doubles. Alleen het double J. Groen 
--F. Schlatman won, terwijl de doubles J. v. Noort-F. 
v. Dam en G. Herberman-T. Schlatman respectievelijk 
met (3-6) (6-8) en (2-6) (1-6) ten onder gingen. 
Eindstand dus 5-4 voor het Kennemer-Lyceum. 
Wat we er van leerden? Dat er  volgend jaar een school- 
tennisclub moet worden opgericht en...... als het kan 
eigen banen. 

TENWS KAMPIOENSCHAPPEN. 

Ditjaarlijkse evenement werd gehouden op Zondag 2 en 
Maandag 3 October. 
Allereerst een woord van hulde aan F. v. Dam, die met 
een helper dit tournooi van a tot z prima regelden. De 
singles werden gesplitst in beginners en gevorderden. 
Jammer genoeg moesten we weer wegens tijdsgebrek 
onze toevlucht nemen tot het gevreesde afvalsysteem. 
Bijzonder opvallend was de buitengewoon goede sfeer 
die er gedurende het hele tournooi heerste. 
Single A. Tot aan de demi-finale waren er geen onver- 
wachte uitslagen. De kleine Titulair viel bijzonder op 
er1 bracht het tot de laatste 4. De finale werd tot Maan- 
dagmiddag uitgesteld. 
Single B. Ook hier vielen enkele goede spelers op. De 
finale tyssen V. Beers en R. Faase was een zeer goede 
wedstrijd, die in 2 sets door R. Faase werd gewonnen. 
Doubles. De laatste 2 doubles werden eveneens tot 
Maandag uitgesteld. A. Stoop-J. van Noort verloren 
hierbij in 3 isets van F. Titulair-T. Schlatman. 
De final tussen F. Titulair-T. Schlatman en J. Groen 
-F. Frencken werd door de laatste gewonnen. 
De final single A werd tenslotte gespeeld tussen J. 
Groen en J. v. Noort. J. Groen won deze in 3 sets (4-6) 
( 6 4 )  (6-3). 
De prijsuitdeling (die bqstond uit 8 medailles) werd uit- 
gesteld tot de Rectorsdag. 

~induitslág': Single* A. 1: J. Groen b 

2. J. v. Noort. 
single B. 1. R. Faase 

2. v. Beer$. 
doubles 1. J. Groen-V. Frencken 

2. F. Titulair-F. Schlatman. 
Al met al een zeer geslaagd tournooi. 

De traditie oríS ook nu niet in de steek en zorgde 
weer. In tegenstelling met vroegere Rec- voor p r a c h t e  

torsdagen werd er dit jaar LaU$e<n gevoetbald. Dat voet- 
ballen op onze school door zeei<'tet?l knapeii beoefend 
wordt, blijkt uit het feit dat er niet minder dan 26 klas- 
se-elftallen werden samen gesteld. (Wanneer komt er 
een schoolvoetbalclub ?)  
De klasse-weastrijden werden in 2 groepen verdeeld. De 
le en 2e klassen vormden de l e  groep, waarin klas 2b 
en klas l b  de finale bereikten. Klas 2b werd te~slot te  
kampioen. 
In de Ze groep waren het klas 4A, B, en klas 3b die tot 
de 2 besten behoorden. Maar 4A, B, wist toch de titel 
,,allerbesteJ' te behalen door 3b te verplaan. 
Alle 4 finalisten waren van de Zijlweg. Suprematie?! 

Daarna kwam de steeds meer in aanzien komende wed- 
strijd Zijlweg-Schoterstraat. 
In de eerste helft w# de Zijlweg over het algemeen 
een ietsje sterker. Bij de Zijlweg was het vooral de 
voorhoede die goed werk leverde. Bij de Schoterstraat 
was het de achterhoede die uitblonk. Aangezien beide 
voorhoeden niet erg schotvaardig waren, bleef de stand 
tut de rust blanco. 
Na rust was het weer de Zijlweg die het beste spel ver- 
toonde. N. v. d. Brandt bracht eindelijk door een prach- 
tige omhaal de stand op 1-0 voor de Zijlweg. 
De Schoterfstraat werd feller en 10 min. voor tijd wist 
Brantjes een fout in de Zijlweg-achterhoede af te straf- 
fen 1-1. Daar bleef het bij. De wisselbeker blijft nog 
voorlopig Li de handen van de Schoterstraat, totdat de 
wedstrijd eens over gdspeeld wordt. 

Toen, ja toen ............ 
Leraren-Leerlingen. 
Nadat de ,,radio-verslaggever" een verkeerde opstelling 
had v'oorgelezen, en enkele leraren hadden getoond dat 
ze in het ,,goaltje schieten" nog al bedreven waren, 
klonk het fluitje voor de aftrap. 
Sportkronieker heeft nooit geweten dat leraren zullre 
snelheden konden ontwikkelen. Pater v.d. Leur had z'n 
toog maar aangehouden om te voorkomen, dat de bal 
tussen z'n benen zou worden doorgeschoten. Pater Al- 
bers daarentegen had een echte sportbroek aangetrok- 
ken met een oranje shirt. (Volgens insiders zou hij die 
overgehouden hebben van een vroeger door hem ge- 
'speelde interland-wedstrijd) . 
Toch was het leraren-elftal niet compleet. Verslaggever 
miste n.l. de beroemde ,,HaarlemH-speler (supporter! ) 
Naderhand vernam hij hierover het volgende. De ,,Haar- 
lcm-speler'' had n.l. verhalen gehoord over een leraar 
die vroeger vakkundig in het horizontale  lak was ge. 
trapt en daar hij het grootiste deel van z'n leven in de 
verticale stand doorbracht, zich maar had teruggetrok- 
ken. Het leraren-elftal had echter niet veel in te bren. 
gen. Al hoe wel keeper Meesters af en toe meesterlijk 
redde. Ook de Heer v. Noort gaf af en toe goed v'oetbal 
te zien, waardoor hij naar men zegt zeer in aanzier. 
bij de leraren is gestegen. De leerlingen wonnen met 6-0. 
Hierna dankte Pater Rector de organisatoren van de 
sportgebeurtenissen en deelde toen aan de tennissers 
en voetballers de medailles en speldjes uit. 

Gebrek aan ruimte in Tolk Lege is de schuld dat de 
gebeurtenissen op zwem- en Tafeltennis- en schaakge- 
bied pas in het volgende (December) nummer geplaatst 
worden. En dat is dan alles voor deze keer. 

J. v. Noort 5B. 



Adverteer in de R-K. Schoolbhden 
m PR1 M ITIAE" en ,,T OLLE LEGE" 

I Uw kolenhandelaar 

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

E. HOMOET - HAARLEM 
Koloniale waren, ComestihIes. Noack's 
fijne vleeswaren 
Pieter Kiesstraat 38 - Telefoon t2432 

De zaak waar men prettiq koopt. 

VAN NIEL van 1883 I GROTE H O U T S T R A A T  86 - TELEFOON 10371 1 
Meest gesorteerde speciaalmagazijn van 

UURWERKEN 
BEKENDE DEGELIJKE GARANTIE  

I E I C H H O R N ' s  B R O O D  STAAT AAN DE TOP 1 / Bakkerij EICHHORN 
R A M P L A A N  5 2  - T E L E F O O N  16389 

DE IBIS ZIJLSTRAAT 33 - TELEFOON 16629 1 
Verft mantels in alle Kleuren 

Er is maar één roep 
over BALM'S VISCH 

,VERRUKKELIJKf 

J+ J+ SCHRAMA 
MODERNE TUINAANLEG 

I OVERVEEN, ZIJLWEG 290 1 
Voor Koekjes en Gebak 
Gaat U natuurlijk naar 

DE JONGE'S 
B A N K E T B A K K E R I J  

SPAARNWOUDERSTRAAT 46 - TELEP. 11271 

Technisch Bureaa J.' R. Stalikt 
ELECTRICITEI'L' OP ELK GEBIED 

ZIJLWEG 342 
Overveen (Haarlem) TeIefoon No. 14168 

Bankiers : 
De Twentsche Bank N.V. Kantoor Haarlem Postgiro 128948 

UW VULPEN DEFECT! 
Wij repareren alle merken Vulpenhouders 

3- Sbp 
Grote Houtstraat 150 Haarlem Telefoon 18132 

VOOR BETERE GROENTEN en FRUIT 

FERD. KOELEMIJER 
DUINAARDAPPELEN 

TEL. 19680 - EIGEN KWEKERIJ - ZIJLWEG 284 

MAISON BAGGEN 
Banketbakkerij - Kokerij 

B L O E M E N D A A L S E W E G  3 3 5  - OVERVEEN 
TEL. 20216 - GIRO 225672 

TAXI ? 

Bel op 13000 
I * D A G  E N  N A C H T  I 

L ~ n t h o o d t  een ding, voor vis naar  Korving I 
A 

Bezorging oueral 
OVERVEEN, TELEFOON i 8988, RAMPLAAN 44 

Ook 

UW ADRES 
voor Inkoop, ver- 
koop en rui1 van 

aIIe nieuwe en 
gebruikte r a d i o- 

toesteIIen, onder- 
~eeffl/wouderuu%on~u~%g, delen lampen en 

m r dan d ersrnofoonpIaten 

NASSAULAAN 10 - TELEFOON 11433 



een der meest practische 
art. voor de huishoudine. " 

Het steeds automatisch 
afgesloten kannetje voor 
koffieroom. stroop. hagel- 
slag etc.. is weer voorradig 

in bijz. fraaie kleuren1 

Een iuweeltie van uit- 
'voering, een sieraad voor 
Uw ontbijt- of .lunchtafel 

BehaIve 

nevenstaand kanne- 

tje, koopt U toch al 
Uw Huishoudelijke 

ArtikeIen, Glaswerk 

Aardewerk enz. hij : 

H. & J. LAMP 
BarteIjorisstraat 1 8 

HaarIem 

Speciaal 

ST. NICOLAAS 
GESCHENKEN 

Laat in de WINTER binnen schilderen 
V r a a s t  vri j l l i juend offerte  

I C. Rees Schildersbedrijf 1 
I Alle voorkomende schilderwerken I 

O 

KoIIandsIaan 6 - TeIefoon 12073 

I Jacobstraat 7 HaarIem I 

AARDAPPELENBEDRIJF 

Speciaalzaak voor inrichtingen en gestichten 

N A S S A U L A A N  2 0  
Haarlem - Telefoon 14229 

I Bouwwerken HENNEMAN 8 MOK Betonwerken I 
Aannemers Maatschappij ,,Noord Holland" n.v. 

I HAARLEM, Tainwijklaan 33, Tel. 21602 - HEEMSTEDE Postlaan 13, Tel. 29105 1 

1 Drukkerij St. Jacobs-Godshuis I I I 

&ui pactkJ>. $t. hbtaaucadeau: 
EEN ETUI VISITEKAARTJES 

van 

Antoniestraat 7-1 I - TeIefoon 10740 

Alle drukwerben : Fris - Origineel - Billijk 

EET NU VLEES 
maar dan van  p r i m a  kwaliteit. 

I Hiervoor moet U natuurlijk zijn bij 

D e  s lager  met de be tere  waren  

LEIDSESTRAAT 20 C - TELEFOON 1 1203 


